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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá možností využití skořápek plodu ořešáku královského pro 

odstranění kadmia z vodných roztoků. V práci jsou popsány různé metodiky úpravy vzorků 

biosorbentu, jejich aktivace i metody analyzující biosorbent. Stanovením sorpční kapacity 

a kinetiky biosorpce kovů byla ověřena vhodnost biosorbentu. Následně byly výsledky 

biosorpce kadmia ořešákem královským ověřeny na reálných vzorcích. 

Klíčová slova: 

Biosorpce, skořápky ořešáku královského, kadmium, odpadní vody, biosorbent. 

ABSTRACT 

Diploma work examined possibility of application the Shell Walnut Media for adsorption 

of cadmium and other heavy metals from real waste waters. The various methodics of 

adjustment are described in this work, for example activation, the methods of analysis of 

biosorbent. The sorption capacity and kinetic storage metals were validated, if this 

biosorbent are suitable. Consequently, results of the Walnut Shell Media were tested on 

real waste water. 
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Biosorption, Walnut Shell Media, cadmium, waste water, biosorbent 
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Člověk využívá vodu při většině svých činností. V průběhu využívání vody dochází  

k jejímu znečišťování. Znečištění vody můžeme definovat jako změnu fyzikálních,  

chemických a biologických vlastností vody, která omezuje nebo znemožňuje její použití  

k danému účelu. Pojem znečištění je tedy pojmem relativním. Z hlediska ochrany 

životního prostředí je možno považovat za znečištěnou veškerou vodu pocházející  

z přírodního zdroje, jejíž vlastnosti byly během jejího využití změněny a následně byla 

navrácena do přírodního koloběhu vody (např. do vodního toku) (Švehla et al., 2007). 

Znečištěnou vodu, která je již z hlediska svých vlastností nevyhovující ke svému 

původnímu účelu a člověk se jí proto zbavuje, je možno označit za vodu odpadní. Odpadní 

vody jsou odváděny kanalizací a zpracovávány čištěním v čistírnách odpadních vod 

(ČOV). Vyčištěná odpadní voda je z ČOV odváděna do vodních toků či nádrží, které jsou 

nazývány recipientem (Dohányos et al., 1998). 

Cíle provozovatele ČOV je čistírnu provozovat co nejlépe v rámci daných 

finančních možností, tj. bez plýtvání energií, financemi a časem, plně využívat stávající 

zařízení na čištění odpadních vod a nezanedbat žádnou z možností zlepšení chodu, ale ani 

žádnou z možností úspor nákladů (může jít třeba o využití bioplynu, nebo komerční využití 

kalů z ČOV) (Švehla et al., 2007). 

Volba a zařazení jednotlivých procesů do technologické linky na odstraňování 

znečišťujících látek z odpadních vod záleží na charakteru znečištění a na splnění 

následujících požadavků: 

− Proces musí být účinný. 

− Proces by měl být ekonomicky přijatelný. 

− Proces by neměl být příliš náročný na spotřebu energie. 

− Při procesu by se neměly vnášet do čištěné odpadni vody další znečišťující látky 

(Kaduková et al 2003). 

Dnes vychází největší poptávka po odstranění kovu především z potřeby zastavit 

uvolňování kovů do životního prostředí, a tím také částečně zamezit přísunu antropogenní 

činností. Bylo zjištěno, že rozpuštěné kovy (zejména těžké kovy), které unikly do 
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životního prostředí, představují vážné nebezpečí pro zdraví. Mohou se hromadit v živých 

tkáních a tak v celém potravinovém řetězci, ve kterém je člověk na vrcholu, čímž se 

znásobuje jejich nebezpečí. Vzhledem k tomu je nutné přistoupit k omezování emisí 

těžkých kovů do životního prostředí (Kumar, Author, 2008). 

Na základě studia nejnovějších poznatků biosorpce lze konstatovat, že výsledky 

výzkumu v posledních desítkách let přinesly nové informace, které ulehčují pasivní 

biosorpci kovů především některými typy biomasy. Celá skupina velmi levných 

biosorbentů, jejichž základem je přirozená nebo odpadová biomasa, tvoří základ pro nové 

technologie čištění odpadních vod. Na druhé straně přetrvává nedostatek informací 

o vhodnějších kombinacích kovů, biomasy a vnějších podmínek s cílem dosáhnout co 

nejvyšší účinnost procesu (Ahalya et al., 2003). 

Cílem předložené diplomové práce je zjistit, zda je možné využít skořápek plodů 

ořešáku královského (Junglans regia) k biosorpci kadmia z vodných roztoků. Skořápky 

ořešáku královského prošly úpravami, jak chemickými, tak i fyzikálními. V práci jsou 

popsány různé metody úpravy biosorbentu a také metody analýzy biosorbentu, které 

ověřují jeho vhodnost pro tuto biosorpci. Jedná se o stanovení sorpční kapacity a rychlosti 

adsorpce. Aktivované vzorky ořešáku královského, které vykazovaly nejlepší výsledky, 

byly testovány také na reálných vzorcích odpadních vod. Byla použita voda z povrchové 

úpravy kovů, provozní voda pro úpravu uhlí a odpadní voda z galvanovny. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Biosorpce těžkých kovů z vodných roztoků je relativně nová technologie využívána 

k čištění průmyslových odpadních vod. Sorbety pocházející z nízkonákladových 

zemědělských odpadů mohou být velmi dobře použity k účinnému odstranění iontů 

těžkých kovů z odpadních vod.  Hlavní výhody biosorpční technologie jsou jak účinné 

snižování koncentrace těžkých kovů tak také využívání levných materiálů, které jsou 

vhodné k biosorpci (Volesky, Holan, 1994).  

Odstranění kovů z odpadních vod vyžaduje především studium nových sorbetů. 

K dispozici je široká škála komerčních sorbetů, včetně chelátových pryskyřic 

a aktivovaného uhlí, ale ty jsou poměrně finančně nákladné. V posledních letech byla řada 

nízkonákladových přírodních materiálů navržena jako potenciální biosorbenty. Patří mezi 

ně například mech, rašelina, mořské řasy, skořápky a vlákna kokosových ořechů, skořápky 

arašídů a vlašských ořechů, slupky rýže, řepné řízky a také černé uhlí (Gupta et al., 2000).  

Biosorpce může být definována jako schopnost biologických materiálů akumulovat 

těžké kovy z odpadních vod pomocí metabolicky zprostředkované či fyzikálně-chemickými 

způsoby absorpce   Řasy, bakterie a plísně a kvasinky se ukázaly jako potenciální biosorbenty 

kovů.  Mezi hlavní výhody biosorpce nad tradičními čistícími metodami patří: 

− Nízké náklady. 

− Vysoká účinnost. 

− Minimalizace chemických a biologických kalů. 

− Žádné požadavky na živiny. 

− Regenerace biosorbentu. 

− Možnost využití kovu. 

 Tento proces zahrnuje biosorpci pevné fáze (sorbent nebo biosorbent, biologický 

materiál) a kapalné fáze (rozpouštědla, obvykle ve vodě) obsahující rozpuštěné druhy 

sorbátu (kovových iontů).  Zásluhou vyšší afinity sorbentu pro sorbáty jsou schopny se 

přitahovat a vázat různými mechanismy.  Tento proces pokračuje do dosažení rovnováhy 

mezi pevně navázaným sorbátem a jeho zbývajících částí v roztoku (Kumar et al., 2008).   
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První náznaky z oblasti biosorpce se začaly objevovat před více jak dvaceti léty. Tento 

proces byl považován spíše za zvláštnost než za jasný a přesně definovaný proces. Někteří 

vědci, hlavně mikrobiologové, pozorovali, že mikrobiální buňka je schopná ve svém nitru 

koncentrovat mnohé kovy, které jsou přítomné v jejím prostředí (Kaduková et al., 2006). 

V 70-tých letech minulého století se hromadily poznatky z těchto oblastí, a zároveň 

se zvyšoval zájem o řešení problémů životního prostředí. To motivovalo vědce hledat 

nové, finančně méně náročné technologie, založené na využití organismů, kterými by bylo 

možné odstraňovat kovy z odpadních vod (Luptáková et al., 2002).  

V 80-tých letech se výzkum ubíhal směrem, který využíval specifické typy 

mikrobiální živé biomasy při zpracovávání odpadových vod. Například vědci B. Volesky 

a M. Tsezos separovali uran biosorpcí. Postupně docházelo k rozvoji imobilizačních 

technik, a později k novým způsobům zpracování biomasy ve formě různých typů granulí. 

Vědci J. A. Brierley, C. L. Brierley, R. F. Decker a G. M. Goyak se zabývali zvýšením 

sorpce kovů promýváním mikroorganismů zásaditým roztokem. 

Začátkem 90-tých let minulého století byly vyvinuty a komercionalizovány některé 

biosorpční procesy. Počáteční neúspěchy při uvádění biosorbentů na trh, způsobily, že se 

výzkumy zaměřily na přesnější objasnění mechanismů biosorpce, účinku konkurenčních 

iontů a selektivity (Volesky, 2003) . 

V druhé polovině 90-tých let došlo k prudkému rozšíření výzkumu. Začaly se 

využívat nové organismy, jejich části anebo produkty jejich metabolismu, došlo tedy 

k rozšíření základny výzkumu o nové materiály a začala se víc využívat výpočetní 

technika, čím se využily matematické modely při objasňování mechanismů, zlepšily se 

techniky imobilizace a tím také možnosti využití těchto procesů v praxi. Poslední období je 

charakterizované studiem vlivu přítomnosti jiných iontů a různých nečistot na celý proces. 

Mnoho nových poznatků využitelných při zkoumání biosorpce přináší také 

vědní obory mikrobiologie, biotechnologie, bioanorganická chemie, biofyzika a další 

(Luptáková et al., 2002). 

 Nedávné experimenty biosorpce zaměřily pozornost na odpadní materiály, které 

jsou z výrobků nebo odpadu velkého rozsahu vyprodukovaného průmyslovou činností.  

Například pro odpad mycelia z fermentačních procesů, aktivovaný kal z čistíren odpadních 
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vod (Kaduková et al., 2006). Také se používá odvodněný odpadní aktivovaný kal z čistíren 

odpadních vod pro biosorpci zinku z vodných roztoků (Gupta et al., 2000).  

Dalším zdrojem levné biomasy, která je k dispozici v hojném množství v oceánech 

jsou chaluhy. Nicméně většina studií o odstraňování toxických kovů žijících v mořských 

a v menší míře i sladkovodních vodách, jsou zaměřeny na toxikologické aspekty, kovové 

akumulace a ukazatele znečištění v živé, metabolicky aktivní biomase (Volesky, 2003). 

Studují se sorpční schopnosti různých baktérií, řas, hub, ale také suchých listů, 

borovicové kůry, kokosových vláken (Ho et al.,2006), jablečného odpadu, odpadu ze 

zpracování cukrové řepy apod. (Kumar et al., 2008).  

Velmi důležitou (i když dost zdlouhavou) součástí výzkumu je tedy vyhledávání 

nových biomateriálů s vhodnými vlastnostmi. Vzhledem na dosud minimální znalosti 

biosorpčních mechanismů, je potřebné otestovat více materiálů tak, aby bylo možné určit 

jejich schopnosti zachytit kovy. Vhodně se osvědčily jednoduché diskontinuální 

rovnovážné testy. Cílem vyhledávání je tedy najít biomateriály, které (Ho et al., 2006): 

− mají velmi dobré sorpční vlastnosti; 

− v případě potřeby jsou vysoce selektivní k zájmovým kovům; 

− jsou levné (nejvhodnější je odpadová biomasa). 
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3. BIOSORPCE 

Biosorpce, neboli bioadsorpce je v podstatě pasivní imobilizace kovů. 

Mechanismus sorpce buněčným povrchem není závislý na mechanismu buněk, ale je 

založený na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami 

buněčné stěny. Buněčná stěna mikroorganizmů je převážně tvořena polysacharidy, lipidy 

a proteiny. Tyto látky, respektive jejich povrchové skupiny, poskytují velmi mnoho 

vazebných možností pro kovy. Poněvadž se jedná o proces nezávislý na metabolismu, je 

vazba kovu rychlá a převážně nevratná (Veglio et al., 1997). 

3.1. Mechanismy Biosorpce 

Složitá struktura biosorbentu znamená, že existuje mnoho způsobů, jak mohou být 

kovy v buňce přijaty. Biosorpční  mechanismy jsou různé a nejsou zcela pochopeny.  

Mohou být klasifikovány podle různých kritérií (Qaiser et al., 2007). 

Podle závislosti na metabolismu buňky je možno biosorpční mechanismy rozdělit  

na (Volesky, 1990): 

− Na metabolismus buňky závislé; 

− Nezávislé na metabolismu buňky. 

 Podle místa, kde se odstraní kovy z roztoku, může být biosorpce kvalifikována 

jako (Kaduková et al., 2003): 

− Extracelulární akumulace. 

− Sorpce na povrchu buněk. 

− Intracelulární akumulace. 

 Doprava kovu přes buněčnou membránu představuje intracelulární akumulaci, 

která je závislá na buňky metabolismu. To znamená, že tento druh biosorpce se může 

uskutečnit pouze s životaschopné buňce. To bývá často spojeno s aktivním obranným 

systém mikroorganismů, který reaguje na přítomnost toxických kovů (Ahalya et al., 2003). 

 Během biosorpce nezávislé na metabolismu buňky probíhá odstraňování kovů 

fyzikálně-chemickými interakcemi mezi kovem a funkčních skupinou přítomnou na 
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povrchu buněk biosorbentu. To je založeno na fyzikální adsorpci, iontové výměně 

a chemické sorpci.  Buněčné stěny  biomasy, hlavně z polysacharidů, bílkovin a tuků, mají 

velké množství kovy navazující skupiny. Tento typ biosorpce, nezávislý na metabolismu, 

je poměrně rychlý a může být reverzibilní (Volesky, 1990). 

Navázání kovových iontů do zrn biomasy je důležité pro realizaci biosorpce 

(Volesky, 2003). Navázání může být chemické nebo fyzikální. Rozlišuje se fyzikální 

adsorpce, chemisorpce a elektrostatická adsorpce, nazývaná obvykle výměna iontů 

(Kumar et al., 2008). Látka, která se adsorbuje, se nazývá adsorbát a látka, na které 

probíhá adsorpce, se nazývá adsorbent.  

Adsorpce z roztoku může být bud‘ molekulová, nebo iontová. Při molekulové 

adsorpci se adsorbuje celá molekula. Při iontové adsorpci se sorbují převážně buď kationy, 

nebo aniony, a to v závislosti na náboji povrchu tuhé fáze. Kladně nabité povrchy adsorbují 

převážně aniony a záporně nabité povrchy přednostně kationy. Stopové látky se mohou 

sorbovat také jako stopové koloidy. V takových případech se hovoří o koloidní adsorpci. 

Ta má značný význam při odstraňování některých radionuklidů z vody. Jde především 

o fyzikální nebo elektrostatickou adsorpci (Pitter, 2009). 

Fyzikální adsorpce je proces, který probíhá na povrchu tuhých látek při poměrně nízkých 

teplotách. Fyzikální adsorpce může být vratná a  probíhá pomocí van der Waalsových sil 

(Pitter, 2009).  Vědci předpokládají, že biosorpce uranu, kadmia, zinku, mědi a kobaltu 

neživou biomasou řas, hub a kvasinek probíhá pomocí elektrostatické interakce mezi ionty 

kovů a buněčnou stěnou mikrobiálních buněk (Kumar et al., 2008).  Elektrostatické 

interakce jsou prokazatelně zodpovědné za biosorpce mědi pomocí bakterie Zoogloea 

ramigera a alga Chiarella vulgaris a za biosorpce chromu pomocí houby Ganoderma 

lucidum a Aspergillus niger (Luptáková et al., 2002). 

V případě chemisorpce se na rozdíl od fyzikální adsorpce jedná o povrchovou reakci 

spojenou s porušením a vytvořením chemických vazeb (Luptáková et al., 2002). Kompletace 

je definována jako tvoření sloučenin spojením dvou nebo více složek, kdy jedna složka je 

kovový iont. Koordinační komplex je jakákoli kombinace kationů s molekulami nebo anionty 

obsahující volný elektronový pár (Kumar et al., 2008). Jednoatomové komplexy jsou tvořeny 

mezi kovovým iontem a anionem nebo ligandem. Více známé komplexy jsou mnohojaderné 

komplexy, které obsahují více než jeden centrální kovový atom. Struktura s kovovým 
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centrálním atomem může nést kladný, negativní nebo neutrální náboj. To závisí na náboji 

a množství anionů navázaných (Ahalya et al., 2003). 

Iontová výměna je reverzibilní chemické reakce, přičemž jeden iont v roztoku je 

vymění za podobně nabitý iont, který se připojují na nepohyblivou pevnou částici. Tyto částice 

jsou buď přirozeně se vyskytující anorganické zeolity nebo synteticky vyrobené organické 

pryskyřice. Syntetické organické pryskyřice jsou převládající druh používající se dnes, protože 

jejich vlastnosti mohou být upraveny pro specifické aplikace (Kumar et al 2008). 

Buněčné stěny mikroorganismů obsahují polysacharidy a bivalentní kovové ionty, 

které jsou schopny výměny s jinými ionty. Například v alginátech z mořských řas se mohou 

objevit ionty K+, Na+, Ca2+ a Mg2+. Tyto ionty jsou schopny se vyměňovat s ionty, jako jsou, 

Cu2+, Cd2+ a Zn2+, což vede k biosorpčnímu vychytávání těžkých kovů (Volesky, 1990). Jako 

příklad může sloužit biosorpce mědi houby Ganoderma lucidium a Aspergillus niger, která 

byla přijatá ionexovým mechanismem (Luptáková et al., 2002). Různé mechanismy 

biosorpce mohou probíhat současně. 

3.2. Faktory ovlivňující biosorpci 

Výzkum účinnosti přijetí kovu prostřednictvím biomasy je nezbytné pro průmyslové 

použití biosorpce, protože poskytuje informace nezbytné pro návrh zařízení pro 

uskutečnění biosorpce. Následující faktory ovlivňují biosorpce proces (Volesky, 2003):  

− Teplota. 

− Hodnota pH. 

− Koncentrace biomasy. 

− Přítomnost většího počtu (jiných) iontů. 

Teplota se nejeví jako faktor ovlivňující biosorpce v rozmezí  20-35 °C (Ahalya et al., 

2008). Z chemického hlediska by teplota měla ovlivňovat sorpci podle převládajícího děje. 

Pokud je tímto dějem fyzikální adsorpce, měla by účinnost procesu růst s klesající teplotou, 

protože se jedná o exotermický děj. Pokud je převládajícím dějem chemisorpce, měla by 

účinnost procesu růst s rostoucí teplotou (Volesky, 1990). 

Hodnota pH se zdá být nejdůležitějším parametrem při biosorpčním procesu, 

ovlivňuje chemické složení roztoku kovu, aktivitu funkčních skupin v biomase 
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a konkurenci kovových iontů (Gupta et al., 2000). Obyčejně existuje kritická hodnota pH, 

která je pro každý kov charakteristická, a nad kterou výrazně roste sorpce kationů daného 

kovu. Většinou dochází ke zvyšování akumulace kovu až po hodnotu pH, při které se daný 

kov sráží (Kaduková, Virčíková, 2003). 

Koncentrace biomasy ovlivňuje adsorpci. Podle některých autorů při nižších 

koncentracích biomasy specifická adsorpce vzrůstá. Gadd a jeho spolupracovníci 

předpokládají, že vrůst koncentrace biomasy vede k interferenci mezi vazbovými místy, 

což způsobuje pokles specifické adsorpce se zvyšováním koncentrace biomasy. Fourest 

a Roux naopak, vyvrací tuto hypotézu a tvrdí, že pokles specifické adsorpce souvisí 

s úbytkem kovových iontů v roztoku během biosorpčního procesu (Kumar et al., 2008). 

Biosorpce se používá k čištění odpadních vod, kde může být přítomen více než 

jeden typ iontů kovů, odstranění jednoho iontu kovů může být ovlivněné přítomností 

jiných kovových iontů (Volesky, 2003). Přítomnost jiných iontů může, ale také nemusí, 

mít vliv na odstraňování daného kovu z roztoku (Luptáková, 2002). 
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4. BIOSORBENT 

Některé biosorbenty mohou vázat široké spektrum těžkých kovů, s žádnou 

specifickou prioritou, zatímco jiné jsou specifické pro určitý druh kovu. Při výběru 

biomasy na experimenty pro biosorpce kovů je jeho původ hlavním faktorem, který je 

třeba zvážit. Biomasa může pocházet z (Qaiser et al., 2007): 

− průmyslových odpadů, které by měly být získány zdarma; 

− organismů, které lze získat snadno ve velkém množství v přírodě (bakterie, 

kvasnice, řasy); 

− rychle rostoucí organismy, které jsou speciálně pěstovaných nebo vypěstované pro 

biosorpční účely (krabí skořápky, chaluhy).  

Biosorbentů je široká škála, vážou a shromažďují většinu těžkých kovů s žádnou 

specifickou aktivitou, zatímco jiné pouze určité kovy. Některé laboratoře používají snadno 

dostupné biomasy, zatímco jiné využívají specificky izolované kmeny mikroorganismů 

a některé uplatňují surové biomasy pro zlepšení biosorpčních vlastností (Volesky, 1990). 

4.1. Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Tento biosorbent jsem vybrala, jelikož je velice dobře dostupný a dosud není příliš 

využit pro žádné účely. Botanické zařazení ořešáku královského (junglans regia) je 

následující (www.botany.cz): 

Říše: rostliny (Plantae) 

Podříše: cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: krytosemenné (Magnoliophyta) 

Řád: ořešákotvaré (Juglandales) 

Čeleď: ořešákovité (Juglandaceae) 

Rod: ořešák (Juglans) 

Binomické jméno: Juglans regia  
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Rod ořešák (Juglans) zahrnuje okolo dvacet druhů stromů, zřídka i keřů přirozeně 

rozšířených v mírném až subtropickém pásmu severní polokoule a v tropech Střední a Jižní 

Ameriky. Plod ořešáku královského se skládá z poživatelného jádra obklopeného pevnou 

dřevnatou skořápkou. Plody ořešáku rostou na stromu přibližně od čtvrtého roku, co je 

mladý stromek vysazen. Plody jsou na stromě obaleny do ochranné vrstvy, ve které 

dozrávají. Ze začátku je toto pouzdro zelené a během dozrávání tmavne a praská. Když je 

ořech zralý, vypadne z ochranného pouzdra na zem nebo spadne i s pouzdrem. Ořechy 

dozrávají od srpna do září (Richter, 2004). 

Jádro vlašského ořechu je atypické tvarem a barvou, která se může měnit jádro od 

jádra. Často bývá od velmi světlé až po tmavě žlutou barvu, přes zlatavou až po hnědou, jsou 

i odrůdy s jádrem červeným (u čerstvých ořechů rumělkově rudým, u suchých vínové - tmavší 

nafialověle červené barvy). Ořechy měří obvykle 3-5 cm. Po sklizni se ořechy suší, buď 

samovolně nebo za pomoci horkého suchého vzduchu. Tímto procesem dochází k poklesu 

vlhkosti na požadovaných 8 %, což zaručuje, že ořechy nebudou snadno napadány plísněmi. 

Plody ořešáku jsou velice výživné, neboť obsahují v průměru 70 % tuků, 

obsahujících zejména velice zdravé nenasycené mastné kyseliny, 18 % proteinů (bílkovin) 

a přibližně 3 % sacharidů (cukrů). Z mastných kyselin jsou to například kyselina linonová 

(61 % z obsahu mastných kyselin) a kyselina linoleová (13 % z obsahu mastných kyselin), 

které pozitivně působí proti riziku aterosklerózy a jiných kardiovaskulárních chorob 

a podporuje u dětí rozvoj mozku. Ořechy jsou energeticky bohatým zdrojem. Vyjma 

mastných kyselin obsahují také bohaté zdroje vitaminu E, B1 či B6. Dále pak sůl, kyselinu 

listovou, minerály jako hořčík, měď a zinek. Celkově obsažené živiny působí pozitivně na 

lidskou psychiku, jsou cenné pro zdravé vlasy, pokožku, nehty i sexuální potenci.  
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5. TĚŽKÉ KOVY 

Ve vodách lze prokázat většinu přirozeně se vyskytujících kovů tvořících 

periodickou soustavu prvků, včetně historicky pojmenovaných tzv. prvků vzácných zemin. 

Při posuzování znečištění prostředí kovy se často hovoří o samostatné skupině tzv. těžkých 

nebo toxických kovů, která však není přesně specifikována. Těžké kovy bývají 

z chemického hlediska definovány měrnou hmotností větší než 5 000 kg/m3 nebo také tím, 

že jejich so1i se srážejí sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných sulfidů. Často se 

název těžké kovy používá jako synonymum pro toxické kovy, což může ale vést k určitým 

nesrovnalostem (např. Be je sice toxický kov, ale nikoli toxický kov). Na druhé straně 

pojem toxický kov lze vymezit snáze, a proto se doporučuje neužívat název „těžké kovy‘ 

jako synonymum pro „toxické kovy“ (např. železo a mangan patří sice mezi „těžké kovy“, 

nelze je však řadit mezi kovy toxické). Název „těžké kovy“ lze doporučit tehdy, pokud je 

zapotřebí odlišit je např. od Na, K, Co a Mg, které mají rozdílné chemické a biologické 

chování (Harte et al.,1991).  

Pod názvem esenciální kovy se rozumějí takové kovy, které mají důležité 

biologické funkce a jsou běžnou součástí biomasy organizmů, i když jsou ve vyšších 

koncentracích toxické. Jde např. o Ca, Mg, K. Na, Mn, Fe, Cu, Zn, Co, Mo, Ni, W, Se. 

Mezi kovy s dosud neznámou biologickou funkcí, a které se proto nezařazují mezi 

esenciální, patří např. Pb, Sn, Be, Ti, Cd, Hg, Al (Cibulka, 1991).  

Téměř všechny kovy jsou alespoň ve stopových množstvích ve vodách přirozeně 

obsaženy, a to v závislosti na geologických podmínkách. K obohacení dochází stykem 

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

koncentracemi kovů. Dalším přírodním zdrojem může být vulkanická činnost. V současné 

době je značně obtížné odlišit přírodní pozadí v přírodních vodách od antropogenního 

znečištění a to se týká i složení sedimentů, které mohou být v důsledku remobilizačního 

procesů zdrojem znečištění přírodních vod kovy (Pitter, 2009).  

Hlavním antropogenním zdrojem kovů a polokovů jsou odpadní vody z těžby 

a zpracování rud, z hutí, z válcoven, povrchových úpraven kovů, z fotografického, 

textilního a kožedělného průmyslu atd. Dalším zdrojem jsou agrochemikálie (Hg, Zn, Ba, 

As) algicidní preparáty (Cu) a vylouhování kolových deponií. Také atmosférické vody 
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znečištěny výfukovými plyny motorových vozidel mohou být významným zdrojem kovů a 

polokovů v povrchových vodách (Hg, Pb, Zn, Cd, As, Se aj.). V některých oblastech může 

být antropogenní vstup kovů atmosférickou cestou velmi významný, protože některé 

sloučeniny kovů při spalování komunálních odpadů sublimuji a nezůstávají jen v popelu, 

ale část jich přechází i do plynně fáze v závislosti no složení odpadu. Například Cu zůstává 

převážně v popelu, na rozdíl od Cd, které přechází převážně do plynných zplodin (Harte et 

al., 1991). Dalším zdrojem kovů ve vodách mohou být materiály, se kterými přichází voda 

do styku při rozvodu potrubím (Fe, Mn, Zn, Cu) (Cibulka 1991). 

5.1. Kadmium 

Kadmium se svými vlastnostmi podobá zinku. Kadmiové prachy obsahují různé 

sloučeniny kadmia, například chlorid kademnatý. Dýmy kadmia se skládají z malých 

částeček kadmia nebo oxidu kademnatého (vzniká během spalování). Nejběžnějším 

oxidačním stavem je Cd2+, může se ale vyskytovat i v oxidačním stavu Cd+ (Pitter, 2009). 

Z přirozených zdrojů kadmia jsou nejvýznamnější sopečné výbuchy. Emise kadmia 

do ovzduší způsobené člověkem jsou přibližně 8× vyšší než emise přirozené. Do ovzduší 

se kadmium dostává při jeho těžbě, výrobě a zpracování. Významným zdrojem je také 

spalování fosilních paliv a komunálního a nemocničního odpadu. Zdrojem emisí kadmia 

do vod jsou odpadní vody z galvanického pokovování a z výroby Ni-Cd baterií. Dalším 

zdrojem je atmosférická depozice a splach z půdy. Nejvýznamnějším přírodním zdrojem 

kadmia jsou výbuchy podmořských sopek(Ho et al., 2009). 

Kadmium se v malém množství vyskytuje v půdě a horninovém prostředí. 

Vzhledem k chemické podobnosti doprovází kadmium zinek v jeho rudách. Do půdy se 

dostává hlavně atmosférickou depozicí městských promyslových aerosolů, hnojením 

fosfátovými hnojivy kontaminovanými kadmiem a zavážením čistírenských kalu na pole 

(Cibulka, 1991). 

Lokálním zdrojem mohou být tekuté a pevné odpady zvířat a lidí a odpady po těžbě 

a průmyslové (galvanovny) a zemědělské činnosti (Harte et al., 1991). 

Pokud se týká forem výskytu kadmia ve vodách, jedná se o jednoduchý ion, 

hydroxokomplexy karbonatokomplexy a případně i sulfatokomlpexy [CdS04(aq)]o. 

V mořské vodě přicházejí v úvahu i chlorokomlexy (především [CdCl2(aq)]o). 
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Z organických komplexů jde především o komplexy s huminovými látkami. Ze stejných 

důvodů jako u zinku může za určitých podmínek jednoduchý kation Cd2+ patřit spolu 

s [CdC03(aq)]o a [Cd(OH)2(aq)]o mezi dominující formy výskytu kadmia ve vodě 

(Pitter, 2009). 

Koncentrace rozpuštěného kadmia v povrchových vodách mohou být do značné 

míry ovlivněny procesy adsorpce a desorpce kadmia na sedimentech jejichž sorpční 

mohutnost závisí na obsahu huminových látek. Hodnota koncentračního koeficientu se 

sedimentů pohybuje pro kadmium řádově od 103 do 104. To je jednou z příčin, proč jsou 

reálné koncentrace kadmia ve vodě obvykle nižší než rovnovážné koncentrace vypočtené 

ze součinů rozpustnosti, i když se berou, v úvahu vedlejší reakce ovlivňující rozpustnost 

(Harte et al., 1991).  

Největší množství kadmia (asi ¾) slouží k výrobě baterií, hlavně Ni-Cd a solárních. 

Většina zbývající čtvrtiny se používá na výrobu pigmentu, jako stabilizátory plastu, 

k legování mědi a k tvorbě ochranných povlaků a pokovování. Z dalších využití kadmia je 

možné uvést výrobu lehce tavitelných slitin, pájecích kovů, polovodičů a domácích 

spotřebičů jako jsou vysavače, chladničky, myčky a televizní a rozhlasové přijímače. 

Kovové kadmium se v menší míre užívá v jaderné technice k absorpci neutronu. Některé 

sloučeniny kadmia slouží jako fungicidy (Cibulka, 1991).  

Na zemi se kadmium naváže na částice jílu nebo prachu. V této podobě se může 

dešťovou vodou vymyt do vodního prostředí nebo muže být akumulováno organismy. 

Akumulace organismy je velmi vysoká, proto dochází ke hromadění kadmia v potravních 

řetězcích. Popsanou vlastnost lze nazývat bioakumulací. Vysoké koncentrace kadmia 

v půdním roztoku nepříznivě ovlivňují schopnost půdních mikroorganismu rozkládat 

organickou hmotu i polutanty. Tato inhibice je důsledkem zúžení škály bakterií v zemině 

(Harte et al., 1991). 

Mobilita sloučenin ve vodném prostředí závisí na jejich rozpustnosti. Zatímco 

oxidy a sulfidy kadmia jsou poměrně nerozpustné, chloridy a sírany rozpustné jsou. 

Koncentrace kadmia v sedimentech dna je obvykle více než desetkrát vyšší než ve vodě. 

Adsorpce kadmia na půdy a oxidy křemíku a hliníku silně závisí na hodnotě pH a vzrůstá 

s rostoucí alkalitou prostředí. Pokud je hodnota pH nižší než 6-7, dochází k desorpci 

kadmia z těchto materiálu. Zvýšením kyselosti (způsobené např. kyselými dešti) muže 
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dojít k uvolnění kadmia ze sedimentu a k výraznému zvýšení jeho koncentrace ve vodě. 

Kadmium je značně toxické pro vodní organismy, nejcitlivěji reagují lososovité ryby. 

Zvýrazňuje také toxicitu dalších kovu (zinku, mědi aj.) a negativně ovlivňuje samočisticí 

schopnost vody (Cibulka, 1991). 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části se věnuji způsobu úpravy vzorků biosorbentu a jejich analýzou. 

6.1. Metodika úpravy vzorků biosorbentu 

Biosorbent je třeba před využitím upravovat, aby se zlepšily jeho vlastnosti a mohlo 

tak docházet s samotné biosorpci. Jednotlivé kroky úpravy biosorbentu jsou následovné: 

− Drcení a mletí. 

− Tepelná úprava – při 105oC po dobu 4 hodin. 

− Úprava zrnitosti, rozdělení na frakce o velikosti 1 - 2 mm a 2 - 3 mm. 

− Tepelná úprava – při 105oC po dobu 4 hodin. 

− Chemická aktivace obou frakcí (viz obrázek 1). 

 
Obrázek 1: Chemická aktivace frakce o zrnitosti 1-2 mm 

Vysvětlivky:  
1- zrnitost 1-2 mm, HCl- 0,1mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 0,1 mol/l hydroxid sodný,  
RD- redestilovaná voda 

Frakce 1-2 mm 

0,1M HCl 
90 min 

0,1M NaOH 
15 min 

Redestil. voda 
120 min 

Promývání redest. vodou Promývání redest. vodou 
 

Promývání redest. vodou 
 

Tepelná úprava 
105oC, 4 hod 

Tepelná úprava 
105oC, 4 hod 

Tepelná úprava 
105oC, 4 hod 

1-HCl 1-NaOH 1-RD 
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Obrázek 2: Chemická aktivace frakce o zrnitosti 2-3 mm 

Vysvětlivky: 2- zrnitost 2-3 mm, HCl- 0,1mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 0,1mol/l hydroxid sodný, 
RD- redestilovaná voda 

6.1.1 Tepelná úprava 

V prvním kroku byly skořápky předsušeny volně na vzduchu při pokojové teplotě. 

Pro zabránění lepivého efektu byly při mletí skořápky ořešáku královského tepelně 

upravovány sušením při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. Další tepelné úpravy 

sušením při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti byly použity po chemické aktivaci 

a promytí redestilovanou vodou kvůli přesnosti koncentrace biosorbentu ve vodném 

roztoku. Pro všechny tepelné úpravy byla využita sušárna typu Ecocell (fa Brněnské 

medicínské, a.s. – MMM Group, ČR). 

6.1.2 Zrnitostní úprava 

Skořápky byly nejdříve nalámány na menší části a pak pomocí mlýnku typu 

VM4-386 ČR byly skořápky ořešáku královského podrceny a pomlety. Podle dostupných 

informací o biosorpci těžkých kovů biomasou byly pomleté skořápky dále upraveny na 

různé zrnitosti pomocí nerezových sít značky Retsch na velikosti 1-2 mm a 2-3 mm.  

6.1.3 Chemická úprava  

Podle dosud prostudované literatury o biosorpci těžkých kovů rostlinnou biomasou 

byly pomleté skořápky ořešáku královského chemicky aktivovány pomocí 0,1 mol/l 

kyselinou chlorovodíkovou a 0,1 mol/l hydroxidem sodným. 

Frakce 2-3  mm 

0,1M HCl 
90 min 

0,1M NaOH 
15 min 

Redestil. voda 
120 min 

Promývání redest. vodou Promývání redest. vodou 
 

Promývání redest. vodou 
 

Tepelná úprava 
105oC, 4 hod 

Tepelná úprava 
105oC, 4 hod 

Tepelná úprava 
105oC, 4 hod 

2-HCl 2-NaOH 2-RD 
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Koncentrace biosorbentu v roztoku 0,1 mol/l kyseliny chlorovodíkové byla 10 g/l. 

Aktivační roztok kyseliny chlorovodíkové s biosorbentem byl míchán po dobu 90 minut na 

magnetické míchačce typu Multipoint 6 (fa Merci, ČR) při 180 ot./min. Následně byl 

vzorek zfiltrován a promýván redestilovanou vodou aby ve vzorku biosorbentu nezůstaly 

zbytky použité kyseliny. Kontrola dobře vymytého aktivačního roztoku byla prověřena 

měřením hodnoty pH metrem ION 340i (fa, Merci, ČR). 

Koncentrace biosorbentu v roztoku 0,1 mol/l hydroxidu sodného byla 10 g/l. 

Aktivační roztok hydroxidu sodného s biosorbentem byl míchán po dobu 15 minut pomocí 

magnetické míchačky typu Multipoint 6 (fa Merci, ČR) při 180 ot./min. Následně byl 

vzorek zfiltrován a promýván redestilovanou vodou aby ve vzorku biosorbentu nezůstaly 

zbytky použitého aktivačního činidla. Kontrola dobře vymytého aktivačního roztoku byla 

prověřena měřením hodnoty pH metrem ION 340i (fa Merci, ČR). 

Jako slepý vzorek byl použit vzorek ořešáku královského upraven mícháním pouze 

v redestilované vodě při 180 ot./min po dobu 120 min. 

Označení jednotlivých vzorků podle jejich zpracování je uvedeno v tabulce 1. 

Tabulka 1: Značení vzorků ořešáku královského 

Vzorek Velikost frakce Chemická aktivace Doba chemické aktivace 

1-HCl 1-2 mm 0,1M HCl 90 min 

2-HCl 2-3 mm 0,1M HCl 90 min 

1-NaOH 1-2 mm 0,1M NaOH 15 min 

2-NaOH 2-3 mm 0,1M NaOH 15 min 

1-RD 1-2 mm - - 

2-RD 2-3 mm - - 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2mm, 2- zrnitost 2-3mm, HCl- 0,1mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 0,1mol/l 
hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda 

6.2. Metodika analýzy vzorků biosorbentu 

Pro účel diplomové práce, která se zabývá možností odstranění kadmia z vodných 

roztoků skořápkami ořešáku královského, byla nezbytná analýza vlastností zvoleného 

biosorbentu. Vhodnost zvoleného materiálu byla ověřena skenováním sorpční kapacity 

biosorbentů a rychlostí zachycování kovu. 
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6.2.1 Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti 

Při stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostního podílu vlhkosti bylo 

postupováno podle ČSN ISO 11465(83 6635) „Stanovení hmotnostního podílu sušiny 

a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda“. Pro zvážení byly použity analytické 

váhy typu TB-215 Denver Instrument Germany. 

6.2.2 Stanovení specifického povrchu  

Stanovení specifického povrchu biosorbentu bylo stanoveno pomocí metody 

nízkoteplotní adsorpce dusíku na přístroji Gemini 2360 Micromeritics Instrument 

corporation USA v laboratoři Slovenské akademie věd v Košicích v Ústavu geotechniky. 

6.2.3 Stanovení obsahu kadmia 

Obsah kadmia ve skořápkách ořešáku královského byl analyzován ve Výzkumném 

ústavu pro hnědé uhlí, a.s. – Zkušební laboratoř (akreditovaná ČIA dle EN ISO/IEC 17025 

pod číslem 1078), Laboratoř paliv, odpadů a vod. 

Obsahy kadmia v modelovém roztoku a obsahy kovů v odpadních vodách byly 

analyzovány dle ČSN ISO 75 7382 „Jakost vod- Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, 

kadmia a olova- Metody plamenové absorpční spektrometrie“, ČSN EN 75 7425 „Jakost 

vod- Stanovení železa a manganu- Metoda plamenné atomové absorpční spektrometrie“. 

6.2.4 Modelování kinetiky adsorpce 

Pro modelování kinetiky adsorpce kadmia byl připraven roztok kovu o koncentraci 

200 mg/l. Pracovní roztok byl připraven z dusičnanu kademnatého (fa Penta). Koncentrace 

biosorbentu v modelovém roztoku kovu byla 20 g/l. K vzorku ořešáku královského bylo 

přidáno 50 ml modelového roztoku kovu. Roztok s kovem a biosorbentem se protřepával 

ve třepacím inkubátoru GFL 3031 Germany při 150 ot./min do ustanovení sorpční 

rovnováhy. Po celou dobu biosorpce byla udržována teplota laboratoře, tedy 25 °C. Vzorky 

ořešáku královského byly odebrány a následně zfiltrovány v časových intervalech a to 

0,5 hod, 1 hod, 3 hod, 5 hod, 7 hod, 9 hod, 12 hod a 24 hod.  

Výstupní koncentrace modelového roztoku kovu byla analyzována metodou 

atomové absorpční spektrometrie přístrojem Varian. Na základě naměřených hodnot 
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vstupních a výstupních koncentrací kovu byla vypočítána hodnota absorpce kovu podle 

vzorce (Múčka, 1996): 

m

ccV
a koo )( −

=                                                           (1) 

kde je:  

a adsorpce (mg/g) 

Vo objem roztoku (ml) 

co vstupní koncentrace v roztoku (mg/l) 

ck rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg/l) 

m hmotnost biosorbentu (mg) 

Závislost adsorpce kadmia ořešákem královským na čase byla graficky 

vyhodnocena programem „Origin 8 Pro“. 

6.2.5 Modelování adsorpčních izoterem kadmia 

Adsorpční rovnováhu popisuje adsorpční izoterma, což je závislost rovnovážného 

stupně pokrytí povrchu daného sorbetu adsorbátem na parciálním tlaku nebo koncentraci 

adsorbátu v plynu nebo roztoku, s nímž je adsorbentu v kontaktu (Treindl, 1990). 

Pro modelování adsorpčních izoterem kovu byl připraven pracovní roztok 

s obsahem kadmia o koncentraci 20 mg/l, 40 mg/l, 60 mg/l, 80 mg/l. Koncentrace 

biosorbentu v modelovém roztoku kovu byla 20 g/l. Ke vzorku ořešáku královského bylo 

přidáno 50 ml pracovního roztoku kovu. Roztok s obsahem příslušného kovu byl 

protřepáván se vzorkem ořešáku královského v třepacím inkubátoru GFL 3031 Germany 

při 150 ot./min po dobu potřebnou pro ustálení Adsorpční rovnováhy (viz kapitola 

„Vyhodnocení kinetiky adsorpce kadmia“). V průběhu sorpce byla teplota vzorků měřena 

teploměrem, aby byly zajištěny podmínky pro maximální změnu teploty o 0,1 °C. V době 

ustanovení rovnováhy byly vzorky odebrány a zfiltrovány. Vstupní a výstupní koncentrace 

modelového roztoku kovu byly analyzována metodou atomové absorpční spektrometrie, na 

přístroji Varian. Na základě naměřených hodnot byla vypočítána adsorpce kovu ořešákem 

královským podle rovnice (1). 

Nejčastěji používané modely pro modelování sorpční izotermy se požívají 

Freundlichova a Langmuirova adsorpční izoterma (Kumar, 2008). 
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Freundlichův model se všeobecně považuje za empirický vztah. Freundlichova 

izoterma se vyjadřuje vzorcem (Múčka, 1996): 

n

Kcka /1.=                                                                  (2) 

kde je: 

a adsorpční kapacita kovu (mg/g) 

n Freunlichova konstanta (0<n<1) 

k Freunlichova konstanta 

cK rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg/l) 

Pro iontovou adsorpci a chemisorpci platí obvykle Langmuirova izoterma. Je to děj 

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

centra na povrchu jsou rovnocenná (Pitter, 2009). Langmuirova izoterma je vyjádřená 

vzorcem (Múčka, 1996): 

K

K

cb

cba
a

.1

..max

+

=                                                       (3) 

kde je: 

a adsorpční kapacita kovu (mg/g) 

amax maximální adsorpční kapacita kovu (mg/g) 

cK rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg/l) 

b Langmuirova konstanta 

Jestliže je hodnota Langmuirovy konstanty b nízká, izoterma bude na počátku 

prudce stoupat a to způsobí vysokou afinitu adsorbentu k iontům adsorbátu. Dobrý sorpční 

materiál poznáme tak, že má vysokou maximální adsorpční kapacitu kovu amax  a nízkou 

Langmuirovu konstantu b (Múčka, 1996, Treindl, 1990). 

Pro vyhodnocení biosorpce kadmia ořešákem královským z modelového roztoku 

byla použita Langmuirova izoterma II. řádu, která nejvíce vyhovovala a ke grafickému 

znázornění byl použit program „Origin 8 Pro“. 
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6.2.6 Ověření metodiky biosorpce kadmia ořešákem královským z reálných vzorků  

Pro testování praktického využití vybraného biosorbentu k odstraňování kovů 

z vodných roztoků jsem vybrala vzorky oplachové vody z povrchové úpravy kovů, 

provozní vodu pro úpravu uhlí a odpadní vodu z galvanovny.  

Pro adsorpci kadmia z průmyslových odpadních vod byly vybrány dva vzorky 

ořešáku královského, u kterých se prokázalo u předchozích experimentů nejvyšší účinnost 

odstranění kadmia z modelových roztoků kovu. První vzorek má zrnitosti 1-2 mm a je 

aktivovaný 0,1 mol/l hydroxidem sodným (1-NaOH) a druhý je o zrnitosti 2-3 mm 

aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (2-NaOH). Průmyslové odpadní vody 

obsahovaly i další kovy a tudíž byla účinnost sorpce ořešákem královským prověřena 

i u těchto kovů. Jedná se o olovo, chrom, měď, železo a zinek.  

Koncentrace biosorbentu v roztoku odpadní průmyslové vody byla 20 g/l. K vzorku 

ořešáku královského bylo přidáno 50 ml průmyslové odpadní vody. Vzorek ořešáku 

královského byl protřepáván s roztokem průmyslové odpadní vody v třepacím inkubátoru 

GFL 3031 Germany při 150 ot./min. po dobu 12 hod. Vstupní a výstupní koncentrace 

kationů olova, mědi, chromu, kadmia, železa a zinku v roztoku byly stanoveny metodou 

atomové adsorpční spektrometrie přístrojem firmy Varian. Naměřené hodnoty byly 

porovnány s nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 

Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 

a o citlivých oblastech. Přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné 

z průmyslových odvětví jsou znázorněny v tabulce 2. 

Tabulka 2: Emisní standardy, přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody vypouštěné z průmyslových odvětví 

Ukazatel Kov Hodnoty emisních standardů 
cCd (mg/l) Cd 0,2 
cCr (mg/l) Cr 0,5 
cCu (mg/l) Cu 0,5 
cFe (mg/l) Fe 2,0 
cPb (mg/l) Pb 0.5 
cZn (mg/l) Zn 2,0 

Vysvětlivky: cCd – koncentrace kadmia v roztoku, cCr - koncentrace chromu v roztoku, cCu - koncentrace 
mědi v roztoku, cFe - koncentrace železa v roztoku, cPb - koncentrace olova roztoku, cZn – koncentrace zinku 
v roztoku 
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7. VÝSLEDKY A DISKUSE 

7.1. Vyhodnocení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti  

Zjištěné a vypočtené hodnoty hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti 

vzorků ořešáku královského jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Hodnoty hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti vzorků ořešáku královského 

Vzorky 

Průměrná 
hmotnost 

vzorku 
před sušení 

mv (%) 

Průměrná 
hmotnost 
vzorku po 

sušení 
ms (%) 

Obsah vody 
X(%) 

Hmotnostní vlhkost 
w (%) 

Hmotnostní 
podíl sušiny 

s (%) 

1-HCl 10,6 10,4 2,2 2,3 97,7 
2-HCl 10,7 10,5 1,5 1,5 98,5 
1-NaOH 10,6 10,3 2,7 2,7 97,3 
2-NaOH 10,3 10,0 3,0 3,1 96,9 
1-RD 10,4 10,0 3,6 3,8 96,2 
2-RD 10,5 10,2 3,6 3,8 96,2 
Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2 mm, 2- zrnitost 2-3 mm, HCl- 0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 
0,1mol/l hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda 

Podle výsledků uvedených v tabulce 3, je nejnižší hmotnostní vlhkost (1,5 %) 

u vzorku biosorbentu o zrnitosti 2-3 mm aktivovaný 0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou 

(2-HCl). U tohoto vzorku je zároveň nevyšší hmotnostní podíl sušiny (98,5 %). Naopak 

nejvyšší hmotnostní vlhkost (3,8 %) mají vzorky aktivované redestilovanou vodou 

a zároveň mají nejnižší hmotnostní podíl sušiny (96,2 %). Jedná se o srovnávací vzorky 

o zrnitosti 1-2 mm to je vzorek označený 1-RD a druhý vzorek je o zrnitosti 2-3 mm a ten 

je označený 2-RD. 

7.2. Hodnoty specifického povrchu  

Naměřené hodnoty specifického povrch jsou zaznamenány v tabulce 4. Nejvyšší 

schopnost adsorpce kationu kovů a tedy nejvyšší hodnotu specifického povrchu (0,378 %) 

má vzorek o zrnitosti 2-3 mm, který je aktivován roztokem 0,1 mol/l hydroxidu sodného 

(2-NaOH). Druhá nejvyšší hodnota specifického povrchu má vzorek o zrnitosti 1-2 mm 

aktivovaný 0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou (1-HCl). Naopak nejnižší hodnotu 

specifického povrchu a tedy nejnižší schopnost absorpce kationu kovů má srovnávací 

vzorek o zrnitosti 2-3 mm, který je promíchaný v redestilované vodě (2-RD). 
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Tabulka 4: Hodnoty specifického povrchu 

Vzorky 
Specifický povrch 

(m2/g) 

1-HCl 0,361 

2-HCl 0,200 

1-NaOH 0,230 

2-NaOH 0,378 

1-RD 0,197 

2-RD 0,178 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2mm, 2- zrnitost 2-3mm, HCl- 0,1mol/l kyselina chlorovodíková,  
NaOH- 0,1mol/l hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda 

7.3. Hodnoty obsahu kadmia ve vzorcích   

Zjištěné hodnoty obsahu kadmia před aktivací ve vzorcích ořešáku královského 

jsou uvedeny v tabulce 5. Z hodnot uvedených v tabulce 5 je patrné, že kadmium se na 

skořápkách ořešáku královského vyskytuje minimálně a jeho obsah nebude nijak 

ovlivňovat konečné výsledky. 

Tabulka 5: Hodnoty kadmia ve vzorcích ořešáku 

Vzorky 
Kadmium 

(mg/g sušiny) 

1-HCl <0,1 

2-HCl <0,1 

1-NaOH <0,1 

2-NaOH <0,1 

1-RD <0,1 

2-RD <0,1 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2mm, 2- zrnitost 2-3mm, HCl- 0,1mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 0,1mol/l 
hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda 

7.4. Vyhodnocení kinetiky adsorpce kadmia 

Pro každý vzorek ořešáku královského byla studována kinetika adsorpce kadmia. 

Z obrázku 3, tykajícího se kinetiky adsorpce kadmia ořešákem královským, je patrné, že 
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adsorpce je různá při odlišných fyzikálních úpravách (zrnitosti) a při odlišné chemické 

aktivaci. U všech vzorků ořešáku královského dochází však k ustanovení adsorpční 

rovnováhy po dvanácti hodinách. 
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Obrázek 3: Adsorpce kadmia vzorkem ořešáku královského v závislosti na čase 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2mm, 2- zrnitost 2-3mm, HCl- 0,1mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 0,1mol/l 
hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda, a – adsorpce kovu (mg/g), t – doba trvání adsorpce (hod) 

Maximální adsorpce kadmia vzorkem ořešáku královského po ustanovení adsorpční 

rovnováhy je uvedena v tabulce 6. 

Tabulka 6: Maximální adsorpce kadmia vzorky ořešáku královského po ustanovení adsorpční rovnováhy 

Vzorky 
Adsorpce 
a (mg/g) 

1-HCl 1,44 

2-HCl 1,43 

1-NaOH 4,08 

2-NaOH 3,18 

1-RD 2,03 

2-RD 2,52 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2mm, 2- zrnitost 2-3mm, HCl- 0,1mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 0,1mol/l 
hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda 
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Z obrázku 3 a z hodnot uvedených v tabulce 6 jsem zjistila, že k nejvyšší 

adsorpci kadmia (4,08 mg/g) došlo použitím vzorku ořešáku královského o zrnitosti  

1-2 mm, který byl aktivovaný 0,1 mol/l hydroxidem sodným (1-NaOH). Druhou 

nejvyšší hodnotou adsorpce kadmia (3,18 mg/g) jsem zaznamenala u vzorku ořešáku 

královského o zrnitosti 2-3 mm, který je aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu 

sodného (2-NaOH). Naopak k nejnižší adsorpci kadmia (1,43mg/g) došlo u vzorku 

ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, který byl aktivován 0,1 mol/l kyselinou 

chlorovodíkovou (2-HCl). Druhá nejnižší hodnota adsorpce kadmia (1,44 mg/g) byla 

zaznamenána u vzorku ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, který byl aktivován  

0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou (1-HCl). 

7.5. Vyhodnocení adsorpční izotermy pro kadmium 

Vyhodnocení adsorpčních izoterem pro kadmium je uvedeno na obrázku č. 4.  

 
Obrázek 4: Adsorpční izotermy vzorku kadmia v závislosti na zrnitosti a aktivaci vzorků ořešáku královského 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2 mm, 2- zrnitost 2-3 mm, HCl- 0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 
0,1mol/l hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda, a- adsorpce kovu (mg/g), cCd- rovnovážná koncentrace 
kovu (mg/g) 

Z jednotlivých adsorpčních izoterem připravených vzorků ořešáku královského 

v modelovém roztoku s rozdílným obsahem kadmia (koncentrace 20 mg/l, 40 mg/l, 

60 mg/l, 80 mg/l) je evidentní, že pro sorpci kadmia nejúčinnější vzorek ořešáku 
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královského o zrnitosti 1-2 mm, který byl aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu 

sodného (1-NaOH) a také vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, který je 

aktivovaný 0,1 mol/l roztokem hydroxidu sodného (2-NaOH). Ovšem nejméně účinný 

vzorek ořešáku královského byl u vzorku ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm, který 

byl aktivován 0,1 mol/l roztokem kyseliny chlorovodíkové (2-HCl). Druhá nejnižší 

účinnost sorpce byla zaznamenána u vzorku ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, který 

byl aktivován 0,1 mol/l roztokem kyseliny chlorovodíkové (1-HCl). 

V tabulce 7 jsou zaznamenány hodnoty jednotlivých parametrů z biosorpce kadmia 

skořápkami ořešáku královského. 

Tabulka 7: Hodnoty parametrů z biosorpce kadmia skořápkami ořešáku královského 

Vzorky a b c r 

1-HCl 9692,3279±7746958,5621 -9689,6682±7746958,4774 1,0000±0,0342 0,8999 

2-HCl 961,7110±47676065,1933 -959,2643±4767600,9703 1,0003±1,9277 0,8535 

1-NaOH 4,8307±4,1494 1,1064±2,3775 0,6600±0,3618 0,9511 

2-NaOH 10,2215±30,4017 0,1940±0,6972 0,7310±0,2305 0,9740 

1-RD 1,6278 ±1,3116 0,1913±0,2829 0,2317±1,291 0,8610 

2-RD 6,9864 ± 39,7746 0,0861 ± 0,5029 0,6877 ± 0,3912 0,9769 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2mm, 2- zrnitost 2-3mm, HCl- 0,1mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 0,1mol/l 
hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda, a, b, c – parametry Langmuirovy izotermy, r- koeficient korelace 

Z hodnot uvedených v tabulce 7 je patrné, že nejvhodnější, co do míry relevance 

k modelům Langmuirových izoterem je model pro vzorek ořešáku královského o zrnitosti 

2-3 mm promytý redestilovanou vodou (2-RD), který má koeficient korelace 0,9769 a také 

vzorek ořešáku královského o zrnitosti 2-3 mm aktivovaný 0,1mol/l roztokem hydroxidu 

sodného (2-NaOH), který má koeficient korelace 0,9740. 

7.6. Vyhodnocení biosorpce vybraných těžkých kovů z průmyslových vod 

V následujících tabulkách 8-10 jsou uvedeny vstupní koncentrace vybraných kovů 

obsažených v průmyslových odpadních vodách. Byla použita voda oplachová z povrchové 

úpravy kovů, voda provozní pro úpravu uhlí a odpadní voda z galvanovny. Jejich hodnoty 

jsou uvedeny po dvanácti hodinách adsorpce na vzorcích o zrnitosti 1-2 mm a 2-3 mm, 

jenž jsou oba aktivovány 0,1 mol/l hydroxidem sodným a to na základě nejvyšší adsorpce 

kadmia k těmto vzorkům při studiu kinetiky a rovnováhy biosorpce kadmia. 
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Tabulka 8: Vstupní koncentrace vybraných těžkých kovů v oplachové vodě z povrchové úpravy kovů  
a jejich hodnoty po dvanácti hodinách adsorpce 

Vzorky ořešáku královského 1-NaOH 2-NaOH 
Hodnoty emisních  

standartů 
(mg/l) 

pH 
Vstup 6,31 6,31  
Výstup 6,77 7,32 

cCd (mg/l) 
Vstup 1,03 ± 0,09 1,03 ± 0,09 

0,2 
Výstup <0,04 <0,04 

cCu (mg/l) 
Vstup 11,24 ± 0,75 11,24 ± 0,75 

0,5 
Výstup 0,42 ± 0,05 0,33 ± 0,05 

cCr (mg/l) 
Vstup <0,03 <0,03 

0,5 
Výstup <0,03 <0,03 

cPb (mg/l) 
Vstup 5,39 ± 0,43 5,39 ± 0,43 

0,5 
Výstup <0,45 <0,45 

cFe (mg/l) 
Vstup 10,23 ± 0,64 10,23 ± 0,64 

2,0 
Výstup 1,26 ± 0,07 1,18 ± 0,07 

cZn (mg/l) 
Vstup 5,26 ± 0,34 5,26 ± 0,34 

2,0 
Výstup 1,04 ± 0,07 1,01 ± 0,07 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2 mm, 2- zrnitost 2-3 mm, HCl- 0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH-  
0,1 mol/l hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda, cCd – koncentrace kadmia v roztoku, cCr - koncentrace 
chromu v roztoku, cCu - koncentrace mědi v roztoku, cFe - koncentrace železa v roztoku, cPb -koncentrace 
olova roztoku, cZn – koncentrace zinku v roztoku 

Z tabulky 8 vyplývá, že při sorpci kadmia, mědi, chromu, olova, železa 

a zinku z oplachové vody z povrchové úpravy kovů došlo při použití vzorků aktivovaných 

0,1mol/l hydroxidem sodným (1-NaOH a 2-NaOH) k vyčištění na kvalitu stanovenou 

nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Účinnější 

byl vzorek s označením 2-NaOH, což je vzorek o zrnitosti 2-3 mm aktivovaný 0,1mol/l 

roztokem hydroxidu sodného. 

Z tabulky 9 je zase zřejmé, že při sorpci kadmia, mědi, chromu, olova, železa 

a zinku z provozní vody pro úpravu uhlí došlo při použití biosorbentu aktivovaného 

0,1 mol/l hydroxidem sodným (1-NaOH a 2-NaOH) k vyčištění na kvalitu stanovenou 

nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
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Tabulka 9: Vstupní koncentrace vybraných těžkých kovů v provozní vodě pro úpravu uhlí a jejich hodnoty 
po dvanácti hodinách adsorpce 

Vzorky ořešáku královského 1-NaOH 2-NaOH 
Hodnoty emisních 

standardů 
(mg/l) 

pH 
Vstup 6,01 6,01 

 
Výstup 6,34 6,24 

cCd (mg/l) 
Vstup 1,27 ± 0,10 1,27 ± 0,10 

0,2 
Výstup <0,04 <0,04 

cCu (mg/l) 
Vstup 1,92 ± 0,15 1,92 ± 0,15 

0,5 
Výstup <0,02 <0,02 

cCr (mg/l) 
Vstup <0,03 <0,03 

0,5 
Výstup <0,03 <0,03 

cPb (mg/l) 
Vstup 5,13 ± 0,31 5,13 ± 0,31 

0,5 
Výstup <0,45 <0,45 

cFe (mg/l) 
Vstup 1,87 ± 0,15 1,87 ± 0,15 

2,0 
Výstup <0,23 <0,23 

cZn (mg/l) 
Vstup 1,02 ± 0,09 1,02 ± 0,09 

2,0 
Výstup <0,03 <0,03 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2 mm, 2- zrnitost 2-3 mm, HCl- 0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH- 
 0,1 mol/l hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda, cCd – koncentrace kadmia v roztoku, cCr - koncentrace 
chromu v roztoku, cCu - koncentrace mědi v roztoku, cFe - koncentrace železa v roztoku, cPb -koncentrace 
olova roztoku, cZn – koncentrace zinku v roztoku 

Tabulka 10: Vstupní koncentrace vybraných těžkých kovů v odpadní vodě z galvanovny a jejich hodnoty po 
dvanácti hodinách adsorpce 

Vzorky ořešáku 
královského 

1-NaOH 2-NaOH 
Hodnoty emisních  

standartů 
(mg/l) 

pH 
Vstup 3,89 3,89 

 
Výstup 7,03 6,77 

cCd (mg/l) 
Vstup 3,47 ± 0,48 3,47 ± 0,48 

0,2 
Výstup <0,04 < ,04 

cCu (mg/l) 
Vstup 3,24 ± 0,42 3,24 ± 0,42 

0,5 
Výstup <0,02 <0,02 

cCr (mg/l) 
Vstup 37,49 ± 1,76 37,49 ± 1,76 

0,5 
Výstup 8,27 ± 0,50 11,12 ± 0,73 

cPb (mg/l) 
Vstup 1,32 ± 0,06 1,32 ± 0,07 

0,5 
Výstup <0,45 <0,45 

cFe (mg/l) 
Vstup 21,36 ± 1,40 21,36 ± 1,29 

2,0 
Výstup 9,45 ± 0,10 9,45 ± 0,10 

cZn (mg/l) 
Vstup 5,26 ± 0,34 5,26 ± 0,34 

2,0 
Výstup <0,03 <0,03 

Vysvětlivky: 1- zrnitost 1-2 mm, 2- zrnitost 2-3 mm, HCl- 0,1 mol/l kyselina chlorovodíková, NaOH-  
0,1 mol/l hydroxid sodný, RD- redestilovaná voda, cCd – koncentrace kadmia v roztoku, cCr - koncentrace 
chromu v roztoku, cCu - koncentrace mědi v roztoku, cFe - koncentrace železa v roztoku, cPb -koncentrace 
olova roztoku, cZn – koncentrace zinku v roztoku 

Z tabulky 10 je patrné, že při sorpci kadmia, mědi, chromu, olova, železa a zinku 

z odpadní vody z galvanovny došlo při použití biosorbentu aktivovaného 0,1 mol/l 
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hydroxidem sodným (1-NaOH a 2-NaOH) k vyčistění na kvalitu stanovenou nařízením 

vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. pouze v případě 

kadmia, mědi, olova a zinku i když u chromu a železa se hodnoty také výrazně snížily, 

ovšem ne dostatečně. Tomto případě byl účinnější vzorek o zrnitosti 1-2 mm aktivovaná 

0,1mol/l roztokem hydroxidu sodného (1-NaOH) . 
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8. ZÁVĚR 

Cílem předložené diplomové práci bylo prozkoumat, zda a na kolik jsou skořápky 

plodu ořešáku královského (Junglans regia) vhodné pro využití při biosorpci těžkých kovů 

z odpadních vod. 

V části experimentální jsem popsala metodiky fyzikální úpravy, chemické aktivace 

biosorbentů, stanovení sorpčních vlastností skořápek plodů ořešáku královského. Vhodnost 

biosorbentu byla prověřena stanovením sorpční kapacity biosorbentu a rychlosti 

zachycování kovů. Následně byly výsledky biosorpce kadmia ověřeny na reálných 

vzorcích průmyslových odpadních vod. 

Během svého výzkumu jsem došla k závěru, že skořápky ořešáku královského lze 

využít jako biosorbent pro odstraňování kadmia z vodných roztoků. Účinnost adsorpce 

ovšem závisí, jak na fyzikální úpravě, tak zejména na chemické aktivaci biosorbentu. 

Nejvyšší adsorpci kadmia prokázal vzorek ořešáku královského o zrnitosti 1-2 mm, který 

byl aktivován 0,1 mol/ hydroxidem sodným (1-NaOH) a vzorek ořešáku královského 

o zrnitosti 2-3 mm, který byl také aktivován 0,1 mol/l hydroxidem sodným (2-NaOH). 

Nejméně účinné pak byly vzorky aktivované 0,1 mol/l kyselinou chlorovodíkovou a to jak 

o zrnitosti 1-2 mm (1-HCl) tak i o zrnitosti 2-3 mm (2-HCl). K ustanovení adsorpční 

rovnováhy došlo po dvanácti hodinách. 

Při použití vzorků biosorbentu aktivovaných hydroxidem sodným pro oplachové 

vody z povrchové úpravy kovů a provozní vody pro úpravu uhlí ořešákem královským 

došlo k vyčištění na kvalitu stanovenou nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterou se mění 

nařízení vlády č . 61/2003 Sb. 

U odpadní vody z galvanovny byly skořápky ořešáku královského úspěšné pouze 

v případě kadmia, mědi, olova a zinku a to podle kvality, která je stanovena nařízením 

vlády č. 229/2007 Sb. 
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