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Anotace 

Cílem této práce je seznámit se s procesem biosorpce a s faktory, které ji ovlivňují. 

V praktické části bakalářské práce se zabývám stanovením adsorpční kinetiky štěpky 

ořešáku vlašského (Juglans regia). V této práci byl zkoumán chemicky neaktivovaný 

biosorbent a jeho schopnost sorbovat šestimocný chrom z vodného prostředí. Pro stanovení 

byla použita spektrofotometrická metoda. Biosorbent byl mechanicky upraven na štěpku  

a dále rozdělen dle zrnitostních tříd (1-2; 2-3 a 3-4 mm). Pro biosorpci byl použit 

modelový roztok šestimocného chromu o koncentraci 100 mg/l a schopnost sorbovat 

chrom byla stanovována ve zvolených časových intervalech (1, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 hod.). 

V závěru je navržen další postup, jak zvýšit sorpční kapacitu štěpky ořešáku vlašského 

(Juglans regia). 

Klíčová slova: 

Biosorpce, biosorbent, štěpka ořešáku (Juglans regia), šestimocný chrom, adsorpční 

kinetika 

Annotation 

The aim of this work is to introduce with biosorption process and factors, which is 

affecting it. In the practical part of the thesis I deal with the determination of adsorption 

kinetics of chip walnut (Juglans regia). In this work I examined chemically non-activated 

biosorbent and its ability to adsorb hexavalent chromium from solutions. To determine the 

spectrophotometric method was used. Biosorbents was mechanically converted into chips 

and then divided according to grain size classes (1-2; 2-3 and 3-4 mm). For the biosorption 

was used model solution of hexavalent chromium concentration 100mg/l. Ability to adsorb 

chromium was measured at selected time intervals (1, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 hours). At the end 

of this thesis I propose further steps to increase the sorption capacity of walnut wood chips. 

Key words: 

Biosorption, biosorbent, walnut chips (Juglans regia), hexavalent chromium, adsorption 

kinetics 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je jedním z velice diskutovaných témat životní prostředí. Do 

životního prostředí jako do celku zasahuje mnoho vlivů, ať už přírodních a zcela 

přirozených, jako například sopečná činnost nebo tektonická aktivita, nebo vlivů 

vznikajících při lidské činnosti, tedy antropogenních. Dle mého názoru lidská činnost 

zásadně ovlivňuje životní prostředí, a proto bychom se měli snažit hledat šetrnější způsoby 

hospodaření na naší Zemi. Vzhledem k tomu, že největší vliv na životní prostředí má stále 

více se rozvíjející průmysl, který produkuje stále více škodlivin, ať už při těžbě rud, 

spalování fosilních paliv, v hutním průmyslu, v kožedělném průmyslu aj. Je dobře, že si 

dnes už mnoho z nás uvědomuje, že takto se chovat nelze do nekonečna a že dochází 

k výzkumu a vývoji různých technologií, jak buď přímo zamezit vzniku škodlivin, nebo je 

následně alespoň odstranit. 

Ve své bakalářské práci se zabývám odstraňováním těžkých kovů ze životního 

prostředí, konkrétně šestimocného chromu z vodného prostředí. Těžké kovy se do prostředí 

dostávají, jak už bylo zmíněno, průmyslovou činností. Ty se dále dostávají do odpadních 

vod, odkud mohou kontaminovat jak užitkovou, tak pitnou vodu, nebo půdu. Ve vyšších 

koncentracích pak mohou být nebezpečné jak pro rostliny, tak živočichy i člověka. Těžké 

kovy se v organismech kumulují a stávají se součástí potravního řetězce. 

Mezi tradiční metody v odstraňování těžkých kovů z průmyslových odpadních vod 

dnes patří koagulace, chemické srážení, magnetická separace, elektrochemické čištění 

a extrakce pomocí rozpouštědla. Obecně jsou jejich nevýhodou vysoké náklady, u jiných 

např. při chemickém srážení je nevýhodou vznik odpadových kalů velkého objemu, vzniká 

tak problém s jejich uskladněním a je nemožné vyloučit jejich zpětné pronikání do 

podzemních a povrchových vod. 
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2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem mé práce je zjistit, zda zvolený biosorbent štěpka ořešáku královského 

(Juglans regia, se lze setkat také s českým označením ořešák vlašský), je vhodný pro 

biosorpci šestimocného chromu z vodného prostředí.  

Cílem bakalářské práce je: 

o Pochopit a popsat proces biosorpce. 

o Charakterizovat zvolený biosorbent. 

o Zvolený biosorbent mechanicky upravit a rozdělit dle zrnitostních tříd. 

o Studium sorpční kinetiky chemicky neaktivovaného biosorbentu pro sorpci 

šestimocného chromu z vodného roztoku. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Jedna z prvních zmínek o biosorpci pochází z roku 1935, kdy pánové Adams 

a Holmes publikovali práci o odstraňování vápníku a hořčíku pomocí kůry akátu. Později 

v roce 1948 Rothstein a jeho kolektiv zjistili, že se uran zachycuje na buněčném povrchu 

kvasinek ve formě komplexu s neznámými skupinami, které mají vztah k metabolizmu 

glukosy. Dále pak v roce 1966 Polikarpov publikoval studii o radioekologii vodních 

organismů. Zjistil, že radionuklidy přítomné v mořském ekosystému jsou akumulovány 

organismy, přičemž tato akumulace nebyla závislá na metabolismu organismů.  

Výzkum biosorpce dostal nový směr v druhé polovině 70. let minulého století. 

Díky hromadícím se poznatkům z těchto oblastí vědy a narůstajícímu zájmu o řešení 

problémů životního prostředí se dostalo téma biosorpce do popředí. Systematicky se 

započala zkoumat rovnováha, termodynamika a kinetika biosorpce. V 80. letech minulého 

století byly publikované první patenty využívající specifické typy mikrobiální živé 

biomasy. V 90. letech byly uvedeny na trh některé komercializované biosorpční procesy. 

Počáteční neúspěchy při uvádění na trh ale způsobily, že se výzkumy zaměřily na přesnější 

poznání mechanizmů biosorpce. Následně, při využití výpočetní techniky, byly aplikovány 

také první matematické modely při objasňování mechanizmů biosorpce. [1] 

V minulosti se výzkum biosorpce více soustřeďoval na odstraňování kovů, které se 

v roztocích vyskytují jako kationty. Od roku 1998 se výzkum zaměřil na kovy ve formě 

oxoaniontů, [2] protože se mnohé kovy v roztocích častěji vyskytují v této formě. Kromě 

odstraňování těžkých kovů se výzkum zaměřuje také na odstraňování radioaktivních prvků 

z vod, odstraňování vzácných prvků nebo odstraňování různých organických znečišťujících 

látek. V některých případech se větší důraz klade na zpětné získání kovů, než na odstranění 

z prostředí. [1] 

Proces biosorpce je interdisciplinární obor, proto mnohé poznatky přináší například 

biotechnologie, mikrobiologie, bioanorganická chemie, biofyzika a další. Tento proces je 

značně ovlivňován podmínkami prostředí, jako například hodnota pH (si lze všimnout 

příkladu v tabulce č. 2 u skořápek ořešáku, že hodnota pH velmi ovlivňuje sorpční kapacitu), 

teplota, koncentrace ostatních iontů atd. Přítomnost více než jednoho kovu v roztoku může 

ve velké míře ovlivnit chování sorpčního systému, což závisí na tom, jakým způsobem 
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reaguje další kov se sorbentem a původním kovem. Znalost těchto aspektů není snadno 

dostupná. Výběr biosorpčního materiálu je v mnohých případech intuitivní. [3] 

V tabulkách č. 1 a 2 jsem uvedla příklady různých biosorbentů a jejich schopnost 

sorbovat šestimocný chrom. 

Tabulka 1: Příklady biosorbentů pro sorpci Cr(VI) s neudržovanou hodnotou pH [4, 5] 

Biosorbent pH Zachycení kovu qmax (mg/g) Autor 

Bacillus biomas / 60 Brierly, 1993 

Rhizopus arrhizus / 31 Tobin at al., 1984 

Candida tropicalis / 4,6 Mattuschka at al., 1993 

Chlorella minutissima / 162,23 Roy at al. 

Irský rašeliník / 119 Sharma at al. 

 

Tabulka 2: Příklady biosorbentů pro sorpci Cr(VI)  v závislosti na hodnotě pH [6] 

Biosorbent pH Zachycení kovu qmax (mg/g) Autor 

Mucor hiemalis 2 53,5 Tewari at al., 2005 

Tamarindus indica (semena) 4 98,04 Wang at al., 2009 

Pinus sylvestris (šišky) 1 201,81 Ucun at al., 2002 

Rhizopus nigricans 2 123,45 Wang at al., 2009 

Chlorella vulgaris 2 24 Wang at al., 2009 

Skořápky ořešáku 1 98,13 Wang at al., 2009 

Skořápky ořešáku 3,5 8,01 Pehlivan, Altun, 2008 
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4 CHARAKTERISTIKA TĚŽKÝCH KOVŮ 

Není jednoduché přesně definovat těžké kovy, řada autorů definuje těžké kovy 

podle atomové hmotnosti. Někteří udávají atomovou hmotnost 5 g/cm
3
, jiní autoři řadí 

mezi těžké kovy prvky s atomovou hmotností 4 g/cm
3 

a více. Nedávno se termín těžké 

kovy začal používat pro kovy a polokovy s potenciální možností být toxické pro člověka 

nebo pro životní prostředí. [7] Mezi potenciálně toxické kovy patří As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Ti, Tl, V, Zn a Al. [8] 

4.1 Výskyt kovů v  životním prostředí  

Kovy se v přírodě vyskytují zejména v horninách a minerálech, v minoritním 

zastoupení jsou obsaženy v tělech rostlin a živočichů. Některé kovy se do životního 

prostředí uvolňují přirozeně například ve formě prachu, aerosolů mořské vody nebo při 

vulkanickém výbuchu. Díky lidské činnosti zasahující do přírody se koncentrace kovů 

v životním prostředí člověka zvyšuje. Těžké kovy se dostávají do půdy, vody, ovzduší 

a potravy atp. [9] Rovnovážný systém v přírodě je velmi křehký a dojde-li k jeho narušení, 

jsou těžké kovy pro člověka nebezpečné a to zejména z důvodu jejich toxicity. 

Nejvýznamnějším zdrojem těžkých kovů v životním prostředí je antropogenní 

činnost. Jak lze vidět v tabulce č. 3, nejvíce různých těžkých kovů se do životního prostředí 

dostává spalováním, hlavně fosilních paliv. Dále pak průmyslovou činností, průmyslovými 

hnojivy a pesticidy. Velké množství těžkých kovů je také obsaženo v barvách 

a pigmentech. Hlavními zdroji těžkých kovů v ČR jsou těžba a zpracování rud, spalování 

fosilních paliv, průmysl (výroba cementu, skla), odpady (spalovny), automobilová doprava 

a zemědělství (pesticidy, hnojiva). [8] 

  



Ševčíková Pavla: Biosorpce 

2012  6 

Tabulka 3: Nejvýznamnější zdroje těžkých kovů v ŽP [10] 

Druh výroby Výskyt sloučenin prvků 

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

Hutní průmysl Al, Cr, Mo, Ni, Pb,V 

Strojírenství, povrchová úprava Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn 

Chemický průmysl Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al 

Barvy, laky, pigmenty Hg, Cr, Pb, Zn, Ti, Al, Ba, Sr, Mn, As, Se 

Buničina, papír Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg 

Zpracování kůží Cr, Al, Fe 

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 

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

Elektrotechnika Ag, Se, Ge, Mn, Ni, Pb, Cu, Hg 

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

Spalování topných olejů V, Ni, Zn, Cu 

Pesticidy Hg, As, Cu, Zn, Ba 

Průmyslová hnojiva Cd, Mn, As 

Koroze potrubí Fe, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr 

Automobilová doprava Pb, Cd, Tl 

Na následujícím obrázku č. 1 je uvedeno procentuální zastoupení kovů vyskytujících se 

v životním prostředí. 

 

Obrázek 1: Procentuální zastoupení kovů v ŽP přepočítané na základě tabulky č. 3 
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4.2  Zapojení  těžkých kovů do potravního řetězce  

Ze vzduchu se těžké kovy dostávají suchou nebo mokrou depozicí do ostatních 

složek prostředí – do hydrosféry a pedosféry. Odtud mohou kontaminovat povrchovou, 

podzemní i pitnou vodu. Z půdy nebo vody pak těžké kovy přecházejí kořenovým 

systémem do rostlin (tabulka č. 4) nebo se mohou akumulovat v jiných organismech. Takto 

vstupují těžké kovy do potravního řetězce, na jehož nejvyšší úrovni je člověk. [9] 

Tabulka 4: Příklady rostlinných hyperakumulátorů těžkých kovů [11] 

Těžký kov Rostlinný druh Koncentrace kovu po sklizni (mg/kg sušiny) 

Cd Thlaspi caerulescens 1 800 ve výhoncích 

Cu Ipomoea alpina 10 200 ve výhoncích 

Co Haumaniastrum robertii 8 200 ve výhoncích 

Pb Thlaspi rotundifolium 8 200 ve výhoncích 

Mn Macadamia Neurophylla 51 800 ve výhoncích 

Ni 
Psychotria douarrei 47 500 ve výhoncích 

Sebertia acuminata 25% hm. sušiny dřeva 

Zn Thlaspi caerulescens 51 600 VE výhoncích 

4.3 Chrom 

Chrom je stříbrolesklý kov, v čistém stavu poměrně kujný a měkký kov. 

Nejvýznamnější rudou je chromit (FeCr2O4). Dále se také chrom v přírodě vyskytuje jako 

krokoit (PbCrO4) nebo jako chromový okr (Cr2O3). Používá se k elektrolytickému 

pochromování kovových součástí, k výrobě chromniklové oceli nebo jako barevné 

pigmenty. [12] Do prostředí se dostává při spalování fosilních paliv nebo z odpadních vod 

strojírenství, kožedělného a textilního průmyslu, z metalurgie a povrchové úpravy kovů. 

Dále při úniku chladících vod obsahujících inhibitory koroze nebo při nakládání s odpady 

obsahující chrom. [13] 

Ve vodě se chrom vyskytuje ve dvou oxidačních stupních, a to Cr
III

 a Cr
VI

. Trojmocný 

chrom se v rozpuštěných formách vyskytuje buď jako jednoduchý kationt Cr
3+

 nebo jako 

hydrokomplexy [CrOH]
2+

 až [Cr(OH)4]
-
. Jako jednoduchý kationt Cr

3+
 se může vyskytovat 

pouze v silně kyselém prostředí, kde je pH nižší než 3,5. Šestimocný chrom se v rozpuštěných 
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formách vyskytuje jako CrO4
2-

, nebo HCrO4
-
. V některých průmyslových odpadech také ve 

formě Cr2O7
2-

. Ve vodě je většinou obsaženo velmi malé množství rozpuštěného trojmocného 

chromu, protože se Cr
III

 buď naváže na částice nečistot a spolu s nimi pak klesá na dno nebo 

tvoří nerozpustné koloidní roztoky. [14] Oproti tomu většina sloučenin obsahující Cr
VI

 je ve 

vodě rozpustná velmi dobře, výjimkou jsou sloučeniny chroman olovnatý, stříbrný a barnatý. 

Při odstraňování šestimocného chromu z vody je zapotřebí ho nejprve redukovat na Cr
III

, 

většinou se redukce provádí pomocí železnatých solí.  

V rozmezí hodnot oxidačně-redukčního potenciálu ve vodách (cca -0,5 V až 0,5 V) 

může docházet buď k oxidaci Cr
III

 nebo naopak k redukci Cr
VI

. Oxidace může probíhat 

pomocí rozpuštěného kyslíku nebo oxidu manganičitého. Redukce obvykle probíhá 

působením Fe
II
, huminových látek, organických látek obsahujících thiolovou skupinu SH 

nebo anorganické sulfidické síry.  

Trojmocný chrom (Cr
III

) se často sorbuje na hydratovaných oxidech Fe, Mn, Al aj., 

obvykle v zásaditém prostředí. Z tohoto důvodu je velká část chromu v přírodních vodách 

vázána na nerozpuštěné látky a sedimenty. U šestimocného chromu je adsorpce výrazná 

méně a vyskytuje se pouze v kyselém prostředí, jelikož je chrom přítomen jako aniont.  

Tato rozdílná schopnost adsorbovat velmi ovlivňuje migraci chromu v půdě a horninách. 

V tomto prostředí snadno migruje chrom šestimocný, na rozdíl od toho se trojmocný 

chrom v oblasti hodnoty pH přírodních vod kromě adsorpce snadno sráží jako tuhý 

hydroxid chromitý, Cr(OH)3. [13] 

Ačkoli patří chrom mezi esenciální mikroprvky a podílí se např. na regulaci glukosy 

v krvi a na syntéze nukleových kyselin, ve vyšších koncentracích je však toxický. Jeho 

toxicita závisí na oxidačním stupni. Toxické pro živočichy, rostliny a bakterie jsou 

především sloučeniny Cr
VI

. U ryb byla pozorována opačná závislost, a sice že Cr
VI

 je pro 

ryby považován za středně jedovatý, ale Cr
III

 za silně toxický. Šestimocný chrom Cr
VI

 má 

karcinogenní a genotoxické účinky. [12] 
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5 BIOSORPCE 

Proces biosorpce patří mezi biochemické metody čištění odpadních vod. Tyto 

metody je možné chápat jako modelování a zintenzívnění environmentálních procesů, 

které běžně probíhají v přírodních vodách, ke kterým dochází na základě bioakumulace 

kovů, prostřednictvím metabolické činnosti mikroorganismů nebo rostlin v aerobních nebo 

anaerobních podmínkách. [9] 

Do těchto metod biochemického odstraňování kovů můžeme zařadit čtyři typy 

procesů: biosorpci, bioakumulaci, bioprecipitaci a tvorbu prchavých sloučenin. 

Mechanismus biosorpce (nebo také bioadsorpce) není závislý na metabolismu buněk, 

dochází zde pouze k povrchové vazbě buněčné stěny. Na rozdíl od bioakumulace, která je na 

buněčném metabolismu závislá, zde dochází k intracelulární vazbě kovů. Biosorpce 

i bioakumulace jsou kontaktní metody odstraňování kovů. Pomocí bioprecipitace lze kovy 

odstranit i bez kontaktu mezi organismem a kovem. Proces bioprecipitace je založený na 

vysrážení kovů ve formě málo rozpustných sloučenin (organokovových sloučenin, sulfidů 

nebo oxidů). Bioprecipitace může, ale nemusí být závislá na metabolismu. Většinou je 

pomalá a ireverzibilní, tedy nevratná. Poslední metodu je tvorba prchavých sloučenin. Lze ji 

rozdělit na dva typy: redukci a methylaci. Mikrobiální redukcí dochází ke snížení oxidačního 

stavu kovu, redukce může být částečná nebo úplná na elementární kov. Methylace byla 

popsána například u arsenu, který se vyskytuje v životním prostředí. Ten se může redukovat 

a biomethylační redukcí dále transformovat na plynný arsan nebo trimethylarsan. 

Trimethylarsan se následně při teplotě okolo 560 °C rozkládá na čistý arsen. [1] 

5.1 Mechanismy biosorpce 

Jak už bylo uvedeno výše, mechanismus biosorpce není závislý na metabolismu buňky, 

ale je založený na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami 

buněčné stěny, která je tvořena především polysacharidy, lipidy a proteiny. Povrchové skupiny 

těchto látek nabízí pro kovy velké množství vazebných míst, vazba kovů je rychlá, některé 

literatury uvádí, že probíhá do jedné minuty a že je převážně vratná. [1] 

Existuje několik typů vazebných mechanismů. Jsou jimi, fyzikální adsorpce, 

chemisorpce, komplexace, iontová adsorpce, koordinace, chelatace a mikroprecipitace. 

[15] Z hlediska procesů probíhajících na povrchu tuhé látky a při úpravě a čištění 
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odpadních vod má největší význam iontová výměna. Adsorpci nelze vždy vysvětlit jen 

podle jednoho sorpčního modelu, protože se často na sorpci podílí více vazebných 

mechanizmů (viz Obrázek 2). 

 
Obrázek 2: Schéma biosorpčních mechanismů, převzato a upraveno (Volesky, 2003) 

 

Fyzikální adsorpce je proces, kdy jsou molekuly plynu nebo kapaliny k povrchu 

pevné látky vázány van der Waalsovými silami. Tyto síly působí mezi všemi druhy částic. 

[16]. Proces probíhá za poměrně nízkých teplot a je při tom uvolňováno malé množství tepelné 

energie (cca desítky kJ). V závislosti na velikosti sil a objemu pórů může docházet k tvorbě 

více vrstev molekul adsorbátu, probíhá tedy vícevrstevná adsorpce, díky čemuž může být 

dosaženo značné adsorpční kapacity. 

Chemisorpce je specifická a zakládá se na elektronové vazbě. Na povrchu tuhé 

fáze může dojít k vytvoření pouze jedné vrstvy adsorbátu na tzv. aktivních centrech, proto 

je adsorpční kapacita poměrně malá. [13] Například při komplexaci dochází k vytváření 

koordinační vazby mezi kationty kovu a některými funkčními skupinami (především 
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karboxylové a aminoskupiny) v buněčné stěně. K vytvoření chemické vazby je zapotřebí 

aktivační energie, z toho důvodu dochází k tomuto procesu na místech, která mají vyšší 

energii, tedy na aktivních centrech. Díky tomu se tak na povrchu může adsorbovat pouze 

jedna vrstva. Vznikne-li více vrstev, je pak každá další vázána pouze fyzikálními silami. 

Komplexace je relativně pomalá, zvláště pak při nižší teplotě. [6] 

Iontovou výměnu lze členit na iontovou výměnu prostou a na iontovou výměnnou 

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

adsorbentu získává příslušný náboj. Dochází k tvorbě vnitřní (primární) části elektrické 

dvojvrstvy. Přednostně se budou sorbovat ty ionty, které: 

o mají vyšší nábojové číslo, 

o mají větší hustotu náboje, 

o jsou součástí krystalové mřížky adsorbentu, 

o jsou chemicky podobné některému z iontů krystalové mřížky, 

o tvoří s některým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu, 

o tvoří s některým iontem málo disociovanou sloučeninu. [13] 

Pokud tyto podmínky splňují různé ionty, přednostně se sorbuje ten, který je 

zastoupen ve větší koncentraci. Vnější (sekundární) část je tvořena opačně nabitými ionty 

než část primární, čímž vzniká elektrická dvojvrstva. V sekundární části se přednostně 

sorbují ionty s vyšším nábojovým číslem a ty, které s ionty z první vrstvy tvoří málo 

rozpustné a málo disociované sloučeniny. 

Při výměnné adsorpci se místo vázaného iontu do roztoku dostává buď iont z povrchu 

tuhé látky, nebo iont ze sekundární části elektrické dvojvrstvy. Iontová výměna, která probíhá 

na povrchu biomasy, využívá iontově-výměnné vlastnosti polysacharidů buněčné stěny. [17] 

Dochází k výměně mezi ionty kapalné fáze a ionty krystalové mřížky nebo mezi ionty vnitřní a 

vnější části elektrické dvojvrstvy. Pouze na povrchu tato výměna probíhá, pokud látky mají 

kompaktní krystalovou strukturu. Pronikají-li ionty do nitra částice, může se výměny zúčastnit 

většina iontů, které tvoří krystalovou strukturu, a to vně i uvnitř částice. Látky s takovouto 

mimořádně velkou výměnnou kapacitou se nazývají iontoměniče (ionexy). [13] 
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5.2 Rovnováha  biosorpčního procesu  

Biosorpce probíhá na dvoufázovém rozhraní. První fází je pevná látka, kterou je 

zvolený biologický materiál, neboli biosorbent. Druhá fáze je kapalná, kterou představují 

odpadní vody nebo roztok, který chceme zbavit kovů. [18] Adsorpční kapacitou q lze 

posoudit, zda má schopnost sorbovat daný kov a zda zvolený biosorbent je pro biosorpci 

vhodný. Adsorpční kapacita představuje rovnovážný stav, kdy množství navázaného kovu 

s časem už dále nenarůstá a původní množství kovu v sorbovaném roztoku je rozděleno 

mezi biosorbent a kapalnou fázi. [19,20] Množství sorbátu navázaného na jednotku tuhé 

fáze lze vyjádřit následující rovnicí: 

  
         

 
 

kde je: 

q adsorpce kovu [mg/g], 

V objem modelového roztoku Cr(VI) [l], 

ci počáteční koncentrace kovu v roztoku [mg/l], 

cf výstupní (zbytková) koncentrace modelového roztoku [mg/l], 

S hmotnost biosorbentu [g]. [21] 

K matematickému vyjádření rovnováhy jsou používány modely adsorpčních 

izoterem. Dva nejčastěji využívané matematické modely jsou Langmuirův a Freundlichův. 

Oba tyto modely však platí pro jednoduchý systém, kde je pouze jeden typ biosorbentu 

a pouze při biosorpci v jedné vrstvě. 

U Langmuirova modelu se předpokládá, že stechiometrický poměr vazebných míst 

a vazebných částic je 1:1 a současně mají vazebná místa stejnou afinitu k iontům. Tento 

model je založen na předpokladu, že po nasycení povrchu adsorbentu nedochází k další 

migraci adsorbovaných molekul a energie adsorpce zůstává konstantní. [15] 

Langmuirův model adsorpčních izoterem: 

  
          

       
 

kde je: 

qmax maximální sorpční kapacita biosorbentu za daných podmínek, 
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q množství kovu zachyceného v jednotce biosorbentu [mg/g], 

Ceq zbytková koncentrace kovu v roztoku, 

b konstanta určující poměr mezi sorpcí a desorpcí. [19] 

Druhým nejčastěji používaným modelem je Freundlichův model adsorpčních 

izoterem. Tento model vychází z předpokladu, že nejdříve jsou obsazována místa s vyšší 

afinitou. Je vyjádřen vztahem: 

        

kde je: 

q adsorpce kovu [mg/g], 

k empiricky stanovená konstanta se vztahem k maximální vazebné kapacitě, 

n empiricky stanovená konstanta (Freundlichova), vztah k afinitě vazby, 

C koncentrace kovu v roztoku. 

Dalším modelem je Dubinin-Radushkevichův, který je založený na teorii adsorpce 

s energeticky nestejnorodým povrchem, kde jsou dominantními adsorpčními interakcemi 

disperzní síly.  

Model Redlich-Petersonův je kombinací Langmuirovy a Freundlichovy izotermy. 

Blíží se Freundlichově rovnici při vysokých koncentracích a je současně v souladu 

s Langmuirovým modelem při koncentracích nízkých. 

Tothův model, který je podobný Redlich-Petersonově izotermě, kombinuje 

charakteristiky Langmuirovy a Freundlichovy izotermy za účelem aproximace v praktických 

případech.  

Posledním modelem je Brunauer-Emmett-Tellerova (BET) izoterma. Tato izoterma 

na rozdíl od předchozích popisuje multivrstevnou adsorpci. Předpokládá také, že daná 

vrstva nepotřebuje k iniciaci své tvorby kompletní dokončení vrstvy předchozí. Rovnice 

má následující tvar [22,23]: 

  
         

                 
   

  
 

 

kde je: 

q adsorpce kovu [mg/g], 
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Qmax počet molů rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti 

biosorbentu a tvoří kompletní jednovrstevnou strukturu na povrchu, 

B konstanta vztahující se k energii interakce s povrchem, 

Cs saturační konstanta rozpuštěné látky, 

Ceq zbytková koncentrace kovu v roztoku. 

5.3 Faktory ovlivňující biosorpci  

Biosorpce je komplexní systém, který je ovlivňován různými faktory. Tyto faktory 

mohou mít významný vliv na průběh biosorpce a to jak na její rychlost, tak na její 

kapacitu. Kromě typu biosorbentu, kterým může být například biomasa hub, bakterií, řas, 

rašeliny a vyšších rostlin, závisí také na faktorech okolního prostředí, kterými mohou být 

hodnota pH, teplota při procesu biosorpce, na koncentraci kovů v roztoku a také na tom, 

zda je v sorbovaném roztoku přítomno více různých kovů. Závisí také na koncentraci 

biomasy v roztoku [24,25]. 

Zřejmě nejvýznamnějším faktorem je hodnota pH. Má vliv na činnost kovů 

v roztoku, na jejich rozpustnost a na aktivitu funkčních skupin buněčné stěny. Základní 

složky jsou buď protonovány nebo naopak deprotonovány v závislosti na hodnotě pH. 

S měnící se hodnotou pH se mění také dostupnost volných vazebných míst. Bylo 

prokázáno, že při nižší hodnotě pH jsou místa na buněčné stěně těsně vázána s H
+
 ionty 

a jsou díky tomu nedostupná pro další kationty v roztoku. Nízká hodnota pH není vhodná 

pro sorbování kationtů, je však vhodné pro sorpci aniontů. Zvyšování hodnoty pH 

umožňuje i větší počet ligandů s negativním nábojem, což naopak umožňuje vazbu 

kationtů. V literatuře se uvádí optimální hodnota pH pro sorpci kationtů menší než 4,5. Pro 

sorpci aniontů se uvádí rozmezí pH 1,5-4 (viz obrázek 3)  

Bylo zjištěno, že teplota má na průběh biosorpce podstatně menší vliv než pH, 

zejména v rozmezí 20-35 °C. [15] Teplota ovlivňuje především změnu stability kovu 

v roztoku, dále konfiguraci buněčné stěny, nebo také stabilitu komplexu funkčních skupin 

buněčné stěny a navázaného kovu. Z chemického hlediska by u fyzikální adsorpce měla 

účinnost adsorpce narůstat s klesající teplotou, jelikož se jedná o exotermický děj. Při 

chemisorpci by se měla adsorpce se zvyšující se teplotou také zvyšovat. V některých 
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případech teplota neovlivňuje biosorpci vůbec, například sorpce kovů pomocí 

Pseudomonas sp. EPS-5028 byla nezávislá na teplotě . [1] 

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují průběh biosorpce, je zvolený 

biosorbent a jeho koncentrace. Bylo již studováno velké množství druhů biosorbentů, jako 

např. houby, bakterie, řasy atd. Byly studovány nejen druhy, ale také růstové podmínky 

(živné médium, fyziologický stav a věk organismu). Bylo zjištěno, že velká koncentrace 

biomasy v roztoku kov sorbuje velmi dobře, ale hmotnost kovu na miligram hmotnosti suché 

biomasy je celkem nízká. Při velké koncentraci biomasy může také docházet k tvorbě příliš 

velkých agregátů, které pak narušují rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky. Naopak při 

nižších koncentracích biomasy specifická adsorpce vzrůstá. [26] 

 

Obrázek 3:Graf závislosti procesu biosorpce na hodnotě pH roztoku 

Biosorpci může ovlivňovat počáteční koncentrace kovů v roztoku, při vyšší 

koncentraci je biosorpce obvykle intenzivnější a trvá až do obsazení všech volných 

vazebných míst. Dle studované literatury byly nejčastěji testovány počáteční koncentrace 

v rozmezí od 50 do 300 mg/l. [27,28] 

Dalším faktorem je přítomnost jiných kovových iontů, které mohou, ale také 

nemusí mít vliv na průběh biosorpce. Biosorpce jednoho druhu kovového iontu může být 

snížena (nebo dokonce zcela potlačena) přítomností jiných kovů v roztoku. Například 

v případě, kdy je v roztoku přítomno více než tři druhy kovových iontů, je popis biosorpce 

velice komplikovaný a v některých případech pro praktické účely zcela nemožný. [3] 
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5.4 Biosorbent 

Biosorbentem je přírodní biomasou, která slouží k odstranění odpadních látek, 

nejčastěji kovových iontů z vodného prostředí. Biosorbent by měl být volen s ohledem na 

jeho sorpční kapacitu u daného kovu, dostupnost a ekonomickou nenáročnost. [29] Často 

se jedná o odpadní materiál např. z průmyslové fermentace, výrobě ovocných šťáv nebo se 

jedná o snadno získatelnou biomasu bez účelné kultivace.  

Každý druh biosorbentu má svůj individuální způsob přípravy. Obecně se do postupu 

přípravy zahrnuje promývání vodou, aby došlo k očištění od možných nečistot, následuje 

promývání v redestilované vodě, vysušení a zrnitostní úprava. Materiál by měl být ve formě 

granulek o velikost 0,1-3 mm. Granule by měly být permeabilní ve vodním prostředí 

a zároveň tak odolné, aby odolaly tlaku v koloně. Následuje chemická aktivace, kdy se 

použije kyselina nebo zásada, po té se biosorbent na několik hodin vystaví teplotě cca 

100 °C. Díky tomuto postupu by biosorbent měl získat lepší biosorpční schopnosti. [6] 

5.5 Ořešák královský  (Juglans regia) 

Ořešák královský, nebo také ořešák vlašský (Juglans regia) je mohutný strom 

z čeledi ořešákovitých. Může dosahovat výšky 40-45 m, ve výjimečných případech i více. 

Charakter koruny se odvíjí podle toho, zda se jedná původní divokou formu nebo o jeho 

kultivar. Divoké formy mají zpravidla dlouhý kmen a štíhlou korunu, je to způsobeno 

prostředím, ve kterém se obvykle vyskytovaly, a sice v těsné blízkosti dalších stromů. 

Zdomácnělé kultivary mají obvykle kmen větvící se nízko u země a širokou korunu. [30] 

Zařazení do systému je následující: 

o říše: rostliny (Plantae): 

o oddělení: rostliny krytosemenné (Magnoliophyta) 

o třída: vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida) 

o řád: bukotvaré (Fagelas) 

o čeleď: ořešákovité (Juglandaceae). 

Ořešák je jednou z nejpěstovanějších dřevin na světě. Pěstuje se pro svoje plody, 

vlašské ořechy, jako okrasný strom, medonosný strom a pro své kvalitní a rychle rostoucí 
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dřevo. Přirozenou oblastí výskytu je Balkán a Přední a Centrální Asie. Od středověku začal 

být člověkem rozšiřován do celého světa. [30] 

 

Obrázek 4: Ořešák královský (Juglans regia) [30] 

Co se týče vzhledu, je to statný opadavý listnáč s černošedou borkou, větve jsou 

nejprve zelené a poté šedé. Listy jsou lichozpeřené, tří nebo čtyř jařmé, obvykle složené 

z pěti až devíti lístků. (viz obrázek 4) Plodit začíná až 15. rokem. [30] 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V předložené bakalářské práci jsem ke studiu kinetiky biosorpce šestimocného 

chromu použila štěpku ořešáku královského (Juglans regia). V jednotlivých kapitolách 

experimentální části se zabývám metodikou sběru štěpky, její úpravou, stanovením 

kinetiky biosorpce a zhodnocením výsledků. 

Experimentální část své bakalářské práce jsem provedla samostatně v laboratoři 

Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TUO. Na následujícím obrázku č. 5 je 

schematicky znázorněn celý průběh experimentu. 

 

 

Obrázek 5: Schéma průběhu experimentu 
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6.1 Metodika sběru a přípravy biosorbentu  

Pro biosorpci jsem si vybrala štěpku ořešáku královského (Juglans regia) z toho 

důvodu, že nám na zahradě (lokalita sběru - Opava) zcela uschnul a tudíž to byl pro mě 

snadno dostupný materiál. Strom jsme pokáceli a následně vybrané větve do průměru cca 

3cm upravili drcením na štěpku štěpkovačem výrobce Vares Mnichovice, a.s., typu DZO 

20, rok výroby 1996. Odpadlo mi tak sušení biosorbentu, jelikož strom byl už uschlý. 

Následovalo sítování na nerezových laboratorních sítech značky Retsch (Německo). 

Biosorbent byl takto rozdělen na požadované zrnitostní frakce, tedy na velikosti částic 1-2 

mm, 2-3 mm a 3-4 mm (viz Obrázek 6).  

Část takto připraveného biosorbentu byla použita pro stanovení adsorpční kinetiky 

šestimocného chromu pro chemicky neaktivovaný biosorbent a část připraveného 

biosorbentu byla uschována pro pozdější použití při stanovení adsorpční kinetiky 

šestimocného chromu pro chemicky aktivovaný biosorbent. 

 

Obrázek 6: Zrnitostní frakce studovaného sorbentu 

6.2 Metodika adsorpční kinetiky  

Díky adsorpční kinetice lze zjistit, jakou dobu potřebuje určitý biosorbent 

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

adsorpční kinetiky je důležitá příprava modelového roztoku šestimocného chromu. 

V publikacích, které jsem studovala, byly použity modelové roztoky o různých 

koncentracích (50 až 300 mg/l). Zvolila jsem si modelový roztok o koncentraci 100 mg/l.  

Do plastových vzorkovnic jsem si navážila vždy 1 g biosorbentu. Pro každou 

zrnitost bylo sedm vzorků, celkem tedy dvacet jedna vzorků. Ke každému vzorku bylo 

1-2 2-3 3-4 
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přidáno 50 ml modelového roztoku o koncentraci 100 mg/l.  Výsledná koncentrace 

biosorbentu tedy byla 20 g/l. Následně jsem vzorky postupně umisťovala na třepačku 

typu GFL 3031 firmy HELAGO-CZ s.r.o. (viz obrázek č. 7), kde jsem vzorky nechala 

třepat při 150 ot./min. po dobu 1, 3, 5, 7, 9, 12 a 24 h. Ve stanovených časových 

intervalech jsem vzorky odebírala, následovala filtrace přes filtrační papír o hustotě 

84 g/m
2
. U získaného filtrátu jsem pak následně stanovovala obsah šestimocného chromu 

po procesu biosorpce. 

 

Obrázek 7 Třepačka typu GFL 3031 (firma HELAGO-CZ s.r.o., Česká republika) 

 

Obsah šestimocného chromu ve filtrátu jsem analyzovala spektrofotometrickou 

metodou dle normy ČSN ISO 11083 (75 7424) Jakost vod - Stanovení chromu (VI), 

Spektrofotometrická metoda s kyselinou ortho fosforečnou a s 1,5-difenylkarbazidem. 

Analýzu jsem provedla na spektrofotometru typu HACH DR 2800 (HACH LANGE 

GmbH, Německo), který je vyfotografován na Obrázku č. 7, při vlnové délce 542 nm. 

Vzorky filtrátů jsem ředila tak, aby koncentrace byla v rozsahu kalibrační přímky přístroje, 

což tedy je 0-2 mg/l.  
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Na základě naměřených vstupních a výstupních hodnot jsem vypočítala výslednou 

adsorpci šestimocného chromu q z následující rovnice: 

  
         

 
 

kde je: 

q adsorpce kovu [mg/g], 

V objem modelového roztoku Cr(VI) [l], 

ci počáteční koncentrace kovu v roztoku [mg/l], 

cf výstupní (zbytková) koncentrace modelového roztoku [mg/l], 

S hmotnost biosorbentu [g]. 

 

Obrázek 8: Spektrofotometr HACH typu DR 2800 (HACH LANGE GmbH, Německo) 

 

Výpočet byl zpracován tabulkovým editorem Microsoft Office Excel, tento byl 

použit také ke grafickému znázornění. 
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7 VÝSLEDKY A DISKUZE  

V této části se budu zabývat hodnocením svých výsledků při zkoumání adsorpční 

kinetiky zvoleného biosorbentu, a sice štěpky ořešáku královského (Juglans regia). 

Zkoumala jsem chemicky neaktivovaný biosorbent, abych si ověřila, zda je vůbec schopný 

sorbovat chrom z vodného prostředí. 

Výsledky studia adsorpční kinetiky jsem uvedla v tabulce č. 5 a pro lepší orientaci 

znázornila graficky (graf. na Obrázku 9), kde je znázorněna závislost adsorpční kapacity q 

[mg/l] na čase t v hodinách. 

 

Obrázek 9: Adsorpční kinetika Cr(VI) štěpky ořešáku královského  

Na obrázku č. 9 jsou vidět křivky adsorpční kinetiky pro zrnitosti 1-2 mm, 2-3 mm 

a 3-4 mm pro daný chemicky neaktivovaný biosorbent. Z obrázku je patrné, že počáteční 

sorpce zrnitostních frakcí 2-3mm a 3-4 mají téměř shodný průběh. Sorpce až do páté 

hodiny experimentu je velmi pomalá, mezi pátou a sedmou hodinou následuje rychlý 

nárůst. Avšak po té dochází opět k desorpci, která trvá do deváté hodiny. Po té u zrnitostní 

frakce 3-4 mm dochází k ustálení rovnováhy a sorpce již dále téměř nepokračuje a nastává 
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rovnováha sorpčního procesu. U zrnitostní frakce 2-3 mm sorpce nadále pokračuje až do 

24 h.  

Jako nejlepší z daných zrnitostí se jeví zrnitostní frakce 1-2 mm, k prudkému 

nárůstu adsorpce dochází už do třetí hodiny. Mezi třetí a pátou hodinou následuje jen 

mírná desorpce a po té opět postupná sorpce až do 24 h. Lze tedy předpokládat, že 

přibližně po 12h dochází k ustavení rovnováhy.  

Tabulka 5: Vstupní a výstupní hodnoty adsorpční kinetiky chromu (VI) 

Vzorek V (l) 
ci (mg/l) po 

korekci 
cf (mg/l) S (g) q (mg/g) 

účinnost 

% 

1/1-2/1 0,05 100,0 63,6 1,003 1,815 36 

2/1-2/3 0,05 100,0 52,3 1,003 2,378 48 

3/1-2/5 0,05 100,0 52,8 1,004 2,351 47 

4/1-2/7 0,05 100,0 49,7 1,003 2,507 50 

5/1-2/9 0,05 100,0 48,1 1,003 2,587 52 

6/1-2/12 0,05 100,0 46,5 1 2,675 54 

7/1-2/24 0,05 100,0 39,8 1,002 3,004 60 

8/2-3/1 0,05 100,0 62,1 1,002 1,891 38 

9/2-3/3 0,05 100,0 60 1,003 1,994 40 

10/2-3/5 0,05 100,0 58,7 1,001 2,063 41 

11/2-3/7 0,05 100,0 47,7 1,003 2,607 52 

12/2-3/9 0,05 100,0 50,9 1,002 2,450 49 

13/2-3/12 0,05 100,0 48,3 1,003 2,577 52 

14/2-3/24 0,05 100,0 42,9 1,003 2,846 57 

15/3-4/1 0,05 100,0 64,3 1,001 1,783 36 

16/3-4/3 0,05 100,0 61,2 1,002 1,936 39 

17/3-4/5 0,05 100,0 57,9 1,004 2,097 42 

18/3-4/7 0,05 100,0 47,8 1 2,610 52 

19/3-4/9 0,05 100,0 52,4 1,001 2,378 48 

20/3-4/12 0,05 100,0 51,1 1,002 2,440 49 

21/3-4/24 0,05 100,0 48,7 1 2,565 51 

K nejlepší adsorpci tedy dochází u zrnitostní frakce 1-2, kde q je 3,004 mg/g po 

24 h, s účinností 60 %. U zrnitostní třídy 2-3 je největší adsorpce q 2,846 mg/g také po 

24 h, s účinností 57 %. U frakce s velikostí 3-4 je nejvyšší adsorpce q 2,610 mg/g po 9 h 

s účinností 52 % 
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8 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala v teoretické části studiem charakteristiky 

těžkých kovů, přirozeným výskytem kovů v přírodě a antropogenními zdroji kovů 

v přírodě. Dále potom charakteristikou vybraného těžkého kovu, a sice šestimocným 

chromem. Po té jsem se zabývala studiem biosorpčního procesu, studovaným 

biosorbentem a faktory, které biosorpci ovlivňují. 

V praktické části jsem se zabývala kinetikou biosorpčního děje, kdy zvoleným 

biosorbentem byla štěpka ořešáku královského (Juglans regia). Provedla jsem 

mechanickou úpravu vzorku a rozdělení podle zrnitostí 1-2 mm, 2-3 mm a 3-4 mm 

a následně jsem pomocí modelového roztoku šestimocného chromu o koncentraci 

100 mg/l. Adsorpční kinetiku jsem studovala u chemicky neaktivovaného biosorbentu, kdy 

nejlepší účinnost byla 60 % (q = 3,004 mg/g), a to u vzorku zrnitosti 1-2 mm v čase 24 h.  

Zajímalo by mě, jakých výsledků bych dosáhla s chemicky aktivovaným 

biosorbentem, zda by byly výrazně lepší, nebo by u tohoto biosorbentu chemická aktivace 

neměla výrazný vliv. Rozhodla jsem se proto pokračovat ve výzkumu i v diplomové práci, 

kde bych výsledky rozšířila o studium adsorpční kinetiky šestimocného chromu 

u chemicky aktivované štěpky ořešáku královského a o studium podmínek ovlivňující 

biosorpci, především pak hodnotu pH a teplotu. 
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