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Abstrakt 
V této disertační práci byla studována schopnost biomasy řas Chlorella vulgaris 

a Spirogyra sp. vázat z vodného roztoku ionty Cr (III) a Zn (II), respektive schopnost 
biomasy kořenů, stonků a listů rostliny křídlatky Reynoutria japonica vázat z roztoku ionty 
Zn (II).Výsledky této biosorpční studie ukazují, že rychlost a rozsah vázání byly ovlivněny 
pH, dobou trvání adsorpce a počáteční koncentrací kovů. K maximálnímu vázání iontů 
obou kovů došlo při pH 6. Pro modelaci kinetických dat byl použit kinetický model 
pseudo-druhého řádu. Sorpční rovnováha byla popsána pomocí Langmuirova a 
Freundlichova modelu; proces probíhal v souladu s Langmuirovou isotermou. K modelaci 
dat bylo vhodné použít jak lineární, tak nelineární modely. Maximální sorpční kapacita pro 
ionty Cr (III) byla nejvyšší u H-biomasy Spirogyra sp. (qmax=62,5 mg/g). Maximální 
sorpční kapacita pro Zn (II) klesala v pořadí: Chlorella vulgaris > Spirogyra sp. > listy > 
kořeny > stonky křídlatky R. japonica. Nejvyšší afinitu (b) pro Zn (II) a zároveň nejnižší 
zeta potenciál měly listy křídlatky. Mechanismus sorpce, kterým je u všech typů 
biosorbentů R. japonica iontová výměna, byl popsán s použitím EDS a SEM analýzy. 
Vazebné skupiny biosorbentů křídlatky byly analyzovány metodou FTIR. Při desorpci 
Cr (III) z biomasy Ch. vulgaris a Zn (II) z biomasy listů R. japonica byla s úspěchem 
použita 0,2 M H2SO4. 

Klíčová slova: Chlorella vulgaris, Spirogyra sp., Reynoutria japonica, biosorpce, Cr (III), 
Zn (II), isotermy, FTIR, EDS, SEM analýza, zeta potenciál 

 
 

Abstract 
In the present study, the ability of biomass of two algal species Chlorella vulgaris 

and Spirogyra sp. to bind up Zn (II) and Cr (III) ions, respective the ability of roots, stems 
and leaves of an invasive plant Reynoutria japonica to bind up Zn (II) ions, have been 
studied. The results of this biosorption study revealed that the rate and extent of uptake 
were affected by pH level, contact time and initial metal concentrations. The maximum 
uptake of both metal ions was obtained at pH 6. For modelling of kinetic data, pseudo-
second order model was used. The sorption equilibrium data were described by the 
Langmuir and Freundlich models; the processes were in concordance with Langmuir 
isotherms. Both linear and non-linear models were suitable for data modelling. Maximal 
sorption capacity for Cr (III) was exhibited by H-biomass of Spirogyra sp. 
(qmax=62,5 mg/g). As for Zn (II), the maximal sorption capacity decreased in sequence: 
Ch. vulgaris > Spirogyra sp. > leaves > roots > stems of R. japonica. The highest affinity 
(b) for Zn (II), as well as the lowest zeta potential, could be attributed to leaves of 
R. japonica. The sorption mechanism exploited by biomass of roots, stems and leaves 
of R. japonica– ion exchange – was described using EDS and SEM analyses. The binding 
groups of R. japonica biomass were analysed using FTIR method. For desorption of 
Cr (III) from Ch. vulgaris biomass and desorption of Zn (II) from leaves of R. japonica 
biomass, 0,2 M H2SO4 was successfully used. 

Keywords: Chlorella vulgaris, Spirogyra sp., Reynoutria japonica, biosorption, Cr (III), 
Zn (II), isotherms, FTIR, EDS, SEM analysis, zeta potential 
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Anotace 
Předložená disertační práce ověřuje možnost použití biomasy kultivovaného druhu 

řasy Chlorella vulgaris a volně rostoucího druhu řasy Spirogyra sp. pro sorpci Cr (III) a 
Zn (II), a použití biomasy kořenů, stonků a listů invazivní rostliny Reynoutria japonica 
pro sorpci Zn (II) z vodných roztoků v diskontinuálním biosorpčním procesu.  

Práce je členěna do pěti samostatných částí: 

Rešeršní teoretická část práce podává přehled o současném stavu problematiky. 
V úvodu je nastíněna definice těžkých kovů a přehled těžkých kovů, které nás 
v současnosti zajímají z důvodu negativního dopadu na životní prostředí. Dále jsou zde 
stručně popsány výhody a nevýhody biosorpce jako jedné z metod environmentálních 
biotechnologií. V této části práce jsou také detailněji popsány mechanismy biosorpce a 
nejdůležitější fyzikálně-chemické parametry, které ji ovlivňují. Je diskutován 
i mechanismus zachytávání těžkých kovů u jednotlivých druhů biosorbentů, včetně jejich 
taxonomického přehledu. 

V části „Cíl a obsah disertace“ je popsán cíl práce a postup k jeho dosažení. 

V metodické části práce jsou popsány jednotlivé biosorbenty, použité při pokusech, 
a metodické postupy úpravy biosorbentů a stanovení kinetických a sorpčních isoterem.  

V kapitole „Výsledky a diskuse“ je popsána kultivace řasy Chlorella vulgaris a 
výsledky experimentů, týkajících se časového průběhu procesů biosorpce a modelace její 
kinetiky. Dále je hodnocen vliv hodnoty pH roztoku, vliv množství biomasy a vliv 
počáteční koncentrace kovu na biosorpci. Jsou stanoveny specifické adsorpční kapacity 
biosorbentů, modelovány jejich adsorpčních isotermy, a určen zeta potenciál všech 
biosorbentů. Biomasa Reynoutra japonica je navíc analyzována metodou EDS, spojenou se 
SEM snímkováním, a FTIR analýzou vazebných skupin. V závěru je popsána možnost 
desorpce Cr (III) z biomasy řasy Chlorella vulgaris a Zn (II) z biomasy listů Reynoutria 
japonica desorpčním činidlem (0,2 M H2SO4). 

Závěrečná část práce hodnotí dosažené výsledky, možnost budoucího uplatnění 
studovaných biosorbentů v praxi, a je zde doporučen další postup v této oblasti výzkumu. 
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Annotation 
This thesis submitted examines the ability of biomass of cultivated algae species 

Chlorella vulgaris and natural algae species Spirogyra sp. to adsorb Cr (III) and Zn (II) 
ions, respectively the use of biomass of roots, stems and leaves of an invasive plant species 
Reynoutria japonica to adsorb Zn (II) ions, all of them from aqueous solutions 
in a discontinuous biosorption process. 

The thesis is divided into five main parts: 

The theoretical background research part presents the state of current knowledge. 
In the beginning there is a simplified concept definition of heavy metals, as well as a list 
of heavy metal species, important from the viewpoint of their negative environmental 
impact. It is followed by brief description of advantages and disadvantages of biosorptions 
– one of several new environmental biotechnologies which are currently extensively 
investigated. In this part also a detailed description of biosorption mechanisms; as well as 
main physico-chemical parameters influencing the processes are presented. The 
mechanism of biosorption of various biosorbent species is discussed, including their 
taxonomically based review. 

In the next part, the aim of the thesis, as well as the process for its acomplishment, 
is stated. 

In methodical part of this thesis, the biosorbents used in the experiments and 
methods of their treatment and alteration are described. Principles of kinetic and sorption 
isotherms setting are also presented. 

In the part of results and discussion all experiments are described, including 
cultivation of Chlorella vulgaris, biosorption processes time courses determination, and 
modelling of their kinetics. The effect of solution pH, biomass dosing, and initial 
concentration of metal ions on biosorption process is evaluated. Specific sorption 
capacities of individual biosorbents are identified, sorption isotherms are plotted, and zeta 
potentials are stated. In addition to these results, for all Reynoutra japonica biomass types, 
EDS, FTIR and SEM analyses are presented. In the end, possibility of desorption 
of Cr (III) ions from Chlorella vulgaris biomass and Zn (II) ions from biomass 
of Reynoutria japonica leaves with the use of 0,2 M H2SO4 is discussed. 

In the final part of thesis there is an assessment of experimental results, and 
of future possible use of studied biosorbents in practise. Next steps in research of studied 
biosorbents are proposed.  
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Úvod 
Znečištění životního prostředí kovy je jeden z nejdůležitějších problémů 

současnosti. Toto znečištění je výsledkem mnoha lidských aktivit, jako je přímá těžba 
kovů, jejich zpracování a úprava, elektrolytické pokovování, chemický průmysl, spalování 
fosilních paliv, kožedělný průmysl, textilní a papírenský průmysl, jaderný průmysl, ale 
také koroze potrubí či emise z automobilové dopravy. V současné době má odstraňování 
iontů toxických a/nebo ekonomicky významných kovů z odpadních vod velký význam jak 
z hlediska průmyslu, tak z důvodu ochrany životního prostředí, a v neposlední míře 
i z hlediska veřejného zdraví. S nadsázkou můžeme říci, že odstraňování (nebo opětovné 
získávání) kovů z vodných roztoků se využívá již déle než 5000 let, a to od té doby, kdy 
Mojžíš pomocí dřeva proměnil hořkou vodu na pitnou (Eccles, 1995). 

Konvenční metody odstraňování kovů, které zahrnují chemické srážení, chemickou 
oxidaci či redukci, iontovou výměnu, filtraci, membránové technologie a odpařování, často 
vytvářejí složité sekundární problémy, jejichž příkladem jsou odpadní kaly plné kovů. 
Jejich ukládání či další úprava je záležitost nákladná a ne zrovna ekologicky šetrná 
(Volesky, 1990).  

Nastalo hledání účinných a zejména ekonomicky rentabilních opatření. Po letech 
experimentů se zdá, že požadavky na takováto opatření nejlépe splňují biosorpce. 
O mnohých bakteriích, kvasinkách, houbách, řasách či různých jiných rostlinách je známo, 
že jsou schopny koncentrovat kovy, rozpuštěné ve vodných roztocích, a akumulovat je ve 
svých strukturách. Využití těchto organismů jako biosorbentů pro eliminaci toxických 
kovů nabízí potenciální alternativu již existujících metod detoxifikace průmyslových 
odpadních vod a opětovného získávání toxických či vzácných a významných kovů z nich. 
Pokud využití biosorbentů srovnáme s konvenčními metodami odstraňovaní toxických 
kovů, nabízí se řada výhod: nízké operační náklady, minimalizace množství chemických 
a/nebo biologických kalů, které je třeba ukládat, a vysoká efektivita při detoxifikaci vysoce 
naředěných odpadních vod. Tyto výhody se staly primárním podnětem pro rozvoj 
biosopčních procesů odstraňování těžkých kovů z odpadních vod (Kratochvil a Volesky, 
1998). 

Mechanismus biosorpce kovů pomocí mrtvé biomasy není stále zcela objasněný. 
Pochopení toho, jak probíhá sorpce kovů z vodných roztoků a za jakých podmínek, je však 
důležité pro aplikaci při čištění průmyslových odpadních vod. Výzkum v této oblasti se 
posunul do oblasti spolupráce procesních a chemických inženýrů, biologů a 
environmentalistů, kteří se snaží zaměřit na objevení nejvhodnější biomasy a stanovení 
optimálních podmínek biosorpce kovů z modelových roztoků a následně z průmyslových 
odpadních vod (Volesky, 2007). 
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1 Literární přehled problematiky 

1.1 Těžké kovy 
Ke kovům se řadí asi osmdesát prvků periodické soustavy. Termínem těžké kovy 

jsou označovány kovy, jejichž specifická hmotnost je vyšší než 5 g/cm3. Za toxické kovy 
jsou považovány takové kovy, které při určitých koncentracích působí škodlivě na člověka 
a ostatní živé složky ekosystému (Kafka a Punčochářová, 2002). Duffus (2002) ve své 
studii upozorňuje, že definice těžkých kovů, založené na hustotě, atomové hmotnosti nebo 
atomovém čísle se v různých literárních zdrojích liší. Při studiu literárních podkladů 
nenašel žádný vztah nezi hustotou (specifická hmotnost), či jakoukoliv jinou fyzikálně 
chemickou vlastností, které byly použity k definování těžkých kovů, a toxicitou nebo 
ekotoxicitou, vztahující se k těžkým kovům. Podotýká, že klíčem k posouzení potenciální 
toxicity kovů a jejich sloučenin je pochopení jejich biologické dostupnosti. Biologická 
dostupnost je závislá na biologických parametrech a na fyzikálně-chemických vlastnostech 
kovových prvků, jejich iontů a jejich sloučenin. Ty zase závisí na atomové struktuře 
kovových prvků, která je systematicky popsána v periodické tabulce prvků. I když by 
pojem „těžký kov" měl být považován za zastaralý, protože nemá žádný ucelený vědecký 
základ, budou nadále existovat problémy i s běžným používáním výrazu „kov“ jak pro kov 
samotný, tak pro všechny jeho sloučeniny. Tento postup totiž předpokládá, že kov 
i všechny jeho sloučeniny mají stejné fyzikálně-chemické, biologické a toxikologické 
vlastnosti. 

Kovy provázejí lidstvo zřejmě po celou dobu jeho existence. Existují záznamy 
o použití olova z doby okolo 2000 let př.n.l. Ve starém Egyptě byl využíván např. arsen 
jako aditivum do barev. Naopak řada kovů byla objevena mnohem později. Příkladem 
může být kadmium, které bylo poprvé získáno až v roce 1817 ze zinkové rudy, ve které se 
vždy vyskytuje jako doprovodný prvek (Kafka a Punčochářová, 2002).  

V současné době nás zajímají čtyři skupiny kovů, které způsobují největší 
environmentální problémy. Jedná se o toxické kovy, strategické kovy, drahé kovy 
a radionuklidy – viz Tabulka 1.  

 
Tabulka 1 Kovy, které nás zajímají z různých hledisek (Volesky, 2003). 

 

Kovy, které nás zajímají 

Toxické kovy  Hg, Pg, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni 

Strategické kovy  Mn, Ge, In, Ir 

Drahé kovy  Au, Pt, Rb 

Radionuklidy  Sr, Ce, Ra, U, Th…. 
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Odhad množství kovů, zatěžujících každoročně biosféru Země, se pohybuje 
přibližně okolo 5 milionů tun. Možné toxické působení na zvířata, rostliny 
a mikroorganismy se uvažuje u přibližně čtyřiceti kovů periodické soustavy prvků (Sandau 
a kol., 1996). Kovy se odlišují od ostatních jedovatých látek tím, že nejsou biodegradabilní 
a mohou se kumulovat v živých tkáních, a zvyšují tak svou koncentraci v potravním řetězci 
(Williams a kol., 1998). Mechanismus účinku kovů na člověka a ekosystém je v mnoha 
případech nejasný a je stále předmětem výzkumu. 

V rámci disertační práce byly pro biosorpční studie vybrány kovy zinek a chrom, 
z důvodu vzrůstajícího používání těchto kovů v průmyslu a jejich následného výskytu 
v odpadních vodách. 

Zinek je po železe, mědi a hliníku čtvrtým nejpoužívanějším kovem na světě. Je 
intenzivně využíván v automobilovém průmyslu (povrchové úpravy železa a oceli), 
v kosmetice při výrobě pudrů a mastí, dále při výrobě barev, gumy a linolea. Zinek je také 
nutný pro výrobu papíru a celulózy, skla, pneumatik, při výrobě televizních obrazovek, 
pro výrobu baterií a elektronických zařízení (Bradl, 2005). 

Podle evidence Registru průmyslových zdrojů znečištění (VÚV T.G.M.) bylo 
v roce 2006 registrováno 254 podniků nakládajících se zinkem nebo jeho sloučeninani 
v celkovém objemu 27 tun/rok. Jednalo se většinou o odpadní vody z povrchové úpravy 
kovů (zinkování), kovoprůmyslu, chemického průmyslu, strojírenského průmyslu, skláren 
a energetiky. Vyšší koncentrace zinku se nacházely v průmyslových odpadních vodách 
ze zpracování neželezných rud, z moříren mosazí, ze zpracování tuků a povrchové úpravy 
kovů (www.irz.cz). Podíly kategorií činností na celkovém ohlášeném množství zinku 
za ohlašovací rok 2006 jsou uvedeny níže (Obrázek 1). 

 

 
Obrázek 1 Podíly kategorií činností na celkovém ohlášeném množství zinku za ohlašovací rok 2006 

(www.irz.cz). 

Zinek patří k esenciálním prvkům. Průměrné lidské tělo obsahuje asi 2 gramy 
zinku, který je nezbytný pro normální aktivitu polymerace DNA a syntézy bílkovin. 



Iva Melčáková: Biosorpce iontů chromu Cr (III) a zinku Zn (II) z vodných roztoků pomocí rostlinné biomasy 

2010 19 

Rozpustné a adstringentní soli kyseliny, jako například ZnSO4 ve velkých dávkách (asi 
10 g) mohou způsobit poškození vnitřních orgánů a smrt (Gupta a Sharma, 2003). 
Pro vodní organismy je zinek toxičtější než pro člověka, a to platí jak pro ryby, tak pro 
zooplankton. Toxický efekt zinečnatých iontů je přitom větší v měkké vodě než ve vodě 
tvrdé (Kafka a Punčochářová, 2002).  

 Světová produkce chromu je více než 9 mil tun za rok. Chrom se používá 
v metalurgii při výrobě legovaných ocelí a dalších slitin; tenká vrstva chromu chrání 
povrch kovových předmětů před korozí a zvyšuje jejich tvrdost. Největší podíl produkce 
chromu nachází využití v metalurgickém průmyslu především při výrobě vysoce kvalitních 
ocelí. Soli trojmocného chromu slouží také ve sklářském průmyslu k barvení skla a 
v kožedělném průmyslu při činění kůží. Hlavní antropogenním zdrojem chromu ve vodách 
jsou odpadní vody z metalurgie barevných kovů, povrchové úpravy kovů, kožedělného a 
textilního průmyslu, kde je součástí některých barvicích lázní. Dalšími zdrojem chromu 
jsou emise z klimatizačních chladících věží používajících sloučeniny chromu jako 
inhibitory koroze, ze svařování nerez oceli a z chemické výroby. Značné koncentrace 
chromu lze nalézt ve vodách z hydraulické dopravy popílků (Bradl, 2005). 

Podle evidence Registru průmyslových zdrojů znečištění (VÚV T.G.M.) bylo 
v roce 2006 registrováno 326 podniků, nakládajících s chromem a s jeho sloučeninami 
v celkovém objemu 4295 kg/rok. V případě Cr (III) se jednalo většinou o povrchové 
úpravy kovů Cr (III), v případě Cr (VI) také o kovoprůmysl a celkový chrom pocházel 
většinou z povrchové úpravy kovů, kovoprůmyslu, skláren, energetiky a chemického 
průmyslu (www.irz.cz). 

Cr (III) je esenciální prvek. Biologické účinky chromu jsou naprosto závislé 
na mocenství, ve kterém se do organismu dostává. Denní dávka Cr (III) od 20-45 μg 
zvyšuje účinnost inzulínu a pomáhá udržovat metabolismus glukózy, cholesterolu a tuků, a 
je rovněž důležitá pro syntézu nukleových kyselin.  

Při vyšších dávkách může mít nepříznivé účinky na respirační systém a může 
působit na imunitní systém (www.atsdr.cdc.gov). Toxické pro živočichy, rostliny a 
bakterie jsou především sloučeniny Cr (VI), u ryb však byla pozorována vyšší toxicita 
Cr (III). Cr (VI) má účinky karcinogenní a genotoxické, kromě toho ovlivňuje i chuť a 
barvu vody (Pitter, 2009).  

1.2 Biosorpce 

1.2.1  Výhody a nevýhody 
Biosorpce je rychlý proces pasívního zachytávání a izolování kovů pomocí neživé 

biomasy (Kaduková a Virčíková, 2005). Je nutno ji odlišovat od bioakumulace, pod kterou 
rozumíme aktivní, metabolicky podložený proces akumulace kovů, který probíhá výhradně 
v živých organismech (Vymazal, 1984). Zájem prvních studií byl upřen výhradně na 
odstranění kovů z odpadních vod, z důvodu jejich toxikologických účinků. V posledních 
letech je však vynakládáno stále větší úsilí pro zařazení biosorpcí mezi techniky čištění 
průmyslových odpadních vod, obsahujících kovy; kdy tyto kovy mohou být buď z odpadní 
vody odstraňovány, nebo také dokonce izolovány a následně získávány (Volesky, 2007).  

Hlavní výhodou biosorpce oproti konvenčním metodám čištění - viz Tabulka 2 - 
jsou v prvé řadě nízké náklady (Wang a Chen, 2009).  
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Tabulka 2 Konvenční technologie odstraňování kovů z odpadních vod (upraveno dle Farooq a kol., 2010). 

 

Metoda 

 

Nevýhody 

 

Výhody 

Srážení a filtrace 
chemickými činidly 
 

problematická separace 
pro vyšší koncentrace > 100 mg/l 
NEEFEKTIVNÍ 
výsledkem je velké množství kalu 

jednoduchá 
levná 
odstraněna může být většina kovů  

Chemická oxidace a 
redukce 
 

vyžaduje chemikálie, 
vysoké náklady na energii 
pomalá 
citlivá na klimatické podmínky 

rychlý proces až do stádia 
mineralizace 

Reverzní osmóza  vysoký tlak 
použití membrán 
předúprava 
DRAHÁ 

čistá odpadní voda, 
vhodná na recyklaci 

Iontová výměna  senzitivní na pH roztoku 
jsou odstraňovány jen některé kovy 
DRAHÉ IONEXY 

selektivní 
 

Adsorpce  drahá regenerace se ztrátou kapacity 
adsorbentu, ne‐li jeho destrukcí  

tradiční sorbent aktivované uhlí, 
vysoká účinnost čištění 

Vypařování  energeticky náročné 
DRAHÉ 
výsledkem je kal 

čistá odpadní voda vhodná pro 
recyklaci 

Kapalinová extrakce  pro vyšší koncentrace 
DRAHÁ 

získání kovů 

 

Nízké náklady lze docílit použitím biosorbentu, který je hojný a obnovitelný (např. 
mořské řasy) nebo se jedná o odpad z jiných průmyslových operací (např. fermentace) 
nebo odpad ze zemědělské prvovýroby (Bailey a kol., 1999).  

Porovnáním cen různých sorbentů na světových trzích zjistíme, že syntetické 
ionexové pryskyřice se prodávají za 30-50 USD/kg, kdežto nové přírodní biosorbenty se 
srovnatelnou účinností mohou stát méně než 3-5 USD/kg (Volesky a Naja, 2007). 

 Další výhodou biosorpce je vysoká efektivita odstraňování kovů z vysoce 
naředěných roztoků a také minimalizace množství chemického a/nebo biologického kalu 
k ukládání. Odstraňování těžkých kovů pomocí biosorpce je zejména vhodné jako metoda 
závěrečného dočišťování, protože má schopnost dosáhnout čistoty vody blízké kvalitě 
vody pitné (z počátečních koncentrací 1-100 mg/l na méně než 0,01-0,1 mg/l), zejména 
v aplikacích průtokových kolon s náplní (Tuzen a kol., 2009). Abychom se vyhnuli 
zbytečně rychlému vyčerpání sorpční kapacity biosorbentu při velmi vysokých 
koncentracích kovů v čištěné odpadní vodě (přes 100 mg/l), může být biosorpce 
kombinována s různými metodami předčištění (jako je např. srážení nebo elektrolýza) 
(Naja a kol., 2010). 

V neposlední řadě jsou výhodou skutečnosti, že sorpce nemá žádné dodatečné 
požadavky na nutrienty, že je možná regenerace biosorbentu, a také, že existuje možnost 
využití získaného kovu. Schéma biosorpčního procesu je uvedeno níže (Obrázek 2). 
Celková úspěšnost biosorpce (celého cyklu adsorpce - desorpce) spočívá ve zvýšení 
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koncentrace kovů v roztoku, pokud možno více než stonásobně. Použitý biosorbent, 
nasycený kovy, může být snadno regenerován jednoduchým promytím (např. kyselinami), 
kdy se získá malý objem roztoku s velmi vysokou koncentrací kovů, vhodný pro 
ekonomicky výhodnou izolaci těchto kovů pomocí běžných elektrolytických metod 
(Volesky, 2007).  

 

 

Obrázek 2 Schéma biosorpčního procesu (upraveno podle Volesky, 2003). 

 

Mezi nevýhody biosorpce (Tabulka 3) patří významý vliv pH na sorpci a potenciál 
pro vylepšení biomasy, zejména pokud se využívá odpad z fermentačních procesů či 
zemědělské prvovýroby. 

 

 
Tabulka 3 Výhody a nevýhody biosopce. 

 
Biosorpce 

 
Výhody 

 
Nevýhody 

  Není třeba syntetizovat substrát. 
 

  Při použití mrtvé biomasy nejsou 
potřeba nákladná růstová média. 

 
  Pro proces nejsou třeba sterilní 

podmínky. 
 

  Proces je velmi rychlý a probíhá za 
normálních fyzikálních podmínek. 

 
  Může být použit v odpadních vodách 

s nízkou i vysokou koncentrací kovů. 

  Významný vliv pH na sorpci, která může aplikaci 
biosorpce omezit pro některé typy odpadních 
vod.  

 
  Časná saturace může být problém – když jsou 

vazebná místa kovů obsazena, musí před dalším 
použitím proběhnout desorpce. 

 
  Potenciál pro vylepšení vlastností biomasy (např. 

pomocí genetického inženýrství) je omezen. 
Zejména to platí při použití odpadní biomasy 
z fermentačních procesů a zemědělské 
prvovýroby. 
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Biosorpce 

 
Výhody 

 
Nevýhody 

 
  Vysoká účinnost odstraňování kovů. 

 
  Biomasa může být regenerována. 

 
  Biomasa může být používána opakovaně 

v mnoha cyklech sorpce/desorpce. 
 

  Proces je selektivní pro ionty těžkých 
kovů. 

 
  Biomasa vláknitých řas nemusí být 

imobilizovaná. 
 

  Na rozdíl od precipitace nevznikají 
toxické chemické kaly.  

 
  Může být použit v kontinuálním i 

přerušovaném režimu.  
 

  Vhodné pro aerobní i anaerobní odpadní 
vody. 

 
  Použitelná celoročně. 

 
  Nízké náklady. 

 

  

Mezi komerčně využívané imobilizované biosorbenty patří AlgaSORB a AMT-
BIOCLAIM nebo Bio-fix. AlgaSORB byl založen na imobilizované biomase řasy 
Chlorella v silikagelu nebo polyakrylamidovém gelu. Dokáže efektivně vychytávat kovy 
v koncentracích 1-100mg/l, a jejich koncentraci redukuje pod 1mg/l. Tato adsorpce není 
ovlivňována přítomností lehkých kovů, jako je vápník nebo hořčík. Tento biosorbent 
připomíná iontoměničové pryskyřice a může projít více než sto cykly adsorpce/desorpce 
(Chojnacka, 2010). 

AMT-BIOCLAIM obsahuje biomasu Bacillus subtilis, která byla ošetřena silnou 
kyselinou, promytá vodou a imobilizovaná ve formě porézních kuliček 
s polyethyleniminem a glutaraldehydem. Sorbent velmi účinně odstraňuje ionty kovů, a 
dosahuje maximálních sorpčních kapacit 2,9 mmol/g pro Pb, 2,39 mmol/g pro Cu, 2,09 
mmol/g pro Zn, 1,90 mmol/g pro Cd nebo 0,8 mmol/g pro Ag, a to s 99% -ní účinností. 
Není selektivní. Kovy z něj mohou být odstraněny za použití H2SO4 nebo NaOH. AMT-
BIOCLAIM je schopný kumulovat zlato, kadmium a zinek z kyanidových roztoků, a je 
proto vhodný pro operace finální úpravy kovů v metalurgii (Vijayaraghavan and Yun, 
2008). 

Bio-fix je vyráběn z celé řady biomas, včetně rašeliníku Sphagnum, řas, kvasinek, 
bakterií a různé vodní flóry, imobilizovaných ve vysokohustotním polysulfonu. Je vysoce 
selektivní pro těžké kovy oproti kovům alkalických zemin. Testy ukázaly, že tento sorbent 
je 4x účinnější pro zachytávání zinku než umělé iontoměničové pryskyřice. Kovy mohou 
být uvolněny pomocí HCl a HNO3. Sorbent může být použit opakovaně minimálně pro 120 
cyklů (Wang a Chen, 2009).  
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1.2.2 Mechanismus zachytávání těžkých kovů 
Mechanismus zachytávání kovů pomocí biosorbentů je složitý. Bylo zjištěno, že 

vazba kovu biosorbentem je dvoufázový proces. Počáteční sorpční krok je rychlý, obvykle 
v optimálních podmínkách trvá jen několik minut (max. 10-15) a je prakticky nezávislý na 
teplotě. Druhý krok je pomalejší a probíhá až do dosažení sorpční rovnováhy, která může - 
pro každý typ biosorbentu - trvat různě dlouhou dobu. Vazba kovu probíhá téměř vždy na 
biopolymery buněčné stěny nebo v periplasmatickém prostoru a v některých případech 
může být kov navázán i na extracelulární polymery biofilmu nebo pouzdra (kapsule) - viz 
Obrázek 3. Mechanismem vazby kovu na biomasu může být iontová výměna, fyzikální 
adsorpce, chemisorpce, komplexace či chelatace a mikroprecipitace (Veglio a Beolchini, 
1997; Aksu a kol., 1997; Volesky, 2003). 

Uvnitř porézní struktury biopolymerů buněčné stěny organismů se nachází početné 
skupiny molekul, o kterých víme, že obsahují vazebná místa - viz Tabulka 4 (Fourest a 
Volesky, 1997; Volesky, 2007).  

 

Biofilm, pouzdro
Nespecifické srážení

Mikroprecipitace

Buněčná stěna
Fyzikální adsorpce

Iontová výměna
Komplexace a chelatace

Mikroprecipitace

Cytoplasmatická membrána/ 
periplasmatický prostor

Fyzikální adsorpce
Iontová výměna

Redox reakce/transformace

M
S

Mikroprecipitace

KS KOH

K nVM

K(VM)n

BMn+ Kn+

Komplexace a chelatace

Fyzikální adsorpce

Iontová výměna

Mn+BKn+

K+

BM - biomolekuly s 
vyměnitelnými ionty

K - kov

VM - vazebná místa na biomase

Biomasa

 
Obrázek 3 Procesy, které přispívající k zachytávání kovů biomasou. Na rozdíl od bioakumulace je 

biosorpce nezávislá na enzymatických a redoxních reakcích (upraveno podle Sud a kol., 2008). 

 

Kapacita biosorpce jakékoliv dané vazebné skupiny závisí na několika faktorech: 
na počtu vazebných míst daného biosorbentu, jejich přístupnosti, jejich chemickém stavu 
(dostupnosti pro vázání) a na přitažlivosti mezi skupinou a kovem (tedy síle vazby) (Naja a 
kol., 2010). Protože složení buněčné stěny je u každého organismu jiné a mění se i v rámci 
jednotlivých taxonomických skupin, je třeba zdůraznit, že při mechanismu vázání kovů na 
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různé biosorbenty můžou hrát důležitou roli různé funkční skupiny. Relativní důležitost 
jednotlivých vazebných skupin se tak mění podle druhu biomasy, typu kovu a oxidačního 
stupně kovu.  

V případě bakteriálního biosorbentu bylo prokázáno, že teichoová kyselina G+ 
bakterií obsahuje fosfodiesterové skupiny a teikuronová kyselina karboxylové skupiny, 
přičemž obě tyto skupiny přispívají k negativnímu náboji biomasy (Pümpel a Paknikar, 
2001; Yao a kol, 2009). U biomasy G+ bakterie Bacillus subtilis byla rozhodující důležitost 
karboxylových skupin a také podíl fosfátových skupin na vázání kovů, prokázána pokusy, 
při kterých byly tyto skupiny blokovány; amino skupiny se nezdály být relevantní 
(Brierley, 1990). Negativní náboj, napomáhající vázání kationtů, obsahuje i vnější 
membrána G- bakterií s obsahem lipopolysacharidů a fosfolipidů, jejichž fosfátové skupiny 
byly potvrzeny jako primární vazebná místa u biomasy Escherichia coli K -12 (Ferris a 
Beveridge, 1990). 

 
Tabulka 4 Hlavní vazebné skupiny v biosorpci (upraveno podle Volesky, 2007). 

 
Vazebné skupiny 

 
Vzorec 

 
Výskyt v biomolekule 

 

 

Hydroxylová 

 

OH 

Polysacharidy 

Sulfátové polysacharidy 

Alkoholy 

Aminové kyseliny 

Uronové kyseliny 

Ketonová    >C=O 
| 
H 

Peptidové vazby 

Karboxylová 
 
 

  –C=O 
| 
OH 

Uronové kyseliny 
Aminové kyseliny 

Teikuronová kyselina 
Thiolová 

 
H 
| 

   –CSH 
| 
H 

Aminové kyseliny 

Sulfonová  O 
|| 

  –S=O 
| 
OH 

Sulfátové polysacharidy 

Thioeterová  S  Aminové kyseliny 
Aminová  NH2  Chitosan 

Aminové kyseliny 
Sekundární aminová  >NH  Peptidoglykan 

Amidová    –C=O 
| 

NH2 
 

Aminové kyseliny 

Imidová  =NH 
 

Aminové kyseliny 
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Vazebné skupiny 

 
Vzorec 

 
Výskyt v biomolekule 

 
Fosfátová  OH 

| 
  –P=O 
| 
OH 

Fosfolipid 
Lipopolysacharidy 

Fosfodiesterová    >P=O 
| 
OH 

Teichonové kyseliny 
  

     

 
Chojnacka a kol. (2005) při sorpci Cr3+, Cd2+ a Cu2+ identifikovali, že hlavní 

vazebné skupiny, přítomné v buněčné stěně cyanobacterie Spirulina sp., jsou skupiny 
karboxylové, fosfátové a hydroxylové (případně aminové). V případě Microcystis 
aeruginosa převažovaly při sorpci Cu2+ negativně nabité karboxylové skupiny 
galakturonové kyseliny. Tato kyselina je hlavní složkou jejího pouzdra a její převaha 
přispívá k přitahování a vázání kationtů. Její kyselé karboxylové skupiny (-COOH) jsou ve 
vodném roztoku částečně ionizovány, mezi její ionizovanou a neionizovanou formou je 
ustanovena rovnováha (Hadjoudja a kol., 2010). 

Chitiny, chitosany, proteiny a glukany hub obsahují významná množství 
karboxylových, aminových a amidových skupin. Aminové skupiny chitosanu považujeme 
za příčinu náboje pozitivního (Tzesos a Keller, 1983). Volesky (2003) uvádí, že vzhledem 
k tomu, že proteiny tvoří pouze asi 10-20% buněčné stěny hub, je důležitost funkčních 
skupin aminokyselin na vázání kationů kovů malá. Tobin a kol. (1984) došel k závěru, že 
u biomasy houby Rhizopus arrhizus jsou při pH 4 primárními funkčními skupinami pro 
vázání kovů karboxylové a fosfátové skupiny, podporované skupinami hydroxylovými, 
zatímco aminoskupiny nehrály v tomto procesu významnou roli. Naja a kol. (2005) 
při sorpci olova biomasou plísně Rhizopus arrhizus kromě karboxylových kyselin 
(lipopolysacharidy, mastné kyseliny), fosfátů a aminů R–NH2 (aminokyseliny, 
glykoproteidy) pomocí FTIR analýzy ukázal i na přítomnost sulfonátů. V případě 
biosorpce mědi a kobaltu houbou Penicillium cyclopium naopak mají větší význam jako 
funkční skupiny, podílející se na biosorpci, skupiny hydroxylové, rozšířené o sekundární 
vazebné skupiny, jako jsou aminokyseliny a karboxylové skupiny (Tsekova a kol., 2006). 
Kiran a kol. (2005) zjistili, že hlavní podíl na sorpci olova houbou Neurospora crassa mají 
také amidové skupiny aminokyselin asparágové a glutamové. 

Heteropolysacharidy řas obsahují karboxylové a sulfonové skupiny. Hlavními 
acidickými skupinami, zodpovědnými za vázání kovů mořskými řasami, jsou karboxylové 
skupiny uronových kyselin (galuronové, manuronové, glukuronové) a také sulfonové 
skupiny. Karboxylové skupiny uronových kyselin jsou obvykle dominantní, zejména 
u hnědých řas, u kterých může tvořit kyselina alginová (složená z jednotek kyseliny 
manuronové a galuronové) až 40% jejich suché hmotnosti (Tsui a kol., 2006). Gardea-
Torresdey a kol. (1990) pozorovali, že po zablokování karboxylových skupin esterifikací 
se zabudování mědi a hliníku snížilo a toto snížení korelovalo se stupněm jejich 
esterifikace. V menší míře se karboxylové skupiny vyskytují také v glukuronové kyselině 
polysacharidů matrixu zelených řas a v agaropektinu řas červených, stejně jako v kyselině 
algové některých červených zástupců Corallinaceae (Volesky, 2003). Experimenty 
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s chemickou modifikací/blokací těchto skupin naznačují, že karboxylové skupiny jsou 
hlavními místy sorpce kovů buněčné stěny u zelené řasy Chlorella vulgaris, a že určitou 
roli hrají také sulfonové skupiny a aminoskupiny (Cho a kol., 1994). Karbonylová skupina 
(C=O) byla potvrzena jako funkční skupina při sorpci zlata biomasou chaluhy Sargassum 
natans (Kuyucak a Volesky, 1990). Sulfonové skupiny jsou hojné u červených řas díky 
jejich vysokému obsahu karagenanu, porfyranu a agaru (až 70% jejich buněčné stěny), ale 
mohou se vyskytovat také ve fukoidanu hnědých řas a v sulfátových hetero-
polysacharidech řas zelených (Holan a Volesky, 2005). Sulfonové skupiny hrají sekundární 
roli s výjimkou situací, kdy je kov zabudováván při nízkém pH. K vázání kovů mohou 
u řas značně přispět i proteiny, které se vyskytují hlavně u zelených řas zabudované do 
polysacharidů ve formě glykoproteinů (Romera a kol., 2007). Proteiny nabízejí funkční 
skupiny aminokyselin (hydroxylové, karboxylové, thiolové, aminové, iminové, amidové a 
imidazolové). Hydroxylové skupiny jsou přítomny ve všech polysacharidech, ale negativně 
nabitými se stávají až při pH vyšším než 10; při nižším pH hrají jen sekundární roli. 
Murphy a kol. (2008) však poukazují na to, že důležitou roli v zabudování Cr (III) a 
Cr (VI) hrály nejen karboxylové, aminové a sulfonové skupiny, ale u zelených řas Ulva 
spp. (Ulva linza, compressa, intestinalis) a červené řasy Polysiphonia lanosa jsou pro 
biosorpci obou iontů chromu důležité právě také hydroxylové skupiny. 

Hlavními biomolekulami, které se podílejí na biosorpci v rostlinné biomase, jsou 
kromě celulózy hlavně hemicelulóza, lignin, lipidy, proteiny, jednoduché cukry a škroby 
(Bailey a kol., 1999). Analýza fukčních skupin na základě FTIR spektra umožnila 
determinovat karboxylové skupiny jako hlavní skupiny v případě sorpce Cr (VI) a Cr (III) 
v biosorpci olivovými peckami (Blázques a kol., 2009). Karboxylové a fenolové skupiny 
jsou také hlavními vazebnými místy při sorpci Pb, Cu a Cd olivovou drtí (Pagnanelli a kol. 
2003). Carvalho a kol. (2003) na základě analýzy FTIR spektra dochází k závěru, že je 
možno navrhnout model sorpčního místa, kde ionty mědi jsou umístěny mezi dvěmi 
cyklickými uhlovodíky vláken biomasy listů tropické trávy druhu Maitenus truncata - viz 
Obrázek 4.  

 
Obrázek 4 Model možného sorpčního místa iontů mědi mezi dvěmi přilehlými vlákny biomasy listů 

tropické trávy druhu Maitenus truncata (Carvalho a kol., 2003). 

 

1.2.2.1  Iontová výměna 

Jeden z hlavních mechanismů zachytávání kovů je právě výměnná iontová 
adsorpce. Již Haug ve své studii z roku 1974 ukazuje, že alginát z buněčné stěny hnědé 
řasy Laminaria digitata a její mezibuněčný prostor fungují jako místo iontové výměny 
kovů. V této studii množství protonů, uvolňované do roztoku z alginátu, extrahovaného 



Iva Melčáková: Biosorpce iontů chromu Cr (III) a zinku Zn (II) z vodných roztoků pomocí rostlinné biomasy 

2010 27 

z buněčné stěny této řasy, klesalo v tomto pořadí sorbovaných iontů kovů: Pb2+ > Cu2+ > 
Cd2+ > Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Co2+ > Ni2+ > Mn2+ > Mg2+. Tyto výsledky vysvětloval 
relativní schopností vázaného kovu soupeřit s protony o vazebná místa na organických 
skupinách (Davis a kol., 2003). Konkrétně na mořské řasy můžeme tedy nahlížet jako na 
přírodní materiály, vhodné pro iontovou výměnu. Iontová výměna se zde uskutečňuje jako 
proces výměny protonů a/nebo lehkých kovů za těžké kovy z odpadní vody. Buněčná stěna 
mořských řas obsahuje hlavně slabě kyselé (nejčastěji karboxylové, sulfonové) a slabě 
zásadité (hydroxylové) skupiny. Neupravená biomasa mořských řas obecně obsahuje ionty 
lehkých kovů, jako jsou K+, Na+, Ca2+ a Mg2+. Tyto kovy jsou zpočátku navázány 
na kyselé (karboxylové, sulfonové) funkční skupiny alginátu buněčné stěny řas, kam se 
dostaly z mořské vody (Schiewer a Volesky, 2000). 

Úprava biomasy obvykle zahrnuje jeden ze dvou procesů: Prvním je protonace 
biomasy pomocí silné kyseliny jako např. HCl, při které jsou ionty těchto lehkých kovů 
na vazebných skupinách (karboxylových, sulfonových aj.) nahrazeny protonem. 
Při pokusech s upravenou protonovanou H-biomasou došlo při vázání kovů suspenzí 
biomasy řasy Sargassum fluitans k poklesu pH (Schiewer a Volesky, 1995). Při druhém 
procesu pak biomasa reaguje s koncentrovaným vodným roztokem kovu (např. vápníkem 
nebo draslíkem), tak aby většina vazebných míst byla obsazena tímto kovem (Crist a kol., 
1990). V případech, kdy bylo na upravenou Ca-biomasu mořské řasy rodu Sargassum 
fluitans působeno roztokem s obsahem kovů (Cd, Cu, Zn), byl pozorován naopak nárůst 
pH a uvolňování iontů Ca a Mg. Tento jev byl vysvětlen iontovou výměnou, kdy sledované 
uvolňování iontů těchto kovů bylo vyrovnáváno vázáním iontů Cd, Cu, Zn a protonů. Když 
se koncentrace těžkých kovů v roztoku zvýšila, byl pozorován už jen malý nárůst pH, což 
bylo přičítáno faktu, že bylo dosaženo maximální vazebné kapacity sorbentu a všechna 
vhodná vazebná místa byla již obsazena těžkým kovem (Schiewer a Volesky, 1995). 

 Kuyucak a Volesky (1989b) zjistili, že lineární korelace (2:3) mezi uvolňováním 
Ca z buněčné stěny chaluhy Ascophyllum nodosum a zachytáváním Co byla prokázána 
v těch případech, kdy byla biomasa před pokusem promyta směsí HCl a CaCl2. Došli k 
závěru, že za sorpci kovu je odpovědná iontová výměna. Avšak pokud by tomu tak bylo, u 
dvou takovýchto bivalentních iontů (Ca a Co) lze očekávat poměr výměny 1:1. Protože se 
předpokládá, že některá vazebná místa byla pomocí směsi CaCl2 a HCl protonována, a 
protože určité uvolňování protonů bylo zaznamenáno, je mnohem přesnější korelovat 
vázání Co se společným uvolňováním Ca a protonů, vyjádřených v meq/g, a nikoli 
v molech. Pak lze dojít k poměru velmi blízkému 1:1 (Naja a kol., 2010). To potvrdili 
svými pokusy Miretzsky a kol. (2006), kteří zjistili, že když roztok obahující 10 mg/l Pb2+ 
byl v kontaktu s biomasou druhu Spirodela intermedia, při naadsorbování 1,04 meq/l H+ a 
Pb2+ se současně uvolnilo do roztoku 1,05 meq/l Na+, Ca2+, Mg2+, Fe3+ a Mn2+. Rozdíly 
v meq/l adsorbovaných a uvolněných iontů kovů vysvětlili přítomností minimálních 
koncentrací jiných prvků v biomase, které v rovnováze nebyly vzaty do úvahy, a které byly 
rovněž nahrazeny těžkým kovem. 

 Rozliční autoři demonstrují iontovou výměnu a hlavní vazebná místa na buněčné 
stěně u různých biosorbentů. Např. sorpce zinku biomasou cyanobacterií Oscillatoria 
auguistissima byla doprovázena uvolňováním Mg2+ a současně došlo v průběhu sorpce ke 
zvýšení pH z 5 na 6,37. To potvrzovalo iontovou výměnu, kde ionty zinku byly vyměněny 
za ionty hořčíku na povrchu buněčné stěny (Ahuja a kol., 1999). 
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 Treen-Sears a kol. (1984) dokumentovali iontovou výměnu u druhu Rhizopus 
arrhizus, kdy se uranové ionty vyměňovaly za ionty H+. 

Obrázek 5 ukazuje uvolňování iontů vápníku a hořčíku do roztoku jako důsledek 
biosorpce olova listy druhu Ficus religiosa (Qaiser a kol., 2008). 
 

 

 
Obrázek 5 Uvolňování vápníku a hořčíku jako výsledek biosorpce iontů olova. Počáteční koncentrace 100 

mg/l, průtok 10 ml/min, teplota 25,4 ◦C, výška adsorpční kolony 50 cm, listy Ficus religiosa 
(Qaiser a kol., 2008). 

1.2.2.2 Fyzikální adsorpce a chemisorpce 

Proces fyzikální adsorpce a chemisorpce není v literatuře tak hojně popsán jako 
iontová výměna. Rozdíl mezi fyzikální adsorpcí a chemisorpcí je zobrazen v tabulce 
(Tabulka 5) a spočívá hlavně v tom, že fyzisorpce není specifická (probíhá na celém 
povrchu pevné látky) a její podstatou jsou slabé mezimolekulární van der Waalsovy síly, 
zatímco chemisorpce je specifická a její podstatou je chemická vazba (Pitter, 2009). 
Vzhledem k tomu, že k vytvoření chemické vazby je třeba aktivační energie, probíhá 
chemisorpce často pouze na místech povrchu, která mají vyšší energii, na tzv. aktivních 
centrech. Je evidentní, že chemisorpcí se může adsorbovat na povrchu pouze jedna vrstva 
molekul - chemisorpce je monovrstevná. Vzniká-li při adsorpci více vrstev, jsou druhá a 
další vrstvy vázány už jen fyzikálními silami. Adsorpční tepla při chemisorpci jsou řádově 
rovna teplům reakčním (desítky až stovky kJ) (Bartovská a Šišková, 2005). Chemisorpce je 
ve srovnání s fyzikální adsorpcí pomalá, zvláště při nízkých teplotách. Desorpce se 
při chemické vazbě dosahuje při podstatně vyšší teplotě než při fyzikální vazbě a 
desorbovaná látka je obvykle odlišná od látky adsorbované (Volesky, 2003). 

 Fyzikální adsorpci potvrdili Aksu a kol. (1992) u řasy Chlorella vulgaris a bakterie 
Zooglea ramigera v případě sorpce mědi. Sharma a Foerster (1993) zjistili, že adsorpce 
Cr (VI) na rašelinu probíhá prostřednictvím chemisorpce a vazba rašelina – Cr (VI) je tak 
silná, že promytí této rašeliny s naadsorbovaným chromem pomocí 1 M roztoku NaOH 
nedokáže uvolnit více než 50% celkového adsorbovaného kovu.  
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Tabulka 5 Základní rozdíly mezi fyzikální adsorpcí a chemisorpcí (upraveno podle Volesky, 2003). 

Parametr  Fyzikální adsorpce  Chemisorpce 

Teplotní rozpětí  Nižší  Vyšší 

Teplota adsorpce  Nižší  Vyšší 

Rychlost  Rychlá  Pomalá 

Pokrytí  Vícevrstevná  Jednovrstevná 

Desorpce  Vysoká  Obtížná/neproveditelná 

Molekuly  ztrácí 

identitu 

Ne  Ano 

Adsorpční entalpie  ~ 20 kJ/mol   ~200 kJ/mol 

1.2.2.3 Komplexace 

Odstraňování kovu z roztoku biosorbentem může velmi často probíhat také 
procesem tvorby komplexů. Kovové ionty se mohou vázat buď na jednovazné ligandy 
nebo prostřednictvím tvorby chelátů (vícevazné ligandy) (Yao a kol., 2009). 

Předpovědět, na který ligand a jak silně se bude který kov vázat, vyžaduje 
pochopení faktorů, které řídí tvorbu vazeb. Charakter vazby u biosorpcí může být částečně 
vysvětlen pomocí teorie HSAB (Hard and Soft Acids and Bases) (Remacle, 1990). Podle 
této teorie kovy patří do kategorie tvrdých a měkkých kyselin, zatímco ligandy 
do kategorie tvrdých a měkkých bází - viz Tabulka 6. Měkké ionty tvoří stabilnější 
komplexy s měkkými bázemi, zatímco tvrdé ionty tvoří stabilnější komplexy s tvrdými 
bázemi (Tzesos a kol., 1996). 

Snadno polarizovatelné měkké ionty (např. Ag+, Au+) mají tendenci tvořit 
kovalentní vazby se skupinami ligandů, které obsahují jako donorní atom N nebo S. 
Naopak tvrdé ionty (např. Y3+, Na+, Li+, Ca2+, Mg2+) preferují tvorbu komplexů s ligandy, 
které mají jako donorní atom kyslík, a tvoří iontové vazby (Tzesos a kol., 1996). Mnoho 
kovů je přechodných (např. Fe2+,, Ni2+, Cu2+); Zn2+ tíhne spíše k tvrdým iontům, Pb2+ zase 
spíše k měkkým (Duffus, 2002).  
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Tabulka 6 Ligandy přítomné v biologických materiálech a tři třídy kovů (upraveno dle Remacle, 1990). 

Faktor  Tvrdé  Přechodné  Měkké 

 

Kov 

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Be, 

Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Sc, Y, 

Ti, Zr, Hf, La, Ac, Th, 

Fe3+, Al 

V, Cr, Mn, Fe2+, Co, Rh, 

Ni, Cu2+, Zn, Pb4+, Sn 

Pd,  Pt,  Cu+,  Ag,  Au,  Cd, 

Hg, Pb2+, Ir, Ti  

 

Preferované 
ligandy 

H2O, OH‐, F‐, O2‐, CO32‐, 

PO43‐ , HPO42‐, SO4‐, 

*ROSO3 ‐ , NO3 ‐, *ROH, 

*RCOO‐, C=O, ROR* 

NO2‐, C6H5NH2‐, C5H5N, 

 Cl ‐, Br‐, N3‐, SO32‐, NH3, 

N2, RNH2, R2NH, R3N, 

=N‐, 

 ‐ CO‐ N‐R, O2 , O2‐, O22‐ 

H‐ , I‐ , R ‐, CN ‐, CO, R2 S, 

RS‐, S2‐, R3As 

*Symbol R představuje alkyl -CH3 nebo -C2H5 

Povaha uvolněných iontů poskytuje informaci o typu vazby. Ionty, které jsou 
vázány elektrostaticky, nemohou nahradit kovalentně vázané ionty. Bylo pozorováno, že 
u alginové kyseliny byl proton uvolněn pouze při vázání těžkých kovů, a nikoli kovů jako 
je Na, Mg a Ca. Protože protony jsou převážně vázány kovalentně, vázání těžkých kovů 
musí být kovalentní do větší míry, než je tomu u kovů Na, Mg a Ca. Podobně, čím více 
zabraňuje přítomnost Na (který se váže jen elektrostaticky) vázání jiných iontů, tím více je 
vázání daných iontů dáno elektrostatickými silami (Volesky, 2003). 

Chemická komplexace pomocí iontové výměny s ionty K, Mn, Ca, Mg, Fe3+, Zn a 
H+ s reversibilní nebo nereversibilní strategií hrála významnou roli např. v sorpci Cr (III) 
u sinice Spirulina platensis (Li a kol., 2005). 

Také u hub mohou kovy kromě elektrostatického přitahování k nabitým skupinám 
vytvářet komplexy s N nebo O donory (např. chitinu a chitosanu) (Tsezos a Volesky, 1981; 
Fourest a Roux, 1992). Tsezos a Volesky (1981) popisují biosorpci uranu pomocí neživé 
biomasy houby Rhizopus arrhizus ve třech krocích. První část procesu zahrnuje tvorbu 
komplexů mezi různými rozpuštěnými ionty uranu a chitinovými strukturami buněčné 
stěny. Komplexy se tvoří mezi ionty uranu a dusíkem aminových skupin chitinu. Ve druhé 
fázi dochází k adsorpci dalšího uranu na chitinové struktury v blízkosti takto vytvořených 
komplexů. Uranové komplexy tedy mohou fungovat jako jádro pro depozici dalších 
uranových iontů. Závěrečnou fází procesu je hydrolýza uranovo-chitinových komplexů a 
jejich precipitace.  

 Pro biosorpci thoria autoři popisují odlišný mechanismus. V první fázi se tvoří 
koordinační komplex mezi thoriem a dusíkem, obsaženým v chitinu buněčné stěny. Čistý 
chitin experimentálně vykazuje sorpční kapacitu 8 mg/g. Sorpční kapacita biomasy 
R. arrhizus však dosahovala více než 170 mg/g, což naznačuje přítomnost i jiných 
vazebných mechanismů než pouze komplexace. Ve druhé fázi pak dochází k adsorpci 
hydrolyzovaných iontů thoria na povrchu buněčné stěny biomasy R. arrhizus. 

Komplexace spojená s iontovou výměnou je také hlavním mechanismem biosorpce 
u mořských hnědých řas (Crist a kol., 1990). U rodu Sargassum nebyl při zvýšené 
koncentraci Cd pozorován žádný nárůst negativně nabitých skupin ve spojení s nárůstem 
pH. To znamená, že Cd musí být vázáno pomocí komplexace, a okupuje tak vazebná 
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místa, která by jinak byla při daném pH negativně nabitá. Z toho vyplývá, že biosorpce je 
založená jak na elektrostatickém přitahování, tak na komplexaci (či koordinaci) s ligandy 
biomasy, jako například s karboxylovými skupinami (Schiewer a Volesky, 2000). 

1.2.2.4 Mikroprecipitace 

Dalším z mechanismů, které se velmi často podílí na vazbě kovů, je 
mikroprecipitace. Rozdíl mezi adsorpcí a mikroprecipitací spočívá v tom, že u adsorpce je 
hlavní silou, určující průběh procesu, přitažlivost mezi sorbentem a sorbátem (kov), kdežto 
u mikroprecipitace je hlavní silou limitovaná rozpustnost. V případě mikroprecipitace tvoří 
kationty kovů s anionty (např. SO4

2-, S2-, C2O4
2-, HPO4

2-), které jsou samy často 
metabolickými produkty určitých typů biomasy, nerozpustné agregáty (soli, komplexy), 
jako například sulfidy, uhličitany, oxidy, oxaláty či fosforitany. Výskyt precipitace může 
také ovlivnit místní změna pH nebo redox potenciálu. Mikroprecipitace nemusí nutně 
zahrnovat vazbu mezi biomasou a kovem. Nicméně kov, navázaný na aktivní vazebná 
místa biomasy, se může stát jádrem tohoto procesu, který pak má dva kroky: vazba na 
specifická místa je následována mikroprecipitací. Takováto mikroprecipitace pak není 
závislá na počtu vazebných míst a může probíhat ve více vrstvách (Volesky, 2003).  

Chelatace a mikroprecipitace je častým jevem při vázání kovu biomasou bakterií. 
Analýzy MBE a FTIR ukázaly, že mrtvá biomasa bakterie Streptomyces rimosus byla 
zřetelně porézní. Ve své buněčné stěně obsahovala funční skupiny, vytvářející komplexy 
s Cr (III) (Sahmoune a kol., 2008). Yao a kol. (2009) zaznamenali komplexaci a 
mikroprecipitaci při sorpci Cr (III) aerobními granulemi kokálních bakterií. Pomocí EDAX 
analýzy zjistili, že po biosorpci dochází ke zvýšení koncentrace fosforu, který se uvolňuje 
z buněčné stěny a přispívá k vychytávání Cr (III). 

Podobně jako u bakterií, uvolňované metabolity mohou i u hub způsobovat 
mikroprecipitaci (šťavelany v případě kyseliny šťavelové, sulfidy u H2S). Při sledování 
adsorpce olova biomasou druhu Rhizopus arrhizus byla pozorována povrchová 
mikroprecipitace, při které opět probíhaly dva po sobě následující a snad i překrývající se 
procesy: povrchová adsorpce a mikroprecipitace (Naja a kol., 2005). 

Mikroprecipitace je i častým jevem při vázání kovu biomasou hnědých řas (Davis a 
kol., 2003). 

1.2.3 Druh biosorbentu 
Biorbent může být předběžně chemicky upraven - buď aby se zvýšila jeho účinnost, 

nebo aby lépe vyhovoval procesu dané aplikace. Biosorbenty jsou schopné přímo sorbovat 
ionty jednotlivých kovů z vodných roztoků. Přestože mnoho biologických materiálů váže 
kovy, pro použití ve skutečných procesech biosorpce mohou být použity pouze ty, které 
mají pro vázání kovů dostatečně vysokou sorpční kapacitu a selektivitu. Pro sorpci kovů 
z prostředí byly doposud používány různé typy neživé biomasy, vytvořené z organismů 
jako jsou například bakterie, cyanobakterie, vláknité houby, kvasinky, sladkovodní a 
mořské řasy nebo biomasa zemědělských produktů či odpadů (Vijayaraghavan a Yun, 
2008).  

1.2.3.1 Bakteriální biosorbent 

Hodnocení sorpčních schopností bakteriálních biosorbentů je poměrně obtížné, 
protože většina dřívějších experimentů, které studovaly bakterie a kovy, se ve skutečnosti 
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zabývaly metabolicky podloženou bioakumulací, zatímco hlavní princip biosorpcí je 
použití mrtvé biomasy. Mezi nejčastěji používané biosorbenty patří rody Pseudomonas, 
Bacillus a Streptomyces. Biomasa bakterií, využita v biosorpcích (např. Bacillus a 
Streptomyces), může být získána jako odpadní produkt z průmyslu, zabývajícího se 
fermentačními procesy; využit může být i aktivovaný kal z čistíren odpadních vod a 
bakteriální biomasa, získaná izolací bakteriálních kmenů z půdy kontaminované 
průmyslovou či důlní činností.  

Bakteriální biosorbenty jsou rozděleny na základě složení buněčné stěny 
na grampozitivní G+ a gramnegativní G- bakterie. Volesky (2003) uvádí, že vyšší sorpční 
kapacita biomasy G+ bakterií oproti bakteriím G- je dána právě jejich odlišnou strukturou 
buněčné stěny. Tím, že gramnegativní bakterie mají tenčí peptidoglykanovou vrstvu, mají 
i méně negativně nabitých karboxylových skupin. Churchill a kol. (1995) použil dva G- 
kmeny Escherichia coli K-12 a Pseudomonas aeruginosa a G+ kmen Micrococcus luteus 
k prokázání biosorpce Cu2+, Cr3+, Co2+ a Ni2+. Při sorpci mědi, chromu a niklu byla 
nejvyšší sorpční kapacita u buněk E. coli, zatímco kobalt efektivněji sorbovala bakterie 
M. luteus. Záviselo tedy spíš na druhu kovu, než na typu zvolené bakterie. To dokládá 
i Tabulka 7 a Tabulka 8. 

Vyšší sorpční kapacita G+ bakterií tak může být dána spíše vysokou koncentrací 
nabitých kyselých extracelulárních polysacharidů pouzdra. Na povrchu peptidoglykanové 
vrstvy mají G+ bakterie navázané další polysacharidy složené zejména z monosacharidů 
glukózy, manózy a galaktózy. Struktura těchto polysacharidů je specifická pro různé 
taxonomické skupiny bakterií. Konkrétně polysacharidy kapsule, produkované rodem 
Bacillus firmus MS – 102 (při teplotě 25 oC a při pH 4,5 pro Pb, pH 4 pro Cu a pH 6 
pro Zn) vykazovaly vysokou sorpční schopnost, která dosahovala pro tyto tři kovy až 
1103, 860, respektive 722 mg/g (Salehizadech a Shojaosadati, 2003). 

Polysacharidovou slizovou vrstvu, která hraje důležitou roli v akumulaci kovů, má 
na svém povrchu i G- bakterie Ochrobactrum anthropi. Ozdemir a kol. (2003) využili tuto 
půdní bakterii, izolovanou z čistírenského aktivovaného kalu, pro sorpci chromu, kadmia a 
mědi. Když rostla počáteční koncentrace Cr (VI) při pH 2 z 30 na 280 mg/l, sorpční 
kapacita biomasy stoupala z 6,4 na 57,8 mg/g. Pro kadmium při pH 8 byla maximální 
sorpční kapacita 29,5 mg/g při počáteční koncentraci kovu v roztoku 100,6 mg/l a pro měď 
při pH 3 byla maximální hodnota sorpční kapacity 29,5 mg/g při počáteční koncentraci 
kovu v roztoku 91,6 mg/l. Sorpce byla velmi rychlá a nastala během 5 minut, rovnovážné 
koncentrace bylo dosaženo po 2 hodinách. 
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Tabulka 7 Bakteriální biosorbent - Grampozitivní bakterie. 

Biomasa z bakterií  
 
Grampozitivní 
bakterie 

Kov  Počáteční 
konc. kovu 
v roztoku Ci 
(mg/l) 

Sorpční kapacita 
(mg/g) 

Zdroj 

Bacillus coagulans   Cr (VI)     39,9  Srinath a kol. (2002) 
Bacillus firmus 
EPS pouzdra 

Pb 
Cu 
Zn  

0‐500 a  
0‐2000 

467 a 1103 
360 a 860 
418 a 722 

Salehizadeh a 
Shojaosadati (2003) 

Bacillus laterosporus  Cd, Cr (VI)     159,5; 72,6  Zouboulis a kol. (2004) 
Bacillus licheniformis  Cd, Cr (VI)     142,7; 62  Zouboulis a kol. (2004) 

Bacillus megaterium  Cr (VI)     30,7  Srinath a kol. (2002) 

Streptoverticillium 
cinnamoneum  

Pb, Zn     74,6; 10,1  Puranik a Paknikar 
(1997) 

Streptomyces noursei   Ag, Cd, Co, Cr, 
Cu, Ni, Pb, Zn  

1 mmol/dm3  38,6; 3,4; 1,2; 10,6; 
 9 ; 0,8; 36,5; 1,6 

Mattuschka a Straube 
(1993) 

Streptomyces rimosus 

Upravený sorbent  

0,1 M NaOH 

Cr (III)     83,33  Sahmoune a kol. (2008) 

 

Porovnání schopnosti sorpce mrtvých a bioakumulace živých buněk bakterie rodu 
Pseudomonas aerigunosa PU21 (Obrázek 6) provedli Chang a kol. (1997). Tuto bakterii 
izolovali z odpadních vod vypouštěných z nemocnice. Biomasa vykazovala nižší hodnotu 
adsorpční kapacity pro ionty mědi a kadmia než pro ionty olova. Živé buňky byly schopny 
odstranit v pH 5,5 110 mg Pb/g, zatímco mrtvé pouze 70 mg Pb/g. Maximální adsorpční 
kapacita byla v případě Cu (při pH 5) 23 mg/g pro živé a 19 mg/g pro mrtvé buňky, 
respektive 58 mg/g a 43 mg/g pro Cd (při pH 6). Biomasa, získaná z různých růstových 
fází, tedy vykazovala odlišné sorpční kapacity pro Pb a Cd; u Cu byl rozdíl zanedbatelný.  

Srovnání bioakumulace s biosorpcí provedli i Srinath a kol. (2006). Pro svou studii 
si vybrali kmeny Bacillus magaterium a Bacillus coagulans, které jsou schopny 
bioakumulace Cr (VI), a které byly izolovány z čistírny odpadních vod z koželužny. 
Biosorpce mrtvými buňkami byla tentokrát vyšší než bioakumulace živými buňkami obou 
baktérií. 

Afinitu biomasy Streptomyces noursei ke kovům zkoumal Mattuschka a Straube 
(1993). Sorpce byla velmi rychlá a v průběhu 5 minut se adsorbovalo 80-90 % kovu 
v pořadí Ag > Cr > Pb > Cu > Zn > Cd > Co ≥ Ni. 
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Tabulka 8 Bakteriální biosorbent – Gramnegativní bakterie. 

Biomasa z bakterií 

 

Gramnegativní bakterie  

Kov    Sorpční kapacita 
(mg/g) 

Zdroj 

 

Alcaligenes eutrophus  

CH 34 

 

Ag 

Ni 

 

86 

14  

 

Tsezos a kol. (1995) 

Alcaligenes eutrophus  
ER 121 

Ag 
Ni 

117  
11 

Tsezos a kol. (1995) 

Citrobacter sp.  Pb 
Zn 

68,8 
7,6 

Puranik a Paknikar (1999) 

Methylobacillus sp.  Ag  115  Tsezos a kol. (1995) 

Ochrobactrum anthropi  Cd, Cr (VI), Cu  37,3; 86,2; 32,6  Ozdemir a kol. (2003) 

Pseudomonas aeruginosa   Cd, Cu, Pb  43; 58; 70  Chang a kol. (1997) 

Pseudomonas mendocina  Ag, Ni  115; 34  Tsezos a kol. (1995) 

Pseudomonas sp. BP 7/26  Ag, Ni  131; 9   Tsezos a kol. (1995) 

Pseudomonas sp. BP 7/15  Ag, Ni  144; 10  Tsezos a kol. (1995) 

Zoogloea ramigera   Cr (VI)  3  Nourbakhsh a kol. (1994) 
   Cu   29  Aksu a kol. (1992) 

 
 

 

 
Obrázek 6 Pseudomonas aeruginosa G- patogenní bakterie 

(www.asylumresearch.co.uk/Gallery/BioScience/Bacteria/Bacteria4.shtml). 

 

1.2.3.2 Biosorbent ze sinic 

Sinice velmi často zařazují autoři článku o biosorpcích mezi řasy. Složení jejich 
buněčné stěny je však spíše podobné G- bakteriím, i když vnější membrána sinic obsahuje i 
další součásti, které se obvykle u G- bakterií nenacházejí, jako jsou například karotenoidy 
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nebo některé neobvyklé mastné kyseliny (např. β-hydroxypalmová) (Hoiczyk a Hansel, 
2000). Přehled sorpce pomocí cyanobakterií je uveden v tabulce (Tabulka 9). 

 

Tabulka 9 Cyanobakteriální biosorbent. 

 
Biomasa z 
cyanobacterií 

 
Kov 

 
Sorpční kapacita 
(mg/g) 

 
Zdroj 

Aphanothece 
halophytica  

Zn  133  Incharoensakdi a 
Kitjaharn (2002) 

Lymbia tailori  Pb, Zn, Ni  304; 41,5; 38,61; 32,05  Klimmek a kol. (2001) 
modifikace fosforylací     638,18; 283; 170,4; 

163,77 
  

Nostoc muscorum  Cr (VI)  22,92  Gupta a Rastogi (2008) 
Oscillatoria angustissima   Zn  641  Ahuja a kol. (1999) 
Spirulina platensis  Cd, Cu, Pb, Zn  12,8; 10,33; 16,97; 7,36  Sandau a kol. (1996) 
Spirulina platensis  Cr(III)  18,9  Li a kol. (2005) 
   Cr (VI)  189  Gokhale a kol. (2008) 
Spirulina sp.  Cr (III)  45,2  Michalak a kol (2007) 
Synechocystis sp.  Cr (VI), Cu, Ni  153,6; 38,1; 189,8  Dönmez a kol. (1999) 

 

Mezi nejčastěji používané druhy patří rod Spirulina (Arthrospira), který je znám 
jako zdroj bílkovin (v sušině 50-70 %) a je komerčně pěstován. Gokhale a kol. (2008) 
ve své studii porovnávali schopnost sorpce biomasou druhu Spirulina platensis s biomasou 
téhož druhu, ze které byl extrahován β-karoten. Proces biosorpce byl rychlý a v průběhu 5 
minut došlo k sorpci 50% chromu (při pH 1,5, teplotě 25 oC a koncentraci biomasy 2,4 g/l) 
Experimentální data byla hodnocena pomocí modelů Langmuira a Freundlicha, z nichž 
lépe vycházel model Langmuirovy isotermy. Maximální sorpce u biomasy bez β-karotenu 
dosahovala až 212,76 mg chromu/g biomasy oproti 188,68 mg/g u biomasy s β-karotenem.  

Michalak a kol. (2007) zjistili, že sorpce Cr (III) rodem Spirulina závisí na teplotě; 
nejvyšší hodnoty 45,2 mg/g dosahovala při teplotě 60 oC. Optimální provozní podmínky 
však byly determinovány při teplotě 20 oC, pH 5 a koncentraci biomasy 1 g/l. Za těchto 
podmínek byla maximální sorpce 34,6 mg/g a konstanta afinity b dosáhla hodnoty 0,0553 
l/mg. 

Sorpce zinku biomasou druhu Oscillatoria angustissima dokonce dosáhla kapacity 
až 641 mg/g. Tato hodnota byla srovnatelná s průmyslově používaným iontoměničem – 
pryskyřicí IRA-400C. Adsorpce Zn2+ byla rychlá, závislá na pH a nezávislá na teplotě. 
Odpovídala jak Langmuirovu, tak Freundlichovu modelu. S nárůstem koncentrace biomasy 
klesala schopnost zabudovávání kovu. Počáteční úprava biomasy (teplota 60/100 oC nebo 
0,01–1 M NaOH) nijak sorpční kapacitu biomasy neovlivnila. Použití 0,01–1 M HCl však 
mělo za následek snížení sorpční schopnosti biomasy Oscillatoria sp. Opačný efekt 
počáteční úpravy biomasy promytím HCl byl u této sinice zaznamenán v případě sorpce 
mědi, kdy naopak došlo ke zvýšení sorpce. Přítomnost Mg2+ a Ca2+ však způsobovala 
pokles sorpční kapacity biomasy pro měď (Ahuja a kol, 1997). 

Klimmek a kol. (2001) porovnávali sorpci kadmia, olova, niklu a zinku u 30 druhů 
sinic a řas. Sinice, konkrétně Lyngbya taylorii, vykazovala maximum sorpční kapacity, 
vypočtené Langmuirovým modelem - dosahovala 304 pro olovo, 41,5 pro kadmium, 38,61 
pro nikl a 32,05 mg/g pro zinek (pH se pohybovalo mezi 3-7 pro olovo, kadmium a zinek a 
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mezi 4-7 pro nikl). Zabudování kovů bylo podstatně větší v případě modifikace biomasy 
fosforylací a dosahovalo hodnoty až 638,18 pro olovo, 283,2 pro kadmium, 170,4 
pro zinek a 163,77 mg/g pro nikl. 

Srovnání biosorpce pomocí biomasy řas Chlorella vulgaris, Scenedesmus obliquus 
a cyanobaterie Synechocystis sp. při biosorpci Cu (II), Ni (II) a Cr (VI) z vodného roztoku, 
a to v závislosti na pH a počáteční koncentraci kovu a biomasy, studovali Dönmez a kol. 
(1999). Optimální hodnota pH pro adsorpci biomasou všech tří řas byla u mědi 5, u niklu 
4,5 a u chromu 2. Za optimálních podmínek rostla adsorpce kovu spolu s jeho počáteční 
koncentrací, a to až do koncentrace 250 mg/l. Hodnoty Langmuirovy adsorpční izotermy 
ukazovaly maximální sorpční kapacity, které v případě niklu a chromu převyšovaly 
naměřené hodnoty sorpce a dosahovaly úrovně až 189,8 mg/g pro Ni (II), respektive 
153,6 mg/g pro Cr (VI). 

1.2.3.3 Biosorbent z hub  

Biosorbent z hub, použitý v biosorpčních studiích, může být levný a snadno 
dostupný jako odpadní produkt průmyslového fermentačního procesu. V současné době 
geneticky modulované druhy plísní využívané v průmyslu mohou mít lepší potenciál 
pro biosorpci než druhy původní (Volesky, 1990). Potenciální nevýhodou použití hub jsou 
nečistoty, hlavně ulpívající zbytky živné půdy z fermentace, které mohou eventuálně 
ovlivnit vychytávání kovů. Příklad sorpce některými druhy hub v závislosti na složení 
jejich buněčné stěny uvádí Tabulka 10 až Tabulka 12.  

Buněčná stěna hub se u jednotlivých skupin liší svým poměrem glukanů, chitinu a 
chitosanu. Mezi dobré biosorbenty patří rod Aspergillus a Penicillium, které vykazují 
vysokou afinitu k Au, Th a Ag. Aspergillus niger se používá při výrobě kyseliny citronové 
a enzymů glukamylázy, lipázy a amylázy a rod Penicillium produkuje organické kyseliny. 

Imobilizovanou biomasu Penicilium chrysogenum zkoumali Zoubolis a kol. (2003). 
Biomasa byla imobilizována polyakrylnitrilem (umělá textilní vlákna), používaným také 
při anorganické iontové výměně. Kapacity perliček PAN-B/50% pro sorpci zinku, mědi a 
niklu byly následující: 16 mg/g, 7 mg/g, respektive 0,25 mg/g. Pro PAN-B/75% to byly 
hodnoty 18 mg/g, 7,9 mg/g a 0,25 mg/g. 

 

 
Tabulka 10 Biosorbent z hub – Ascomycota. 

Biosorbent z hub  
Ascomycota  Ascomycetes 

Ci 
(mg/l) 

Kov  Sorpční 
kapacita 
(mg/g)  

Zdroj 

Aspergillus foetidus     Cr (VI)  2  Prasanjit a Sumathi 
(2005) 

Aspergillus niger  2,5  Cu  5  Townsley a Ross (1986) 
   8,5‐

1000 
Co  95  Kuyucak a Volesky 

(1988) 
   8,5‐

1000 
Au  200  Kuyucak a Volesky 

(1988) 
   30‐1000 

100‐700 
Th  22 

162 
Tsezos a Volesky (1981) 
Gadd a kol. (1988) 

   10 
8,5‐

U  29 
43 

Sakaguchi a Nakajima 
(1991) 
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Biosorbent z hub  
Ascomycota  Ascomycetes 

Ci 
(mg/l) 

Kov  Sorpční 
kapacita 
(mg/g)  

Zdroj 

1000  Kuyucak a Volesky 
(1988) 

      Ca, Fe, Ni, 
Cr (III) Cr (VI) 

19,2; 19,6; 27 
23,6; 15,6 

Sekhar a kol. (1998) 

Aspergillus terreus     Th, U  60; 10  Tsezos a Volesky (1981) 
Aureobasidium pullulans  1‐320  Cu   6  Gadd a kol. (1988) 
      Pb  56,9  Suh a kol. (1998) 
Cladosporium resinae   1‐320  Cu  16  Gadd a kol. (1988) 
Neurospora crassa  200  Pb, Cu  49,1; 12,3  Kiran a kol. (2005) 
Penicillium chrysogenum  90  Cd, Cu, Pb,  11; 9; 116  Niu a kol. (1993) 
      Cd   56 

39 
Holan a Volesky (1995) 
Fourest a Roux (1994) 

      Th,U  142; 70  Tsezos a Volesky (1981) 
      Pb, Zn  49,8; 6,0  Puranik a kol. (1999) 
      Ag  199,2  Huo a kol. (2009) 
Penicillium chrysogenum 
(upravený sorbent 
v polyakrylonitrilu PAN‐B 75%) 

   Zn, Cu, Ni  18; 7,9; 0,25  Zouboulis a kol. (2003) 

Penicillium spinulosum   2,5  Cd, Cu, Zn  2,4 ; 1,5; 1,3  Townsley a Ross (1985) 

 

Tobin a kol. (1984) zkoumali sorpci deseti druhů kovů pomocí teplem umrtvené 
biomasy Rhizopus arrhizus při pH 4. Zjistili přitom lineární závislost mezi maximální 
kapacitou biosorpce a iontovým poloměrem kationtu kovu. Vyšší sorpční kapacita byla 
pozorována pro větší kationty s výjimkou u Cr (III) a iontů alkalických kovů. Tyto ionty 
alkalických kovů nebyly k biosorpci náchylné, z důvodu neschopnosti tvořit komplexy 
se skupinami ligandů, přítomnými v buněčné stěně těchto hub. 
 
 
 

Tabulka 11 Biosorbent z hub – Zygomycota. 

Zygomycota  Ci (mg/l)  Kov 
  

Sorpční 
kapacita 
(mg/g) 

Zdroj 

Mucor rouxii      Pb, Zn  
Cd, Ni 

17; 4,89 
6,94; 5,24 

Yan a Viraraghavan (2003) 

      Pb   769  Lo a kol. (1999) 
Rhizopus nigricans      Cr (VI)  47  Bai a Abraham (2001) 
      Zn  14  Volesky (1992) 

Rhizopus oligosporum      Cd  17,09  Aloysius a kol. (1999) 
Rhizopus arrhizus   10‐600 

10‐600 
0,6‐25 

Cd, Ni 
Pb, Zn  
Cu 

26,8; 18,7 
55,6; 13,5 
9,5 

Fourest a Roux (1992) 

      Cd  30  Holan a Volesky (1995) 
      Cr (VI)  119,2  Bai a Abraham (2003) 
   25‐400  Cr (VI)  8,4  Nourbakhsh a kol. (1994) 
      Th, U   185;180  Tsezos a Volesky (1981) 

   696  Th  97  Gadd a kol. (1988) 
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Bayramoğlu a kol. (2003) porovnávali imobilizovanou živou a mrtvou biomasu 
houby Trametes versicolor. Mycelium této houby bylo imobilizováno 
karboxymetylcelulózou (CMC) ve formě perliček a tyto perličky, obsahující imobilizované 
spory této houby, byly inkubovány po tři dny při teplotě 30 oC, aby bylo dosaženo 
rovnoměrného růstu houby na jejich povrchu. Po skončení inkubace byly jak živé, tak 
teplem inaktivované houby na perličkách CMC použity pro biosorpci iontů Cu2+, Pb2+ a 
Zn2+. Biosorpce iontů Cu2+, Pb2+ a Zn2+ vzrůstala s rostoucí počáteční koncentrací těchto 
kovů v médiu. Maximální sorpční kapacity jak živé imobilizované, tak teplem 
inaktivované Trametes versicolor byly 117 mg Cu/g, 230 mg Pb/g a 109 mg Zn/g. 
Rovnováhy biosorpce bylo dosaženo asi za hodinu a průběh dobře odpovídal Langmuirově 
i Freundlichově isotermě. Změna teploty v rozsahu 15-45 oC neovlivňovala sorpční 
kapacitu biomasy. Vliv pH na maximální adsorpci byl znatelnější: maximální adsorpce 
bylo dosaženo v rozmezí pH 4-6. Perličky CMC s imobilizovanou houbou mohly být 
regenerovany pomocí 10 mM roztoku HCl; bylo dosaženo 97%-ního vymytí kovu. Po pěti 
cyklech adsorpce/desorpce nebyl pozorován výrazný úbytek sorpční kapacity biomasy.  

 
Tabulka 12 Biosorbent z hub – Basidiomycota. 

Basidiomycota  Ci (mg/l)  Kov  Sorpční 
kapacita 
(mg/g)  

Zdroj 

Trametes versicolor 
tepelně upravený 
sorbent 

   Cu, Pb, Zn  117; 230; 109  Bayramoglu a kol. (2003) 

Ganoderma lucidum   5‐50  Cu  24  Muraleedharan a 
Venkobachar (1990) 

Pleurotus sapidus     Cd, Hg  127; 287  Yalcinkaya a kol. (2002) 
Phanerochaete 
chrysosporium  
upravený sorbent 
v lufě z rostliny 
Luffa cylindrica 

   Cd  85,98  Iqbal a Edyvean (2005) 

Phanerochaete 
chrysosporium  
tepelně upravený 
sorbent 

   Hg  102,15  Saglam a kol. (2002) 

Rhodotorula glutinis      Pb  73,5  Cho a Kim (2003) 

 

Mezi biosorbenty slibné pro odstraňování těžkých kovů, které jsou v posledních 
desetiletích intenzivně zkoumány, patří také kvasinky (Tabulka 13). Kvasinka 
Saccharomyces cerevisiae se používá při výrobě potravin a nápojů. 
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Tabulka 13 Biosorbent z kvasinek - Ascomycota (Hemiascomycetes). 

Ascomycota: 
Hemiascomycetes  

Ci (mg/l)  Kov 
  

Sorpční kapacita 
(mg/g) 

Zdroj 

Saccharomyces 
cerevisiae 

696  Th   119  Gadd a kol. (1988) 

     Cd  71  Volesky a kol. (1993) 
   10  U  12  Kuyucak a Volesky (1988) 
   25‐400  Cr (VI)  4,30  Nourbakhsh a kol. (1994) 
Upravený sorbent 
v alginátu 

   Cu, Cd, Zn  9; 7,5; 7,08  Lu a Wilkins (1996) 

      Cu  10  Mattuschka a Straube (1993) 

 

Biosorpce iontů Cd2+, Cu2+, a Ag+ na biomasu buněk Saccharomyces cerevisiae, 
limitovaných C-, N-, P-, S-, Mg- a K-, byla studována Dostálkem a kol. (2004). Největší 
množství iontů Cu2+ bylo adsorbováno biomasou, rostoucí v médiu limitovaném draslíkem. 
V případě Ag+ byla nejúčinnější biomasa z média, limitovaného fosforem, která však 
naopak měla nejnižší sorpční kapacitu pro kadmium. Nejmenší množství iontů Cu2+ a Ag+ 

byla vázána biomasou z média, limitovaného sírou. Vliv stáří kultury na adsorpci Cr (VI) 
biomasou S. cerevisiae (Obrázek 7) byl studován v různých fázích růstu, a v médiích, 
obsahujících různé zdroje uhlíku. Množství Cr (VI), adsorbovaného na biomase kultur 
kvasinek, pěstovaných v glukóze, fruktóze a sacharóze, bylo přibližně 12,3 mg/g, 11,8 
mg/g, respektive 13 mg/g (při počáteční koncentraci Cr (VI) 100 mg/l). S. cerevisiae, 
pěstovaná v glukóze nebo sacharóze, měla obecně vyšší sorpci než biomasa pěstovaná 
na fruktóze, a to i při vyšších koncentracích Cr (VI) (Goyal a kol., 2003). 

 

 
Obrázek 7 Kvasinka Saccharomyces cerevisiae (http://www.neofronteras.com/wp-

content/photos/saccharomyces_cerevisiae.jpg). 
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1.2.3.4 Biosorbent z řas  

V biosorpci kovů se v současné době nejhojněji využívají mořské řasy. Kromě 
toho, že jsou snadno dostupné, existují další čtyři velké výhody biosorbentů z mořských 
řas:  

1. Mořské řasy obsahují velké množství biopolymerů, které mohou vázat těžké 
kovy, a proto je jejich sorpční kapacita velmi vysoká. Například mořská řasa Sargassum 
sp. dokáže adsorbovat uran až do výše 60 % suché hmotnosti své biomasy - 520 mg U/g 
(Yang a Volesky, 1999).  

2. Biomasa mořských řas je mnohem lépe definována (tzn. má mnohem 
konzistentnější kvalitu) než biomasa průmyslových mikroorganismů, protože podmínky 
v mořské vodě jsou mnohem méně variabilní než ty ve fermentačním médiu (Volesky, 
2003).  

3. Mořské řasy jsou velké a často dostatečně pevné, takže nevyžadují potenciálně 
komplikované a nákladné úvodní granulování a imobilizaci. Naopak biomasa 
mikroorganismů je příliš drobná pro přímé použití v kolonách. Proto je nezbytné její 
granulování, což zvyšuje náklady použití těchto mikrobiálních biosorbentů (Vieira a 
Volesky, 2000).  

4. Mořské řasy z odpadní vody nesorbují kovy, jako jsou K, Na, Mg a Ca. 
Přítomnost vápenatých a hořečnatých iontů často limituje použití iontoměničů - pokud jsou 
tyto ionty přítomny ve vysokých koncentracích, mohou zabudování kovů konkurovat. 
Poslední výhodou je nelimitovaná kvantita v oceánech a mořích (Kuycak a Volesky, 
1990). 

Z mořských řas byly nejčastěji studovány chaluhy Ascophyllum nodosum, Fucus 
vesiculosus, Laminaria japonica a různé druhy rodu Sargassum (viz Tabulka 14 a 15), a to 
buď upravené, nebo neupravené. Chaluhy mají vysokou afinitu k uranu, zlatu a olovu, 
následované kadmiem, zinkem a niklem. Rod Sargassum (Obrázek 8) vykazuje velmi 
vysoké sorpční schopnosti hlavně v případě sorpce kovů jako je U, Au a Pb. Proces sorpce 
zlata chaluhami rodu Sargassum je dokonce patentován (Volesky, 2003). 
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Obrázek 8 Sargassum fluitans (www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=825). 

 

Volesky a kol. (1999) srovnávali schopnost sorpce mědi a kadmia třemi druhy řas 
rodu Sargassum (vulgare, fluitans a filipendula ). Optimální pH v případě sorpce bylo pro 
oba kovy 4,5 a maximální sorpce, vypočtená na základě modelu Langmuira, dosahovala 
hodnoty 87 mg Cd/g pro S. vulgare a pro S. fluitans, respektive 74 mg Cd/g 
pro S. filipendula. V případě mědi byla maximální sorpce nižší: 59 mg Cu/g pro S. vulgare, 
56 mg Cu/g pro S. filipendula a 51 mg Cu/g pro S. fluitans (Volesky a kol., 1999). Pokus 
zopakovali Davis a kol. (2000) a sorpce dosahovala podobných hodnot. Studii doplnili 
o desorpci; jako nejúčinnější desorpční činidlo byl určen CaCl2. 

Schopnost odstraňovat kadmium z vodných roztoků zkoušeli i Lodeiro a kol. 
(2005). K sorpci bylo použito pět hnědých řas: Ascophyllum nodosum, Bifurcaria 
bifurcata, Laminaria ochroleuca, Pelvetia caniculata a Saccorhiza polyschides. Maximální 
sorpce kadmia dle Langmuira se pohybovala v rozmezí 64-95 mg/g a hodnota konstanty 
afinity sorbentu k sorbátu (b) dosahovala 0,036 a 0,094 l/mg. Nejvyšší sorpci vůbec 
vykazoval druh S. polyschides, zatímco A. nodosum vykazoval nejvyšší sorpci v nízkých 
počátečních koncentracích kovu (q10=38 mg/g v Ci=10 mg/l). Kinetika sorpce kadmia byla 
u všech řas relativně rychlá a k 90%-nímu snížení chromu v roztoku došlo v průběhu 
1 hodiny. 

Průběh biosorpce kovů neupravenou biomasou chaluhy Sargassum filipendula byl 
studován pomocí průtokových kolon s náplní během deseti nepřetržitých cyklů 
adsorpce/desorpce mědi (počáteční koncentrace 35 mg/l, pH 5). Sorpce trvala v průměru 
85 hodin, a desorpce 15 hodin, což dohromady dává více než 41 dnů kontinuálního 
používání biosorbentu. Během této doby došlo ke ztrátě 21,6% hmotnosti biomasy. 
Regenerace pomocí CaCl2/HCl při pH 3 dávala téměř stoprocentní účinnost promytí 
(Volesky a kol., 2003). 
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Tabulka 14 Biosorbent z mořských řas. 

Biosorbent z 
mořských řas  

Kovy   Sorpční kapacita 
(mg/g)  

Zdroj  

Sargassum 
filipendula  

Cd,Cu   74; 56,5   Davis a kol. (2000)  

Sargassum fluitans   Cd, Cu   79,8; 51   Davis a kol. (2000)  
Sargassum fluitans   Cu   51   Kratochvil a kol. (1998)  
Sargassum fluitans   La   73; 61   Palmieri a kol. (2002)  
upravený sorbent 
cross‐linking 
formaldehydem a 
HCl  

Ni   44   Holan a Volesky (1994)  

Sargassum fluitans   Zn   77,15   Fourest a Volesky (1997)  
Sargassum fluitans   U   571   Yang a Volesky (1999)  
Sargassum muticum   Cd   76,4   Davis a kol. (2000)  
Sargassum natans   Au   400   Volesky a Kuycuk (1989) v Volesky, 

(2003) 
Sargassum natans   Cd   135   Holan a kol. (1993)  
Sargassum natans   Ni, Pb   44, 253   Holan a Volesky (1994)  
Sargassum 
polycystum  

Eu, La, Yb   40,3; 61,9; 48,5   Diniz a Volesky (2005)  

Sargassum 
thunbergii  

Cd   77,5   Davis a kol. (2003)  

Sargassum 
oligocystum  

Cd   120,2   Davis a kol. (2003)  

Sargassum vulgare   Cd,Cu   88,8; 59   Davis a kol. (2000)  
Sargassum sp.   Cd   120   Cruz a kol. (2004)  

  Ni, Pb   35,8; 240   Sheng a kol. (2004)  

 

Hledání biosorbentu, vysoce selektivního pro chromany, a s vysokou adsorpční 
kapacitou, probíhalo pomocí sledování výkonnosti sorpce chromanů biomasou 48 druhů 
červených, hnědých a zelených mořských řas, nasbíraných na východním pobřeží Jižní 
Korey. Jako nejlepší se ukázala červená řasa Pachymeniopsis sp., která měla nejlepší 
adsorpční charakteristiky. Její biomasa vykazovala vysokou selektivitu pro chromany, 
poněvadž adsorpce iontů kadmia a manganu byla poměrně nízká. Adsorpce chromanů 
při 25 oC odpovídala Langmuirově křivce a maximální adsorpční kapacita její biomasy 
byla kolem 225 mg/g. Desorpce byla prováděná promytím 1 N roztokem NaOH. Protože 
adsorpce pomocí iontové výměny byla u této řasy pozorována při užití aniontového 
měniče, a ne měniče kationtového, byl potvrzen aniontový základ vázání chromanů její 
biomasou (Lee a kol., 2000). 

Upravenou biomasu mořských řas použili Leusch a kol. (1995). Dvě různé velikosti 
částic (0,105-0,295 mm a 0,84-1,00 mm) biomasy dvou mořských řas Sargassum fluitans a 
Ascophyllum nodosum byly modifikovány pomocí formaldehydu (FA) nebo 
glutaraldehydu (GA), případně vloženy do iminpolyetylenu s následnou modifikací 
glutaraldehydem. Vychytávání kovů bylo vyšší u větší frakce (0,84-1,00 mm) než u menší. 
U S. fluitans bylo pořadí účinnosti sorpce Pb > Cd > Cu > Ni > Zn, u A. nodosum si měď a 
kadmium vyměnily pořadí. Sorpce kovu dosahovala hodnot qmax od 378 mg Pb/g biomasy 
S. fluitans (FA, větší frakce) po 89 mg Zn/g biomasy A. nodosum (FA, menší frakce). 
Obecně bylo možné říct, že S. fluitans je lepší biosorbent než A. nodosum pro většinu 
kombinací kovů, druhu modifikace a velikosti frakce, i když existovalo několik výjimek. 
Při porovnání sorpce kovu různě modifikovanou biomasou zjistili pořadí GA > FA > PEI.  
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Tabulka 15 Biosorbent z mořských řas. 

Biosorbent z mořských 
řas  

Kovy   Sorpční kapacita 
(mg/g)  

Zdroj  

Ascophyllum nodosum   Cd   215   Holan a kol.(1993)  
  Co   100   Kuyucak a Volesky (1989c)  
Ascophyllum nodosum  
upravený sorbent cross‐
linking formaldehydem a 
močovinou  

Ni, Pb   30; 177   Holan a Volesky (1994)  

Ascophyllum nodosum   Cd   79   Lodeiro a kol. (2005)  
Bifurcaria bifurcata   Cd   74   Lodeiro a kol. (2005)  
Fucus vesiculosus   Cd   73   Holan a kol. (1993)  
Fucus vesiculosus  
upravený sorbent cross‐
linking formaldehydem a 
HCl  

 Pb   301   Holan a Volesky (1994)  

Fucus vesiculosus  
upravený sorbent cross‐
linking pufrovaný 
formaldehydem  

Ni, Pb   31; 363   Holan a Volesky (1994)  

Laminaria japonica   Zn   91,5   Fourest a Volesky (1997)  
Laminaria ochroleuca   Cd   64   Lodeiro a kol. (2005)  
Pachymeniopsis sp   Cr (VI)   225   Lee a kol. (2000)  
Palmaria palmate   Cr (III)   36,9   Murphy a kol. (2008)  
Pelvetia caniculata   Cd   75   Lodeiro a kol.(2005)  
Saccorhiza polyschides   Cd   75   Lodeiro a kol. (2005)  

 

Naopak ve studii modifikace biomasy metodou „cross-link“ formaldehydem nebo 
glutaraldehydem způsobila pokles hodnot qmax u biomasy Pandina australis oproti biomase 
neupravené, přičemž negativní efekt formaldehydu byl větší než glutaraldehydu. V této 
studii, sledující vázání cesia byly provedeny experimenty, používající jak přirozenou 
biomasu mořských řas, tak její deriváty, zejména ferokyanidové sorbenty řas typu 1 a 2 
(FASs1, FASs2). Většina cesia bylo navázáno na FASs1 (jak u P. australis, tak 
u Sargassum glaucescens) za kratší dobu než dvě minuty, a rovnováhy bylo dosaženo 
do 30 minut. Biosorpce cesia pomocí FASs1 (P. australis, Cycloseria indica) probíhala 
v širokém rozmezí pH, s nejvyšší účinností při pH 4. Přítomnost sodíku a draslíku 
v koncentracích 0,5 a 1 mM nezpůsobila inhibici biosorpce. Maximální sorpce cesia bylo 
dosaženo při použití velkých částic FASs2, získaných z řasy S. glaucescens (velikost 2-4 
mm). Desorpce cesia z FASs1 z biomasy řas P. australis, C. indica a S. glaucescens bylo 
kompletně dosaženo při použití 0,5 a 1 M NaOH a KOH, nicméně sorpční kapacita 
biosorbentů z C. indica a S. glaucescens poklesla po 9 cyklech sorpce/desorpce o 46-51% 
(Jalali-Rad a kol. 2004). 

Ze sladkovodních řas je nejčastěji používán rod Chlorella; její biomasa zdaleka 
nedosahuje sorpce řas mořských v případě sorpce zlata, v případě sorpce kadmia, olova a 
niklu jsou však výsledky srovnatelné – viz Tabulka 16. 

Srovnání mezi bioakumulací a biosorpcí mědi řasou Chlorella kessleri uvádí 
Kaduková a Virčíková (2005). Autorky pomocí SEM analýzy zaznamenaly při 
bioakumulaci poškození živých buněk. Při vyšších počátečních koncentracích mědi 
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v roztoku mělo poškození buněk významný efekt pro odstraňování kovu z roztoku a rozdíl 
mezi biosorpcí a bioakumulací byl 6x vyšší než v případě koncentrací nižších.  

Řasu Oedogonium sp. použili Gupta a Rastogi (2008a) k analýze sorpce kadmia. 
Biomasa vykazovala nejvyšší sorpční kapacitu po 55 minutách při teplotě 25 oC, pH 5 a 
počáteční koncentraci Cd (II) 200 mg/l. Při této počáteční koncentraci iontů kadmia klesla 
s nárůstem teploty z 25 na 45 oC biosorpční kapacita z 88,9 na 80,4 mg/g. Počáteční úprava 
biomasy kyselinou podstatně nezvýšila sorpční kapacitu biomasy, ale použití NaOH mírně 
zvýšilo schopnost biomasy zachytávát ionty kovů kadmia. Na konci pěti opakování cyklů 
adsorpce/desorpce se sorpce Cd(II) snížila o 18%, spolu s 15-20%-ním úbytkem biomasy. 

 
Tabulka 16 Biosorbent ze sladkovodních řas. 

Biosorbent ze 
sladkovodních řas  

Kovy   Sorpční 
kapacita 
(mg/g)  

Zdroj  

Cladophora crispata   Cr (VI)   3   Nourbakhsh a kol. (1994)  
  Cr (VI)   30,4   Aksu a kol. (1996)  
Chlorella vulgaris   Cu   43   Aksu a kol. (1992) 
  Cr (VI)   3,5   Nourbakhsh a kol. (1994)  
  Cr (VI), Fe (III)   27,27; 24,49   Aksu a kol. (1997)  
  Cr (VI), Cu, Ni   79,3; 48,2; 59,7  Dönmez a kol. (1999)  
  Cd   111   Aksu (2001)  
  Cr (VI)   163,93   Gokhale a kol. (2008)  
Chlorella fusca   Pb   293   Wehreim a Wettern (1994)  
Chlorella kessleri   0‐500 Cu 

0‐8000 
58 
1260  

Kaduková a Virčíková (2005)  

Chlorella minimata   Cr (III)   41,12   Han a kol. (2006)  
Dunaliella sp   Cr (VI)   58,3   Donmez a Aksu (2002)  
Oedogonium sp.   Cd, Pb   88,9; 145   Gupta a Rastogi (2008a,c)  
Oedogonium hatei   Cr (VI)   35,2   Gupta a Rastogi (2009)  
Pithophora varia   Cr (III)   65   Michalak a kol. (2007)  
Scenedesmus obliquus   Cr, Cu, Ni   58,8; 33,3; 30,2  Dönmez a kol. (1999)  
Schizomeris leibleinii   Cd, Fe, Pb   49,25; 101,70; 

63,52  
Ozer a kol. (1999)  

 

Gupta a Rastogi (2008c) pak srovnávali řasu Oedogonium sp. a cyanobacterii 
Nostoc sp. při odstraňování olova z vodných roztoků v různých podmínkách: pH se 
pohybovalo od 2,99 do 7,04, kontaktní čas byl 5-300 minut, množství biosorbentu 0,1-
0,8 g/l a počáteční koncentrace kovu 100 a 200 mg/l. Optimální podmínky pro adsorpci 
byly u biomasy obou druhů téměř stejné (pH 5,0, čas 90 a 70 min, dávka biosorbentu 
0,5 g/l a počáteční koncentrace Pb (II) 200 mg/l), nicméně biomasa Oedogonium sp. se 
ukazovala jako vhodnější pro vychytávání olova z vodného roztoku, protože vykazovala 
vyšší hodnoty adsorpční kapacity (145,0 mg/g oproti 93,5 mg/g u Nostoc sp.). 
Experimentální data lépe odpovídala modelu Langmuirovu než Freudlichovu a potvrzovala 
jednovrstevnou adsorpci olova pro obě biomasy. K sorpci olova využili autoři také řasu 
Spirogyra sp. Adsorpční kapacita pro ion Pb (II) byla u řasy Spirogyra sp. 140 mg/g 
biomasy (počáteční koncentrace 200 mg/l, při pH 5, doba 100 min). Změny teplot 
v rozmezí 20-40 oC tuto adsorpční kapacitu ovlivňovaly a ukázalo se, že tato adsorpční 
reakce má endotermický charakter.  

Nový sorpční systém imobilizace řasy Chlorella sorokiniana do biostrukturální 
matrice rostliny Luffa cylindrica při sorpci kadmia prezentují Akhtar a kol. (2003). 
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Při srovnání imobilizované a volné biomasy nebyl tak významný rozdíl. Imobilizovaná 
řasa sorbovala v počáteční koncentraci kovu 150 mg/l 39,2 mg Cd/g biomasy, zatímco 
volná biomasa 33,5 mg Cd/g. V kontinuálním reaktoru dosáhla sorpční kapacita 
imobilizované řasy 192 mg/g, což bylo 73,2% obsahu kadmia v celkovém objemu 51,5 l 
roztoku, který prošel kolonou. Desorpce pomocí 0,1 M HCl byla stoprocentní a 
desorbovaný systém s imobilizovanou biomasou řas byl s podobnou účinností použitelný 
v následném cyklu. 

1.2.3.5 Biosorbent z rostlinného materiálu 

Výsledky výzkumu biosorpcí pomocí rostlinné biomasy naznačují opět více či 
méně efektivní sorpci kovů biomasou rostlin nebo zemědělských produktů či odpadů, jako 
jsou: skořápky lískových ořechů, arašídové skořápky, drť z vlašských ořechů, slupky 
kokosových ořechů, skořápky a slupky podzemnice olejné, slupky z jablek, banánová 
dužina, kukuřičné palice, vlákna palmy olejné, pevná rezidua po mletí oliv, obaly zrnek 
rýže, rýžová sláma, rýžové otruby, pšeničné otruby, odpad ze sága, čajové lístky, použitá 
mletá káva, vylisovaná cukrová třtina, pecky slivoní, zbytky po extrahování mořských řas, 
cukrová řepa, vlna, jehličí, listy kaktusů, kůra stromů a odpady ze zpracování dřeva, 
např piliny (Sud a kol., 2008). Některé jsou uvedeny níže (Tabulka 17). 
 

Tabulka 17 Biosorbent ze zemědělských produktů. 

Biosorbent ze 
zemědělských 
produktů 

Kov  Sorpční kapacita (mg/g)  Zdroj 

Odpad ze sága   Cu, Pb   12,4; 46,6   Quek a kol. (1998)  
Olivová drť   Cd, Cu, Pb   6,97; 4,26; 15,74   Pagnanelli a kol. (2003)  
Slupky rýže Oryza 
sativa  

Pb   8,6   Zulkali a kol. (2006)  

Ječná zrna   Pb ,Cd   35,5; 17,3   Low a kol. (2000)  
Kokosové vlákno   Pb   18,9   Conrad a Hansen (2007)  
Zelené slupky 
mandle  

Co   45,5   Ahmadpour a kol. (2009)  

Borovicové šišky   Cd   7,5   Al‐Asheh a Duvnjak (1997)  
Borovicové jehlice  Cd   7,1   Al‐Asheh a Duvnjak (1997)  
Borovicová kůra   Cd   9,2   Al‐Asheh a Duvnjak (1997)  
Dřevo papáje   Pb   17,4   Saeed a kol. (2005)  
Juta   Pb   17,2   Shukla a Pai (2005)  
Piliny   Pb   12,6   Shukla a Pai (2005)  
Podzemnice 
olejná  

Pb   12,2   Shukla a Pai (2005)  

Odpad z čajových 
listů  

Pb   2,1   Ahluwalia a Goyal (2005)  

Tropická rašelina   Cr (III)   5,60   Batista a kol. (2009)  
Rašelina   Cr (VI)   119   Sharma a Forster (1993)  

 

Zemědělský odpad je s oblibou využíván, protože je díky své dostupnosti a hojnosti 
levný. Porovnat kapacitu biosorbentu je poměrně obtížné, protože práce velmi často 
uvádějí procentuální účinnost odstranění kovu biomasou místo sorpci v mg/g. Většina 
studií ukázala, že biosorpce zemědělských odpadních materiálů je poměrně vysoká a 
pohybuje od 50 do 100%. Avšak výsledky uváděné v procentech odstranění slouží pouze 
pro hrubou orientaci a používají se pro rychlý a velmi přibližný screening biosorbentu 
(Kratochvil a Volesky, 1998).  
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Použití biosorbentů z vyšších rostlin je poměrně ojedinělé (Tabulka 18). 

 
 

Tabulka 18 Biosorbent z rostlin. 

Biosorbent z 
rostlin 

Kov  Sorpční kapacita (mg/g)  Zdroj 

Larrea 
tridentata 
kořen  
stonek  
list  

 Cu   
 
35  
10,5  
3,8  

Gardea‐Torresdey a 
kol. (2001)  

Larrea 
tridentata 
kořen 
stonek 
list 

Cd, Ni, Pb ‐ 0,1 mM   
 
10,1; 10,5; 6,27 
8,39; 4,6; 24,06 
9,61; 5,90; 36,4  

Gardea‐Torresdey a 
kol. (1999)  

Azolla 
filiculoides  
 

Pb   93   Sanyhumbi a kol. 
(1998)  

Ponořené 
Ceratophyllum 
demersum  

Cu, Pb, Zn   6,17; 44,8; 13,98   Keskinkan a kol. 
(2004)  

Spirodela 
intermedia  

Cd, Ni   4; 3,5   Miretzky a kol. (2006)  

Lemna minor   Cd, Ni   3,7; 3,3   Miretzky a kol. (2006)  
Pistia 
stratiotes  

Cd, Ni   4,2; 4,8   Miretzky a kol. (2006)  

 

Biosorpce olova biosorbentem z listů druhu Ficus religiosa v imobilizační matrici 
polysulfonu (FRLs) zkoumali Quaiser a kol (2009). Maximální kapacita biosorpce olova 
byla 37,45 mg/g při optimálním pH 4. Teplota měla silný vliv na biosorpci a maximum 
odstranění kovu bylo dosaženo při teplotě 25 oC. Pro modelaci dat byly použity modely 
Langmuirův a Freudlichův. Langmuirův model ukázal vyšší shodu s experimentálními 
daty, s hodnotou korelačního koeficientu 0,97. Imobilizovaný biosorbent byl použit 
pro kontinuální biosorpci. Uvolnění Ca, Mg a Na iontů během kontinuálních experimentů 
ukázalo, že iontová výměna je hlavním mechanismem biosorpce olova listy. 

Ponořená rostlina Ceratophyllum demersum (růžkatec) byla schopna během 
20 minut dosáhnout sorpční rovnováhy pro olovo, zinek a měď z vodného roztoku kovů. 
Maximální adsorpční kapacita (qmax) byla 6,17 mg/g pro Cu (II), 13,98 mg/g pro Zn (II) a 
44,8 mg/g pro Pb (II). Použitý Langmuirův model velmi dobře koreloval 
s experimentálními daty (Keskinkan a kol., 2004).  

Mechanismus současného odstranění kadmia, niklu, mědi, zinku a olova použitím 
dalších vodních rostlin, a to druhy Spirodela intermedia, Lemna minor a Pistia stratioides, 
vyzkoušeli Miretzsky a kol. (2006). Lemna minor měla nejvyšší sorpční kapacitu, olovo a 
kadmium byly ze všech kovů odstraněny nejúčinněji. Z použitých modelů (Langmuirův a 
Freudlichův) tentokrát nejlépe s experimentálními daty koreloval model Freudlichův.  

Kabal a Edyvean (2004) připravili specifický biosorbent z vláknité struktury 
rostliny Luffa cylindrica, která byla potažena tenkou vrstvou vápenatého alginátu (ACLS). 
Biosorbent odstraňoval Cd (II) z roztoku o počáteční koncentraci 10 mg/l velmi rychle, a 
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rovnováhy bylo při specifické adsorpční kapacitě 124 mg/g dosaženo po 30 minutách, 
přičemž úrovně 70% celkové adsorpce bylo dosaženo již po 10 minutách. Na rozdíl 
od tohoto experimentu bylo při použití alginátových granulí dosaženo za identických 
podmínek sorpční kapacity jen 88 mg/g, a to až po 240 minutách. Biosorpce odpovídala 
Langmuirově adsorpční izotermě a biosorbent ACLS se ukázal pro odstraňování Cd (II) 
v reaktoru s pevným lůžkem jako vysoce účinný.  

1.2.4 Faktory ovlivňující biosorpci těžkých kovů 
Ačkoliv existuje řada proměnných, které mají vliv na sorpci kovů, významný vliv 

na zabudování kovů biomasou může mít hlavně typ biomasy a jeho úprava, pH a 
konkurence mezi kovy – viz Tabulka 19. 
 

Tabulka 19 Závislost biosorpce na vybraných faktorech. 

 

Účinnost biosorpce závisí do určité míry na těchto faktorech: 

 

  Způsob přípravy biosorbentu (předcházející úprava, u bakterií a  řas  fáze růstového cyklu, 

zda je či není imobilizovan). 

  Velikostní frakce biosorbentu a jeho koncentrace. 

  Složení roztoku (formy komplexů, přítomnost  jiných volných  iontů, stabilita a rozpustnost 

kovů). 

  Fyzikálně  –  chemické  procesy  ‐  pH,  teplota,  rychlost  a  způsob  míchání  (mechanický, 

pneumatický). 

 

1.2.4.1 Předúprava biomasy 

Modifikace (předúprava) buněčné stěny může významně změnit navazování iontů 
kovů. Pro modifikaci buněčných stěn mikrobiálních buněk za účelem vylepšení sorpční 
kapacity biomasy pro daný kov nebo pro objasnění mechanismu sorpce bylo použito 
mnoho metod. Tyto modifikace mohou být prováděny buď během růstu biomasy (Dostálek 
a kol., 2004), nebo na biomase již vypěstované, což je častější případ. 

Hotová biomasa může být upravována přímo. Pokud je větších rozměrů (např. 
mořské chaluhy, rostliny), je lépe ji předem upravit do podoby jemných částic či granulí 
určité velikosti. Tato biomasa může být také upravována pomocí různých fyzikálních nebo 
chemických procesů, aby její sorpční vlastnosti pro daný kov lépe vyhovovaly specifickým 
požadavkům (Volesky, 2001). Předúprava modifikuje povrchové charakteristiky či skupiny 
biomasy tím, že buď určité skupiny odstraní nebo „zamaskuje“, nebo naopak způsobí 
exponování většího počtu vazebných skupin. Fyzikální metody úpravy zahrnují zahřívání, 
projití varem, mrznutí a tání, sušení nebo lyofilizaci, autoklávování nebo mechanické 
poškození buněk (Kuyucak a Volesky, 1988). Různé chemické postupy nejčastěji 
reprezentují promytí detergenty (Ahluwalia a Goyal, 2007), nebo různými chemickými 
sloučeninami (HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, Na2CO3, CaCl2 a NaCl, toluen, aceton) 
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(Sahmoune a kol., 2008; Vijayaraghavan a Yun, 2008). Všechny tyto metody mohou 
v závislosti na typu kovu a druhu organismů buď zvyšovat, nebo také snižovat sorpci kovů. 
Efekt různých typů úpravy biomasy na sorpci kobaltu biosorbentem z chaluhy 
Ascophyllum nodosum je patrný z tabulky (Tabulka 20). 

 
Tabulka 20 Efekt upravené biomasy na sorpci Co biosorbentem z chaluhy Ascophyllum nodosum 

(upraveno podle Kuyucak a Volesky, 1988). 

Upravená biomasa  Snížení sorpce kobaltu 
biomasou (%) 

Ztráta biomasy po 
úpravě (%) 

Teplá  voda  60  0  C,  1  hod. 
100 ml 

17  5 

Vařící voda 1 hod, 100 ml  36  7 
0,01 M HCl  74  11 
6 M HCl  81  17 
Metanolchloroform  (1/3, 
30 hod. pokojová teplota) 

3  2 

0,01 M NaOH  68  33 
KSCN 0,1 M  19  13 
Extrakce alginátu  91  67 

1.2.4.2 Imobilizace biomasy 

Použití biomasy, volně se vznášející v roztoku, má některé nevýhody: částice 
biomasy jsou malé, mají malou mechanickou odolnost a existují obtíže při separaci 
biomasy z roztoku. Imobilizace a modifikace bisorbentu zvyšuje jeho mechanickou 
stabilitu a odolnost proti tlaku, vyžadovanou pro použití v kolonách (Holan a kol., 1993). 

Úprava „cross-linking“, používající nejčastěji formaldehyd a glutaraldehyd, propojí 
hydroxylové nebo aminové skupiny prodloužených uhlíkatých řetězců, což propůjčí 
biomase větší rigiditu struktury a menší rozpínavost (Leusch a kol., 1995). Přehled 
neznámějších metod imobilizace je uveden níže (Tabulka 21). 

Imobilizace biomasy nemusí nutně zvyšovat sorpci kovů. Bylo prokázáno, že 
„cross-linking“ může ovlivnit sorpci kovů jak pozitivně, tak negativně. Holan a Volesky 
(1994) prokázali, že „cross-linking“ pomocí formaldehydu zvyšovalo sorpci olova řasou 
Ascophyllum nodosum. Negativní efekt formaldehydu pozorovali Jalali-Rad a kol. (2004), 
kdy u biomasy řasy Pandina australis „cross-linking“ formaldehydem podstatně snižoval 
sorpci cesia. 

Další nejčastější metodou imobilizace je použití polymerní matrice. Nicméně, tento 
způsob úpravy biomasy opět nemusí nutně zvyšovat sorpci kovů. Bai a Abraham (2003) 
imobilizovali biomasu Rhizopus nigricas do polymerní matrice z 8% kalcium alginátu, 
6% polyakrylamidu a polyvinylalalkoholu (PVA), 12% polyisoprenu a 10% polysulfonu. 
Stupeň mechanické stability a chemické resistence biosorbentu se snižoval v pořadí 
polysulfon > polyisopren > PVA > polyacrylamid > kalcium alginát. Sorpční kapacita 
Cr (VI) byla u všech upravených biosorbentů nižší než u práškové neupravené biomasy.  
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Tabulka 21 Přehled metod imobilizace. 

Metoda 
imobilizace 

Imobilizační matrice  Typ biomasy  Adsorbovaný 
kov 

Zdroj 

Kalcium alginát  Chlorella vulgaris 

Spirulina platensis 

Rhizopus nigricas 

Luffa cylindrica 

Au 

Cr (VI) 

Cr (VI) 

Cd 

Volesky (1994) 

Gokhale a kol. 
(2009) 

Bai a Abraham 
(2001) 

Kabal a Edyvean 
(2004) 

Polyakryalamid  Rhizopus nigricas  Cr (VI)  Bai a Abraham 
(2003) 

Karboxymetylcelulosa  Trametes versicolor  Cu, Pb, Zn  Bayramoglu a 
kol.(2003) 

 

 

 

 

Polymerní 
matrice 

Polyurethan 
Polysulfon 

Pseudomonas 
aeruginosa 
Phormidium 
laminosum 
Citrobacter 

U 
Cu, Fe (II), Ni, Zn 
Pb, Cd, Zn 

Hu a Reeves 
(1997) 
Blanco a 
kol.(1999) 
Puranik a 
Paknikar 
(1999) 

Kovalentní vazba 
na vektorové 
sloučeniny 

Silikagel  Algasorb  Cu, Ni, U, Pb, Hg, 
Cd, Zn, As, Ag 

Beveridge a Fyfe 
(1985) 

Crosslinking  Formaldehyd a HCl 
Glutaraldehyd 

Sargassum fluitans  Ni 
Pb 

Holan a Volesky 
(1994) 

 

1.2.4.3 Velikostní frakce biosorbentu  

Velikost biosorbentu hraje v biosorpci důležitou roli. Obecně, čím menší jsou 
pevné částice, tím obtížnější je jejich separace. Zároveň platí, že čím menší jsou částice, 
tím efektivnější a rychlejší může být vychytávání kovů z roztoku. Větší částice jsou kovem 
prostupovány postupně a saturace je pomalejší, ale separace větších částic ze suspenze je 
vždy jednodušší a průtok systémem s většími částicemi snadnější. Granulovaný biosorbent 
je také možno použít v průtokových kolonách, které jsou nejúčinnějším a nejpohodlnějším 
způsobem, jakým lze dostat sorbent do kontaktu s roztokem (Volesky, 2007). Pevná fáze 
je v uspořádání prokapávací kolony vlastně stále oddělená, což umožňuje její následné 
promytí a regeneraci, a to obvykle stále ve stejném zařízení. Vlastní velikost granulí musí 
být dána kompromisem mezi penetrací sorbátu do granule a tlakem, nutným k průtoku 
kapaliny skrz kolonu (Naja a kol., 2010).  

1.2.4.4 Koncentrace biomasy  

Další faktor, který může mít vliv na biosorpci, je koncentrace biomasy. Se zvyšující 
se koncentrací biomasy obvykle dochází ke snižování sorpční kapacity pro daný kov, ale 
celkové procento odstraněného kovu z roztoku se zvyšuje, z důvodu zvýšené plochy 
povrchu biosorbentu, což zvýší počet vazebných míst (Ahluwalia a Goyal, 2007). 

1.2.4.5 Hodnota pH 

Důležitým faktorem ovlivňujícím biosorpci těžkých kovů (jak kationtů, tak 
aniontů) je hodnota pH roztoku (Ma a Tobin, 2004). Z teorie acidobazické rovnováhy 
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vyplývá, že v rozmezí pH 2,5-6 je vázání kationtů těžkých kovů určeno primárně stupněm 
disociace slabě kyselých vazebných skupin (Miretzsky a kol., 2006). Hodnoty pKa kyselin 
obvykle dobře odpovídají hodnotám pKa kyselých skupin v biomolekulách - viz Tabulka 
22. Všeobecně je přijímán poznatek, že se sorpce kationtů kovů (např. Cd2+, Cu2+ Zn2+, 
Pb2+, Ni2+ Mn2+ Al3+, Co2+, Cr3+, Fe3+) zvyšuje s rostoucím pH. Optimální hodnota pH 
pro kationty je větší než 4,5 (Volesky, 2003). Pouze ionty těch kovů, které se mohou 
vyskytovat jako negativně nabité komplexy, případně mají tendenci k tvorbě silných 
kovalentních vazeb, mohou s rostoucím pH vykazovat buď pokles sorpce, nebo jejich 
sorpci pH významně neovlivňuje (Naja a kol, 2010). Nízká hodnota pH, která není vhodná 
pro sorpci kationtů, je naopak vhodná pro sorpci aniontů. Optimální hodnota pH 
pro anionty je v rozmezí hodnot 1,5-4 (Volesky, 2003). Srovnání vlivu pH na sorpci 
kationtu Cr (III) a aniontu Cr (VI) je patrné na grafech (Obrázek 9 a Obrázek 10). 

 

Tabulka 22 pKa hodnoty kyselin a kyselých skupin v biomolekulách (Naja a kol., 2010). 

Kyseliny pKa Kyselé  skupiny v 
biomolekulách 

pKa 

Kyselina sírová 1,92 Sulfátové 1,5 
Kyselina fosforečná 2,16 

7,21 
12,67 

Fosfátové 2 

Kyselina benzoová 4,21 Karboxylové 3-5 
Kyselina octová 4,74 Karboxylové 3-5 
Fenol (kyselina 
karbolová) 

9,95 Fenolové 9,95 

 

 

 
Obrázek 9 Vliv pH na sorpci Cr (III) řasou Spirulina sp., teplota 25 o C (Michalak a kol., 2007). 
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Obrázek 10 Vliv pH na sorpci Cr (VI) řasou Cladophora albida, teplota 25 oC ( Deng a kol., 2009). 

 

Existují tři způsoby, jak může pH ovlivňovat biosorpci kovů. 

1. Může měnit stav vazebných míst. Pokud jsou vazebné skupiny kyselé, jejich 
dostupnost závisí na pH; při nižším pH jsou vazebná místa protonována a dochází 
ke kompetici mezi protony a ionty kovů. Při dostatečně nízkém pH jsou protonována 
prakticky všechna místa (Ahuja a kol., 1999). To umožňuje kompletní desorpci 
navázaného kovu, a proto se promytí kyselinou používá jako metoda vymývání 
navázaného kovu a regenerace biosorbentu. Pokles pH o dva stupně může v některých 
případech vést i k devadesátiprocentnímu snížení vázání kovu (Aldor a kol., 1995). 
S rostoucí hodnotou pH se zvyšuje i množství ligandů s negativním nábojem, což 
umožňuje vazbu jiných kationů (Ahuja a kol., 1999). 

2. Extrémní hodnoty pH, které jsou využívány v procesu regenerace a desorpce 
kovu, mohou poškodit strukturu materiálu biosorbentu. Pozorování pod mikroskopem 
zaznamenalo zdeformované buňky. Byl zaznamenán rovněž úbytek hmotnosti sorbentu 
a pokles sorpční kapacity (Kuycak a Volesky, 1989a). 

3. Může dojít ke změně typu sloučeniny kovu v roztoku. Voda vytváří s kationty 
kovů komplexní sloučeniny, aquakomplexy. S dalším vzrůstáním pH klesá rozpustnost 
komplexů kovů natolik, že dochází k precipitaci. Průběh hydrolýzy kovů a vylučování tuhé 
fáze závisí nejen na hodnotě pH, ale i na počáteční koncentraci kovu (Pitter, 2009). 

1.2.4.6 Teplota 

Teplota nebývá v biosorpčních studiích považována za relevantní parametr a není 
tedy obvykle studována. Experimenty v biosorpcích jsou obvykle prováděny při teplotě 
přibližně 25-30 ºC (Nourbakhsh a kol., 1994). Bylo nicméně zjištěno, že výrazná změna 
teploty může ovlivnit průběh sorpce. Kuyucak and Volesky (1989b) pozorovali, že když 
teplota stoupla ze 4 na 23 ºC, sorpce kobaltu hnědou řasou Ascophyllum nodosum vzrostla 
o 50-70 %. Další nárůst teploty nad 40 ºC sorpci zvýšil jen nepatrně, a až teplota 60 ºC 
a vyšší způsobila změnu ve struktuře sorbentu a následnou ztrátu sorpční kapacity.  

V případě řasy Pithophora varia maximální adsorpční kapacita Cr (III) rostla 
se zvyšující se teplotou v rozmezí 25-50 oC. V 60 oC opět došlo k poklesu maximální 
sorpce kvůli omezení dostupnosti vazebných míst z důvodu denaturace biomasy. 
Maximální sorpce byla zjištěna při teplotě 50 oC (88,6 mg/g) a nejnižší při teplotě 25 oC 
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(60,6 mg/g); zároveň však byla při teplotě 25 oC zjištěna nejvyšší hodnota konstanty afinity 
b 0,182 l/mg (Michalak a kol., 2007). 

Závěrem lze říci, že pro praktické aplikace u biosorpce existuje poměrně malé 
rozmezí teplot; v tomto rozmezí je ve srovnání s dalšími faktory vliv teploty na biosorpci 
malý (Volesky, 2003). 

1.2.4.7 Přítomnost jiných iontů 

Za přítomnosti iontů jiných kovů v roztoku než kovu sledovaného dochází 
ke kompetici o vazebná místa. Sorpce sledovaného kovu je pak snížena. Stupeň této 
inhibice závisí na síle vazby těchto kovů na biosorbent. Díky kompetitivní sorpci je vázání 
určitého kovu v roztoku s více kovy nižší než v systému, ve kterém je stejný kov v roztoku 
osamocený (Kratochvil a Volesky, 1998). 

Aksu a kol. (1997) pozorovali, že se sorpce jak Cr (VI), tak Fe (III) řasou Chlorella 
vulgaris při pH 2 snižovala v přítomnosti zvyšujícící se koncentrace konkurenčního iontu. 

Vliv vzrůstající koncentrace Fe na biosorpci Cu biosorbentem řasy rodu Sargassum 
dokumentovali Kratochvil a Volesky (1998). Čím je nižší koncentrace Cu v roztoku, tím je 
vyšší snížení vázání Cu způsobené přítomností Fe2+, a tím menší množství Fe2+ je potřeba 
ke snížení vázání Cu o určité procento. 

Při sorpci kadmia, mědi a zinku na formaldehydem imobilizované (metodou „cross-
linking“) biomase hnědé řasy Ascophyllum nodosum snižovala přítomnost jakéhokoliv 
iontu sorpci kteréhokoliv dalšího; mezi těmito třemi ionty vykazoval zinek nejslabší vazbu 
a měď nejsilnější (Leusch a kol., 1995). Naopak Miretzsky a kol. (2006) konstatovali, 
že odstraňování Pb2+ a Cd2+ třemi typy biomasy, připravenými z řas druhů Spirodella 
intermedia, Lemna minor a Pistia stratiotes, bylo účinné i pokud byly v roztoku přítomny 
jiné kovy (Ni2+, Cu2+, Zn2+), které s nimi soutěží o omezené množství vazebných míst 
na povrchu biomasy. 
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2 Cíl a obsah disertace 
Jedním z výhod biosorpce jsou v prvé řadě nízké pořizovací náklady na biosorbent. 

Cílem experimentální části disertační práce bylo otestovat sorpci Cr (III) a Zn (II) u uměle 
připraveného biosorbentu a biosorbentu odebraného přímo z volné přírody. Jako modelový 
organismus byla vybrána jednobuněčná řasa Chlorella vulgaris, která byla jako jediná 
kultivována uměle. Z důvodu maximálního snížení ceny biomateriálu byl další 
experimentální organismus vybírán z druhů, jež jsou známy enormním nárůstem biomasy 
ve volné přírodě. Jedná se o vláknitou řasu šroubatku (Spirogyra sp.), která představuje 
přechod mezi řasami a vyššími rostlinami. Její buněčná stěna je velmi podobná buněčné 
stěně suchozemských rostlin, protože její hlavní složkou jsou celulóza a pravděpodobně 
také pektin. Vzhledem k tomu, že sorpce Zn (II) řasami nedosahovala vysokých hodnot, 
byl vyzkoušen další biosorbent, a to invazivní rostlina křídlatka (Reynoutria japonica). 
Předchozí výzkumy ukázaly, že křídlatka japonská má schopnost kořeny vstřebávat značné 
množství kovů z kontaminovaných půd, a předpokládá se, že může být využívána k jejich 
asanaci. Využití křídlatky jako biosorbentu v literatuře nebylo ještě popsáno. Z tohoto 
důvodu byla analýzovány také její vazebné skupiny metodou FTIR, a analýza 
procentuálního zastoupení prvků před a po biosorpci pomocí EDS analýzy, spojené se 
SEM analýzou snímkovaní povrchu biosorbentu.  

Pro dosažení splnění cílů byly navrženy tyto postupy. 

1. Kultivace řasy Chlorella vulgaris a následná příprava biosorbentu. 

2. Úprava biosorbentu pocházejícího z volné přírody.  

3. Studium časového průběhu procesu biosorpce a modelace kinetiky sorpce. 

4. Vliv hodnoty pH roztoku, vliv množství biomasy a vliv koncentrace kovu 
na biosorpci. 

5. Stanovení specifické adsorpční kapacity a modelace adsorpčních isoterem. 

6. Stanovení zeta potenciálu. 

7. Možnost desorpce u vybraných biosorbentů desorpčním činidlem. 

 

V práci byly použity tyto analytické a identifikační metody: 

1. Metoda AAS pro stanovení iontů Cr (III) a Zn (II) z vodných roztoků kovů. 

2. Metoda EDS pro stanovení hmotnostního procenta zastoupení prvků před a 
po biosorpci u biosorbentů z křídlatky. 

3. SEM snímkování povrchu biosorbentů z křídlatky. 

4. Metoda FTIR pro stanovení vazebných skupin na buněčné stěně biosorbentů 
z křídlatky. 

5. Metoda XRFS  pro stanovení obsahu Zn (II) v biomase křídlatky a řasy Spirogyra 
sp. 
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3 Metody zpracování 

3.1 Použité biosorbenty 
Pro sorpci Cr (III) byly použity biosorbenty z řas Chlorella vulgaris a Spirogyra sp. 

Pro sorpci Zn (II) byly použity biosorbenty z řas a kořenů, stonků a listů křídlatky 
Reynoutria japonica. 

3.1.1 Chlorella vulgaris 
Chlorella vulgaris je jednobuněčná řasa s velmi pevnou buněčnou stěnou. Má 

kulovité až oválné buňky o velikosti 2-7,5 (10) μm) viz Obrázek 11. Řasa patří do oddělení 
Chlorophyta (Tabulka 23). Ve vodách se vyskytuje hojně v planktonu i bentosu (Hindák, 
1978). Chlorella vulgaris je rychle rostoucí jedlá řasa, pěstovaná komerčně. Používá se 
jako doplňková potravina nebo krmivo (Chojnacka, 2007). Kromě využití v biosorpci, je 
taktéž studována jako zdroj pro náhradu fosilních paliv. Obsahuje také lipidy, které se 
používají k výrobě paliva B100 Biodiesel (www.chlorellavulgaris.com).  

 

 
Obrázek 11 Chlorella vulgaris (Tallmanová, 2009). 

 
Tabulka 23Taxonomické zatřídění použitých biosorbentů. 

  Chlorella vulgaris   Spirogyra sp.  Reynoutria japonica  

Oddělení  Chlorophyta  Charophyta   Magnoliophyta 

Třída  Trebouxiophyceae   Zygnematophyceae  Magnoliopsida  

Řád  Chlorellales   Zygnematales  Caryophyllales  

Čeleď  Chlorellaceae   Zygnemataceae  Polygonaceae  

Rod  Chlorella   Spirogyra  Reynoutria  
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Řasa je známa svým vysokým obsahem proteinů (asi 45-50%); dále obsahuje 20 % 
lipidů, 20 % sacharidů, 5 % vlákniny a 10 % minerálů a vitamínů. Buněčná stěna řasy je 
tvořena celulózou a pravděpodobně substancemi podobnými chitinu. Je poměrně 
rezistentní k enzymatické degradaci (Němcová, 2003). U některých skupin řas existuje 
celulóza pouze jako disperzní textura, zatímco u jiných (např. u některých druhů skupiny 
Chlorophyta) má celulóza vyšší stupeň organizace - tvoří vrstvy paralelních mikrofibril, 
střídajících se s vrstvami amorfní hmoty pektinové a hemicelulózní složky buněčné stěny 
(Sengbusch, 2003; Raven a kol., 1987). 

Celulóza má tvar lineárního řetězce, který se může ohýbat a rotovat mimo svou 
rovinu (Obrázek 12). Tento tvar dodává její molekule určitou flexibilitu. Mezi sousedními 
molekulami celulózy existuje relativně silná interakce díky přítomnosti hydroxylových 
skupin, které jsou umístěny vně řetězce do prostoru a podílejí se na tvorbě vodíkových 
vazeb mezi jednotlivými molekulami. Regenerovaná vlákna celulózy mají v každém 
řetězci 250-500 opakujících se monomerů. Její chemická reaktivita je dána zejména 
vysokou donorovou aktivitou jejích -OH skupin (O'Connell a kol., 2008)  

 

 
Obrázek 12 Strukturní vzorec celulózy (Held, 2005). 

3.1.2 Spirogyra sp.  
Spirogyra (Obrázek 13) je rod vláknitých zelených řas z řádu Zygnematales, 

pojmenovaný podle šroubovicového uspořádání chloroplastů, který je pro něj typický. 
Chloroplasty jsou zakotveny v okrajové cytoplasmě, jejich počty a tvar jsou velmi 
proměnlivé.  

 

  
Obrázek 13 Spirogyra sp. (Melčáková, 2009). 
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Buněčná stěna je tvořena ze dvou vrstev: vnější stěna je z celulózy, zatímco vnitřní 
stěna z pektinu (Whitton a Brook, 2002). Pektin je heterogenní skupina rozvětvených 
polysacharidů s vysokým podílem negativně nabitých reziduí galakturonových kyselin, 
viz Obrázek 14 (Alberts a kol., 1989). 
 
 

 
Obrázek 14 Strukturní vzorec pektinu (Heldt, 2005). 

Tato řasa se běžně nachází ve sladkých vodách, a rozeznáváme více než 400 druhů 
tohoto rodu. Spirogyra měří na šířku 10-100 μm, do délky může měřit řádově centimetry. 
Tyto vláknité řasy rostou na jaře submerzně a v podmínkách dostatečného slunečního svitu 
a přiměřené teploty produkují mnoho kyslíku, který zůstává ve formě malých bublinek 
zachycen mezi jejími vlákny. Spirogyra je pak vynášena na hladinu, kde tvoří slizké zelené 
chomáče (Parmetier, 2010). 

3.1.3 Reynoutria japonica (křídlatka japonská) 
Křídlatka (Obrázek 15) je dvoudomá rostlina s bohatě rozvětvenými, silnými a 

dlouhými podzemními oddenky a s pupeny přezimujícími pod povrchem půdy. Lodyhy 
dosahují 1- 2,5 m, jsou sivé, často červeně skvrnité, nahoře větvené, přímé, duté a křehké. 
Listy jsou vějčitě trojúhlé, 5-15 cm mělce srdčité, na bázi uťaté až zaokrouhlené, 
celokrajné, najednou zúžené v dlouhou špičku. Květy zelené nebo žlutavé, po 2-3 
ve svazečcích v tlustých, visutých lichoklasech, delších než listy. Plody jsou bílé, vnější 
křídlaté 4 mm lesklé trojhranné nažky (Dostál, 1989). 
 

  
Obrázek 15 Reynoutria japonica (Melčáková, 2009) 
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Křídlatka pochází původně z Dálného východu. Nejrozšířenějším druhem v České 
republice je právě druh Reynoutria japonica var. japonica, který byl poprvé zaznamenán 
v roce 1883 v Jižních Čechách. Do roku 2000 byl tento druh evidován na 1335 lokalitách, 
nejčastěji při březích řek a v blízkosti lidských stanovišť (Mandák a kol., 2004). 

Masové šíření křídlatky s sebou přináší řadu nepříjemností. Kromě zcela 
evidentního negativního vlivu na přirozená společenstva křídlatka také poškozuje 
protipovodňová zařízení, prorůstáním narušuje chodníky či silnice a znepřístupňuje 
napadené plochy (Patočka, 2005). 

Složení buněčné stěny dvouděložných rostlin je obvykle 25-40% celulózy, 15-25% 
hemicelulózy, 15-40% pektinu, 5-10% proteinu a velmi malé množství fenolických 
sloučenin (Taiz a Zeiger, 2006). Převládající hemicelulózou v primární buněčné stěně je 
xyloglukan. Jiné hemicelulózy, nalezené v primární a sekundární buněčné stěně, jsou 
arabinoxylany, glukomannany, glukuronoxylany a galaktomannany (Cosgrove, 2001).  

3.1.4 Kultivace řasy Chlorella vulgaris 
V laboratorním experimentu byla použita kultura jednobuněčné řasy Chlorella 

vulgaris. Kultura řasy byla obdržena z Výzkumného ústavu vodohospodářského, pobočka 
Ostrava. Řasa byla z šikmého agaru za sterilních podmínek následně inokulována v živném 
roztoku Milieu Bristol modifikace 3N. Tento roztok byl vybrán na základě literárních 
podkladů a ověřených experimentů provedených v laboratoři École Centrale Paris. 
Sterilizovaný roztok obsahoval 750 mg NaNO3, 25 mg CaCl2 . 2H2O, 75 mg MgSO4 . 
7 H2O, 20 mg Fe EDTA, 75 mg K2HPO, 175 mg KH2PO, 20 mg NaCl, 2,86 mg H3BO3, 
1,81 mg MnCl2 . 4H2O, 0,22 mg ZnSO4 . 7H2O, 80  g CuSO4 . 5H2O, 36  g MoO3 85% a 
90  g CoSO4 . 7H2O. Konečné pH roztoku bylo upraveno na hodnotu 7. Při statické 
kultivaci kultura čisté řasy rostla ve sterilizovaných 2 l Erlenmeyerových baňkách. Celá 
směs byla sycena CO2 přes filtr (Millex          při konstantní pokojové teplotě 25 oC a 
osvětlena 120 cm dlouhými 36 W zářivkami s 2300 luxy a s cykly světlo/tma 12/12 hod 
(Obrázek 16). V průběhu experimentu byla každý den až do log-fáze stanovena biomasa 
řasy pomocí počítací komůrky typu Thomas a pomocí stanovení chlorofylu a. Chlorofyl a 
byl měřen za pomocí spektrofotometru DU  - 64 Spectrophotometer (Beckman, memory 
PAC®). 

 
Obrázek 16 Kultivace biomasy řasy Chlorella vulgaris (Melčáková, 2008) 
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3.1.5 Příprava sorbentu 

3.1.5.1 Chlorella vulgaris 

V okamžiku, kdy bylo dosaženo stacionární fáze růstu, byla jednobuněčná řasa 
Chlorella vulgaris z důvodu optimální centrifugace podchlazena a následně 
zcentrifugována při 3000 otáčkách po dobu 10 minut. Po centrifugaci byla biomasa 2x 
promyta deionizovanou vodou (1 g řasy na 1 l deionizované vody) k odstranění zbytků 
živného média. Finálně byla biomasa sušena 24 hod. při konstatní teplotě 60 oC 
do konstatní hmotnosti. Získaný sorbent byl rozetřen v třecí misce na prášek. Takzvaná H-
biomasa byla připravena promytím práškového sorbentu 0,2 M roztokem H2SO4 (1 g řasy 
na 1 l kyseliny) po dobu 90 minut, poté byla biomasa opět 2x promyta deionizovanou 
vodou, zcentrifugována a následně opět sušena 24 hodin při konstatní teplotě 60 

oC. 

3.1.5.2 Spirogyra sp. 

Vláknitá řasa Spirogyra sp. byla odebrána z přírodní lokality a 2x promyta 
deionizovanou vodou (1 g řasy na 1 l deionizované vody). Řasa byla následně rozložena 
na filtrační papír, aby byla odsáta přebytečná voda, a poté byla 4 dny sušena na slunci. 
Finálně byla biomasa sušena 24 hodin při konstatní teplotě 60 oC do konstatní hmotnosti. 
Získaný sorbent byl rozetřen v třecí misce na prášek. Takzvaná H-biomasa byla připravena 
promytím práškového sorbentu 0,2 M roztokem H2SO4 (1 g řasy na 1 l kyseliny) po dobu 
90 minut, poté byla biomasa opět 2x promyta deionizovanou vodou, centrifugována 3000 
rpm po dobu 10 minut a následně opět sušena 24 hod. při konstatní teplotě 60 

oC. 

Původní hodnoty Zn (II) a Cr (III) v biomase Spiorgyra sp. jsou uvedeny níže 
(Tabulka 24) a byly změřeny v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava metodou XRFS 
(rentgenová fluorescenční spektroskopie).  

 
Tabulka 24 Hodnoty Cr (III) a Zn (II) v původní biomase řasy Spirogyra sp. 

Analyt    Spirogyra sp. 

  Výsledek  Nejistota 

Cr mg/g  0,0035  0,4 

Zn (mg/g)  0,103  4 

 

3.1.5.3 Reynoutria japonica (kořen, stonek a list) 

Rostlina Reynoutria japonica byla odebrána z přirozeného stanoviště. Biomasa 
z kořenů, stonků a listů (Obrázek 17 až Obrázek 19) byla zvlášť nadrcena na laboratorním 
mlýně typu IKA A 11 basic a proseta na kovových laboratorních sítech na velikost částic 
1-2 mm. Velikost částic byla zvolena na základě literárních údajů, kdy ideální velikost 
granulí u biosorbentu se obvykle pohybuje mezi 0,5 a 2 mm (Volesky, 2001). Následně 
byla biomasa 2x promyta deionizovanou vodou (10 g biomasy na l l deionizované vody) a 
vysušena při teplotě 90 °C po dobu 24 hodin do konstantní hmotnosti. Takzvaná H-
biomasa byla připravena promytím práškového sorbentu (kořen, stonek, list) 0,01 M 
roztokem HCl (10 g biomasy na 1 l kyseliny) po dobu 90 minut, poté byla biomasa opět 2x 
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promyta deionizovanou vodou. Finálně byla biomasa sušena 24 hod. při konstatní teplotě 
60 oC. 

 

  
 Obrázek 17 Kořeny (Melčáková, 2009).  

 
Obrázek 18 Stonky (Melčáková, 2009). 

 
Obrázek 19 Listy (Melčáková, 2009). 
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Původní hodnoty Zn (II) v biomase kořenů, stonků a listů Reynoutria japonica jsou 
uvedeny níže (Tabulka 25) a byly změřeny v Centru nanotechnologií VŠB-TU Ostrava 
metodou XRFS (rentgenová fluorescenční spektroskopie).  

 
Tabulka 25 Hodnoty Zn (II) v původní biomase kořenů, stonků a listů Reynoutria japonica. 

Analyt  Kořeny  Stonky  Listy 

  Výsledek  Nejistota  Výsledek  Nejistota  Výsledek  Nejistota 

Zn (mg/g)  0,069  5,6  0,0584  4,7  0,0349  2,8 

3.1.6 Chemikálie pro roztoky kovů 
Vodný roztok jednoho kovu buď Cr (III) nebo Zn (II) byl připraven ze zásobního 

roztoku 1g/l za použití KCr(SO4)2.12 H2O nebo ZnSO4.7 H2O. Všechny chemikálie použité 
v experimentu pocházely od firmy Merk, v kvalitě p.a.- chemikálie pro analýzu. 

3.1.7 Stanovení kinetiky sorpce 
Sorbent v konečné koncentraci 1 g/l a 2 g/l pro řasy, 1 g/l pro kořen, stonek, listy a 

10 g/l pro listy křídlatky byl suspendován v 200 ml Erlenmeyerových baňkách o objemu 
250 ml v roztoku kovu 10 mg/l (zinek) nebo 100 mg/l (chrom a zinek). Obsah vzorku byl 
promícháván na magnetickém míchadle Multipoind při 120 rpm po dobu 24 hodin 
v pokojové teplotě. Teplota a pH roztoku byly měřeny pH metrem pH VISION 6071. pH 
roztoku se sorbentem bylo upravováno 0,1 M nebo 0,01 M roztokem NaOH nebo 0,1 M a 
0,01 M roztokem H2SO4. V pravidelných časových intervalech byl roztok kovu s biomasou 
přefiltrován přes membránový filtr Millipore MF 0,45  m (v případě roztoku s řasami) 
anebo přes filtrační papír KA1-M (v případě rostlin). Odebraný vzorek roztoku kovu byl 
uchováván do doby analýzy ve 2%-ní HNO3. Koncentrace kovu ve výsledném 
supernatantu z různých časových intervalů byla měřena metodou AAS. Chrom byl 
analyzován pomocí Atomového Absorpčního Spektrometru 11 100/200 typ Varian, vlnová 
délka 425,4 nm a zinek pomocí AAS Unicam 969, vlnová délka 213,9. Všechny analýzy 
byly provedeny dvakrát, a vzhledem k tomu, že nebyly význačné odchylky v měření, byl 
vypočítán průměr hodnot. Analýzy iontů Cr (III) a Zn (II) ve vodných roztocích byly 
provedeny v laboratořích Ècole Centrale Paris a Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU. 

Pro stanovení kinetiky sorpce byl na základě literární rešerše vybrán kinetický 
model pseudo druhého řádu v jeho integrované a linearizované formě (1). 

 

                                      ee qtqkqt //1/ 2

2t +=                                         (1) 
kde: 
k2 je rychlostní konstanta adsorpce druhého řádu v (g/mg/min). 
qt je množství kovu sorbovaného v čase t (mg/g) 
qe je množství kovu sorbovaného v rovnováze (mg/g) 
 

Pokud můžeme vynesenými body proložit přímku, pak je rovnice použitelná a 
hodnoty k2 a qe jsou určeny z linearizovaného tvaru v souřadnicích t/q vs. t. Je důležité 
poznamenat, že pro aplikaci tohoto modelu není nutné experimentální určení qe.  
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3.1.8 Stanovení sorpční isotermy v různých hodnotách pH 
Sorpční proces obvykle probíhá mezi pevnou fází (sorbentem) a kapalnou fází 

(solventem), ve které jsou rozpuštěné látky, které mají být sorbovány (sorbát – např. ionty 
kovů). Proces vázání probíhá, dokud není dosaženo rovnováhy mezi množstvím sorbátu, 
navázaného na pevnou fázi, a jeho částí, zůstávající rozpuštěnou v roztoku (v koncentraci 
nazývané reziduální, rovnovážnou nebo konečnou). Stupeň afinity sorbentu pro daný druh 
sorbátu je dán jeho distribucí mezi pevnou a kapalnou fází. 

3.1.9 Sorpční isoterma 
K popisu výsledků sorpční rovnováhy využívajících různé typy biosorbentů je 

obvykle používána jednoduchá experimentální sorpční isoterma. Tato křivka umožní 
kvantitativní ohodnocení sorpčních vlastností biosorbentů pro jeden kov v sorpčním 
systému. Pro případ sorpce kovu z roztoku vyjadřuje sorpční isoterma závislost množství 
navázaného kovu (q) na jeho konečné koncentraci v roztoku v rovnováze (Cf).  

Je důležité vzít v úvahu, že proces určování sorpční izotermy předpokládá, že 
nedochází ke změnám všech ostatních „environmentálních“ parametrů systému (pH, síla 
iontové vazby, koncentrace druhého sorbátu apod.) (Volesky, 2007).  
Postup pro určení experimentální jednoduché sorpční isotermy q vs. Cf byl následující: 
 

1. Sorbát byl připraven v nejvyšší koncentraci 100 mg/l. 
 

2. Pro pokrytí celého rozmezí koncentrací byly roztoky naředěny v koncentracích 10, 
25, 50, 70 (nebo 75) a 100 mg/l.  

 
3. pH roztoku se sorbátem bylo upravováno 0,1 M nebo 0,01 M roztokem NaOH nebo 

0,1 M nebo 0,01 M roztokem H2SO4.  
 

4. Metodou AAS byla stanovena počáteční koncentrace sorbátu (Ci) ve všech vzorcích 
roztoku. Vzorky byly suspendovány do objemu 50 ml v případě řas a 100 ml 
v případě křídlatky. Všechny analýzy byly provedeny dvakrát a byl vypočítán 
průměr hodnot.  

 
5. Koncentrace biomasy byly 2 g/l pro řasy a 1 g/l pro kořeny, stonek a listy a 10 g/l 

znovu pro listy křídlatky. Je výhodné, pokud lze přibližně odhadnout předpokládané 
množství kovu, které se při sorpci naváže, a to tak, aby v roztoku každého vzorku po 
dosažení rovnováhy zůstala dobře detekovatelná finální koncentrace sorbátu. Pokud 
bychom přidali příliš velké množství pevné biomasy, může dojít k situaci, kdy 
v roztoku nezůstane prakticky žádný sorbát pro spolehlivou analýzu. 

 
6. Do každého vzorku byl přidán pevný sorbent. Obsah vzorku byl promícháván 

na magnetickém míchadle Multipoint při 120 rpm po kontaktní dobu určenou 
z časové inkubace roztoku kovu se sorbentem. 

 
7. Na konci kontaktní doby byl vzorek biomasy separován od roztoku vzorku kovu 

přes membránový filtr Millipore MF 0,45  m v případě roztoku s řasami, a přes 
filtrační papír KA1-M v případě rostlin.  
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8. Reziduální koncentrace kovu v roztoku byla měřena metodou AAS. 
 

9. Kvalita materiálu sorbentu se posuzuje podle toho, kolik sorbátu dokáže přitáhnout 
a imobilizovat. Pro tento účel se obvykle vychytávání kovu (q) biosorbentem určuje 
jako množství sorbátu, navázaného na hmotnostní jednotku sorbentu (2). 

  

                                                     ( )/SVq
fi

CC −=                                                  (2) 

 
kde:  
 V je objem roztoku s kovem, který je kontaktován se sorbentem (l), 
 Ci a Cf jsou počáteční a reziduální koncentrace kovu v roztoku (mg/l),  
 S je množství přidaného biosorbentu (g)  

3.1.10 Sorpční modely  
K popisu sorpční rovnováhy lze použít sorpční isotermy popsané v matematických 

modelech. Mezi nejčastěji používané modely v biosorpčních studiích patří modely 
Langmuira a Freundlicha. Tyto modely mohou být aplikovány při konstantním pH. 

Langmuirův model představuje jeden z prvních teoretických popisu sorpce a 
předpokládá, že všechna vazebná místa na sorbentu jsou místa prázdná a sousední místa se 
neovlivňují. Rychlost adsorpce je úměrná jednak koncentraci rozpuštěné látky a jednak 
počtu volných míst, rychlost desorpce jen počtu obsazených míst (Sahmoune a kol., 2008). 
Adsorpční reakci můžeme pak zapsat jako (3). 

                                                 BMMB ↔+ +−
                                            (3) 

 
B jsou volná adsorpční místa, 
M je sorbát (kov) 
BM je adsorbovaný sorbát M na místě B (Volesky, 2003). 

  
Langmuirova rovnice je používána ve tvaru (4). 
 

                                                           ff bCbCqq += 1/max                                                  (4) 
 

kde: 
q je specifická adsorpce (mg/g) 
qmax je maximální adsorpce kovu za stanovených podmínek (mg/g), 
b je koeficient související s afinitou sorbentu k sorbátu (mg/l) 

 

Můžeme-li vynesenými body proložit přímku, pak je Langmuirova rovnice 
použitelná pro analytické vyjádření adsorpční isotermy a qmax a b může být determinováno 
z linearizovaného tvaru v souřadnicích (Cf/q vs. Cf) pro Langmuir 1 nebo (1/q vs. Cf) 
pro Langmuir 2 (Dönmez a kol., 1999). 
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3.1.11 Porovnávání dvou biosorbentů 
Langmuirova isoterma a její hodnota qmax se využívá i pro porovnání sorpce dvou 

biosorbentů (Obrázek 20). Zachycování kovu dvěma různými biosorbenty musí být 
porovnáváno při shodných rovnovážných koncentracích. Z obrázku je dobře patrné, že 
sorbent B je účinnější v nižší konečné koncentraci kovu v roztoku, zatímco sorbent A je 
účinnější v koncentracích vyšších. V místě, kde se křivky protínají, je účinek obou dvou 
sorbentů stejný (Volesky, 1999).  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 20 Porovnání účinku biosorbentu A a B (upraveno podle Volesky, 1999). 

 

Druhý model, který je hojně využívám v modelaci experimentálních dat 
v biosorpci, je model Freudlichův.  
Freudlichova adsorpční isoterma platí za předpokladu, že  

1. adsorpční místa nejsou navzájem ekvivalentní (povrch je heterogenní), 

2. adsorbované částice se navzájem neovlivňují, 

3. rozložení aktivních míst na povrchu je podle adsorpčních tepel exponenciální 
(Fourest a Roux, 1992). 

Freundlichova isoterma, na rozdíl od Langmuirovy, není lineární při nízkých 
koncentracích a vyjadřuje se tvarem (5). 
 

                                      q = k /Cf 
1/n                                                         (5) 

 
kde: 
q je specifická adsorpce v (mg/g) 
Cf je reziduální koncentrace kovu v roztoku v (mg/l) 

 q200  

qmax 
 

qmax 

200 
Konečná koncentrace kovu – Cf (mg /l) 

Sorpce kovu 
(mg/g) 

10

b - odvozená od počátečního sklonu křivky, 
indikuje afinitu sorbentu k sorbátu 

A 

B 

q10 
A 
B 
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k, n jsou konstanty; hodnota konstanty k  klesá s rostoucí teplotou a koresponduje  
s kapacitou zabudování, konstanta n je vždy větší než jedna, s rostoucí teplotou se k ní blíží 
a charakterizuje afinitu mezi sorbátem a sorbentem 

Konstanty se určují experimentálně, a pro zpracování dat je vhodný lineární tvar. 
Rovnice může být linearizována převedením do logaritmického tvaru (6):  

                                             log(q) = 1/n log(Cf) + log(k)                                           (6) 

Vynesením log(q) proti log(Cf), dostaneme přímku se sklonem 1/n a průnikem 
v log(k) (Ho a kol., 2005). 

 

3.1.12 FTIR spektra, EDS a SEM studie 
Přítomnost funkčních skupin vyskytujících se v buněčných stěnách části rostlin 

byla identifikována metodou FTIR v oblasti 400-4000 cm-1 (IČ spektrometr FTIR 2000 
PerkinElmer). Analýzy byly provedeny v Centru nanotechnologií VŠB TU-Ostrava. 

Za pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM – 6490 analytical 
SEM bylo elektronovou disperzní spektroskopií (EDS analýza Inca x-act) stanoveno 
hmotnostní procento (koncentrace) prvků před a po biosorpci u kořenů, stonků a listů 
Reynoutria japonica. Elektronová rastrovací mikroskopie (SEM) byla použita 
pro zhotovení snímku listu. Analýzy byly provedeny na Fakultě metalurgie a 
materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. 

V případě SEM snímkování těch úseků stonků, kde byl detekován zvýšený obsah 
zinku, byl použit i rastrovací elektronový mikroskop Teskan Vega 3 SEM. Vzorek po 
biosorpci byl nalepen na grafitovou pásku. Analýzy byly provedeny v Hutní a chemické 
laboratoři ArcelorMittal Ostrava. 

3.1.13 Zeta potenciál  
Zeta potenciál všech biosorbentů byl měřen pomocí přístroje Zetasizer Nano ZS. 

Biosorbenty byly suspendovány do deionizované vody. pH hodnota 4-6 byla upravena 
přidáváním 0,025 M HCl nebo NaOH. Povrchový náboj buněk byl zjištěn 
elektroforetickým měřením mobility suspenze a vypočítán podle Smoluchowského 
rovnice. Analýzy byly provedeny v laboratoři Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU 
Ostrava. 

3.1.14 Desorpce 
Desorpce kovu ze saturované biomasy byla provedena na základě studia literatury 

pomocí 50 ml 0,2 M roztoku H2SO4 (pH 0,46, koncentrace Zn (II) 0,073 mg/l), který se 
jeví jako šetrné desorpční činidlo s vysokým účinkem. Koncentrace kovu ve výsledném 
supernatantu byla opět měřena metodou AAS. K výpočtu desorpčního poměru byl použit 
vztah (7). 

Množství kovu desorbovaného x 
100 

Desorpční poměr = Množství kovu adsorbovaného (7)
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4 Výsledky a diskuse  

4.1 Kultivace řasy 
Chlorella vulgaris byla jediným biosorbentem, který byl kultivován v laboratorních 

podmínkách. Pro účely experimentu byla řasa kultivována do stádia log-fáze růstového 
cyklu, i když názory na to, která část cyklu růstové křivky je nejvhodnější pro potřeby 
sorpce, se různí (Hadjoudja a kol., 2010). Kvantitativní stanovení růstu a množení řasy do 
doby log-fáze bylo provedeno pomocí dvou metod. První byla metoda stanovení 
chlorofylu a. Chlorofyl a je zelený pigment, nezbytný pro vlastní přeměnu energie 
ve fotosyntéze. Všechny ostatní pigmenty u řas mají jen pomocnou funkci, protože pouze 
zachycují dopadající kvanta záření a energii svého excitovaného stavu předávají na 
chlorofyl a. Chlorofyl a má podle údajů z literatury nejvyšší absorpční spektrum 
v oblastech 400-500 nm a 600-700 nm (Procházka a kol., 1998). Tomu odpovídaly 
i výsledky měření absorpčního spektra chlorofylu a v rozsahu vlnových délek 400-700 nm, 
kde se objevily dva zřetelné píky, a to ve vlnových délkách 420 a 680 nm. Z grafu 
(Obrázek 21) je patrný rozdíl v průběhu absorpčních spekter chlorofylu a mezi prvním a 
osmým dnem měření. Osmý den měření došlo k posunu prvního píku ze 420 na 440 nm, 
a protože ve vlnové délce 680 nm nebyl tento posun zaznamenán, byla pro další měření 
chlorofylu a vybrána tato větší vlnová délka – viz Obrázek 22. 
 

 
Obrázek 21 Absorpční spektrum chlorofylu a ve vlnových délkách 400 -700 nm v 1. a 8. den inkubace řasy 

Chlorella vulgaris v živném roztoku Milieu Bristol modifikace 3N. 
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Obrázek 22 Absorbance chlorofylu a ve vlnové délce 680 nm v průběhu 11 dnů inkubace řasy Chlorella 

vulgaris v živném roztoku Milieu Bristol modifikace 3N. 

Druhou možností kvantitativního stanovení růstu a množení řasy do doby log-fáze 
byla metoda mikroskopického počítání buněk s použitím komůrky typu Thomas. Sled 
jednotlivých fází množení v závislosti na době kultivace a kultivačních podmínkách 
znázorňuje růstová křivka – viz Obrázek 23. 
 

 
Obrázek 23 Počet buněk řasy Chlorella vulgaris v 1 ml v průběhu 11 dnů inkubace. 

. 
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Obrázek 24 Vztah mezi počtem buněk a absorbancí. 

Z grafu (Obrázek 24) je patrné, že stanovení chlorofylu a při vlnové délce 680 nm 
korelovalo s hustotou buněk a fází jejich růstového cyklu. Pro další stanovení log fáze 
růstu buněk řas byla proto vybrána metoda stanovení chlorofylu a při vlnové délce 680 nm. 

4.2 Časový profil sorpce  
Stanovení časového profilu sorpce kovů biosorbentem je nezbytné pro následné 

stanovení sorpční isotermy. Je známo, že vazba kovů na povrch biosorbentu je rychlý, 
na metabolismu nezávislý proces, a dochází k němu v krátké době, kdy biosorbent příjde 
do styku s ionty kovu. Většina iontů kovů je z roztoku odstraněna během prvních 15 minut 
reakce (Aksu a kol., 1997). Rozsah takovéto interakce závisí na chemickém složení 
buněčné stěny, počtu a distribuci vazebných skupin, a také na afinitě jednotlivých kovů 
pro tyto skupiny (Madrid a kol., 1998).  

Časový profil sorpce iontů Cr (III) H-biomasou řasy Chlorella vulgaris z roztoku 
s počáteční koncentrací iontů chromu 100 mg/l a při různých hodnotách pH je zachycen 
na grafu (Obrázek 25). Sorpce iontů Cr (III) byla při hodnotách pH 2 a 3 zanedbatelná, při 
pH 5 došlo k více či méně kontinuálnímu zabudovávání, nicméně rovnováha mezi ionty 
Cr (III) v buňkách řas a nenaadsorbovaného kovu v roztoku nebyla dosažena ani po 24 
hodinách. Původní koncentrace iontů Cr (III) v roztoku byla snížena na polovinu po cca 7 
hodinách sorpce. Teprve při pH 6 klesla koncentrace iontů kovu velmi rychle (během 
prvních pěti minut), rovnováhy bylo dosaženo v průběhu jedné hodiny, a ta zůstala dále 
konstantní. 
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Obrázek 25 Časový průběh sorpce Cr (III) H-biomasou řasy Chlorella vulgaris, pH 2,3,5,6, teplota 25 oC, 

Ci 100 mg/l, koncentrace biomasy 1 g/l. 

V případě H-biomasy řasy Ch. vulgaris bez regulace pH (Obrázek 26) se 
koncentrace iontů chromu v roztoku snížila jen nepatrně (bylo zabudováno pouze kolem 
8 mg Cr (III) na 1g biomasy), přičemž nedošlo k vytvoření klasické rovnováhy. Hodnoty 
pH se po celou dobu (24 hodin) tohoto experimentu pohybovaly kolem 3 a vykazovaly 
nepatrnou oscilaci.  

 

 
Obrázek 26 Časový průběh sorpce Cr (III) H-biomasou řasy Chlorella vulgaris (neregulované pH, teplota 

25 oC, Ci 100 mg/l, koncentrace biomasy 1 g/l). 
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Z grafů (Obrázek 27 a Obrázek 28) je zřejmé, že u biomasy bez protonace a bez 
regulace pH nedošlo po dobu jedné hodiny v roztocích s počáteční koncentrací Cr (III) od 
2,5 do 100 mg/l k výraznému snížení koncentrace kovu v důsledku jeho vázání biomasou. 

 
 

 
Obrázek 27 Časový průběh sorpce Cr (III) biomasou řasy Chlorella vulgaris ( pH neregulované, teplota 

25 oC, Ci 2,5-10 mg/l, koncentrace neprotonované biomasy 1 g/l). 

 

 
Obrázek 28 Časový průběh sorpce Cr (III) biomasou řasa Chlorella vulgaris (pH neregulované, teplota 

25 oC, Ci 10 -100 mg/l, koncentrace neprotonované biomasy 1 g/l). 
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Jak je vidět na grafu (Obrázek 29), časový profil sorpce iontů Cr (III) H-biomasou 
řasy Ch. vulgaris byl zřetelně rozdělen do dvou fází: po rychlé počáteční fázi, která trvala 
5 minut, následovala mnohem pomalejší fáze rovnovážná. Chojnacka a kol., (2005) uvádí, 
že u sorpce Cr (III) biomasou fotoautotrofní formy cyanobacterie Spirulina platensis došlo 
k nastolení equilibria asi po 10 minutách (pH 7). Ionty byly následně vázány s biomasou 
stabilně a konečná koncentrace kovových iontů zůstávala nezměněna po dobu 30 minut. 

 Protože je na počátku sorpce k dispozici velký počet volných vazebných míst, 
sorpce probíhá rychle; v pozdějších fázích začne adsorpce zpomalovat, ponevadž zbývající 
volná vazebná místa na povrchu může být obtížné obsadit kvůli silám, existujícím mezi 
pevnou fází a molekulami roztoku. Zpomalování procesu zachytávání kovu může být také 
způsobeno tím, že opětovné vylouhování kovu zpět do roztoku začne převládat 
nad adsorpcí (Bishnoi a kol., 2007).  

Při srovnání protonované H-biomasy a standardní neprotonované biomasy řasy 
rodu Ch. vulgaris při pH 6, byla první fáze sorpce pozvolnější (trvala asi 20 minut) a 
nedošlo k tak prudkému zabudování kovu biomasou; rovnováha nastala opět asi po hodině 
sorpce a byla konstantní po dobu 24 hodin. Časový profil sorpce Cr (III) neupravenou 
biomasou řasy Ch. vulgaris byl shodný s výsledky sorpce Cr (III) rovněž neupravenou 
biomasou cyanobacterie Spirulina platensis v pH 6 (Li a kol., 2006). 

 
 

 
Obrázek 29 Časový průběh sorpce Cr (III) biomasou řasy Chlorella vulgaris (protonovaná H-biomasa a 

neprotonovaná biomasa, pH 6, teplota 25 oC, Ci 100 mg/l, koncentrace biomasy 1 g/l). 

 

Časový průběh sorpce Zn (II) biomasou řasy Ch. vulgaris v porovnání se sorpcí 
Cr (III) (Obrázek 30) ukazuje, že průběh sorpce u zinku byl pomalejší a po 240 minutách 
začalo docházet k desorpci kovu zpět do roztoku. 
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Obrázek 30 Časový průběh sorpce Cr (III) a Zn (II) H-biomasou řasy Chlorella vulgaris (pH 6, teplota 

25 oC, Ci 100 mg/l, koncentrace biomasy 1 g/l). 

 

Časový profil sorpce iontů Cr (III) a Zn (II) H-biomasou Spirogyra sp. 
(koncentrace obou iontů kovů 10 mg/l, biomasa 2 g/l, pH 6) je patrný na grafech (Obrázek 
31 a Obrázek 32). Chrom i zinek byly z velké části odstraněny z roztoku po 10 minutách 
sorpce. Bishnoi a kol. (2007) provedli experiment v časovém rozpětí 15-180 minut, kdy 
biomasa Spirogyra spp. v koncentraci 2 g/l, upravená 0,2 M CaCl2, odstranila po 45 
minutách 78,48% kovu z roztoku z původní koncentrace 30 mg/l Cr (III), a do 180 minut 
bylo pozorováno ještě další navýšení sorpce o 3-6%. V této studii bylo v průběhu jedné 
hodiny odstraněno 89% a po 6 hodinách sorpce 92,9% Cr (III) z roztoku o počáteční 
koncentraci 10 mg/l. Procentuální hodnoty odstranění kovu z roztoku bylo tedy v této 
studii o něco vyšší, ale protože byla použita nižší počáteční koncentrace kovu v roztoku, 
lze říci, že výsledky těchto dvou experimentů byly velmi podobné. 
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Obrázek 31 Časový průběh sorpce Cr (III) a Zn (II) H-biomasou řasy Spirogyra sp. (pH 6, teplota 25 oC, 

Ci 10 mg/l, koncentrace H-biomasy 2 g/l). 

 

 
Obrázek 32 Časový průběh sorpce Zn (II) H-biomasou řasy Spirogyra sp. (pH 6, teplota 25 oC, Ci 10-

100 mg/l, koncentrace H-biomasy 2 g/l). 

 

Dále byly studovány časové profily sorpce Zn (II) (Ci 10 mg/l) biomasou kořenů, 
stonků a listů rostliny Reynoutria japonica v koncentracích biomasy 10 g/l a 1 g/l. Sorpce 
byla opět zřetelně rozdělena do dvou etap: po rychlé počáteční sorpční fázi opět 
následovala mnohem pomalejší fáze sorpční rovnováhy. Při pH 6 a koncentraci biomasy 
10 g/l klesla koncentrace kovu nejrychleji - během prvních 5 minut - u listů, následována 
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stonky (10 minut) a kořeny (20 minut). Rovnováhy bylo dosaženo za 10 minut pro listy, 20 
minut pro stonky a 60 minut pro kořeny. Po 180 minutách se koncentrace iontů v roztoku 
již neměnila (Obrázek 33).  

 

 
Obrázek 33 Časový průběh sorpce Zn (II) H-biomasou kořenů, stonků a listů rostliny Reynoutria japonica 

(pH 6, teplota 25 oC, Ci 10 mg/l, koncentrace H-biomasy 10 g/l). 

 

 
Obrázek 34 Časový průběh sorpce Zn (II) H-biomasou kořenů, stonků a listů rostliny Reynoutria japonica 

(pH 6, teplota 25 oC, Ci 10 mg/l, koncentrace H-biomasy 1 g/l). 
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Při koncentraci biomasy 1g/l bylo po počátečním strmém poklesu koncentrace 
zinku pozorováno její mírné zvýšení (Obrázek 34). Tento jev byl popsán také při biosorpci 
mědi pilinami (Kaduková a kol., 2006). Autorka dříve pozorovala tento jev 
při bioakumulaci mědi živými buňkami Chlorella kessleri, kdy měď způsobila zničení 
buněčné stěny řas, a došlo k zpětnému uvolňování kovu do roztoku. Upozorňuje však, že 
při biosorpci, používající mrtvou biomasu, je tento jev výjimečný.  

Protože tento jev už nebyl v dalších experimentech s vyššími koncentracemi 
biomasy zaznamenán, jednalo se v tomto případě pravděpodobně o zkreslení z důvodu 
nedokonale vysušené biomasy. 

4.3 Kinetické modelování  
Kinetická data jsou často využívána pro převedení biosorpčních systémů do většího 

měřítka. Pro kinetické studie byl vybrán kinetický model pseudo-druhého řádu, který již 
byl úspěšně aplikován pro modelování adsorpce iontů těžkých kovů (Ho a Ofomaja, 2006). 

Přestože je mnoho faktorů, které mají vliv na adsorpční kapacitu (včetně počáteční 
koncentrace sorbátu, teploty reakce, hodnoty pH roztoku, velikosti částeček sorbentu, jeho 
koncentrace, a také povaha rozpuštěné látky), kinetický model se zabývá pouze vlivem 
sledovatelných parametrů na celkovou rychlost procesu (Ho, 2006a). 

Výhodou tohoto modelu je, že při experimentu není potřeba zjistit rovnovážnou 
kapacitu, protože ji lze z modelu vypočítat. Navíc z něj lze odvodit i počáteční adsorpční 
rychlost. Značnou výhodou tohoto modelu je i velká přesnost při popisu vlastních 
kinetických experimentálních dat (Ho, 2006b). 

Tento kinetický model může být linearizován pomocí čtyř různých typů lineární 
regrese. Nejpopulárnější je typ 1 – t/qt versus t (Ho a Ofomaja, 2006).  

Lineární závislost t/qt vs t pro biosorpci Cr (III) pomocí protonované H-biomasy 
řasy Ch. vulgaris při hodnotách pH 5 a 6, a protonované a neprotonované biomasy řasy 
Ch. vulgaris při pH 6, je patrná na grafu a v tabulce (Obrázek 35, Tabulka 26). Je zřejmé, 
že při pH 6 byl kov zabudován velmi rychle a hodnota qe rovnovážného zabudování kovu 
biomasou byla oproti pH 5 skoro dvojnásobná. Množství chromu, adsorbovaného 
v ekvilibriu upravenou a neupravenou biomasou se při pH 6 příliš nelišilo. Protonovaná 
biomasa však zabudovala Cr (III) podstatně rychleji a rychlostní konstanta k2 dosahovala 
hodnoty 1,492 g/mg/min, oproti 0,216 mg/g/min u biomasy v neupravené formě. 
Koeficient korelace dosáhl velmi vysoké hodnoty 1, respektive 0,999. Rozdíly k2 
u jednotlivých typu biosorbentů mohou být velmi velké. Např. Yao a kol. (2009) uvádí, že 
při sorpci Cr (III) granulemi aerobních bakterií (1g/l) v počáteční koncentraci kovu 100 
mg/l byla hodnota konstanty k2 0,008 g/mg/min, naproti tomu hodnota k2 pro lišejník 
Parmelinia tiliaceae (4 g/l) dosahovala pro zabudování Cr (III) hodnoty 0,18 g/mg/min.  

H-biomasa řasy Chlorella vulgaris v počáteční koncentraci roztoku obou kovů 100 
mg/l více zabudovala Cr (III) než Zn (II), a rychlostní konstanta k2 pro zinek vykazovala 
hodnotu pouze 0,057 g/mg/min, koeficient korelace byl však v tomto případě nižší 
(0,9883) viz Obrázek 36 a Tabulka 27. 

Vliv počátečního promytí biomasy kyselinou na schopnost její biosorpce se 
u různých biomas pohybuje od žádného až po značný, a to navíc také v závislosti na druhu 
použitého kovu. Mehta a Gaur (2001) zjistili, že po promytí biomasy Chlorella vulgaris 
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0,1 mM HCl došlo k navýšení maximální sorpce oproti neupravené biomase přibližně 
o 16% v případě mědi a o 24% v případě niklu. Singh a kol. (2007) naopak zjistili, že 
po promytí biomasy druhu Spirogyra neglecta pomocí HCl došlo k zvýšení sorpce u mědi 
pouze asi o 1,8% a u olova o 10%. Počáteční promytí zředěnou kyselinou zvyšuje 
potenciál adsorpce kovu biomasou pravděpodobně díky odstranění již navázaných 
kationtů, což uvolní vazebná místa pro následné vázání kovů. Toto promytí může také 
způsobit hydrolýzu funkčních skupin a vytvoření nových aniontových skupin, vhodných 
pro sorpci kovů. Také redukce pozitivního náboje povrchu buněk, která je výsledkem 
tohoto promytí, může zvýšit sorpční kapacitu dané biomasy pro kovy (Mehta a Gaur, 
2001). 

Vyšší sorpci v případě kyselé úpravy tentokrát kyselinou octovou pozorovali Kiran 
a kol. (2005) i u houby Neurospora crassa při sorpci Pb2+ a Cu2+. Počáteční kyselé promytí 
zvýšilo biosorpci iontů Pb2+ a Cu2+ ve srovnání s neupravenou biomasou z 0,89 
na 12,9 mg/g u olova, respektive z 0,54 na 8,3 mg/g u mědi. Tento nárůst sorpční kapacity 
biomasy Neurospora crassa pro Pb2+ a Cu2+ přičítali větší dostupnosti dalších vazebných 
skupin (jako jsou např. aminoskupiny), způsobené rozpuštěním polysacharidové vrstvy 
vnější buněčné stěny těchto hub. Dalším možným důvodem mohlo být i odstranění 
kationtů lehkých kovů, jako jsou např. Na, K, Ca a Mg, které byly nalezeny ve struktuře 
povrchu houbových buněk, což uvolňuje další vazebné skupiny pro adsorpci. 

Na rozdíl od předchozích prací, Kuyucak a Volesky (1988) zaznamenali po promytí 
biomasy Ascophyllum nodosum kyselinou sníženou sorpci kobaltu. Jejich vysvětlení bylo, 
že úprava pomocí HCl uvolnilo aniontové skupiny do roztoku, a zároveň s hydrolýzou 
polysacharidů snižuje vazebnou kapacitu biomasy pro H+. 
 

 

 
Obrázek 35 Kinetický model pseudo-druhého řádu pro Cr (III) (H-biomasa řasy Ch. vulgaris při pH 5 a 6 

a biomasa řasy Ch. vulgaris při pH 6, teplota 25 oC, Ci 100 mg/l, koncentrace biomasy 1 g/l). 
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Tabulka 26 Kinetický model pseudo-druhého řádu pro Cr (III) (H-biomasa a biomasa Ch. vulgaris 1g/l). 

Počáteční 
koncentrace 
Cr (III) 
(mg/l) 

 
 

pH 

 
q 

(mg/g) 

 
qe  

(mg/g) 

 
k2  

 (g/mg/min) 

                            
R2 

 Hbiomasa Chlorella vulgaris 1g/l 
  5  69,24  68  0,040  0,9827 

   100  6  112,82  113,64  1,492  1 
  Biomasa Chlorella vulgaris 1g/l 
  6  106,4  107,5  0,216  0,9999 

 
 

 
Obrázek 36 Kinetický model pseudo-druhého řádu pro Zn (II) (H-biomasa řasy Ch. vulgaris, pH 6, teplota 

25 oC, Ci 100 mg/l, koncentrace biomasy 1 g/l). 

 
 

Tabulka 27 Kinetický model pseudo-druhého řádu pro Zn (II) (H-biomasa Ch. vulgaris 1g/l). 

Hbiomasa Ch. vulgaris 1g/l 
Počáteční 
koncentrace 
Zn (II) (mg/l) 

pH               q  
(mg/g) 

qe  
(mg/g) 

k2 
(g/mg/min) 

R2 

100   6  30,64  31,05  0,0574  0,9883 

 

Vliv počáteční koncentrace zinku na rychlost jeho vychytávání biomasou řasy 
Spirogyra sp. byl studován v roztocích s počáteční koncentrací stoupající od 10 do 100 
mg/l (Obrázek 37). 
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Experimentálně získané hodnoty časového průběhu množství adsorbovaného zinku 
q až do rovnovážné hodnoty qe a konstanty k2 jsou uvedeny níže (Tabulka 28). Je zřejmé, 
že množství zinku, navázaného na biomasu v rovnovážném stavu, vzrůstá s jeho rostoucí 
počáteční koncentrací. Hodnota qe u zinku vzrostlo z 3,16 mg/g u nejnižší počáteční 
koncentrace až na 13,33 mg/g u koncentrace 75 mg/l. U nejvyšší koncentrace 100 mg/l 
byla vypočtena lineární závislost se zápornou směrnicí. Konstanta k2 postupně rostla 
se vzrůstající koncentrací kovu z 0,0566 na 0,1409 g/mg/min v koncentraci Zn (II) 
75 mg/l. Tyto výsledky jsou v rozporu s prací Febrianto a kol. (2009), kteří ve svém 
srovnání současných studií o kinetických modelech uvádí, že ve většině případů u různých 
typů biosorbentů se vzrůstem koncentrace iontů kovů buď konstanta k2 klesala nebo zůstala 
stejná.  
 
 

 
Obrázek 37 Kinetický model pseudo-druhého řádu pro Zn (II) (H-biomasa řasy Spirogyra sp., pH 6, 

teplota 25 oC, Ci 10 - 100 mg/l, koncentrace biomasy 2 g/l). 

 

Tabulka 28 Kinetický model pseudo-druhého řádu pro Zn (II) (H-biomasa Spirogyra sp. 2g/l). 

 
Hbiomasa Spirogyra sp. 2g/l 

Počáteční koncentrace 
Zn (II) (mg/l) 

q 
(mg/g) 

qe 
(mg/g) 

k2 
(g/mg/min) 

R2 

 
10 

 
3,03  3,16 

 
0,0566 

 
0,993 

25  6,23  6,41  0,1029  0,998 
50  12,53  12,82  0,1037  0,998 
75  12,99  13,33  0,1409  0,999 
100  13,82  ‐  ‐  ‐ 
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Také koncentrace biomasy měla významný vliv na kinetiku sorpce kovu 
testovaným biosorbentem. Zvýšení její koncentrace způsobilo jednak relativní snížení 
množství adsorbovaného kovu (qe), zároveň však došlo ke zvýšení rychlostní konstanty 
(k2). Tento jev pozoroval i Ho (2006) u aplikace modelu na sorpci kadmia biomasou listů 
kapradiny. 

Hodnota k2 v koncentraci biomasy 10 g/l v případě listů biomasou Reynoutria 
japonica dosahovala až 26,59 g/mg/min. (Obrázek 38 a Tabulka 29). Pro srovnání s jinými 
biosorbenty hodnota k2 u sorpce zinku v koncentraci biomasy 2 g/l a koncentrace roztoku 
10 mg/l Zn (II) u vodní rostliny Ceratophyllum demersum byla 0,0147 g/mg/min 
(Keskinham a kol., 2004). 
 
 

 
Obrázek 38 Kinetický model pseudo-druhého řádu pro Zn (II) (H-biomasa rostliny Reynoutria japonica, 

pH 6, teplota 25 oC, Ci 10- 100 mg/l, koncentrace biomasy 2 g/l). 

 
 

Tabulka 29 Kinetický model pseudo-druhého řádu pro Zn (II) (H-biomasa Reynoutria japonica 2 g/l). 

 
Hbiomasa Reynoutria japonica 10g/l 

 
Počáteční 
koncentrace 
Zn (II) (mg/l) 

pH  biosorbent  q 
(mg/g) 

qe 
(mg/g) 

k2 
(q/mg/min) 

R2 

kořeny  5,58  5,587  0,1921  0,996 
stonky  7,96  8,695  0,2091  0,999 

 
1 g/l 

listy  7,88  6,892  0,3948  0,997 
kořeny  0,9861  1,03  0,3482  0,995 
stonky  1,0396  0,995  9,22  1 

 
 
10 

 
 
6 

 
10 g/l 

listy  0,9861  0,998  26,59  1 
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4.4 Koncentrace biomasy 
Dalším faktorem ovlivňujícím biosorpci je koncentrace biomasy. Byla studována 

sorpce Cr (III) (koncentrace 100 mg/l, pH 5 a 6) a Zn (II) (koncentrace 100 mg/l, pH 6) při 
dvou různých koncentracích H-biomasy řasy Chlorella vulgaris (1 a 2 g/l). Výsledky 
(Obrázek 39) ukazují, že specifická adsorpce chromu při rozdílných hodnotách pH byla 
vyšší v nižší koncentraci biomasy a při vyšším pH. Rovněž u zinku při pH 6 byla sorpce 
vyšší v nižších koncentracích biomasy (Obrázek 40). 

 Když Gokhale a kol. (2008) zvyšovali koncentraci biomasy u řasy Chlorella 
vulgaris a sinice Spirulina platensis z 0,2 g/l na 2,4 g/l, došlo ve všech případech 
ke snížení specifické adsorpce biosorbentu. Toto zvyšování koncentrace biomasy v roztoku 
Cr (VI) s počáteční koncentrací 100 mg/l snižovalo sorpční kapacitu sorbentu z 129,55 
mg/g na 41,47 mg/g pro sinici Spirulina platensis, respektive ze 102,27 mg/g na 41,57 
mg/g pro řasu Chlorella vulgaris. Stejný efekt zjistili i Michalak a kol. (2005) při sorpci 
Cr (III) na cyanobacterii Spirulina sp. a řasu Pithophora varia, a také Mehta a Gaur (2001) 
při sorpci niklu a mědi řasou Chlorella vulgaris. Tangaromsuk a kol. (2002) se na základě 
podobných výsledků domnívají, že při vysokých dávkách sorbentu může být množství 
sorbátu nedostatečné k pokrytí všech vazebných míst sorbentu, čehož výsledkem bývá 
nízká specifická adsorpce sorbátu. Na druhou stranu Esposito a kol. (2001) uvádí, že při 
sorpci kadmia cyanobakterií Sphaerotilus natans v koncentraci biomasy 1 a 2 g/l a při pH 
4-6 se se zvyšujícím pH v obou koncentracích biomasy také zvyšovala specifická 
adsorpce, ale v případě ještě vyšší koncentrace biomasy nedošlo ke snížení specifické 
adsorpce, ale naopak k jejímu zvýšení. 

 
 

 
Obrázek 39 Srovnání sorpce Cr (III) pomocí 1 a 2 g/l H-biomasy řasy Chlorella vulgaris (teplota 25 oC, 

Ci 100 mg/l, pH 5 a 6). 
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Obrázek 40 Srovnání sorpce  Zn (II) pomocí 1 a 2 g/l H-biomasy řasy Chlorella vulgaris (teplota 25 oC, 

Ci 100 mg/l, pH 6). 

 

Vyšší afinita Cr (III) než Zn (II) k H-biomase řasy Chlorella vulgaris je v souladu 
s výsledky hodnocení afinity kovu pro různé typy biosorbentů. Tyto výsledky jsou 
vysvětlovány relativní schopností vázaných kovů soupeřit s protony o vazebná místa 
organických sloučenin. Sekvence afinity kovů, jak byla například určena ve studii Wanga a 
Chena (2009) pro biosorbenty z hub, je následující: kadmium > kobalt > chrom > zlato ≈ 
měď > železo > nikl > thorium > uran > olovo > rtuť > zinek.  

Pro testování vlivu dvou různých koncentrací biosorbentu v různých koncentracích 
Zn (II) byly vybrány listy Reynoutria japonica, které v přecházejících experimentech 
prokázaly vysokou afinitu k zinku. I v tomto případě došlo s nárůstem koncentrace 
biomasy od 1 g/l do 10 g /l ke snížení relativního zabudování zinku, a to při všech 
počátečních koncentracích zinku v roztoku (Obrázek 41). 

Zatímco zvyšování koncentrace biosorbentu má negativní efekt na specifickou 
sorpční kapacitu biosorbentu (relativního množství sorbátu na jednotku biomasy), účinnost 
celkového odstranění kovu (% počáteční koncentrace sorbátu) biosorbentem je vyšší ve 
vyšší koncentraci biomasy. 

Se zvýšením koncentrace biomasy obecně dochází ke zvýšení adsorpce rozpuštěné 
látky z důvodu zvýšení povrchové plochy sorbentu, což má za následek zvýšení počtu 
vazebných míst. Větší počet iontů se může naadsorbovat na povrchu biomasy a dochází 
ke zvýšení účinnosti odstranění iontů kovu z roztoku.  

V této studii bylo u Cr (III) v koncentraci H-biomasy řasy Chlorella vulgaris 1 a 2 
g/l a při pH 6 procentuálně odstraněno prakticky stejné množství kovu, a při pH 5 byl 
rozdíl mezi 1 a 2 g 5 %. (Obrázek 42). Uluozlu a kol. (2008) uvádějí, že při sorpci Cr (III) 
(při pH 5) lišejníkem Parmelinia tiliaceae došlo při koncentraci biomasy 1 g/l k odstranění 
70%, a při koncentraci 2 g/l k odstranění 80% kovu z roztoku.  
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Obrázek 41 Srovnání sorpce Zn (II) pomocí 1 a 10 g/l H-biomasy listů Reynoutria japonica (teplota 25 oC, 

Ci 10-100 mg/l) 

 

 
Obrázek 42 Srovnání účinnosti odstranění Cr (III) (%) pomocí 1 a 2 g/l H-biomasa řasy Chlorella vulgaris 

(teplota 25 oC, Ci 100 mg/l , pH 5 a 6). 

 

Zvyšující se procento odstraněného kovu z roztoku s rostoucí koncentrací biomasy 
bylo patrné při sorpci Zn (II) H-biomasou řasy Chlorella vulgaris (Obrázek 43). 
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Obrázek 43 Srovnání účinnosti odstranění Zn (II) (%) pomocí 1 a 2 g/l H-biomasa řasy Chlorella vulgaris 

(teplota 25 oC, Ci 100 mg/l, pH 6). 

 

Procentuální účinnost odstranění iontů zinku v závislosti na počáteční koncentraci 
se v experimentu zvyšovala s rostoucí koncentrací biomasy křídlatky. Se zvyšováním 
koncentrace kovu však došlo ke snížení účinnosti jeho odstranění, a to z 99,4% ve vzorku s 
10 mg/l Zn (II) na 87% ve vzorku se 100 mg/l Zn (II) (Obrázek 44). 

 

 
Obrázek 44 Srovnání účinnosti odstranění Zn (II) (%) pomocí 1 a 10 g/l H-biomasa listů Reynoutria 

japonica (teplota 25 oC, Ci 10-100 mg/l). 
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4.5 Vliv pH  
Jedním z nejdůležitějších parametrů v procesu biosorpce je hodnota pH roztoku. Je 

dobře známo, že kovy můžou ve vodě procházet hydrolýzou nebo komplexací, a rozsah 
těchto reakcí je dán zejména celkovou koncentrací kovu, pH a typem iontů přítomných 
v roztoku. 

Obrázek 45 ukazuje finální koncentrace Cr (III), získané při experimentech 
bez přítomnosti biosorbentu v rozmezí hodnot pH 2-6. Tyto konečné koncentrace klesaly 
s rostoucím hodnotou pH, pokles však nebyl tak významný, aby byla jeho důvodem 
kompletní adsorpce kovu na stěnách Erlenmayerových láhví nebo jeho precipitace 
z roztoku ve formě Cr(OH)3. 

 

 

 
Obrázek 45 Počáteční a konečná koncentrace Cr (III) (mg/l) po 6 hodinách bez biosorbentu v udržovaném 

pH 2-6, teplota 25 oC. 

 

Ma a Tobin (2004) uvádí, že v rozmezí hodnot pH 2-3 se chrom vyskytuje 
ve vodném roztoku (při počátečních koncentracích 10-100 mg/l) skoro ve 100% jako volný 
ion Cr3+, při pH 4 se 39–50% chromu vyskytuje shodně jako Cr3+ a Cr(OH)2, a při pH 5 
bylo nalezeno více než 95% ve formě nerozpustného Cr(OH)3. Naopak Blázquez a kol. 
(2009) uvádí, že v roztoku s počáteční koncentrací Cr (III) 10 mg/l se nerozpustná forma 
Cr(OH)3 vyskytuje až při hodnotách pH 7 a vyšších. A podle Pittera (2009) se při 
počáteční koncentraci 51,9 mg/l Cr3+ v roztoku počíná srážet jako Cr(OH)3 při pH 5,5.  

Vztah mezi rovnovážným pH, různou koncentrací Cr (III) a biosorpční kapacitou 
H-biomasy řasy Chlorella vulgaris je zobrazen na grafu (Obrázek 46). Při rovnovážné 
hodnotě pH nižší než 3 byla sorpce zanedbatelná. Tyto výsledky jsou v souladu s faktem, 
že při takto nízkém pH protony (H+) soutěží s ionty Cr (III) o aktivní místa na buněčné 
stěně biosorbentu, a tím dochází ke snížení adsorpce kationtů na biomasu. Při hodnotách 
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pH mezi 3-6 se sorpční kapacita významně zvyšovala s rostoucím rovnovážným pH, a 
vyšší koncentrace Cr (III) měla za následek jeho vyšší sorpci. Sorpce roste se vzrůstající 
hodnotou pH, dokud se systém nedostane nad úroveň, při které dochází k precipitaci 
kovových iontů. 

 

 
Obrázek 46 Vliv pH na sorpci Cr (III) H-biomasou řasy Ch. vulgaris, pH 2-6, teplota 25 oC, Ci 10 -100 

mg/l, koncentrace H-biomasy 2 g/l. 

 

Jednoduchá hydrolýza Cr (III) je znázorněna reakcí: 

Cr3+ + H2O             Cr(OH)2+ + H+ 

Při této reakci vzniká Cr(OH)2+ a protony, které přispívají ke zvýšení kyselosti 
roztoků Cr (III). Jestliže je Cr3+ zachyceno biomasou, rovnováha reakce se posouvá 
doleva, „spotřebovává“ protony a pH roztoku vzrůstá, ovšem pokud sorbent zachytává 
Cr(OH)2+, rovnováha reakce se posouvá doprava, protony se uvolňují a pH média klesá. 
Stejným způsobem může být pH roztoku měněno uvolňováním nebo zachytáváním 
protonů samotným biosorbentem.  

Han a kol. (2006) zjistil, že karboxylové a aminoskupiny řasy Chlorella miniata 
mají vyšší afinitu k Cr(OH)2+ než k Cr3+, což může být vysvětleno faktem, že Cr(OH)2+ má 
svůj skutečný fyzický průměr značně větší než je průměr iontu Cr3+, a že tento průměr 
iontu je proporcionálně korelován s jeho zachytáváním. 

Ani v případě zinku při pH 6 nebyla v kontrolním měření zaznamenána žádná 
precipitace nebo adsorpce na stěnách Elenmayerových baňkách. Zinek se sráží jako 
Zn(OH)2 v koncentraci 1 mmol/l až při pH 7,6, a v 10 mmol/l při pH 6,4-6,8 (Pitter, 2009). 

Zabudování Zn (II) řasou Spirogyra sp. v koncentraci biomasy 2 g/l a při počáteční 
koncentraci kovu 100 mg/l vzrůstalo s rostoucím pH, s nepatrným poklesem při pH 5 - viz 
Obrázek 47.  
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Obrázek 47 Vliv pH na sorpci Zn (II) H-biomasou řasy Spirogyra sp., pH 4-6, teplota 25 oC, Ci 100 mg/l, 

koncentrace H-biomasy 2 g/l. 

Tento jev byl zaznamenán i u biomasy stonků rostliny Reynoutria japonica 
v koncentraci kovu 10 mg/l, kdy došlo při pH 5 k mírnému snížení sorpce. Pro všechny tři 
biosorbenty pak platilo, že ke snížení sorpce došlo také při pH 7, a to nejméně u listů, pak 
u stonku a nejvýrazněji u kořenů. Sorpce biomasou listů a kořenů Reynoutria japonica 
se zvyšovala postupně při hodnotách pH od 3-6 (Obrázek 48).  

 

 
Obrázek 48 Vliv pH na sorpci Zn (II) H-biomasou rostliny Reynoutria japonica, pH 4-7, teplota 25 oC, 

Ci 10 mg/l, koncentrace H-biomasy 1 g/l. 
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Pokud jde o sorpci Zn (II), byly podobné výsledky – a s podobnými typy biomasy 
(kořeny, stonky a listy) - zaznamenány u keře Larrea tridentata (Gardea-Torresdey a kol., 
1999) a u imobilizované rostliny Mentha arvensis (Hanif a kol., 2009), nebo i v případě 
šišek borovice Pinus sylvestris (Ucun a kol., 2009). Ve všech těchto případech se sorpce 
rovnoměrně zvyšovala v rozsahu pH 4-6.  

Hodnota pH ovlivňuje také protonaci funkčních skupin v biomase (Gupta a 
Rastogi, 2008b). Mnoho těchto skupin (hydroxylová, karboxylová, thiolová, sulfonová, 
fosfátová) je v protonovaném stavu neutrální, a ve stavu deprotonovaném negativně nabité. 
Ve vyšším pH jsou tyto negativně nabité skupiny schopny přitahovat zejména kationty 
kovů, a naopak anionty odpuzují.  
 

4.6 Sorpční modelování 
Sorpční isotermy jsou vypočítány za účelem stanovení sorpční kapacity biosorbentu 

pro ionty kovů. Během biosorpce je dosažena rovnováha mezi adsorbovanými ionty kovů 
na biomase (q) a nenasorbovanými kovovými ionty v roztoku (Cf). 

Pro modelaci dat pro biosorbenty z řas a rostliny v koncentracích iontů Cr (III) a 
Zn (II) 10-100 mg/l byl vybrán model Langmuirův (1 a 2) a model Freudlichův, a to buď 
v lineární nebo (kromě Langmuira 2) i v nelineární regresi. 

Langmuirův model je pravděpodobně nejpoužívanější model v analýze sorpce 
těžkých kovů z vodných roztoků pomocí biosorbentu. Model předpokládá jednovrstvou 
sorpci na homogenním povrchu bez interakce mezi sorbovanými molekulami. Dále model 
přepokládá konstantní vazbu sorbátu na povrchu sorbentu. Langmuirův model se hojně 
využívá hlavně pro výpočet konstanty qmax (maximální sorpce biosorbentem) a konstanty b 
(afinita sorbentu k sorbátu), které umožňují srovnávání jednotlivých biosorbentů mezi 
sebou.  

Je nutné upozornit, že v hodnocení konstanty b v biosorpční literatuře existuje 
nepřesný dvojí výklad. Např. Kratochvil a Volesky (1998), Volesky (2003), Singh a kol. 
(2007) nebo Wang a Chen (2009) uvádí, že dobrý biosorbent má vysokou hodnotu qmax a 
nízkou hodnotu b, zatímco např. Davis a kol. (2003) nebo Romera a kol. (2007) uvádí, že 
dobrý biosorbent má nejen vysokou hodnotu qmax, ale také b.  

Tento rozpor má zřejmě základ v záměně dvou konstant - K a b. Podobně jako 
konstanta b také konstanta K představuje afinitu sorbátu M k vazebnému místu B 
biosorbentu, vychází ale z rovnice (8), kde K = 1/b. 

                                                             CfK
Cfqq

+
= .max                                                         

(8) 

Přímo z této rovnice tak vyplývá, že b je přímo úměrné q, a pokud roste q, roste i b. 
Pro dobrý biosorbent tedy platí, že má vysoké jak qmax, tak i b. 

Lineární adsorpční isotermy Langmuirova modelu 1 (regresní přímka závislosti 
Cf/q versus Cf) a modelu 2 (regresní přímka závislosti 1/q versus 1/Cf ) pro biosorbenty H-
biomasa Chlorella vulgaris, Spirogyra sp. a kořeny, stonky a listy Reynoutria japonica 
pro ionty Cr (III) a Zn (II) jsou znázorněny na grafech (Obrázek 49 až Obrázek 54), a 
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v tabulce (Tabulka 30). Je zřejmé, že koeficient korelace byl u modelu 1 v případě sorpce 
Cr (III) řasami při pH 6 velmi nízký a mezi specifickou adsorpcí a konečnou koncentrací 
kovu v roztoku neexistovala silná lineární závislost. Langmuirův model 2 byl použitelný 
pro výpočet qmax u H-biomasy Ch. vulgaris při pH 5 a biomasy Spirogyra sp. při pH 6.  

 Pro sorpci Zn (II) výsledky ukazují použitelnost obou modelů pro všechny typy 
studovaných biosorbentů, nicméně mezi těmito modely existují výrazné rozdíly v obou 
konstantách (qmax a b) a také v koeficicientu korelace R2. V obou modelech nejvyšší sorpci 
Zn (II) vykazovaly biosorbenty řas, následovány biosorbentem listů křídlatky. Hodnota 
konstanty b, která představuje afinitu sorbentu k sorbátu, byla u biosorbentu z listů 
Reynoutria japonica 0,2589 a u biosorbentu z řasy Chlorella vulgaris 0,3396, což svědčí 
o vysoké afinitě těchto biosorbentů k Zn (II).  

 

 
Tabulka 30 Lineární regrese, konstanty qmax, b a koeficient korelace pro Cr (III) a Zn (II) u biosorbentů 

H-biomasa Ch. vulgaris, Spirogyra sp. a kořenů, stonků a listů Reynoutria japonica. 

 
Lineární regrese 

 
                                                                Langmuir 

  Model 1  Model 2 
Kov  pH  Biosorbent  qmax 

(mg/g) 
b 

(l/mg) 
R2  qmax 

(mg/g) 
b 

(l/mg) 
R2 

 
5 

H‐biomasa 
Ch. vulgaris 

 
36,23 

 
0,1034 

 
0,9242 

 
31,75 

 
0,161 

 
0,9776 

 
6 

H‐biomasa 
Ch. vulgaris 

 
‐ 

 
 

 
0,126 

 
‐ 

 
 

 
0,771 

 
 
Cr 
(III) 

 
6 

H‐biomasa 
Spirogyra 

 
‐ 

 
‐ 

 
0,534 

 
62,5 

 
0,1135 

 
0,951 

  H‐biomasa 
Ch. vulgaris 

 
20,83 

 
0,2105 

 
0,986 

 
18,51 

 
0,3396 

 
0,993 

  H‐biomasa 
Spirogyra 

 
16,95 

 
0,0774 

 
0,983 

 
18,51 

 
0,0612 

 
0,991 

6  H‐biomasa 
Kořeny1g/l 

 
9,8 

 
0,0527 

 
0,9128 

 
7,81 

 
0,1254 

 
0,898 

  H‐biomasa 
Stonky 1g/l 

 
7,41 

 
0,1321 

 
0,9779 

 
6,85 

 
0,2458 

 
0,857 

   
H‐biomasa 
Listy 1g/l 

 

17,24 

 

0,2589 

 

0,9807 

 

17,86 

 

0,1767 

 

0,936 

 
 
 
 
Zn (II) 

   
H‐biomasa 
Listy 10 g/l  

 

9,17 

 

0,8516 
 

0,9923 
 

5,49 
 

0,2692 
 

0,947 
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Obrázek 49 Langmuirova adsorpční isoterma 1 pro sorpci Cr (III) na H-biomasu řasy Chlorella vulgaris, 

pH 5, koncentrace biomasy 2 g/l, Ci 10-100 mg/l, teplota 25 oC. 

 

 
 

Obrázek 50 Langmuirova adsorpční isoterma 2 pro sorpci Cr (III) na H-biomasu řasy Chlorella vulgaris, 
pH 5, koncentrace biomasy 2 g/l, Ci 10-100 mg/l, teplota 25 oC. 

 

 
Obrázek 51 Langmuirova adsorpční isoterma 2 pro sorpci Cr (III) na H-biomasu řasy Spirogyra sp., pH 6, 

koncentrace biomasy 2 g/l, Ci 10-100 mg/l, teplota 25 oC. 
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Obrázek 52 Langmuirova adsorpční isoterma 2 pro sorpci Zn (II) na H-biomasu řasy Chlorella vulgaris a 

Spirogyra sp., pH 6, koncentrace biomasy 2 g/l, Ci 10-100 mg/l, teplota 25 oC. 

 
 

 
Obrázek 53 Langmuirova adsorpční isoterma 1 pro sorpci Zn (II) na H-biomasu listů Reynoutria 

japonica, pH 6, koncentrace biomasy 10 g/l, Ci 10-100 mg/l, teplota 25 oC. 

 
 

 
Obrázek 54 Langmuirova adsorpční isoterma 2 pro sorpci Zn (II)  na H-biomasu listů Reynoutria 

japonica, pH 6, koncentrace biomasy 10 g/l, Ci 10-100 mg/l, teplota 25 oC. 
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Freundlichova isoterma je pravděpodobně nejstarším typem isotermy. Model 
popisuje sorpci na heterogenním povrchu a nepředpokládá jednovrstvou adsorpci. 
Na rozdíl od Lanmuirovy isotermy není Freudlichova isoterma spolehlivá pro vysoké 
hodnoty rovnovážných koncentrací a model neposkytuje hodnoty maximální sorpce (Singh 
a kol., 2009).  

Lineární Freudlichova adsorpční isoterma je prezentována pouze u sorpce Cr (III) 
na H-biomasu řasy Chlorella vulgaris a je uvedena na grafu (Obrázek 55). Konstanty k, n a 
koeficient korelace pak v tabulce (Tabulka 31). Sorpční data pro sorpci Cr (III) při pH 6 a 
sorpci Zn (II) při pH 6 měly velmi nízký koeficient korelace. Lineární Freudlichův model 
tedy nebyl vhodným modelem pro sorpci ani jednoho z obou kovů v této studii. Bývá 
obvyklé, že pro popis experimentálních sorpčních dat je vhodnější model Langmuirův, 
protože na jeho sorpční isotermě můžeme rozlišit zřetelné plató. Většina biosorbentů má 
totiž konečný počet vazebných míst, a tak je možné takto určit jejich maximální sorpční 
kapacitu (Chojnacka, 2010). 
 
 

Tabulka 31 Lineární konstanty k, n a koeficient korelace pro Cr (III)  u biosorbentu H-biomasa řasy 
Chlorella vulgaris. 

 
Lineární regrese 

 
Freudlich  

Kov 
 
Biosorbent 

 
pH k 

(l/g) 
n R2 

 
Cr (III) 

H-biomasa Ch. 
vulgaris 

 
5 

 
5,2723 

 
2,0964 

 
0,920 

 
 

 
Obrázek 55 Freudlichova isoterma pro sorpci Cr (III)  na H-biomasu řasy Ch. vulgaris, pH 5, koncentrace 

biomasy 2 g/l, Ci 10-100 mg/l, teplota 25 oC. 

 

Nelineární adsorpční isotermy byly vytvořeny v Microsoft Excelu 2003. Nelineární 
adsorpční isotermy (q versus Cf) iontů Cr (III) a Zn (II) na jednotlivých biosorbentech jsou 
zobrazeny v grafech (Obrázek 56 až Obrázek 65) ; konstanty qmax, b, k, n a koeficient 
korelace v tabulce (Tabulka 32). Nelineární modely Langmuir ani Freudlich nevykazovaly 
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v případě sorpce Cr (III) na řasy vysoký koeficient korelace. Pro zinek bylo zřejmé, že 
u biosorbentu z řasy Ch. vulgaris a Spirogyra a listů Reynoutria japonica byl aplikovatelný 
pouze model Langmuirův. U biosorbentů z kořenů a stonků Reynoutria japonica byly 
aplikovatelné oba dva modely.  
 
 

Tabulka 32 Nelineární regrese, modely Langmuirův a Freudlichův. 

 
Nelineární regrese 

 
  Langmuir  Freudlich 

 
Kov  pH  Biosorbent 

 
qmax 
(mg/g) 

b 
(l/mg) 

R2  k 
(l/g) 

n  R2 

4  8,55  0,1366  0,7162  1,90  2,8633  0,8247 
5  35,50  0,1014  0,4173  6,07  2,3261  0,7370 
6 

H‐biomasa 
Ch. vulgaris 

51,51  0,2694  ‐  13,14  2,0987  ‐ 

 

Cr (III) 

 
6 

H‐biomasa 
Spirogyra 

 
‐ 

 
‐ 

 
‐ 

 
‐ 

 
‐ 

 
‐ 

H‐biomasa  
Ch. vulgaris 

19,84 
 

0,26 
 

0,9867 
 

6,89 
 

3,8592 
 

0,8878 
 

H‐biomasa  
Spirogyra 

17,07 
 

0,0809 
 

0,9666 
 

2,97 
 

2,5767 
 

0,7973 

H‐biomasa 
Kořeny 1g/l 

8,70 
 

0,0875 
 

0,9657  1,91 
 

3,0948 
 

0,9820 

H‐biomasa 
Stonky 1g/l 

6,89 
 

0,2355 
 

0,9954  3,12 
 

5,7267 
 

0,9961 
 

H‐biomasa 
Listy 1g/l 

18,53 
 

0,1549 
 

0,9239 
 

6,21 
 

4,2085 
 

0,7930 
 

 
 
 
 
 
Zn (II) 

 

 

 

 

 

6 

H‐biomasa 
Listy 10 g/l  

9,38 
 

0,6931 
 

0,8924  ‐ 
 

‐ 
 

‐ 

 

Ho a kol., (2005) zjistili - podobně jako tato studie - že analýza daného souboru dat 
jednak pomocí lineární regrese, jednak pomocí nelineární regrese chi-square analýzou 
dospěla (pokud jde o model nejvhodnější adsorpční isotermy) k rozdílným výsledkům, 
z čehož vyplývá značný rozdíl mezi těmito analytickými metodami.  

Vzhledem k tomu, že většina chemických analýz stále spoléhá na lineární regresi 
kvůli její jednoduchosti ve srovnání s nelineární analýzou, může z tohoto důvodu docházet 
k nepřesným závěrům. Pro dosažení přesnějších výsledků je proto vhodné, aby byla data 
hodnocena za použití jak lineárních, tak nelineárních regresních analýz.  
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Obrázek 56 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Cr (III) H-biomasou Chlorella vulgaris, pH 4, koncentrace biomasy 2 g/l. 

 
 

 
Obrázek 57 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Cr (III) H-biomasou Chlorella vulgaris, pH 5, koncentrace biomasy 2 g/l. 
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Obrázek 58 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Cr (III) H-biomasou Chlorella vulgaris, pH 6, koncentrace biomasy 2 g/l. 

 
 

 
Obrázek 59 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Cr (III) H-biomasou Spirogyra sp., pH 6, koncentrace biomasy 2 g/l. 
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Obrázek 60 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Zn (II) H-biomasou Chlorella vulgaris, pH 6, koncentrace biomasy 2 g/l. 

 
 

 
Obrázek 61 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Zn (II)  H-biomasou Spirogyra sp., pH 6, koncentrace biomasy 2 g/l. 
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Obrázek 62 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Zn (II) H-biomasou kořenů Reynoutria japonica, pH 6, koncentrace biomasy 1 g/l. 

 
 

 
Obrázek 63 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Zn (II), H-biomasou stonků Reynoutria japonica, pH 6, koncentrace biomasy 1 g/l. 
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Obrázek 64 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 

na biosorpci Zn (II) H-biomasou listů Reynoutria japonica, pH 6, koncentrace biomasy 1 g/l. 

 
 

 
 

Obrázek 65 Aplikace rovnovážných adsorpčních modelů Langmuira, Freudlicha (nelineární regrese) 
na biosorpci Zn (II)  H-biomasou listů Reynoutria japonica, pH 6, koncentrace biomasy 10 g/l. 

 

Nelineární adsorpční isotermy pro Zn (II), vynesené v grafu pro jednotlivé 
biosorbenty ukazují, že v rovnováze se množství adsorbovaného kovu zvyšovalo spolu 
s konečnou koncentrací iontů kovu v roztoku. Z grafu (Obrázek 66) je patrné, že 
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biosorbent z H-biomasy řasy Chlorella vulgaris je velmi účinný jak v nižší, tak vyšší 
konečné koncentraci kovu v roztoku, následovaný listy rostliny Reynoutria japonica, které 
se ve vyšší koncentraci biomasy afinitou rovnaly biosorbentu řasy Ch. vulgaris. Dále 
následoval biosorbent řasy Spirogyra sp., a pak kořeny a stonky rostliny Reynoutria 
japonica.  

 

 

.  
Obrázek 66 Specifická adsorpce Zn (II) v rovnováze pro jednotlivé biosorbenty. 

 

Níže (Tabulka 33) jsou uvedeny maximální hodnoty sorpce qmax u různých 
biosorbentů, které byly podobně jako biosorbenty v této studii použity pro studium sorpce 
Cr (III) a Zn (II). Operační podmínky se u jednotlivých biosorbentů značně lišily, přesto 
lze konstatovat, že pro sorpci zinku řasou Spirogyra sp. získali Romera a kol. (2007) 
výsledky velmi podobné zde prezentovaným výsledkům. V jejich studii neupravená 
biomasa řasy Spirogyra insignis v koncentraci 1g/l dosáhla hodnotu qmax = 21,6 a hodnotu 
b = 0,04. U H-biomasy řasy Spirogyra sp. v koncentraci biomasy 2 g/l byly v této 
disertační práci hodnoty qmax = 18,51 a b = 0,0612. Při sorpci Cr (III) jsou sladkovodní řasy 
ve stejné koncentraci biomasy srovnatelné s výsledky sorpce chromu na mořských řasách.  

 
Tabulka 33 Hodnoty qmax, b a operačních podmínek pro různé biosorbenty. 

Kov Biosorbent q 
nebo  
qmax 
(mg/g) 

b 
(l/mg) 

Koncentrace 
biosorbentu 
(g/l) 

pH T 
(0C) 

Ci 
(mg/l) 

Čas 
(h) 

Zdroj 

Streptomyces 
rimosus 

83,33 0,0028 0,3 4,8 20 10-2400 5 Sahmoune a 
kol. (2008) 

Spirulina 
sp.lyofilizovaná 

185 0,0103 1 7 35 - 0,5 Chojnacka a 
kol. (2005) 

 
 
 
 
Cr Spirulina sp. 28 0,0601 1,5 5 25 - 2 Michalak a 
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Kov Biosorbent q 
nebo  
qmax 
(mg/g) 

b 
(l/mg) 

Koncentrace 
biosorbentu 
(g/l) 

pH T 
(0C) 

Ci 
(mg/l) 

Čas 
(h) 

Zdroj 

kol. (2007) 
Spirulina platensis 18,8 

18,9 
0,1989 
0,3515 

1,20 
2,45 

6 25 - 1 Li a kol. 
(2005) 

Pithophora varia 60 0,0564 1,5 5 25 - 5 Michalak a 
kol. (2007) 

Chlorella miniata 
 

41,12 0,025 5 4,5 - 20-100 24 Han a kol. 
(2006) 

Chlorella vulgaris 31,75 0,161 2 5 25 10-100 6 v této práci 
Spirogyra spp.  30,21 0,035 1-3 5 25 50 1,30 Bishnoi a 

kol. (2007) 
Spirogyra sp. 62,5 0,11 2 6 25 10-100 6 v této práci 
Sargassum H-
biomasa 

40  4 4 - 0-650 6 Kratochvil a 
kol. (1998) 

Uva lactuca 36,91 0,0380 2 4,5 - 4,6-249 4 
Palmaria palmata 29,6 0,0950 2 4,5 - 4,6-249 4 

(III) 
 
 
 
 
 
 
 
Cr 
(III) 

Polysiphonia lanosa 33,79 0,0258 2 4,5 - 4,6-249 4 

Murphy a 
kol. (2008) 

Geobacillus toebii 21,1 0,136  5 80 10-300 2 Ozdemir a 
kol. (2009) 

Streptomyces 
ciscaucasicus 
 

75,85 0,0584 2 5  1-150 1 Li a kol. 
(2010) 

Chlorella vulgaris 6,92  1 6 25 20 1 Sandau a 
kol (1996) 

Chlorella vulgaris 20,83 0,21 2 6 25 10-100 6 v této práci 
Spirogyra insignis 21,6 0,04 1 6 - 10-150 2 Romera a 

kol., (2007) 
Spirogyra sp. 18,51 0,06 2 6 25 10-100 6 v této práci 
Ceratophyllum 
demersum 

13,98  2 6 25 2-64 2 Keskinkan a 
kol. (2004) 

 
 
 
 
Zn (II) 

Listy z palmy   14,60  0,05    5,5  25      Al‐Rub 
(2006) 

 Reynoutria japonica 
kořeny 

 
9,8 

 
0,05 

 
1 

 
6 

 
25 

 
10‐100 

 
1 

 
v  této práci 

 stonky  6,89  0,23  1           
 listy  17,24  0,26  1           
 listy  9,17  0,85  10           

4.7 FTIR analýza 
Z literatury jsou známy funkční skupiny, podílející se na sorpci iontů kovů, u obou 

zkoumaných řas. Křídlatka nebyla dosud z tohoto hlediska zkoumána, a proto FTIR 
analýza byla provedena pouze u této rostliny. 

Buněčná stěna zelených řas obsahuje komplex heteropolysacharidů, které obsahují 
vazebná místa. V případě řasy rodu Spirogyra se vyskytují v buněčné stěně karboxylové, 
hydroxylové, karbonylové a aminoskupiny (Gupta a Rastogi, 2008b). Chlorella vulgaris 
obsahuje ve své bunečné stěně skupiny karboxylové, fosfátové, hydroxylové a 
aminoskupiny (Hadjoudja a kol., 2010).  

Chojnacka (2005) uvádí, že při sorpci Cr (III) při pH 2-5 jsou rozhodující 
karboxylové skupiny, při pH 5-9 skupiny karboxylové a fosfátové, a při pH 9-12 
karboxylové, fosfátové a hydroxylové (nebo amino) skupiny. Karboxylové skupiny mají 
nejvyšší afinitu pro kovy, protože jsou deprotonovány v širokém rozpětí pH.  
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Přítomnost funkčních skupin, vyskytujících se v buněčných stěnách kořenů, stonků 
a listů křídlatky, byla identifikována metodou infračervené spektroskopie ve střední oblasti 
400-4000 cm-1. FTIR spektra získána analýzou kořene, stonku a listu před a po sorpci 
Zn (II) nevykazovala výrazné odchylky.  

4.7.1 Kořen 
FTIR spektra H-biomasy kořene Reynoutria japonica před a po sorpci Zn (II) jsou 

zobrazena na grafu (Obrázek 67).  
 

4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0

3368

2930

1 7 3 4

1 6 2 6

1 5 1 5
1 4 5 6

1 3 1 8

1 0 2 5

8 6 2

7 8 0

6 6 3
5 2 4

3 3 9 1

2 9 3 0

2 1 3 6

2 1 1 5

1 7 3 4

1 6 2 7

1 5 0 9

1 4 5 6
1 3 1 9

1 0 2 4

6 6 4
5 2 6

cm -1

%T

  
Obrázek 67 FTIR spektra kořene Reynoutria japonica před sorpcí (červená barva) a po sorpci (modrá 

barva) Zn (II). 

 
Kořen před sorpcí 

Široký absorpční pás v oblasti okolo 3368 cm-1 a další v oblasti okolo 1630 cm-1 

odpovídá přítomnosti adsorbovaných molekul vody. V této oblasti se vyskytují zároveň 
valenční vibrace O-H a N-H skupin, jsou však tímto pásem, odpovídajícím adsorbované 
molekulové vodě, pravděpodobně překryty. Absorpční pás 2930 cm-1 odpovídá valenčním 
vibracím ν(CH3 a CH2) vazeb. Přítomnost CH2 a CH3 vazeb je dále potvrzena pásy 
v oblasti okolo 1460 a 1370 cm-1. Přítomnost aromatických kruhů potvrzuje výskyt 
overtónů v oblasti 1790 - 1785 cm-1. 

Pás v oblasti 2136 cm-1 odpovídá přítomnosti monoalkylacetylenu nebo spíše 
nitrilu CN (přítomnost trojné vazby).  

V oblasti okolo 1730 cm-1 se projevuje přítomnost valenční vibrace vazby ν(C=O), 
která se vyskytuje v aldehydech, ketonech, a také v karboxylových kyselinách a jejich 
esterech. Přítomnost této vazby se dále teoreticky projevuje v oblasti 1350-1450 cm-1 (píky 
u kořene 1374-1456 cm-1), 1200-1300 cm-1 (píky u kořene 1260-1318cm-1) a 850-950 cm-1  
(pík u kořene 862 cm-1). Karboxylové kyseliny se rovněž projevují absorpcí v oblasti 2900-
3300 cm-1, zde jsou však pravděpodobně překryty přítomnosti molekulové vody. 
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Přítomnost O-H vazeb se projevuje v oblastech 3500-3000 cm-1 (oblast překryvu 
s molekulovou vodou), 1400-1450 (pík u kořene 1456 cm-1), 1250-1350 (píky u kořene 
1260,1318 cm-1), 1000-1100 cm-1 (píky u kořene 1025, 1077 cm-1). Sekundární alkoholy 
mají absorpční pás navíc v oblasti 1050-1150 cm-1 a terciární alkoholy v oblasti 1100-1200 
cm-1. Výrazný absorpční pás u kořene v 1024-1150 cm-1 odpovídá přítomnosti OH skupin. 
Oblast pásů 1300-1400 cm-1 a 1150-1300 cm-1 zároveň může naznačovat přítomnost 
fenolických sloučenin (OH skupina navázána na aromatickém jádru).  

N-H vazby, vyskytující se v primárních, sekundárních a terciárních aminech a také 
v aromatických aminech, mají absorpci v oblasti: 3200-3500 cm-1, 1550-1650 cm-1 (pás 
1626 cm-1), 1050-1100 (primární aminy), 1100-1200 (sekundární aminy), 1250-1350 
(aromatické aminy), 700-900 cm-1. Ve spektru kořene tak mohou o přítomnosti N-H vazeb 
vypovídat absorpční pásy (702-862 cm-1), ostatní pásy budou překryty pásy O-H vazeb. 

N-H vazby v amidech jsou charakterizovány absorpčními pásy v oblastech 3000-
3500 cm-1, 1550-1700, 1100-1200 cm-1. Přítomnost amidů může být potvrzena pásem 1155 
cm-1. 

Oblast absorpčních pásů pod 900 cm-1 (tzv. Fingerprint) není z hlediska přítomnosti 
funkčních skupin důležitá, projevují se zde zejména vibrace vazeb vyskytujících se 
v uhlovodíkových řetězcích (alkany, alkeny, alkyny a zejména aromáty). Z funkčních 
skupin se zde mohou projevit pouze absorpční pásy odpovídající karboxylovým kyselinám 
(850-950 cm-1), aldehydům (820-900 cm-1) a aminovým skupinám (700-900 cm-1).  
 

Kořen po sorpci 
Po sorpci se projevil posun některých absorpčních pásů (minimálně o 5 cm-1), a 

dále se snížily nebo zvýšily intenzity některých píků.  
Posuny absorpčních pásů po sorpci Zn (II) nastaly v případě výrazného absorpčního 

pásu molekulové vody (z 3368 na 3391cm-1) a dále pak u následujících pásů: 2136 na 2115 
cm-1 (vliv trojné vazby), z 1515 na 1509 cm-1 v oblasti absorpce N-H skupin v amidech, a 
z 1260 na 1255 cm-1 v oblasti esterických vazeb. 

Objevil se nový absorpční pás v oblasti (neboli zvýšila se intenzita pásu) 1558 cm-1, 
který by mohl vypovídat o vzniku soli karboxylové kyseliny. 

Zvýšila se intenzita pásu 1424 cm-1 – v této oblasti absorbují alkoholy a kyseliny. 

Nebyl identifikován pás 780 cm-1 (amin), důvodem by mohla být vazba mezi N-H 
skupinou a Zn (II). 

 

4.7.2 Stonek 
FTIR spektra H-biomasy stonku Reynoutria japonica před sorpcí a po sorpci 

Zn (II) jsou zobrazena na grafu (Obrázek 68). 

Stonek před sorpcí 

Absorpční pásy se nacházejí ve stejném vlnočtu cm-1 a budou odpovídat z hlediska 
kvalitativního podobnému zastoupení sloučenin.  

Stonek po sorpci 
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Posun pásu z 3335 na 3404 cm-1 představuje změnu v obsahu molekulové vody, 
adsorbované na povrchu (nebo vazby na O-H a N-H skupiny).  

Snížení intenzity absorpčních pásů 1738 a 1733 na 1735 cm-1 může indikovat vznik 
vazby na C=O v esterech, karboxylových kyselinách, aldehydech nebo ketonech. 

Zcela vymizel intenzivní pík v oblasti 781 cm-1, který by mohl indikovat vazbu 
mezi N-H skupinami a Zn (II). 

 

  
Obrázek 68 FTIR spektra stonku Reynoutria japonica před sorpcí (červená barva) a po sorpci (modrá 

barva) Zn (II). 

 

4.7.3 List 
FTIR spektra H-biomasy listu Reynoutria japonica před sorpcí a po sorpci Zn (II) 

jsou zobrazena na grafu (Obrázek 69).  
 

List před sorpcí 

Záznam IČ spektra je jednodušší, ale opět se zde vyskytují podobné absorpční pásy 
jako v případě kořenu a listu, což vypovídá o přítomnosti podobných funkčních skupin.  

Navíc se objevuje absorpční pás v oblasti 2851 cm-1, který vypovídá o valenčních 
vibracích CH2 vazeb. Pás v oblasti 1443 cm-1 lze přiřadit jednak přítomnosti alifatických 
řetězců, jednak OH skupinám alkoholů či kyselin nebo aldehydům.  

Absorpční pás 1106 cm-1 odpovídá přítomnosti vazby C-S. 

 
List po sorpci 

Dochází k výraznému posunu pásu 1527 na 1516 cm-1 – odpovídá vazbě na N-H 
v amidech. 
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Posun pásu 1061 na 1050 cm-1 indikuje vazbu na OH skupiny.  

Zvýšila se intenzita píku 781 cm-1, který jak u kořene, tak i u stonku po sorpci 
nebyl identifikován. 

Snížení intenzity absorpčního pásu 1106 cm-1 by mohlo indikovat vazbu zinku na 
síru. 

 

  
Obrázek 69 FTIR spektra listu Reynoutria japonica před sorpcí (červená barva) a po sorpci (modrá barva) 

Zn (II). 

 

4.8 EDS a SEM analýza biosorbentů Reynoutria japonica 
Schneider a kol. (2001) uvádí, že při sorpci těžkých kovů na mrtvou biomasu 

makrofyt jsou rozhodující dva mechanismy, iontová výměna a jednoduchá povrchová 
precipitace, které nelze rozpoznat výhradně na základě sorpčních výpočtů.  

EDS analýza rostliny Reynoutria japonica ukazuje, že na povrchu jsou u všech 
biosorbentů před sorpcí přítomny tyto prvky: C, O, Ca a Fe. Přítomností Mg, Al, P, Si, 
S a K se jednotlivé biosorbenty lišily (Tabulka 34). Tyto prvky jsou součástí 
heteropolysacharidů, ligninu a celulózy, přítomných v buněčné stěně křídlatky. Po sorpci 
Zn (II) byl u stonků a listu detekován pík zinku, zatímco pík vápníku se po sorpci snížil 
(viz Obrázek 71 až Obrázek 75). U kořene před sorpcí byl vápník detekován (Obrázek 70), 
naopak po sorpci nebyl vápník detekován vůbec (Tabulka 34). Tyto výsledky naznačují, že 
v sorpci zinku na stonky i listy rostliny Reynoutria japonica hrála významnou roli iontová 
výměna, kdy došlo k výměně iontů zinku za ionty vápníku. 
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Tabulka 34 Hmotnostní procentuální zastoupení prvků v biosorbentech z křídlatky (Reynoutria japonica). 

 
Typ 

biosorbentu 

 
Hmotnost % 

 
  C  O  Mg  Al  P 

 
Si  S  K  Ca  Fe  Zn 

51.82  47.17     0.12    0.24     0.46  0.20       
51.99  46.84     0.13    0.24  0.07  0.29  0.44       
51.58  48.11     0.16    0.08        0.03  0.03    
54.10  43.06  0.17  0.32    0.57  0.19  0.55  1.04       

 
Kořen před 
biosorpcí 

53.65  44.48          0.46     0.67  0.75       
 
52.15 

 
47.68 

         
0.07 

            
0.05 

53.10  46.53     0.22    0.14              0.02 
51.59  48.28     0.13                     

 
Kořen po 
biosorpci 

50.32  49.56          0.12                
52.01  47.85          0.09              0.06 
51.98  47.83     0.07    0.11                

Kořen 
po biosorpci 
180 min  54.23  45.58          0.13              0.07 

49.39  50.35              0.25     
49.89  49.65              0.47     

 
Stonek před 
biosorpcí  49.64  49.84              0.52     

58.03  41.68          0.09      0.10  0.10 
58.03  42.80        0.12     0.27     0.05   0.10  2.51 

 
Stonek po 
biosorpci 

52.80  47.01                         0.19 
56.88  42.36          0.14  0.12  0.50     
67.57  31.96    0.12      0.10     0.25     
55.68  43.59    0.24      0.18     0.30     
64.94  34.49      0.09    0.14     0.34     

 
List před 
biosorpcí 

57.94  41.43      0.10    0.14  0.09  0.29     
62.17  37.60     0.07             0.09  0.03  0.03 
56.04  43.46             0.21     0.21     0.09 
59.22  40.64                   0.13     0.01 
58.86  39.46          0.23        0.20     1.26 

 
 

List po 
biosorpci 

 
 

54.70  44.14                   0.30     0.86 
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Obrázek 70 EDS spektrum před biosorpcí Zn (II), kořeny Reynoutria japonica. 
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Obrázek 71 EDS spektrum před biosorpcí Zn (II), stonky Reynoutria japonica. 
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Obrázek 72 EDS spektrum po biosorpci Zn (II), stonky Reynoutria japonica. 
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Obrázek 73 EDS spektrum před biosorpcí Zn (II), listy Reynoutria japonica. 
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Obrázek 74 EDS spektrum před biosorpcí Zn (II) listy Reynoutria japonica. 
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Obrázek 75 EDS spektrum po biosorpci Zn (II) listy biosorbentu Reynoutria japonica. 

 

Ze záznamu listu (Obrázek 76) a stonku (Obrázek 77) Reynoutria japonica pomocí 
SEM vyplývá, že nedošlo k poškození struktury biosorbentu. Na povrchu biosorbentu 
nebyla přítomnost Zn (II) patrná, což by svědčilo o jeho navázání na vazebné skupiny 
uvnitř buněčné stěny, a ne o komplexaci či mikroprecipitaci.  
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Obrázek 76 SEM fotografie listu Reynoutria japonica po sorpci 100 mg/l Zn (II) při pH 6. 

 

 
Obrázek 77 SEM fotografie stonku Reynoutria japonica po sorpci 100 mg/l Zn (II) při pH 6. 
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4.9 Zeta potenciál 
Zeta potenciál byl měřen u všech biosorbentů v deionizované vodě při hodnotách 

pH 4-6 a při teplotě 25 oC. Změna zeta potenciálu se vzrůstem pH je zobrazena na grafu 
(Obrázek 78). Rozptyl hodnot byl dán nedokonalou homogenizací vzorku, vyplývající ze 
samotné podstaty biologického vzorku. Je však zřejmé, že se záporný náboj povrchu 
biosorbentů zvyšoval se zvyšující se hodnotou pH, což koresponduje s výsledky studia 
vlivu pH na sorpci, kdy nevyšší sorpce iontů Cr (III) a Zn (II) bylo dosaženo při hodnotě 
pH 6. Většina buněk je ve fyziologickém rozsahu pH 5-6 negativně nabitá, a to z důvodu 
vysokého počtu ionizovaných karboxylových skupin (Schwegmann a kol., 2010).  

Zeta potenciál při pH 6 klesal v pořadí: H-biomasa z řas a kořenů, následována H-
biomasou stonků a listů křídlatky. Hodnoty zeta potenciálu pro biomasu Chlorella vulgaris 
korespondovaly s hodnotou -16 mV naměřenou ve studii Hadjoudja a kol. (2010), který 
měřil zeta potenciál živých buněk.  

Hodnoty zeta potenciálu H-biomasy listů rostliny Reynoutria japonica při pH 6 
dosahovaly -44 mV a potvrdily výsledky předcházející sorpční modelace, kdy tento 
biosorbent měl vysokou hodnotu konstanty b pro ionty Zn (II).  

 

 
Obrázek 78 Zeta potenciál jednotlivých biosorbentů v mV. 

4.10 Desorpce 
Pokud jsou biosorpce použity jako alternativa v systému čištění odpadních vod, je 

důležitá regenerace biosorbentů, která snižuje operační náklady provozu. 

Pro desorpci Cr (III) byla na základě předchozích výsledků vybrána H-biomasa 
řasy Chlorella vulgaris, pro Zn (II) pak H-biomasa listů křídlatky Reynoutria japonica. 
Jako vhodné desorpční činidlo byla vybrána 0,2 M H2SO4. Nejlepších výsledků sice 
dosahuje HCl, ale při jejím použití velmi často dochází k destrukci biomasy. 
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Časový průběh desorpce Cr (III) je zřetelný na grafu (Obrázek 79). Předpokladem 
bylo, že se do roztoku mělo zpětně vrátit 90 mg/l Cr (III), který byl nasorbován na H-
biomasu po 6 hodinách sorpce. V průběhu 10 minut se do roztoku desorbovala polovina 
nasorbovaného kovu, a tato hodnota zůstala pod dobu 6 hodin konstantní, poté se postupně 
zvyšovala až na maximum 82 mg/l Cr (III) po 72 hodinách desorpce. Po tak dlouhé době 
desorpce však již zřejmě došlo k poškození buněk biosorbentu.  
 

 

 
Obrázek 79 Časový průběh desorpce Cr (III) H-biomasou Chlorella vulgaris po 6 hodinách sorpce 

při pH 6, Ci 100 mg/l. 

Hodinová desorpce iontů Cr (III) (Obrázek 80), nasorbovaných při hodnotách pH 4-
6 po šestihodinové sorpci, vykazovala závislost na počáteční koncentraci Cr (III) 
v roztoku. V nižších koncentracích 10 mg/l a 25 mg/l nejlépe desorboval Cr (III) při pH 4, 
při pH 5 a 6 měla desorpce sestupnou tendenci. V koncentraci chromu 50 mg/l se pořadí 
obrátilo a desorpce vzrůstala s rostoucí hodnotou pH. V 70 mg/l byl procentuálně nejvyšší 
desorpční poměr ze všech počátečních koncentrací chromu. V nejvyšší koncentraci chromu 
100 mg/l pak při všech hodnotách pH došlo k poklesu desorpčního poměru. 

Zdá se, že vzhledem k tomu, že se do roztoku vrátilo maximálně 60% Cr (III), a to 
v počáteční koncentraci 50 mg/l, nemůže být za hlavní mechanismus sorpce Ch. vulgaris 
považována iontová výměna, protože pří iontové výměně je po promytí kyselinou 
navráceno 90% nasorbovaného kovu zpět do roztoku (Kratochvil a Volesky, 1998).  

Han a kol. (2006) zjistil, že v koncentraci 100 mg/l Cr (III) při pH 4,5 byla sorpce 
řasou Chlorella miniata ireversibilní, a do roztoku se po použití 1M HCl vrátilo pouze 
14,18% Cr (III). Při studiu SEM a TEM analýzy pak došli k závěru, že povrchová 
komplexace na karboxylových skupinách byla hlavním mechanismem sorpce a většina 
Cr (III) byla na biomasu adsorbována ve formě kyselých nerozpustných hydroxykomplexů. 

Sorpce kovu biosorbentem se ve dvou po sobě jdoucích cyklech snižovala, a 
ve druhém cyklu došlo ke snížení sorpce a následně i desorpce oproti prvnímu cyklu – viz 
Obrázek 81. Tento nález potvrzuje, že mechanismem vazby Cr (III) na biosorbent z H-
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biomasy Chlorella vulgaris je kromě iontové výměny také tvorba komplexů mezi Cr (III) a 
povrchovými funkčními skupinami biosorbentu. 

 

 
Obrázek 80 Desorpce Cr (III) v procentech u H-biomasy Chlorella vulgaris při pH 4-6 po 6 hodinové 

sorpci, při jednotlivých pH hodnotách. 

 
 

 
Obrázek 81 Opaková sorpce-desorpce Cr (III) po 10 minutách při pH 6 u H-biosorbentu z řasy Chlorella 

vulgaris. 
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Naopak u desorpce Zn (II) H-biomasou listů Reynoutria japonica v koncentraci 
kovu 100 mg/l a v koncentraci biomasy 10 g/l bylo zaznamenáno po hodině sorpce a 
hodině desorpce 100% navrácení kovu do roztoku. Sorpce kovu biosorbentem se 
v druhém, tentokrát 10 minutovém cyklu, snížila o 3% oproti cyklu prvnímu – viz Obrázek 
82. 
 

 

 
Obrázek 82 Opaková sorpce-desorpce Zn (II) po 10 minutách při pH 6 u H-biosorbentu z listů Reynoutria 

japonica.  

 

Výsledky desorpce Zn (II) z biosorbentu listů křídlatky potvrdily, že hlavním 
mechanismem sorpce je iontová výměna, což dokládají i výsledky EDS analýzy.  
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5 Závěr 
Základní výzkum z oblasti biosorpce Cr (III) a Zn (II) z vodných roztoků za pomocí 

biomasy jednobuněčné řasy Chlorella vulgaris, vláknité řasy Spirogyra sp. a biomasy 
získané z kořenů, stonků a listů rostliny Reynoutria japonica přinesl tyto poznatky: 

Biosorpce Cr (III) u H-biomasy řas a Zn (II) u H-biomasy řas a křídlatky byla silně 
závislá na pH a vzrůstala s jeho zvyšující se hodnotou. Sorpce obou iontů kovů byla 
nejvyšší při hodnotě pH 6. V kontrolním vzorku nebyla při pH 6 na stěnách ani v roztoku 
pozorována adsorpce ve formě nerozpustných Cr(OH)3 nebo Zn(OH)2. 

Časový průběh sorpce odpovídal výsledkům u jiných zkoušených biosorbentů, byl 
rychlý, zřetelně rozdělen do dvou etap: po rychlé počáteční sorpční fázi následovala 
mnohem pomalejší fáze sorpční rovnováhy, která vydržela po 6 nebo 24 hodin 
experimentu. 

Pro modelaci kinetických dat byl vybrán kinetický model pseudo-druhého řádu, 
který na základě literárních údajů vykazuje velkou přesnost při popisu vlastních 
experimentálních dat. Z modelace dat vyplynulo, že H-biomasa Chlorelly vulgaris rychleji 
zabudovávala ionty Cr (III) než Zn (II). Ionty Zn (II) zabudovávala nejrychleji H-biomasa 
listů křídlatky v koncentraci biomasy 10 g/l. Se vzrůstem počáteční koncentrace iontů 
Zn (II) při sorpci H-biomasou řasy Spirogyra sp. byl zaznamenán nárůst hodnoty 
rychlostní konstanty k2. Hodnota konstanty k2 rostla i s nárůstem koncentrace H-biomasy 
všech typů sorbentů Reynoutria japonica. 

Specifická adsorpce (v mg kovu/g biomasy) se se zvýšením koncentrace biomasy 
snižovala; naproti tomu procentuální účinnost odstranění kovu z roztoku byla vyšší. 
Specifická adsorpce H-biomasy biosorbentů Reynoutria japonica se zvyšovala 
i se zvýšením počáteční koncentrace iontů Zn (II) v roztoku, ale ve vyšších koncentracích 
roztoků byla zaznamenáno snížení procentuální účinnost odstraňování Zn (II). Snížení 
procentuální účinnosti odstranění zinku ve 100 mg/l kovu Zn (II) nastalo i u H-biomasy 
obou řas. Procentuální odstraňování Cr (III) u H-biomasy řasy Chlorella vulgaris 
vykazovalo odlišný průběh. Při počáteční koncentraci iontů Cr (III) v roztoku 100 mg/l byl 
v koncentracích biomasy 1 a 2 g/l odstraněno shodné množství chromu. 

Pro modelaci experimentálních dat v rovnováze obou dvou kovů lépe vyhovoval 
model Langmuir než Freudlich, což předpokládá jednovrstvou sorpci na homogenním 
povrchu bez interakce mezi sorbovanými molekulami a konstantní vazbu kovu na povrchu 
sorbentu. Hodnoty konstant qmax (maximální množství sorbentu v mg/g), b (afinity sorbentu 
ke kovu v mg/l) a koeficient korelace R2 se v lineární a v nelineární regresi poměrně 
výrazně lišily. Z toho vyplývá, že je vhodné data modelovat pomocí obou regresních 
analýz. Maximální koncentrace sorpce qmax byla u Cr (III) vypočtena pro H-biomasu 
Chlorella vulgaris 31,75 mg/g při pH 5, v pH 6 nebylo možné modely vzhledem k velmi 
nízkým hodnotám konečné koncentrace v roztoku použít. U řasy Spirogyra sp. dosáhla 
hodnota qmax 62,5 mg/g, což je srovnatelné se sorpci Cr (III) mořskými řasami, které jsou 
považovány za velmi dobré biosorbenty. Konstanta afinity b byla pro obě řasy velmi 
podobná: 0,161 a 0,1135 mg/l. Maximální sorpce qmax Zn (II) byla nejvyšší u biosorbentů 
H-biomasy z řas. Pro řasu Chlorella vulgaris to bylo 20,83 mg/g a pro řasu Spirogyra sp. 
18,51 mg/g. Konstanta afinity b byla u biomasy řasy Spirogyra sp. nejnižší ze všech 
studovaných sorbentů (0,0612 mg/l). Biosorbent z H-biomasy listů Reynoutria japonica 
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s hodnotami qmax 17,24 mg/g, a b = 0,2589 mg/l při koncentraci biomasy 1 g/l, a qmax 9,17 
mg/g, a b = 0,8516 mg/l při koncentraci biomasy 10 g/l, můžeme na základě této studie 
považovat za velmi dobrý biosorbent pro sorpci zinku. 

V rovnováze se specifická adsorpce u všech biosorbentů zvyšovala se zvyšující se 
hodnotou konečné koncentrace kovu v roztoku. Pro Cr (III) u H-biomasy Chlorella 
vulgaris ze 4,5 na 48,12 mg/g, Spirogyra sp. z 5,11 na 43 mg/g. Pro Zn (II) u H-biomasy 
Chlorella vulgaris ze 4,66 na 20,19 mg/g, u Spirogyra sp. ze 3 na 13,82 mg/g, u H-
biomasy Reynoutria japonica kořeny ze 3,5 na 9 mg/g, u stonků ze 4 na 7 mg/g a u listů 
ze 6,7 na 15,8 mg/g. 

Vzhledem k tomu, že použití křídlatky Reynoutria japonica jako biosorbentu 
nebylo ještě v literatuře publikováno, byla u této rostliny provedena FTIR, EDS a SEM 
analýza. EDS analýza potvrdila, že u kořenů, stonků i listů je hlavním mechanismem 
vázání kovů iontová výměna mezi Zn (II) a Ca (II) na vazebných místech buněčné stěny, 
což bylo potvrzeno i SEM snímkem, kdy kov nebyl na povrchu biosorbentu zaznamenán. 
Vazebná místa jsou podle FTIR analýzy u jednotlivých biosorbentů nepatrně odlišná. 
U biosorbentu z kořene se upatňují jako vazebné skupiny aminová a amidová, dále 
karboxylová a hydroxylová, u stonku se jedná o karboxylové skupiny (eventuálně 
ketonové) a aminové skupiny a u listů o aminové, amidové, hydroxylové a pravděpodobně 
sulfonové skupiny. 

Hodnoty zeta potenciálu byly měřeny u všech biosorbentů a snižovaly se zvyšující 
se hodnotou pH. Stanovení zeta potenciálu potvrdilo sorpční modelaci u Zn (II), kdy listy 
Reynoutria japonica mohu být považovány za srovnatelný biosorbent s biosorbenty z řas. 

Desorpce iontů Cr (III) z biosorbentu H-biomasy Chlorella vulgaris ukázala, že 
hlavním mechanismem v sorpci Cr (III) je iontová výměna a komplexace. Naopak 
desorpce Zn (II) z biosorbentu H-biomasy listů Reynoutria japonica, kdy bylo zpět 
do roztoku navráceno 100% množství nasorbovaného kovu, potvrdila EDS analýzu, že se 
jedná o iontovou výměnu. Při desorpci byla s úspěchem použita 0,2 M H2SO4, která účinně 
desorbovala kovy zpět do roztoku a podstatně nesnížila zabudování kovu v následném 
sorpčně-desorpčním cyklu.  

Všechny tyto výše uvedené výsledky potvrzují, že biosorbent z řasy Spirogyra sp. 
je velmi efektivní a levný při odstraňování Cr (III) z vodného roztoku. Pro odstraňování 
Zn (II) z vodného roztoku lze za efektivní a hlavně levný biosorbent považovat listy 
křídlatky Reynoutria japonica. 
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Doporučení pro další postup ve výzkumu  
Biosorpce patří do skupiny metod environmentálních biotechnologií, které se 

s úspěchem využívají při odstraňování těžkých kovů. Pro technologické účely jsou určitě 
atraktivnější než bioakumulace, a to z důvodu nižších nákladů na růstová média a 
dodržování sterilního prostředí. Biosorpce, i vzhledem k tomu, že to je proces rychlý a 
s možností regenerace biosorbentu, má potenciál k většímu praktickému uplatnění 
v separačních technologiích čištění odpadních vod, kde by mohla být jejich běžnou 
součástí. Kromě využití při čištění odpadních vod se může najít využití i při získávání 
vzácných kovů z odpadních vod. 

V  současné době je výzkum biosorpce ve stádiu hledání lepších a selektivnějších 
biosorbentů a univerzálních biosorpčních modelů, které jsou nezbytné pro počítačovou 
simulaci a optimalizaci procesu odstraňování iontů kovů z odpadních vod. 

Pokud se rozhodujeme, který sorbent je lepší, je nutné zvážit, zdali ten, který 
vykazuje maximální sorpci, nebo ten, který je vhodnější z hlediska dostupnosti biomasy a 
manipulace s ní v kontinuálním sorpčním procesu. 

Výsledky této disertační práce ukazují, že požadavek jak vysoké schopnosti sorpce, 
tak vhodné aplikace pro kontinuální proces (bez následné imobilizace biosorbentu) splňují 
biosorbent řasy Spirogyra sp. pro sorpci Cr (III) a biosorbent listů Reynoutria japonica pro 
sorpci Zn (II). Při modelaci kinetiky sorpce navíc listy křídlatky vykazovaly vysokou 
rychlost zabudování iontů Zn (II) do biomasy.  

Pro další výzkum v této oblasti, směřující k zefektivnění biosorpčního procesu, by 
bylo vhodné experimentálně prokázat schopnost sorpce u neupravené biomasy listů 
Reynoutria japonica, a z důvodu praktičnosti získávání biomasy dále ověřit vlastnosti 
směsi neupravených biosorbentů stonků a listů křídlatky. Protože buněčná stěna křídlatky 
obsahuje amidové, aminové a hydroxylové skupiny je vhodné vyzkoušet tento biosorbent i 
pro sorpci aniontů. 

Vzhledem k tomu, že křídlatka je invazívní druh, s jehož šířením se v poslední době 
potýkáme, je i možnost jejího použití jako biosorbentu pro odstraňování kovů z odpadních 
vod jedním z dílčích řešení tohoto problému. 
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