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Anotace 

 

Tato práce by měla čtenáře seznámit s problematikou odstraňování těţkých kovů z roztoků 

pomocí procesu biosorpce. Je zde popsána biosorpce, mechanizmus sorpce kovů, její typy, 

kinetika biosorpce a faktory, které ovlivňují průběh celého procesu. V další kapitole jsou 

charakterizovány potravinářské kvasinky a moţnosti jejich vyuţití jako vhodný biosorbent 

pro těţké kovy obsaţené v roztoku. Následně jsou zde zmíněny významné těţké kovy, 

které svými vlastnostmi negativně působí na ţivotní prostředí a zdraví lidí. 

 

Klíčová slova: biosorpce, biosorbent, potravinářské kvasinky, těţké kovy 

 

 

 

 

Annotation 

 

This work should inform reader with the issue of eliminating heavy metals from solutions 

by using biosorption. It describes biosorption, metals sorption mechanisms, types, 

biosorption kinetics and factors that affect the entire process. The next chapter is 

characterized by food yeast and its possible use as suitable biosorbents for heavy metals 

contained in the solution. Sequentially are here introduced important heavy metals, which 

by quality negatively take effect on enviroment and people's health. 
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Seznam symbolů a zkratek 

AAS   Atomová Absorpční Spektrometrie 

b    Langmuiorvá konstanta, koeficient vyjadřující afinitu mezi adsorbentem a 

absorbátem 

B   konstanta vztahující se k energii interakce s povrchem 

CA, CB  koncentrace kovových iontů v systému 

Cf  koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l) 

Ci  výchozí koncentrace látky v roztoku (mg/l) 

cr   koncentrace roztoku adsorbátu v roztoku po dosaţení rovnováhy (mg/l) 

ct   koncentrace adsorbátu v roztoku v čase t (mg/l) 

c0   koncentrace adsorbátu v roztoku v čase 0 (mg/l) 

KAB   rovnováţná konstanta iontově výměnné reakce 

k, n   Freundlichovy empirické konstanty 

q skutečné naadsorbované mnoţství (mg/g) 

Q  počet molů rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti adsorbentu 

při vytváření kompletní monovrstvu na povrchu 

qmax maximální moţné mnoţství potřebné k úplnému pokrytí povrchu 

monovrstvou (mg/g) 

S  hmotnost biosorbentu v suchém stavu (g) 

t  celkový čas 

V   objem roztoku obsahující kov (l) 

ρ   hodnota zbytkové koncentrace adsorbátu v roztoku (mg/l)
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1. ÚVOD  

Neustále znečisťování ţivotního prostředí, zejména vypouštěním těţkých toxických 

kovů do odpadních vod je jeden z nejdůleţitějších problémů v současnosti. Lidské činnosti, 

jako jsou přímá těţba kovů, jejich úprava, průmyslová výroba, jaderný průmysl, spalování 

fosilních paliv či hromadná doprava, jsou výsledkem tohoto znečistění. Kovy v ţivotním 

prostředí kontaminují půdu i podzemní vody a mohou se akumulovat v ţivých tkáních 

organismů prostřednictvím potravinového řetězce, na jehoţ vrcholu je člověk. Z toho 

plynou moţné zdravotní potíţe [10,14].  

Z těţkých kovů jsou za nejnebezpečnější pro zdraví člověka povaţovány 

plutonium, uran, rtuť, kadmium a olovo. Jako toxické a jen méně nebezpečné jsou pak 

označovány arsen, antimon, měď, zinek a hliník. V dnešní době se vyuţívají různé druhy 

technologií a procesů, ke zpracování odpadních vod obsahující těţké kovy. Jednou z těchto 

technologií je biosorpce [14]. 

Na rozdíl od konvenčních metod (filtrace, iontová výměna, chemické sráţení), 

které jsou vyuţívané pro eliminaci toxických kovů z průmyslových odpadních vod, proces 

biosorpce nabízí řadu výhod, jako jsou nízké provozní náklady, omezení mnoţství 

chemických nebo biologických kalů, vysoká účinnost při detoxikaci velmi zředěné odpadní 

vody a ţádné nutriční poţadavky. Díky těmto výhodám se proces biosorpce stal 

významnou metodou při odstraňování kovů z odpadních vod [13]. 
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2. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce je ověření biosorpčních vlastností potravinářských kvasinek 

v rámci sorpce těţkých kovů (Pb, Cd a Zn). 
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3. BIOSORPCE 

 Biosorpci lze chápat jako schopnost některých druhů mikrobiální nebo rostlinné 

biomasy na sebe vázat kovy z vodného prostředí [24]. 

Termínem biosorpce se označuje proces, při kterém dochází k pasivní sorpci 

různých kovu mrtvou buňkou [10]. 

Naopak velmi podobným a mnohem komplexnějším procesem jako biosorpce je 

bioakumulace. Jedná se o proces, který je závislý na metabolické aktivitě buněk schopných 

přeţívat v prostředí s vysokou koncentrací kovů nebo akumulovat vysoké koncentrace 

kovu, aniţ by byla ovlivněna jejich ţivotaschopnost [8]. 

K zachycení kovů uvnitř buněk můţe dojít těmito způsoby [10]: 

- Vazba kovů na intracelulární sloučeniny 

- Vysráţení kovů uvnitř buňky 

- Metylaci kovů 

- Intracelulární akumulace kovů v tělech vyšších mikroorganismů (např. vodní 

rostliny) 

- Jiné mechanismy bioakumulace kovů 

Od roku 1986 je biosorpce povaţována za jednu z nových technologií pro 

odstraňování těţkých kovů z kontaminovaného prostředí. Procesy biosorpce jsou 

studovány z hlediska [8]: 

a) výzkumu sorpčního potenciálu přirozeně se vyskytující biomasy, 

b) uměle navozené změny biosorbentů získaných z přirozených materiálů, 

c) vysvětlení mechanizmů biosorpce těţkých kovů, 

d) porovnání účinnosti biosorpce s adsorpcí uskutečňovanou na iontoměničích, 

e) moţnosti komerčního vyuţití sorpčního potenciálu biomasy.  
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3.1  Výhody a nevýhody biosorpce 

Hlavní výhodou biosorpce jsou v prvé řadě nízké ceny. Nízké náklady lze docílit 

pouţitím biosorbentu, který je rozšířený a obnovitelný (např. mořské řasy). Nebo se také 

můţe jednat o odpad z průmyslové, či zemědělské výroby [14]. 

Další výhodou biosorpce je vysoká efektivita při odstraňování kovů z vysoce 

naředěných roztoků. Aby nedošlo k zbytečnému vyčerpání sorpční kapacity biosorpbentu 

při vyšších koncentrací kovů v odpadních vodách, můţe se boisorpce kombinovat s 

různými metodami předčištění, jako je například sráţení nebo elektrolýza [14]. 

Další významnou výhodou je moţná regenerace biosorbentu a také moţnost vyuţití 

získaného kovu [14]. 

 

Tabulka 1: Výhody a nevýhody biosorpce [14] 

Biosorpce 

Výhody 
  

Nevýhody 

Není třeba syntetizovat substrát  
Významný vliv pH na sorpci, která můţe 

aplikaci biosorpce omezit pro některé typy 

odpadních vod 

Při pouţití mrtvé biomasy nejsou 

potřebná nákladná růstová média 

 

 

Pro proces nejsou třeba sterilní podmínky 
 
 Časná saturace můţe být problém - kdyţ 

jsou vazebná místa kovů obsazena, musí 

před dalším pouţitím proběhnout desorpce. 
Proces je velmi rychlý a probíhá za 

normálních podmínek 

 

 

Můţe být pouţit v odpadních vodách s 

nízkou i vysokou koncentrací kovů 

 
Potenciál pro vylepšení vlastností biomasy 

je omezen  

  

Vysoká účinnost odstraňování kovů   

Biomasa můţe být pouţívána opakovaně 

v mnoha cyklech sorpce/desorpce 

  

  

  

Proces je selektivní pro ionty těţkých kovů  

Vhodné pro aerobní a anaerobní odpadní 

vody 

  

  

Pouţitelná celoročně   

Nízké náklady     
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3.2  Mechanizmy biosorpce 

Mechanizmus biosorpce buněčným povrchem není závislý od metabolizmu buněk, 

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

buněčné stěny. Buněčná stěna mikroorganizmů je převáţně tvořena polysacharidy, lipidy a 

proteiny. Tyto látky respektive jejich povrchové skupiny nabízejí hodně vazebných 

moţností pro kovy [10]. 

Pouţívaná biomasa má všechny charakteristiky jako mají jiné adsorbenty např. 

aktivní uhlí, coţ je velkou výhodou pro aplikaci tohoto procesu v průmyslu [10]. 

 Při adsorpci se uplatňují tři druhy sil, přičemţ o tom, které se uplatní jako 

rozhodující, rozhoduje povaha adsorbentu a adsorbátu, ve kterém adsorpce probíhá. Podle 

povahy sil rozeznáváme tři základní typy adsorpce [4]: 

- Fyzikální adsorpce 

- Chemisorpce 

- Iontová adsorpce 

V praxi se u většiny adsorpčních jevů uplatňují současně různé typy adsorpce. 

Jednotlivé síly se navzájem ovlivňují a jejích rozlišení a posouzení, v jaké míře se 

jednotlivé typy adsorpce na celkovém výsledku podílí, je poměrně obtíţné [4,10]. 

3.2.1 Fyzikální adsorpce 

Molekuly kapalné fáze jsou poutány k povrchu pevné látky Van der Waalsovými 

mezimolekulárními silami. Fyzikální adsorpce je nespecifická a probíhá na celém povrchu 

pevné látky. Na první naadsorbované vrstvě molekul můţe vznikat další vrstva (vícevrstvá 

nebo multimolekulová adsorpce) a můţe být tak dosaţeno značné adsorpční kapacity. 

Tepelná energie uvolněná při fyzikální adsorpci je poměrné nízká a pohybuje se v řádu  

4 – 40 kJ/mol. Fyzikální adsorpce je rychlá a vratná [2,20]. 

3.2.2 Chemisorpce 

Chemisorpce je specifická a její podstatou je chemická vazba, která vzniká mezi 

molekulami adsorbátu a molekulami povrchu adsorbentu. K vytvoření chemické vazby je 

zapotřebí aktivační energie a proto chemisorpce, na rozdíl od fyzikální adsorpce, probíhá 
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pouze na povrchu, které se vyznačují zvýšenou afinitou k adsorbátu (na tzv. aktivních 

centrech). Z tohoto důvodu dochází ke vzniku pouze jedné adsorpční vrstvy, tudíţ 

adsorpční kapacita je malá. Energie chemisorpce dosahuje velikosti aţ 400 kJ/mol [2,20]. 

Rozdíly mezi fyzikální adsorpcí a chemisorpcí jsou shrnuty v tabulce č. 2. 

 

Tabulka 2: Základní rozdíly v projevech fyzikální a chemické adsorpce [20] 

Vlastnost Fyzikální adsorpce Chemisorpce 

Příčina fyzikální síly chemické vazby 

adsorpční teplo (kJ/mol) 4 - 40 40 - 400 

počet vrstev více jedna 

průběh adsorpce rychlý pomalý 

aktivační energie velmi malá vysoká 

další charakteristiky nespecifická, vratná specifická, nevratná 

desorpce sníţením tlaku zvýšením teploty 

2.2.3 Iontová adsorpce 

Z hlediska procesů probíhající na tuhých fázích v přírodních vodách a při úpravě a 

čištění odpadních vod má největší význam právě iontová adsorpce [18]. 

Při iontové adsorpci se uplatňuje elektrická přitaţlivost mezi adsorbentem a 

adsorbátem. Tento typ adsorpce se vyskytuje při výměně iontů [4]. 

Rozlišujeme dva typy iontové adsorpce:  

- Prostá iontová adsorpce 

- Výměnná adsorpce 

2.2.3.1 Prostá iontová adsorpce 

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

adsorbentu získává příslušný náboj. Molekuly jsou k povrchu poutané elektrostatickými 

Coulombovými přitaţlivými silami. Tvoří se vnitřní (primární) část elektrické dvojvrstvy. 

Přednostně se sorbují ionty, které [10,18]:  

- mají vyšší nábojové číslo  

- mají menší hydratační poloměr (větší hustotu náboje) 

- jsou součástí krystalové mříţky adsorbentu  
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- jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mříţky  

- tvoří s některým iontem mříţky málo rozpustnou sloučeninu  

- tvoří s některým iontem mříţky málo disociovanou sloučeninu  

V případě, ţe různé ionty splňují výše uvedené podmínky, sorbuje se přednostně 

ten ion, který je přítomen ve větší koncentraci [18]. 

2.2.3.2 Výměnná adsorpce 

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

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

kompaktní krystalovou strukturou probíhá výměna iontů jen na povrchu částice. V případě, 

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

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

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

v opačném případě vyměňují-li se kationty, nazývají se katexy [18]. 

Iontová výměna uskutečňovaná na povrchu biomasy vyuţívá iontové výměnné 

adsorpci polysacharidů zúčastňujících se na stavbě buňkové stěny. Zjistilo se, ţe 

dvojmocné ionty se vyměňují se stejně nabitými ionty polysacharidů a proces můţeme 

vyjádřit touto rovnici [10]:  

 

             (1) 

 

Kde Alg
-
 znázorňuje zbytek kyseliny alginové a Me

2+
 představuje dvojmocný ion 

kovu. 

 

Obrázek 1: Základní rozdíl mezi fyzikální adsorpcí a iontovou výměnou [10] 
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2.2.4 Bioprecipitace 

Výše zmíněné mechanizmy popisují odstranění kovů z roztoku přímým kontaktem 

mezi kovem a organismem. Avšak kov můţeme odstranit z roztoku i bez přímého 

kontaktu. Podstatou procesu bioprecipitace je tvorba a vysráţení kovu ve formě málo 

rozpustné sloučeniny (např. organokovových komplexů, sulfidů nebo oxidů kovů). V 

rámci obrany vůči toxickým kovům organizmy produkují různé sloučeniny, které způsobí 

jejích vysráţení na povrchu buňky nebo v roztoku. V současné době známe tyto čtyři 

mechanizmy bioprecipitace kovů [10]: 

- Fyzikálně chemické interakce kovů s buněčným povrchem 

- Redukce kovů 

- Tvorba organokovových komplexů 

- Vyloučení oxidačních činidel do roztoku 

2.3 Vazebné skupiny v procesu biosorpce 

Pro různé druhy biomasy (bakterie, řasy nebo biopolymery) bylo navrţeno četné 

mnoţství chemických skupin, které se mohou podílet na biosorpci. Jedná se o především o 

hydroxylové, karbonylové, karboxylové skupiny, dále pak se můţe jednat o thietherové, 

thiolové, sulfonátové, aminové, amidové, imidové, imidazoleové, fosfátové skupiny [24]. 

Faktory, které mohou ovlivňovat, zda-li je vazebná skupina důleţitá pro biosorpci 

určitého kovu na danou biomasu [24]: 

- Mnoţství vazebných míst v bisorpčním materiálu 

- Přístupnost k vazebnému místu 

- chemický stav vazebného místa a jeho vhodnost 

- afinita mezi vazebným místem a vázaným kovem, tedy vazebná síla 

Hlavní vazebné skupiny v biosorpci jsou kyselé. Mnoho skupin (hydroxylové, 

karboxylové, sulfonátové, fosfátové) jsou neutrální a mohou vyměňovat proton za jiný 

opačně nabitý proton [24]. 

Strukturní vzorce hlavních vazebných skupin jsou uvedeny v následující tabulce 

číslo 3. 
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Tabulka 3: Hlavní vazebné skupiny uplatňující se při biosorpci [24] 

Vazebná 

skupina 

Strukturní 

vzorec 

Vazebná 

skupina 

Strukturní vzorec 

Hydroxylová  
Sekundární 

aminová 
 

Karbonylová 

(Ketonová) 
 Amidová 

 
 

 

Karboxylová 
 

 
 

Imidová  

Thilová  Imidazoelová 
 
 

 

Sulfonátová 

 
 

 
 
 

Fosfátová 

 
 

 
 

 

Thioetherová  Fosfátdiesterová 
 

 
 

Aminová  
 

 

2.4 Faktory ovlivňující biosorpci 

Konkrétní mnoţství vázaného kovu závisí nejen na daném biosorbentu, ale také na 

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

teplota, hodnota pH, přítomnost dalších kovových iontů a koncentrace biomasy [24]. 

2.4.1 Teplota 

Teplota by měla z chemického hlediska ovlivňovat proces biosorpce vzhledem 

k převládajícímu ději. Jestli-ţe je tímto dějem fyzikální adsorpce, měla by účinnost procesu 

růst s klesající teplotou, protoţe se jedná o exotermický děj. Naopak pokud je 

převládajícím dějem chemisorpce, měla by účinnost biosorpce růst s rostoucí teplotou [10]. 

Různé studie dokazují, ţe teplota v rozsahu 20 - 35°C nemá velmi výrazný vliv na 

proces biosorpce. Například účinnost biosorpce kobaltu (Co) hnědou řasou Ascophyllum 
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nodosum se zvýšila o 50 - 70%, kdyţ teplota vzrostla ze 4 na 23°C. Zvýšením teploty na 

40°C měla na biosorpci nepatrný vliv, zatímco teploty 60°C a vyšší způsobily změny ve 

struktuře sorbentu a ztrátu sorpční kapacity [10,24]. 

2.4.2 Hodnota pH 

Hodnota pH má velmi výrazný vliv na rozpouštění a chování se kovu v roztoku a 

také na aktivitu funkčních skupin biomasy. Při nízkých hodnotách pH jsou místa na 

buněčném povrchu těsně vázány s H
+
 ionty a jsou tak nedostupné pro jiné kationy v 

roztoku. Naopak zvyšování hodnoty pH má za následek zvyšování negativního náboje 

buňkové stěny, coţ umoţňuje adsorpci kationtů přítomných v roztoku. Příkladem je 

adsorpce uranu buňkami aktinomycet, která je nejvyšší v prostředí s hodnotou pH kolem 6. 

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

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

k prudkému sníţení rychlosti adsorpce [8,10]. 

Při extrémních hodnotách pH, které jsou vyuţívány pro regeneraci (desorpce) 

sorbentu, můţe dojít k poškození struktury buněk biosorbentu, které je doprovázeno 

výrazným úbytkem biomasy a také sníţení sorpční kapacity [24]. 

2.4.3 Koncentrace biomasy 

Dalším faktorem, který můţe mít vliv na biosorpci je povaha samotné biomasy. 

Všeobecně je prokázáno, ţe Vysoká koncentrace biomasy odstraňuje velice dobře kov z 

roztoku, ale hmotnost kovu vztaţena na miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně 

nízká. Někteří autoři uvádí, ţe při nízkých koncentrací biomasy specifická adsorpce roste a 

také předpokládají, ţe zvyšování koncentrace biomasy vede k interferenci mezi vazbovými 

místy, coţ má za následek pokles specifické adsorpce [8,10]. 

2.4.4 Přítomnost dalších kovových iontů 

Proces biosorpce se nejčastěji vyuţívá při čištění odpadních vod s obsahem různých 

iontů kovu. Přítomnost jiných iontů můţe, ale také nemusí ovlivňovat sorpci daného kovu 

z roztoku. Míra inhibice biosorpce daného kovu závisí na síle, kterou se jednotlivé kovy 

váţí na biomasu. Obecně platí, ţe alkalické a kovy alkalických zemin (Na, K, Ca a Mg) se 
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váţí slaběji neţ těţké kovy nebo radioaktivní prvky. Z toho vyplývá, ţe lehké kovy příliš 

neovlivňují sorpci těţkých kovů [10,16]. 

Studium biosorpce Cd, Cu a Co na buňky Saccharomyces cerevisiae prokázaly 

lineární vzrůst adsorpce kovu aţ do koncentrace 8 ppm. Při vyšších koncentracích byl jiţ 

zaznamenán slabý pokles biosorpce kovu [8]. 

2.5 Biosorpční rovnováha  

Proces biosorpce probíhá v systému pevné fáze (adsorbent) a kapalné fáze 

(rozpouštědlo, obvykle voda) obsahující rozpuštěnou látku, která má být sorbována 

(adsorbát, např. ionty kovů). Díky vyšší afinitě je adsorbát přitahován a pevně vázán na 

adsorbent prostřednictvím přitaţlivých sil. Tento proces probíhá aţ do rovnováţného stavu 

mezi mnoţstvím pevně vázaného adsorbátu a jeho zbylé části v roztoku. Stupeň afinity 

adsorbátu určuje jeho rozdělení mezi pevnou a kapalnou fázi [16]. 

Kvalita adsorbentu se posuzuje podle mnoţství pevně navázaného adsorbátu. Z 

tohoto důvodu byla zavedena veličina adsorpční kapacita biosorbentu (q), která vyjadřuje 

mnoţství adsorbátu vázaného jednotkou pevné fáze (hmotnosti nebo objemu) [24]. 

Výpočet adsorpční kapacity je moţné vypočítat na základě materiálové bilanci 

adsorpčního systému [24]: 

 

           (2) 

 

Kde: 

V - je objem roztoku obsahující kov (l) 

Ci - je výchozí koncentrace látky v roztoku (mg/l) 

Cf - je koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l) 

S - hmotnost adsorbentu v suchém stavu (g) 

Závislost mezi adsorpční kapacitou (q) a mnoţstvím kovu zbylého v roztoku po 

dosaţení adsorpční rovnováhy (Cf) za konstantní teploty se nazývá adsorpční izoterma. 

Strmost křivky vypovídá o afinitě kovu k pouţité biomase. Biosorpční izoterma 
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reprezentuje dynamický proces, který vyţaduje určitý čas pro dosaţení rovnováhy mezi 

sorbovaným kovem a kovem rozpuštěným v roztoku [8]. 

Vedle tohoto velice jednoduchého modelu byly navrţeny sloţitější modely. 

Nejčastěji se pro popis biosorpce v praxi pouţívají adsorpční izotermy Langmuira a 

Freundlicha, kteří studovali adsorpci na aktivním uhlí [24]. 

2.5.1 Langmuirová izoterma 

Langmuir vycházel na základě kinetických úvah z předpokladu, ţe adsorbát vytvoří 

na povrchu adsorbentu pouze jednu vrstvu molekul (monomolekulární adsorpce). Dále pak 

předpokládá, ţe adsorpce probíhá na všech místech povrchu adsorbentu stejně a 

adsorbované molekuly se navzájem neovlivňují [16].  

Langmuirovou izotermu můţeme tedy vyjádřit vztahem:  

 

          (3) 

Kde: 

qmax - je maximální moţné mnoţství potřebné k úplnému pokrytí povrchu monovrstvou    

(mg/g) 

q - je skutečné naadsorbované mnoţství (mg/g) 

b - koeficient vyjadřující afinitu mezi adsorbentem a absorbátem 

Cf - je koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2: Langmuirová izoterma (upraveno podle Volesky, 

2003) [7] 

 



Bc. Smolík Jan: Ověření biosorpčních vlastností potravinářských kvasinek 

2011  13 

 

2.5.2 Freundlichová izoterma 

Freundlichův model se povaţuje za empirický vztah a běţně se vyuţívá pro 

zobrazení experimentálních údajů. Freundlichová izoterma je interpretována jako sorpce na 

místa s rozdílnou afinitou. Předpokládá, ţe nejdříve jsou obsazena silněji vázající místa a s 

rostoucím počtem obsazených míst vazebná síla klesá. Obecně je pouţití freundlichova 

modelu při zpracování experimentálních údajů vhodné při nízkých a středních koncentrací 

kovů. Freundlichova izoterma tedy předpokládá log-normální rozdělení afinity a má 

exponenciální tvar [10,16]: 

          (4) 

 

Kde: 

q - je naadsorbované mnoţství (mg/g) 

Cf - je koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l) 

k a n - jsou Freundlichovy empirické konstanty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 B.E.T. izoterma (Brunauer-Emmet-Tellerova) 

Tento model vznikl odvozením Langmuirové izotermy a uplatňuje se pro 

vícevrstvou (polymolekulární) adsorpci. Při sestavování B.E.T. rovnice se bralo v úvahu, 

ţe při adsorpci se na první naadsorbované vrstvě molekul vytváří další vrstvy. Dalším 

 
Obrázek 3: Freundlichová izoterma (upraveno podle Volesky, 

2003) [7] 
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důleţitým předpokladem je, ţe dané vrstvy nemusí být kompletně dokončeny dříve, neţ se 

začnou vytvářet následně další vrstvy molekul. B.E.T. izotermu můţeme vyjádřit rovnici 

[20,24]: 

 

      (5) 

 

Kde: 

q - je naadsorbované mnoţství (mg/g) 

Cf - je koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l) 

Cs - je konstanta nasycené rozpuštěné látky 

B - je konstanta vztahující se k energii interakce s povrchem 

Q - je počet molů rozpuštěné látky adsorbované na jednotku hmotnosti adsorbentu při 

 vytváření kompletní monovrstvu na povrchu 

2.5.4 Iontově-výměnná izoterma 

V procesu biosorpce hraje velmi významnou úlohu mechanismus iontová výměna. 

Při popisu průběhu biosorpce je vhodné pouţívat modely zaloţené na iontově-výměnných 

principech. Klasický iontově-výměnný model je zaloţený na výměnné rovnováţné 

konstantě a separačních faktorech. Podobně jako ionexy, jsou také i biosorbenty 

připraveny v různých iontových formách a sorpční analýza je často sníţena na odpovídající 

sérií jednoduchých dvousloţkových iontově-výměnných systémech. Tento model můţeme 

vyjádřit vztahem [10,13]: 

 

          (6) 

 

Kde: 

q/QA – je část vazebných míst obsazených látkou A 

KAB - je rovnováţná konstanta iontově výměnné reakce 

CA , CB – koncentrace kovových iontů v systému 
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2.6 Kinetika biosorpce 

Rychlost biosorpce vyjadřuje časový průběh, ve kterém dochází ke sniţování 

koncentrace rozpuštěné látky z kapalné fáze (roztok) při styku s pevnou fázi (biosorbent). 

Rychlost biosorpce můţe být ovlivňována [19]: 

- transport adsorbátu k povrchu biosorbentu (vnější difuze) 

- difuzi adsorbátu v pórech biosorbentu (vnitřní difuze) 

- vlastní biosorpce 

Pro rychlost biosorpce byl odvozen vztah, který vyjadřuje zbytkovou koncentraci 

adsorbátu v roztoku v závislosti na čase [19]: 

 

            (7) 

 

Kde: 

ρ – hodnota zbytkové koncentrace adsorbátu v roztoku (mg/l) 

t – celkový čas 

c0 - koncentrace adsorbátu v roztoku v čase 0 (mg/l) 

ct - koncentrace adsorbátu v roztoku v čase t (mg/l) 

cr - je koncentrace roztoku adsorbátu v roztoku po dosaţení rovnováhy (mg/l) 

β – konstanta (má rozměr koncentrace) 

2.7 Desorpce 

Pokud má být proces biosorpce vyuţívána jako alternativní metoda při úpravě a 

čištění odpadních vod, pak je velmi důleţité zohlednit následující regeneraci pouţitého 

biosorpčního materiálu. Samotná regenerace ovlivňuje celkovou cenu celého procesu a 

také moţnost opětovného získání kovu z kapalné fáze. Vzhledem k tomu je nutné 

desorbovat kov navázaný na biosorbent a regenerovat biosorpční materiál, aby bylo moţné 

jej vyuţít v dalších cyklech [10,23]. 
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Důleţitou úlohou desorpce je získat kov v koncentrované formě a vrátit biosorbent 

do původního stavu tak, aby nedošlo ke sníţení sorpční schopností, změně fyzikálních 

vlastností a jeho poškození [10]. 

Vysokou účinnost desorpce je moţné dosáhnout pouţitím velkého objemu málo 

koncentrovaného desorpčního činidla anebo malého objemu koncentrovaného činidla. 

Nevýhodou pouţití zředěného činidla je získání velkého objemu a naopak při pouţití 

koncentrovaného činidla můţe dojít ke zničení sorbentu. Proto je nutné najít správný 

poměr mezi oběma parametry. Jako desorpční činidla se nejčastěji pouţívají anorganické 

kyseliny, ale mohou se pouţít i jiné látky v závislosti na nasorbovaném kovu [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Biosorbenty 

Biosorbent je přírodní materiál, který se vyuţívá pro proces biosorpce. Připravuje z 

různých typů biomasy (plísně, bakterie, houby, řasy, kvasinky), které vykazují výborné 

vlastnosti pro akumulaci kovových iontů. Prováděné výzkumy biosorbentů prokázaly, ţe 

na jejich povrchu dochází k iontově výměně na vysoké úrovni. Některé druhy jsou vhodné 

pro selekci kationtů (Cd, Cu, Ni, Pb, Cr
3+

 a další) a jiné zase k aniontům (As, Se, V, Cr
6+

 a 

další). Biosorpční materiály jsou připravovány ve formě granulí v zrnitostním rozmezí  

0,1-3 mm s vhodnou pevností, tak aby odolávaly tlaku v koloně a byly permeabilní [24]. 

 
Obrázek 4: Schéma postupu při desorpci [10] 
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2.8.1 Vlastnosti biosorbentu 

Specifický povrch: je důleţitá veličina pevné látky. Je charakterizována velikosti povrchu 

připadající na 1 g látky. Velikost povrchu můţeme stanovit z adsorpční izotermy, z 

adsorpce roztoků, nebo z hodnot smáčecích tepel. Jednotka je uváděná v m
2
/g [20]. 

Chemické vlastnosti: největší význam má polarita sorbentu. Určuje, do jaké míry bude 

ovlivňovat polarita adsorbátu schopnost jeho adsorpce. Čím více je adsorbát polárnější, tím 

větší je tendence adsorbovat látky polárního charakteru a naopak. Záleţí na poměru počtu 

polárních a nepolárních míst na povrchu adsorbentu [19]. 

Pórovitost: nám charakterizuje celkový objem póru, který je obsaţený v 1g látky a udává 

se v cm
3
/g. Celkový objem póru můţeme zjistit jako rozdíl reciprokých hodnot zdánlivé a 

skutečné hustoty tuhé látky. Informace o rozměrech póru můţeme stanovovat různými 

způsoby [20]: 

- metody optické - na mikroskopickém snímku výbrusu porézního materiálu lze 

přímo změřit velikost pórů 

- vtlačováním rtuti – rtuť nesmáčí povrch adsorbentu a za atmosférického tlaku 

nevstupuje do pórů 

- z hysterezní smyčky - na adsorpčních izotermách (adsorpční hystereze) 

Zrnitost: Zrnitostní křivka je součtová čára, jejíţ kaţdý bod udává, kolik procent z celkové 

hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn menších neţ určitý průměr zrna d. Pro její 

stanovení existují dva nejčastěji pouţívané laboratorní způsoby [15]: 

- Sítový rozbor - prosévání na sítech standardizované řady pro zrna větší neţ 0,06 

mm (písčitá aţ štěrkovitá). 

- Hustoměrná metoda - pro zrna menší neţ 0,06 mm (prachovitá), vychází ze 

Stokesova usazovacího zákona, udávajícího vztah mezi průměrem zrn a rychlostí 

jejich usazování v kapalině. 
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3. KVASINKY 

Kvasinky jsou heterotrofní eukaryotní mikroorganismy, které netvoří jednotnou 

taxonomickou skupinu. Kvasinky patří do rostlinného systému, mezi vyšší houby (fungi) 

bez chlorofylu. Mikroorganismy řazené mezi kvasinky lze charakterizovat tím, ţe jde 

většinou o jednobuněčné organismy, které se rozmnoţují převáţně pučením a zpracovávají 

zdroje uhlíku obvykle kvašením [9,11]. 

V dnešní době se kvasinkové kultury vyuţívají nejen k výrobě tradičních nápojů 

(pivo, víno, líh), ale také i k výrobě pekařského droţdí nebo krmné biomasy, při přípravě 

některých mléčných výrobků nebo k získávání ergosterolu (rostlinný steroid, provitamín 

vitamínu D). Také slouţí i jako zdroj komplexu vitamínu skupiny B [9]. 

Kvasinky potřebují pro svou existenci vodné prostředí, přítomnost kyslíku uhlíku a 

dusíku, biogenní prvky, oligobiogenní prvky a vitamíny. Dostupnost kyslíku je nezbytná 

pro rozmnoţování všech kvasinek bez výjimky, není známá ţádná anaerobní kvasinka. 

Teploty, při kterých mohou kvasinky růst, se pohybují v rozmezí od -2°C aţ do 48°C. 

V tekutém ţivném prostředí při statické kultivaci se většina kvasinek projevuje jako zákal. 

Poté se kvasinky shlukují a usazují na dně nádoby ve formě pevného nebo práškovitého  

sedimentu [9,12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5: Saccaromyces cerevisiae [27] 
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3.1  Struktura kvasinkové buňky 

V důsledku vegetativního rozmnoţování je tvar buněk kvasinek elipsoidní, vejčitý 

aţ kulovitý. Některé rody kvasinek, tvoří z buněk také zaškrcená vlákna tzv. 

pseudomycelium nebo vlákna stejného průřezu rozdělená přepáţkami tzv. pravé mycelium. 

Velikost buněk se u kvasinek pohybuje v rozmezí 3 aţ 15 µm. Velikost a tvar jsou 

ovlivněny kultivačními podmínkami a stářím buněk [5]. 

Kvasinkové buňky jsou sloţeny ze silné a pevné buněčné stěny, jemné plasmatické 

membrány, cytoplazmy obsahující řadu membránových útvarů a jádra odděleného od 

cytoplazmy jadernou membránou [5]. 

Buněčná stěna kvasinek dává buňce tvar a chrání ji před mechanickými vlivy a 

osmotickým tlakem. Velkými póry stěny mohou procházet všechny látky kromě 

vysokomolekulárních sloučenin (polysacharidy a bílkoviny). Chemické sloţení buněčné 

stěny můţe představovat aţ 30% suché váhy buňky a jejími hlavními komponentami jsou 

polysacharidy a proteiny.  Asi 60% váhy buněčné stěny tvoří polymery (glukany), zhruba 

38%  glykosylované proteiny (mananproteiny) a asi 2% chitinu.  Chitin je obsaţen 

převáţně v jizvách vznikajících na stěnách kvasinek jako následek oddělení nových buněk 

[5,9]. 

Cytoplazmatická membrána kvasinek obklopuje vlastní cytoplazmu a má důleţitou 

úlohu při kontrole transportu látek do buňky, při syntéze sloţek buněčné stěny a 

vylučování extracelulárních enzymů, váţe hořečnaté a vápenaté ionty a obsahuje ATP. 

Dále je volně propustná pro malé molekuly bez náboje a je proto osmotickým rozhraním 

mezi buňkou a vnějším prostředím. Cytoplazmatická membrána obsahuje 50% proteinů, 

40% lipidů, 6% sterolů, 5% glycidů, 7% RNA a 1% DNA [5]. 

Cytoplazma obsahuje variabilní dvojitý membránový systém, odpovídající 

endoplazmatickému retikulu. Tyto membrány mají poměrně velké póry a připomínají 

membránu jádra [5]. 

 Vakuola je součástí kvasinkové buňky, která obsahuje hydrolytické enzymy, 

draselné ionty, aminokyseliny, puriny a jiné látky. Slouţí jako zásobárna dočasně 

nemetabolizovaných látek. U pučících buněk jsou přítomny malé vakuoly, ale ve větším 

počtu, kdeţto zralé buňky obsahují jednu velkou vakuolu. U starších buněk můţe vakuola 

vyplňovat celý prostor buňky [5, 22]. 
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 Mitochondrie jsou cytoplazmatické organely kvasinek a jsou sloţeny z proteinů, 

lipidů a fosfolipidů. Dále obsahují také RNA a malé mnoţství DNA, která je nositelem 

mimojaderné dědičnosti kvasinek. Jsou obklopeny dvěma membránami – vnitřní a vnější 

[3,5]. 

 Jádro kvasinkové buňky (nucleus) má poměrně malé rozměry 1,2 · 1,7 μm a je 

umístěno přibliţně ve středu buňky. Od cytoplazmy je odděleno dvojitou jadernou 

membránou s velkými póry. [3,5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Chemické složení buňky  

Buněčná hmota kvasinek obsahuje kolem 65 aţ 83% vody. Obsah vody závisí na 

druhu kvasinek, stáří buněk a kultivačních podmínkách. Hlavní podíl sušiny kvasinek tvoří 

bílkoviny (50%), glykogen (30%), nukleové kyseliny (10%), strukturní polysacharidy (5%) 

a popel (8%). Z organických sloučenin, které se vyskytují v nízkých koncentracích, jsou 

důleţité vitamíny skupiny B (B1, B2, B6), provitamin D a u některých rodů  

(např. Rhodotorula, Rhodosporidium) také provitamin A [5]. 

 
Obrázek 6: Struktura buňky kvasinek [35] 
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V popelu je hlavní sloţkou oxid fosforečný (45 – 60 %). Z iontů kovů je zastoupen 

v největším mnoţství K
+
, mnohem méně jsou zastoupeny ionty Mg

2+
, Ca

2+ 
a Na

+
 a ostatní 

prvky se vyskytují pouze ve zlomcích procent [6]. 

V tabulce číslo 4 je podrobně popsané chemické sloţení popela kvasinek. 

Tabulka 4: Chemické složení popela kvasinek [12] 

Složky popela Podíl [%] 

P2O5 45-60 

K2O 25-40 

CaO 1-8 

MgO 3,7-5,5 

SiO2 3,7-5,5 

SO3 0,57 - 6,2 

Fe2O3 0,07 - 0,7 

CI 0,1 - 0,65 

 

3.3  Charakteristika potravinářských kvasinek 

Pro výrobu potravinářských kvasinek neboli pekařského droţdí se pouţívají 

kvasinky rodu Saccharomyces cerevisiae. Cílem při výrobě pekařského droţdí je získání 

co největšího mnoţství biomasy, proto se poţaduje rychlé mnoţení a co nejmenší sklon 

k alkoholovému kvašení. Zdroj C a energie je maximálně vyuţit k tvorbě biomasy. 

Kultivace kvasinek probíhá za aerobních podmínek a uplatňuje se hlavně respirace. 

Kvasinky nesmí aglutinovat (shlukovat se), mají minimálně adsorbovat barviva (vzhled 

droţdí) a nemají mít tendenci k autolýze (trvanlivost droţdí) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 7: Pekařské droždí [33] 
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3.4  Potravinářské kvasinky jako biosorbent 

Řada výzkumu prokázala, ţe kvasinky Saccharomyces cerevisiae jsou vhodným 

biosorpčním materiálem. Jedná se o mikroorganismus dostatečně rychle mnoţící a lze jej 

kultivovat pomocí jednoduchých fermentačních technik, navíc mnoţství získané biomasy 

je vysoké. Saccharomyces cerevisiae lze také získat z různých potravinářských výrobků a 

jsou tedy dostupnější, ve srovnání s jinými druhy mikrobiální biomasy. Další z mnoha 

výhod potravinářských kvasinek spočívá v biosorpci těţkých kovu z odpadních vod. 

Kvasinky jsou ideálním modelovým organismem pro popsání mechanizmu biosorpce. 

Buňky Saccharomyces cerevisiae jsou schopné nejen odstraňovat toxické kovy, drahé 

kovy a radionuklidy z vodných roztoků, ale také celou řadu těţkých kovových iontů (Fe
3+

, 

Cu
2+

, Cr
3+

, Hg
2+

, Pb
2+

, Cd
2+

, Co
2+

, Ag
+
, Ni

2+
 a Fe

2+
) [26]. 

Kultivační podmínky mohou mít vliv na biosorpční kapacitu kovů. Důleţitý je 

především způsob kultivace a obsah jednotlivých ţivin v médiu. Přidání glukosy nebo 

cysteinu do média vede často k získání kvasinek, které mají větší schopnost adsorpce 

různých kovů. Kvasinky získané z aerobního prostředí (pekařské droţdí) vykazují lepší 

bioakumulační schopnosti pro zinek, kadmium a měď, neţ kvasinky kultivované v 

anaerobním prostředí (pivovarské kvasinky). Mrtvé buňky Saccharomyces cerevisiae 

odstraňují aţ o 40% více zinku neţ ţivé buňky. Naopak při biosorpci uranu vykazovaly 

lepší biosorpční schopnost pivovarské kvasinky. Uran se ukládá ve formě jehličnatých 

fibril na povrchu a později i uvnitř buněk [1,25]. 
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4. TĚŽKÉ KOVY 

Existuje celá řada definic pro těţké kovy. Některé vyčleňují těţké kovy podle 

protonového čísla nebo atomové hmotnosti či podle jejich toxicity. Avšak nejvhodnější 

definici, která charakterizuje těţké kovy je následující: Těţké kovy mají měrnou hmotnost 

větší neţ 5000 kg.m
-3

 [18,21]. 

Těţké kovy se ukládají v organismech (rostlinách i ţivočiších) a po jejich smrti se 

stávají potravou jiných ţivočichů aţ člověka, pro kterého je větší koncentrace těţkých 

kovů v organismu smrtelná [21].  

4.1  Kadmium (Cd) 

Tabulka 5: Kadmium (Cd)[34] 

Kadmium (Cd) 

atomové číslo teplota tání teplota varu hustota 

48 321,07 °C 767 °C 8,65 g/cm
3
 

4.1.1 Základní charakteristika 

Kadmium je stříbřitě-bílý, lesklý, a taţný kov s nízkou teplotou tání. Svými 

vlastnostmi se podobá zinku. Kadmiové prachy obsahují různé sloučeniny kadmia, 

například chlorid kademnatý. Dýmy kadmia se skládají z malých částic kadmia nebo oxidu 

kademnatého, který vzniká během spalování. Nejběţnějším oxidačním stavem je Cd
+2

, ale 

také se můţe vyskytovat i v oxidačním stavu Cd
+1

 [17, 30]. 

4.1.2 Použití a zdroje znečistění  

Největší mnoţství kadmia se vyuţívá při výrobě Ni-Cd a solárních baterií. Dále se 

kadmium pouţívá k výrobě pigmentů, jako stabilizátory plastů, k legování mědi a k tvorbě 

ochranných povlaků a pokovování. Slouţí také k výrobě lehkotavitelných slitin, pájecích 

kovů, polovodičů a domácích spotřebičů (ledničky, myčky, televize) [30]. 

Do ovzduší se kadmium dostává spalováním fosilních paliv, komunálního a 

nemocničního odpadu. Do vod se kadmium dostává jako odpadní voda z galvanického 

pokovování a z výroby Ni-Cd baterií. Hlavními zdroji kadmia v půdě jsou atmosférické 
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depozice městských průmyslových aerosolů, aplikace fosforečnanových hnojiv a 

zaváţením čistírenských kalů na pole [18,30]. 

4.1.3 Toxicita 

Kadmium je velmi toxický prvek, který způsobuje výrazné poškození ledvin, jater, 

kostí, plic a astrointestinálního traktu. Má velmi vysoký akumulační koeficient, 

detoxikace je proto pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Podle klasifikace EPA je 

zařazeno jako pravděpodobný lidský karcinogen, můţe způsobovat rakovinu plic a 

prostaty. Je také teratogenní (poškozující plod). U jiných kovů (Zn, Cu) zesiluje toxické 

účinky [30]. 

4.1.4 Riziko pro životní prostředí 

Kadmium je velmi toxický prvek, který má schopnost se akumulovat v potravních 

řetězcích. Můţe se vyskytovat ve všech sloţkách ţivotního prostředí a hromadit se v 

půdách a sedimentech s rizikem potenciálního nárazového uvolnění. Například zvýšením 

kyselosti (způsobené kyselými dešti) můţe dojít k uvolnění kadmia ze sedimentů a k 

výraznému zvýšení jeho koncentrace ve vodě. Kadmium je výrazně toxické pro vodní 

organismy. Toxické účinky kadmia jsou na člověka závaţné, a proto se klade důraz na 

minimalizaci emisí [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8: Kadmium [34] 
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4.2  Olovo (Pb) 

Tabulka 6: Olovo (Pb)[36] 

Olovo (Pb) 

atomové číslo teplota tání teplota varu hustota 

82 327,4 °C 1749 °C 11,34 g/cm
3
 

4.2.1 Základní charakteristika 

Olovo je lesklým, měkkým, stříbrošedým kovem s velkou korozivní odolností. Je 

velmi kujný, taţný a špatným vodičem tepla a elektřiny. Má poměrně velkou hustotu  

(11,34 g/cm
3
). Teplota tání je 327,4 ºC. Přídavkem malého mnoţství jiného kovu, např. 

antimonu, se stává tvrdším. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství: Pb
2+

 a Pb
4+

. 

Nejstálejší jsou přitom sloučeniny dvojmocného olova [31]. 

4.2.2 Použití a zdroje znečistění 

Vzhledem k prokázané toxicitě olova se v poslední době projevuje snaha o co 

největší omezení vyuţívání tohoto kovu a jeho slitin. Jedním z největších zpracovatelů 

olova je průmysl vyrábějící elektrické akumulátory, dále se olovo pouţívá k výrobě 

střeliva, olovnatého skla (lustry, popelníky, vázy). Ze slitin olova a cínu jsou také vyráběny 

pájky. Olovo, díky své schopnosti pohlcovat rentgenové záření, slouţí jako ochrana na 

místech, kde se pracuje s elektromagnetickým zářením [31]. 

Olovo se do prostředí přirozeně dostává zvětráváním minerálů s obsahem olova 

(hlavně galenitu). Dalším zdrojem mohou být odpadní vody ze zpracování rud, z barevné 

metalurgie, z výroby akumulátorů a ze sklářského průmyslu, kde jsou sloučeniny olova 

součástí glazur [18]. 

4.2.3 Toxicita 

Olovo se můţe do lidského organismu dostávat ze vzduchu plicní inhalací, další 

cestou je příjem prostřednictvím potravin. Expozice olovem můţe způsobit poškození celé 

řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. 

Poškození nervové soustavy se projevuje, poruchami pozornosti a paměti, bolestmi hlavy, 

svalovým třesem, halucinacemi, prodlouţením reakčního času a poklesem IQ. Při 
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vysokých expozicích dochází k oslepnutí, poškození mozku, křečím a dokonce i ke smrti. 

Olovo nepříznivě zasahuje do vývoje plodu a patrně ovlivňuje i jeho ţivotaschopnost. 

Olovo je klasifikováno jako pravděpodobný lidský karcinogen plic a ledvin [31]. 

4.2.4 Riziko pro životní prostředí 

Olovo je velmi toxický kov, který se vyskytuje ve všech sloţkách ţivotního 

prostředí. Můţe se také hromadit v biomase organismů a vykazuje vysoký bioakumulační 

koeficient a významně se proto hromadí nejen v sedimentech a kalech, ale také i v biomase  

organismů [31]. 

 Na obrázku číslo 9 je zobrazen minerál sulfid olovnatý (PbS), který je hlavním 

zdrojem rudy olova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 9: Galenit (PbS) [29] 
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4.3  Zinek (Zn) 

Tabulka 7: Zinek (Zn)[37] 

Zinek (Zn) 

atomové číslo teplota tání teplota varu hustota 

30 419,53 °C 907 °C 7,14 g/cm
3
 

4.3.1 Základní charakteristika 

Zinek je měkký, křehký lehce tavitelný kov. V teplotním rozmezí od 100 do 150ºC 

je kujný. Při teplotách nad 210ºC se opět stává křehkým a za vysokých teplot je znovu 

měkký a kujný. Má redukční potenciál a vede dobře elektrický proud. Ve sloučeninách se 

vyskytuje ve stavu Zn
2+

 [32]. 

4.3.2 Použití a zdroje znečistění 

Zinek patří mezi nejvíce průmyslově vyráběné kovy. Významné uplatnění nachází 

jako antikorozní materiál zejména pro ţelezo a jeho slitiny (např. pozinkovaný plech). 

Díky svým vlastnostem je zinek vhodným kovem pro výrobu odlitků, jako jsou například 

součástky odolné vůči atmosférickým vlivům (části motorových karburátorů, kovové 

ozdoby, okenní kliky apod.). Zinek se také pouţívá pro výrobu slitin, jednou z 

nejvýznamnější je slitina s mědí, tedy mosaz. Oxid zinku (ZnO) se pouţívá pro výrobu 

netoxického bílého pigmentu při výrobě barviv, dále pak nachází své uplatnění také v 

keramickém a sklářském průmyslu pro výrobu speciálních chemicky odolných skel [32]. 

Do atmosféry se zinek dostává při spalování fosilních paliv a při zpracování 

neţelezných rud. Z průmyslových odpadních vod obsahují zinek například vody ze 

zpracování zinkových rud, z moříren mosazi, ze zpracování tuků a z povrchové úpravy 

kovů, kde je zinek vázán v různých komplexech. Dalším zdrojem zinku jsou nádoby ze 

zinku, nádoby z pozinkovaných kovů (vědra, plechy, okapy), se kterými voda přichází do 

styku. Dalším zdrojem zinku mohou být deponované čistírenské kaly [18]. 

4.3.3 Toxicita 

Zinek má řadu biologických a biochemických funkcí. Hraje významnou roli v 

metabolismu bílkovin a nukleových kyselin a je nezbytný pro syntézu DNA. Přítomnost 
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zinku v organismu je nezbytnou podmínkou pro správné fungování řady enzymatických 

systémů. Nedostatečné mnoţství zinku způsobuje úbytek na váze, pomalé hojení ran, 

zhoršování paměti, smyslové poruchy (především zrakové a čichové). Naopak Přílišné 

mnoţství zinku způsobuje bolesti ţaludku, křeče, zvracení a průjmy. Chronická 

konzumace velkého mnoţství zinku však můţe zvyšovat riziko srdečních chorob a 

ovlivňovat imunitní systém [31]. 

4.3.4 Riziko pro životní prostředí 

Zinek patří mezi esenciální stopové prvky pro lidi, rostliny i ţivočichy. Je tedy v 

malém mnoţství nezbytný. Naopak zvýšené mnoţství působí toxicky. Pro lidské zdraví 

nepředstavuje velké riziko. Značně toxický je pro ryby a jiné vodní organismy [31]. 

Na obrázku 10 je zachycen sfalerit, který obsahuje zinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Obrázek 10:Sfalerit (ZnS) [37] 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této diplomové práce byla rozvrţena do třech základních částí: 

- Příprava biosorbentu a roztoku kovů 

- Pracovní postup (metodika) 

- Analýza vzorků metodou AAS a vyhodnocení naměřených výsledků 

5.1 Příprava biosorbentu a roztoku kovů 

5.1.1 Příprava biosorbentu 

Pro testování biosorpce těţkých kovů byly pouţity ţivé buňky kvasinek rodu 

Saccharomyces cerevisiae, známé také pod komerčním názvem, jako pekařské droţdí nebo 

potravinářské kvasinky. Tyto kvasinky byly zakoupeny v místním obchodě a kultivovány 

v ţivném mediu na přístroji VARIOMAG electronicrürher, za mírného míchání při  

200 otáčkách za minutu a při konstantní teplotě 32 °C po dobu 40 minut.  Ţivné medium 

bylo připraveno ze 400 ml destilované vody, 1,6 g kvasinek a 16 g glukózy, která slouţí 

jako zdroj ţivin pro buňky kvasinek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 11: Kultivace kvasinek v živném mediu 
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Na obrázku 12 je zobrazen mikroskopický snímek vzorku droţdí (Saccharomyces 

Cerevisiae), po několikaminutové kultivaci v ţivném roztoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Příprava roztoku kovů  

Pro ověření biosorpčních vlastností potravinářských kvasinek byly na přípravu 

roztoku kovů pouţity olovo, kadmium a zinek. Tyto kovy se nejběţněji vyskytují v 

odpadních vodách a díky svým vlastnostem jsou hodnoceny jako toxické. Mnoţství a druh 

sloučeniny kovu potřebné pro přípravu roztoku o koncentraci 2,5 g/l jsou uvedeny v 

tabulce číslo 8. Váţení bylo provedeno na analytické váze RADWAG WAX 160. 

 

Tabulka 8: Navážka sloučenin kovu pro přípravu roztoku 

Sloučenina kovu Navážka (g) 

Cd(NO3)2·4H2O 13,72 

Pb(NO3)2 7,992 

Zn(NO3)2·6H2O 22,745 

 

Takto naváţené sloučeniny kovů byly důkladně rozpuštěny destilovanou vodou 

v odměrné baňce o objemu 1l.  

5.2 Pracovní postup 

Po dokončení kultivace kvasinek (tzn. po 40 minutách) bylo odebráno pipetou  

10 ml vzorku pro stanovení obsahu sušiny v pouţitém biosorbentu. Následně bylo do 

ţivného media aplikováno 400 ml předem připraveného roztoku kovů obsahující olovo, 

 
Obrázek 12: Potravinářské kvasinky- 400x 

zvětšeno (foto: Ing. Jaroslav Závada Ph.D.) 
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kadmium a zinek. V tento okamţik začalo odpočítávání času. Poté byly vzorky odebírány 

ve zvolených časových intervalech (5, 10, 20, 40 a 60 minut) a přefiltrovány do 

vzorkovnic.  Na obrázku číslo 13 je zachycená filtrace vzorku v čase 5 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přefiltrované vzorky byly odneseny k analýze do Centra nanotechnologií, Oddělení 

anorganické analýzy, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.  

Obsah sušiny v potravinářských kvasinkách byl stanoven na 31,1 %. 

5.3 Vyhodnocení naměřených výsledků 

Koncentrace olova, kadmia a zinku ve vzorcích byla analyzována na přístroji 

UNICAM 969 (obrázek 14) metodou AAS podle normy ČSN ISO 8288 (757382) Jakost 

vod. Stanovení kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové atomové 

absorpční spektrometrie. Výsledky naměřených hodnot jsou uvedeny v tabulce číslo 9.  

 

Tabulka 9: Koncentrace kovů v roztoku v jednotlivých časových intervalech 

t cf Pb cf Zn cf Cd 

(min) (mg/l) % (mg/l) % (mg/l) % 

0 1250 100 1250 100 1250 100 

5 1164 93,12 1096 87,68 1168 93,44 

10 1146 91,68 1071 85,68 1152 92,16 

20 1120 89,60 1058 84,64 1137 90,96 

40 1116 89,28 1057 84,56 1133 90,64 

60 1108 88,64 1049 83,92 1131 90,48 

 

 
Obrázek 13: Filtrace vzorku 
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5.3.1 Kinetika biosorpce 

 

Kinetika biosorpce vyjadřuje časový průběh, ve kterém dochází ke sniţování 

koncentrace rozpuštěné látky z roztoku při styku s biosorbentem.   

5.3.1.1 Koncentrace kovů v roztoku v závislosti na čase  

Ze získaných naměřených hodnot (viz. Tabulka číslo 9) je moţno sestrojit graf 

charakterizující průběh procesu biosorpce v závislosti na čase. Pro sestrojení grafu byl 

pouţit program Microsoft Excel.   

 

 

Graf 1: Koncentrace jednotlivých kovů v roztoku v závislosti na čase 
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Obrázek 14: Přístroj UNICAM 969 [28] 
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Z grafu číslo 1 je patrné, ţe koncentrace všech tři kovů (olovo, zinek a kadmium) 

v roztoku klesá a většina kovů z roztoku přešla do sorbentu jiţ v prvních 5 minutách.  

Následně dochází k mírnému sníţení koncentrací kovů v roztoku, coţ ukazuje vyčerpání 

kapacity biosorbentu.  K největšímu úbytku koncentrace kovu v roztoku po dosaţení 

biosorpční rovnováhy došlo u zinku (16,08%), dále následuje olovo (11,36%) a  

kadmium (9,52%).  

5.3.1.2 Koncentrace kovů navázané na biosorbent v závislosti na čase 

Pro grafické znázornění mnoţství kovů navázané na potravinářské kvasinky 

v závislosti na čase byla pouţita veličina (cx), charakterizující koncentraci kovu 

naadsorbovaného na biosorbent. Tuto hodnotu lze vypočítat z následujícího vztahu: 

 

       (8) 

 

Kde: 

cx – mnoţství naadsorbovaného kovu na biosorbent (mg/l) 

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

cf – je koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l) 

Vypočtené hodnoty (cx) pro jednotlivé druhy kovů jsou shrnuty v následující 

tabulce číslo 10. 

 

Tabulka 10: Koncentrace kovů navázané na potravinářské kvasinky 

t cx Pb cx Zn cx Cd 

(min) (mg/l) % (mg/l) % (mg/l) % 

0 0 0 0 0 0 0 

5 86 6,88 154 12,32 82 6,56 

10 104 8,32 179 14,32 98 7,84 

20 130 10,4 192 15,36 113 9,04 

40 134 10,72 193 15,44 117 9,36 

60 142 11,36 201 16,08 119 9,52 
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Graf 2: Koncentrace kovů navázané na potravinářské kvasinky v závislosti na čase 

 

Na grafu číslo 2 je vidět mnoţství jednotlivých druhů kovu navázané na 

potravinářské kvasinky. Biosorpci lze podle časových intervalů rozdělit na dvě fáze. V 

první fázi, charakterizující sorpci v prvních pěti minutách, došlo k výrazně rychlému 

navázání jednotlivých druhů kovu na biosorbent. Došlo k sorpci 12,32% Zn, 6,88% Pb a 

6,56% Cd. V následující druhé fázi procesu biosorpce, která představuje zbylé časové 

intervaly (tedy 5 - 60 minut), dochází k mnohem pomalejší sorpci. Ve druhé fázi bylo 

navázáno 3,76% Zn, 4,48% Pb a 2,96% Cd na biosorbent. 

5.3.2 Adsorpční kapacita 

Kvalitu sorbentu lze vyjádřit adsorpční kapacitou, která charakterizuje mnoţství 

pěvně navázaného adsorbátu na jednotku pevné fáze. Výpočet adsorpční kapacity (q) lze 

vypočítat z následujícího vztahu: 

 

           (9) 
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Kde: 

V - je objem roztoku obsahující kov (l) 

Ci - je výchozí koncentrace látky v roztoku (mg/l) 

Cf - je koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l) 

S - hmotnost adsorbentu v suchém stavu (g) 

Z naměřených hodnot byla vypočtená adsorpční kapacita (rovnice 9) 

potravinářských kvasinek pro jednotlivé kovy. Tyto výsledky jsou uvedeny v tabulce  

číslo 11. 

Tabulka 11:Biosorpční kapacita sorbentu pro jednotlivé druhy kovů 

 
Pb Zn Cd 

t (min) cf (mg/l) q (mg/g) cf (mg/l) q (mg/g) cf (mg/l) q (mg/g) 

0 1250 0 1250 0 1250 0 

5 1164 137,6 1096 246,4 1168 131,2 

10 1146 166,4 1071 286,4 1152 156,8 

20 1120 208 1058 307,2 1137 180,8 

40 1116 214,4 1057 308,8 1133 187,2 

60 1108 227,2 1049 321,6 1131 190,4 

 

 

 

Graf 3: množství navázaných kovů na jednotku potravinářských kvasinek v závislosti na čase 
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Graf číslo 3 charakterizuje mnoţství navázaných kovů na jednotku pouţitého 

biosorbentu v závislosti na čase. Podle časového průběhu jednotlivých křivek lze říci, ţe 

největší afinitu k biosorbentu vykazuje Zn>Pb>Cd. Po dosaţení adsorpční rovnováhy byla 

biosorpční kapacita pouţitých potravinářských kvasinek u Zn 321,6 mg/g sušiny,  

u Pb 227,2 mg/g sušiny a u Cd 190,4 mg/g sušiny.   
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6. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo ověření biosorpčních vlastností potravinářských 

kvasinek v rámci sorpce těţkých kovů (Pb, Cd a Zn). Práce byla zaměřena především na 

analýzu kinetiky celého procesu sorpce. 

Z naměřených výsledků vyplývá, ţe koncentrace všech tři kovů (olovo, zinek a 

kadmium) v roztoku klesá a to v pořadí Zn>Pb>Cd. Nejrychleji tedy sorbuje zinek a 

nejpomaleji kadmium.  Většina kovů z roztoku přešla do sorbentu v prvních 5 minutách. 

Po dosaţení adsorpční rovnováhy došlo k největšímu úbytku koncentrací kovů v 

roztoku u zinku (16,08%), dále následovalo olovo (11,36%) a kadmium (9,52%). 

J. Wang a C. Chen ve své práci (Biosorption of heavy metals by Saccharomyces 

cerevisiae: A review.) publikují odkazy na řadu experimentů zabývajících se biosorpci 

kvasinek rodu Saccaromyces Cerevisiae.  Tito autoři uvádí biosorpční kapacitu u  

Zn 35,3 mg/g sušiny, u Pb 270,3 mg/g sušiny a u Cd 58,4 mg/g sušiny. 

V experimentální části této diplomové práci, byla zjištěna biosorpční kapacita 

kvasinek rodu Saccaromyces Cerevisiae pro Zn 321,6 mg/g sušiny, pro Pb 227,2 mg/g 

sušiny a pro Cd 190,4 mg/g sušiny. 

V rámci metodiky biosorpce by bylo vhodné provést experiment s několika vzorky 

o různých koncentracích kovů pro stanovení adsorpční izotermy. Strmost křivky izotermy 

by vypovídala o afinitě kovu k pouţité biomase. Tohle by mohlo být předmětem další 

diplomové práce. 
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