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Summary 

The aim of this study was evaluation of biosorption properties of biomass 

originating from kridlatka japonska (Reynoutria japonica) for removal of Cr(III) from 

model solutions. The introductory part provides a summary of established procedures 

for the removal of heavy metals from waste water and also alternative decontamination 

by biosorption. Then, a description of experimental methods for evaluation of 

biosorption of Cr(III) from model solution is described and achieved results are 

discussed. The biosorbent samples were stalk and leafs of kridlatka japonska 

(Reynoutria japonica) mixed in two different ratios. However, it turned out that 

biosorption efficiency of Cr(III) was not affected by the stalk to leafs ratio. Further, the 

biosorption process was evaluated for biomass concentration of 1 g.l
-1

 a 10 g.l
-1

. 

Decontamination was found more effective at the 10 g.l
-1

 level of the biomass.  

Keywords 

Sorption, biosorption, heavy metals, waste water, biomass, biosorbents, 

environmental biotechnology, desorption, waste treatment, decontamination.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anotace  

Cílem této práce je analyzovat biosorpční vlastnosti biomasy rostliny křídlatky 

japonské (Reynoutria japonica) v případě odstraňování trojmocného chromu 

z modelových roztoků obsahujících Cr(III). V teoretické části této diplomové práci jsou 

popsány konvenční metody odstraňování těţkých kovů z odpadních vod a také 

alternativní řešení dekontaminace odpadních vod – biosorpce. V experimentální části 

jsou popsána měření a výsledky analýz biosorpce Cr(III) z modelových roztoků. Jako 

biosorbentu se pouţila směs stonku a listu rostliny křídlatky japonské (Reynoutria 

japonica) ve dvou různých poměrech. Měření však prokázala, ţe různé poměry stonku  

a listu nemají za daných podmínek zásadní vliv na biosorpci Cr(III) z modelových 

roztoků. Měření biosorpce byla provedena pro dvě různé koncentrace pouţité biomasy  

a to 1 g.l
-1

 a 10 g.l
-1

. Bylo prokázáno, ţe lepších výsledků dekontaminace se dosahuje 

v případě pouţití biomasy ve vyšší koncentraci, v tomto případě tedy v koncentraci 

 10 g.l
-1

. 
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Seznam použitých zkratek 

 

PAB 0,5 - poloprovozní aktivovaný biosorbent o hmotnostním poměru stonku  

    a listu rostliny Reynoutria japonica 0,5  (tedy 1g stonku a 2 g listu).  

PAB 2,5 - poloprovozní aktivovaný biosorbent o hmotnostním poměru stonku  

    a listu rostliny Reynoutria japonica 2,5 (tedy 5 g stonku a 2 g listu).  

AAS  -  atomová absorpční spektrometrie 

ČSN -  česká státní norma 
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1. Úvod a cíle práce 

Kontaminace ţivotního prostředí toxickými těţkými kovy z různých 

průmyslových činností je celosvětovým fenoménem. Přítomnost těţkých kovů 

v ţivotním prostředí však s sebou přináší riziko vzniku zdravotních problémů jak 

akutního tak chronického charakteru. Odstraňování těţkých kovů je moţné provádět 

různými metodami. Konvenční, fyzikálně chemické metody odstraňování, jsou sice 

účinné, ale také velmi nákladné. Proto se výzkum čištění odpadních vod v posledních 

desetiletích věnuje nalezení levnějších alternativ dekontaminace odpadních vod od 

organických i anorganických polutantů zaloţených na samočisticí schopnosti ţivých 

organismů.  

Biosorpce je jednou z biologických metod odstraňování těţkých kovů 

z odpadních vod, která můţe být velice perspektivní alternativou ke konvenčním 

metodám. Zajímavá je zde moţnost vyuţití odpadních látek z průmyslu či zemědělství 

jako biosorbentů. V současnosti jsou zkoušeny různé biosorbenty pro biosorpci různých 

těţkých kovů z odpadních vod [1]. 

Cílem této práce je analyzovat biosorpční vlastnosti biomasy rostliny křídlatky 

japonské (Reynoutria japonica) v případě odstraňování trojmocného chromu 

z modelových roztoků obsahujících Cr(III). V rámci této diplomové práce byly 

zkoušeny různé varianty biosorbentu připraveného z biomasy rostliny křídlatky 

japonské (Reynoutria japonica) a také různé koncentrace tohoto biosorbentu pouţitého 

při biosorpci. Vyuţití křídlatky japonské jako biosorpčního činidla při biosorpci těţkých 

kovů z odpadních vod, by mohlo být poměrně výhodné pro její rozšířenost, 

konkurenceschopnost a rychlou obnovitelnost.  

Doufám, ţe závěry této práce pomohou při výzkumu biosorpce, jakoţto 

alternativní metody odstraňování těţkých kovů z odpadních vod a také při nalézání 

vhodných, tedy levných a účinných, biosorbentů. 
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2. Těžké kovy a konvenční technologie pro odstraňování 
kovů z odpadních vod 

Negativní trend zvyšování znečištění ţivotního prostředí různými znečišťujícími 

látkami, mezi něţ patří i těţké kovy, je velmi váţným nebezpečím pro biologickou 

rovnováhu v přírodě a tím i pro veškerý ţivot na Zemi – tedy i pro ţivot člověka. Těţké 

kovy patří mezi nejrizikovější skupiny prvků z periodické soustavy, které znečišťují  

a ohroţují biotické i abiotické sloţky ţivotního prostředí. Kontaminace odpadních vod 

těţkými kovy má negativní dopad kromě ohroţení zdravotního stavu obyvatelstva i na 

zpracování odpadních vod. I zde však platí Paracelsova definice jedu ze 16. století, která 

říká: „Všechny látky jsou jedy, nic není nejedovaté. Pouze dávka způsobuje, že látka 

přestává být jedem“ [2]. Některé těţké kovy jsou totiţ ve stopových mnoţstvích přítomny 

v ţivých organismech a mají zde důleţitou a nezastupitelnou roli v biochemických 

procesech. Těţké kovy obecně však mají široké uplatnění v mnoha průmyslových 

odvětvích a kontaminují ţivotní prostředí především ve formě průmyslového a domovního 

odpadu, produktů spalování, neekologických hnojiv v zemědělství atp. [1], [3] 

2.1 Těžké kovy – obecný úvod 

 Periodická tabulka prvků dělí prvky na kovy a nekovy. Kovy, kterých je asi 80, se 

pak dále dělí podle toho, které orbitaly tvoří valenční sféru, na kovy s, kovy p a kovy 

přechodné, které se dále dělí na kovy d, lanthanoidy a aktinoidy [4]. Kovy se vyznačují 

charakteristickými fyzikálními vlastnostmi. Obvykle jsou kujné a taţné, jsou dobrými 

vodiči tepla a elektrického proudu. Jsou lesklé, tvrdé a mají vysokou pevnost v tahu. Tyto 

vlastnosti se však uplatňují pouze v pevném a kapalném stavu. Páry kovů se významně 

neliší od ostatních plynných látek [5]. 

  Těţké kovy, za které povaţujeme asi 30 kovů z periodické soustavy prvků, jsou 

charakterizovány objemovou hmotností větší neţ 5000 kg.m
-3

 a schopností vysráţet se 

v kyselém prostředí sulfidem sodným za vzniku málo rozpustných sulfidů [6]. Je nutno 

odlišovat pojmy těţký a toxický kov. Kafka a Punčochářová [7] uvádějí, ţe: „Toxické kovy 

jsou takové kovy, které při určitých koncentracích působí škodlivě na člověka a ostatní 

biotické složky ekosystémů.“ Některé kovy jako např. ţelezo či mangan jsou těţké kovy, ale 

nejsou toxické. Na druhou stranu pak např. berylium je toxický kov, který ale nepatří mezi 

těţké kovy [6]. 
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V přírodě se kovy vyskytují ve formě solí či ve formě ryzí. Výskyt kovů však můţe 

být mimo tento přírodní původ způsoben činností člověka – kovy jsou v tomto případě 

antropogenního původu. Kovy přecházejí do ekosystému prostřednictvím biologických 

cyklů a musíme počítat s jejich postupnou akumulací v ţivotním prostředí. Důvodem 

tohoto hromadění je fakt, ţe kovy na rozdíl od organických látek nepodléhají chemické 

degradaci, a proto jedinou moţností dekontaminace je jejich odstranění. Váţným 

problémem je také schopnost půdních mikroorganismů a vodní mikroflóry iniciovat vstup 

některých toxických kovů do vazby s organickými látkami, coţ má za následek významnou 

změnu jejich toxicity [1], [7], [8]. 

2.2 Charakteristika a toxikologie vybraných těžkých kovů 

Pitter uvádí [6]: „Toxicita kovů se vysvětluje různým způsobem. Toxicky působí 

zejména prvky s velkou afinitou k vazbě s aminoskupinami, iminoskupinami, karboxylovými 

a thiolovými skupinami a dále prvky tvořící snadno cheláty s organickými látkami 

v buňkách. Biochemická aktivita je zpravidla úměrná aktivitě chemické, která souvisí 

s elektronovou konfigurací. U silně toxických prvků nebývají orbitaly zcela obsazeny. 

Toxicita souvisí s postavením kovů v periodické soustavě a jejich elektronegativitou. 

Toxicita kovů závisí na teplotě, hodnotě pH a celkovém složení vody. Toxicita kovů se může 

také významně měnit s jeho oxidačním stupněm. U směsí kovů se mohou účinky sčítat, 

v mnohých případech se však zeslabují (antagonismus) nebo naopak zesilují (synergismus). 

Lze považovat za prokázané, že toxicita kovů nezávisí na jejich celkové koncentraci ve 

vodě, ale především na koncentraci volného jednoduchého iontu kovu. Komplexní formy 

jsou méně toxické v závislosti na hodnotách konstant stability. Čím je komplex stabilnější, 

tím působí kov méně toxicky.“  

Nejdůleţitějšími místy vstupu kovu do organismu jsou trávicí ústrojí, dýchací 

ústrojí, kůţe, případně transport přes placentu. Kovy či jejich sloučeniny jsou zadrţovány 

v místě vstřebání nebo pronikají do krevního oběhu a jsou transportovány na jiná místa 

organismu [8]. Různé těţké kovy mají různá cílová místa v organismu. Ovlivnění cílových 

orgánů jednotlivými těţkými kovy je uvedeno v tabulce 1 [7]. 



Bc. Radek Zajac: Biosorpce iontů Cr(III) 

2011                                                                     15  

 

Tabulka 1 - Ovlivnění cílových orgánů těžkými kovy [7] 

   Těžký kov                Cílový orgán 

Olovo Dlouhé kosti, mozek, játra, ledviny, placenta 

Arsen Centrální nervový systém, kůţe, vlasy 

Kadmium Ledviny, játra, varlata 

Rtuť Mozek, játra, ledviny, imunitní systém 

Chrom Plíce, játra, ledviny, pohlavní orgány, kůţe 

Nikl Plíce, srdce, imunitní systém, kůţe 

Účinek toxických látek a tedy i toxických kovů na ţivé organismy můţe být buď 

akutní nebo chronický. Akutní účinek se projevuje reakcí organismu na jednorázovou 

dávku. Naopak u chronického účinku se projeví patologický jev aţ po opakované aplikaci 

byť malého mnoţství toxické látky. Akutní otravy kovy nebo jejich sloučeninami jsou 

většinou profesního rázu. Jedná se nejčastěji o poškození plic, různé dermatitidy a poruchy 

trávicího ústrojí. Chronické otravy jsou většinou závaţnější a jsou způsobeny především 

akumulační schopností kovů. Nejzávaţnějšími chronickými účinky těţkých kovů je jejich 

karcinogenita, mutagenita a negativní toxické účinky pro reprodukci [7]. 

Mezi nejčastější těţké kovy kontaminující ţivotní prostředí patří hlavně: olovo, 

arsen, měď, zinek, kadmium, rtuť, chrom a nikl. Přehled nejdůleţitějších zdrojů 

kontaminace těmito těţkými kovy je uveden v tabulce 2 [7]. Z obrázku 1 můţeme 

vysledovat procentuální zastoupení kovů, jeţ se vypouští z různých podniků v ČR [9]. 

Limitní orientační koncentrace těţkých kovů stanovených pro vypouštění průmyslových 

odpadních vod do kanalizačního systému jsou uvedeny v tabulce 3 [10]. 
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Tabulka 2 - Nejdůležitější zdroje kontaminace životního prostředí těžkými kovy [7] 

Těžký kov Zdroje kontaminace 

Olovo Úpravny rud, hutě, rafinerie, chemický průmysl, akumulátory, 

pigmenty do barev, olovnaté sklo, přídavky do glazur, 

zemědělství (hnojiva, insekticidy), spalování fosilních paliv, 

automobilový provoz (pouţívání olovnatého benzínu) 

Arsen Zpracování rud, aditiva do skla, zemědělství (hnojiva, 

insekticidy), kouření, léčiva pro veterinární medicínu, ochranné 

prostředky na dřevo, tepelné elektrárny spalující nekvalitní hnědé 

uhlí 

Měď Elektrotechnický materiál, slitiny (mosazi, bronzy), komunální 

odpad, chemický průmysl, zemědělství (fungicidy), měděné dráty 

a plechy 

Zinek Galvanizace, pigmenty do barev a keramických glazur, slitiny 

(mosazi, bronzy), zemědělství, komunální odpad, kouření 

Kadmium Doprovodný kov v zinkových a olověných rudách, zemědělství 

(fosfátová hnojiva), pigmenty pro barvy a plasty, baterie, 

spalování fosilních paliv, kouření 

Rtuť Zpracování rud, zemědělství (herbicidy, fungicidy), 

elektrochemie, katalytické procesy, baterie, lékařství (teploměry, 

zubní amalgámy), spalování fosilních paliv 

Chrom Chemický průmysl, pigmenty do barev, ochranné prostředky na 

dřevo, zpracování kůţe, výroba cementu, pokovování, slitiny, 

spalování fosilních paliv 

Nikl Úpravny rud, hutě, rafinerie, baterie, pokovování, slitiny, 

kosmetické přípravky (laky na vlasy, šampony), kouření 
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Graf  1: Procentuální zastoupení kovů, které se nejvíce vypouštějí z různých 

podniků [1]
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Obrázek 1 - Procentuální zastoupení nejvíce vypouštěných kovů v emisích z různých průmyslových 

podniků [9] 

 

 
Tabulka 3 - Orientační limitní koncentrace těžkých kovů v průmyslové odpadní vodě při jejím vypouštění 

do kanalizačního systému [10] 

        Těžký kov       Koncentrace [mg.l
-1

] 

Olovo 0,1 

Arsen 0,2 

Měď 1,0 

Zinek 2,0 

Kadmium 0,1 

Rtuť 0,05 

Chrom (celkový) 0,3 

Nikl 0,1 
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2.2.1 Olovo 

 Olovo je těţký toxický kov, který patří do 6. periody a IV.A skupiny 

Mendělejevovy periodické soustavy prvků a je nejrozšířenějším prvkem ze skupiny 

těţkých kovů. Jedná se o modrošedý kujný kov s teplotou tání 327 
o
C a teplotou varu 

1751 
o
C, který se vyskytuje v oxidačních stavech Pb

0
, Pb

+II
, Pb

+IV
. Nejdůleţitějším 

minerálem z hlediska výskytu je černý sulfid olovnatý zvaný galenit, dále pak síran 

olovnatý – anglesit, uhličitan olovnatý – cerussit a další. Olovo se nejčastěji získává 

z galenitu, tedy sulfidu olovnatého. Vyuţití olova, jak je uvedeno i v tabulce 2, je 

poměrně široké. Jiţ ve starém Egyptě se pouţívalo při procesu glazování keramických 

výrobků a ve starém Římě vyuţívali olova pro výrobu rozvodných sítí vodovodů  

a kanalizací. V dnešní době slouţí olovo hlavně při výrobě akumulátorů, při výrobě 

benzínu v podobě antidetonačních přísad či jako pigmentů do barev atp. [10], [11]. 

 Jak bylo uvedeno výše, je olovo toxickým prvkem, který se přirozeně v lidském 

organismu nevyskytuje. Největším zdrojem nebezpečí kontaminace pro člověka je 

znečištěná atmosféra v případě vstřebání olova plícemi a kontaminovaná potrava 

v případě vstřebání olova trávicím ústrojím. Olovo se po vstřebání transportuje krví do 

různých částí organismu, hlavně však do kostí. Vylučování probíhá u člověka převáţně 

močí, méně pak stolicí [2], [8], [12]. 

 Negativní vliv olova na organismus je rozsáhlý s širokým spektrem účinků. Mezi 

nejčastější projevy intoxikace organismu olovem patří anémie, ledvinové selhání, 

postiţení trávicího ústrojí, postiţení centrálního i periferního nervového systému, 

negativní vliv na imunitní systém atp. [2], [8], [12]. 

 Léčba se provádí pomocí tzv. chelatační terapie, kdy se olovo váţe na 

chelátotvornou látku. Jako chelatační činidlo se pouţívá edetan vápenato-dvojsodný, 

dimerkaprol a d-penicilamin [12]. 

2.2.2 Arsen 

 Arsen, který se řadí mezi těţké kovy ač je to metaloid - polokov, patří do 4. 

periody a V.A skupiny Mendělejevovy periodické soustavy prvků a patří mezi nejstarší 

lidstvu známé prvky. Arsen se vyskytuje ve třech alotropických modifikacích, z nichţ 

nejběţnější a nejstálejší je tzv. šedý arsen. Jedná se o nekujné ocelově šedé krystaly 

s teplotou tání 816 
o
C a teplotou varu 615 

o
C, který se vyskytuje v oxidačních stavech 

As
+III

, As
+V

. Sloučeniny typu Na3As neobsahují arsenidový anion, ale charakterizujeme je 
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jako intermetalické sloučeniny nebo slitiny. Co se týče výskytu je nejběţnějším 

minerálem realgar (As4S4), auripigment (As2S3), loellingit (FeAs2), arsenopyrit (FeAsS)  

a další. Arsen se průmyslově nejčastěji získává z arsenopyritu či loellingitu. Elementární 

arsen má hlavní pouţití ve slitinách s olovem, kde zlepšuje vlastnosti slitiny pouţívané  

k výrobě akumulátorů. Sloučeniny arsenu se také pouţívají v zemědělství jako herbicidy 

[10], [11]. 

 Toxické účinky sloučenin arsenu jsou závislé zejména na rozpustnosti ve vodě. Ty 

sloučeniny arsenu, které jsou rozpustné ve vodě, jsou zároveň prudkými jedy. Nejvíce 

toxickými se jeví anorganické sloučeniny trojmocného arsenu, z nichţ mezi nejznámější 

patří arsenik (As2O3), chlorid arsenitý (AsCl3) a arsenovodík (AsH3) a těkavé organické 

sloučeniny jako např. trimetylarsin. Největším zdrojem nebezpečí kontaminace pro 

člověka je absorpce plícemi a sliznicemi. Důleţitým kontaminantem ţivotního prostředí 

jsou zde mimo jiné tepelné elektrárny. Po vstřebání dochází k ukládání arsenu v játrech, 

kostech, nehtech a vlasech. Arsen se vylučuje podobně jako olovo hlavně močí [2], [8], 

[12]. 

Akutní otrava se projevuje kolikovitými bolestmi, zvracením, krvavým vodnatým 

průjmem, dále pak bezvědomím a obrnou oběhového systému i dýchání. Chronická 

otrava se projevuje hlavně koţními změnami, změnami na sliznicích a v neposlední řadě  

i změnami neurologickými a hematologickými. Mimo tyto příznaky je nutné uvést 

prokázané karcinogenní, teratogenní a mutagenní účinky arsenu [8], [12]. 

Léčba se provádí jak u akutních tak chronických otrav podáváním dimerkaprolu 

(2,3-dimerkaptopropanol). Tato látka patří mezi tzv. dithioly, kdy se na její dvě -SH 

skupiny váţe arsen za vzniku stabilního chelátu [12]. 

2.2.3 Měď 

 Tento prvek, řadicí se mezi těţké kovy, patří do 4. periody a I.B skupiny 

Mendělejevovy periodické soustavy prvků. Je jedním z tzv. „mincovních kovů“, které 

poprvé pouţil člověk jiţ kolem roku 5000 př. Kr. Měď je prvek červenohnědé barvy  

s teplotou tání 1083 
o
C a teplotou varu 2570 

o
C. Nejčastěji nalézáme měď ve formě 

sulfidů, jako je chalkopyrit  CuFeS2  či chalkozin Cu2S, uhličitanů, jako například 

malachit Cu2CO3(OH) 2, a také oxidů ve formě Cu2O (malachit). Zdroje kontaminace 

tímto těţkým kovem uvádí opět tabulka 2 [10], [11]. 

 Měď patří mezi tzv. esenciální prvky, které jsou pro lidský organismus ve 

stopových mnoţstvích důleţité. Z toxikologického pohledu jsou nejdůleţitější prach  
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a páry mědi vznikající při jejím zpracování, kdy se po inhalaci projevuje tzv. „horečka 

slévačů“. Otrava sloučeninami mědi se projevuje především křečemi a nevolností, jeţ 

přecházejí aţ do kómatu a dále pak smrti. Po intoxikaci se měď ukládá v játrech a kostní 

dřeni. Vylučování probíhá především ţlučí a dále pak z menší části močí [2], [8], [12]. 

 Léčba se provádí podáváním dimerkaprolu (2,3-dimerkaptopropanol). Tato látka 

patří mezi tzv. dithioly, kdy se na její dvě -SH skupiny váţe měď za vzniku stabilního 

chelátu. Další moţností je podání d-penicilaminu [12]. 

2.2.4 Zinek 

 Zinek, který patří do 4. periody a II.B skupiny Mendělejevovy periodické soustavy 

prvků, se pouţíval jiţ 1000 let př. Kr. na výrobu mosazi. Jedná se o lesklý kovový prvek 

modrobílé barvy s poměrně nízkou teplotou tání 419,5°C a teplotou varu 907°C. 

Hlavními rudami jsou sulfidy (ZnS – sfalerit) a uhličitany (ZnCO3 – smithsonit) [10], 

[11]. 

Zinek patří také mezi esenciální prvky a je tedy pro člověka v malých mnoţstvích 

nezbytný. Po intoxikaci se zinek shromaţďuje hlavně v játrech, ledvinách a srdci. 

Vylučování tohoto těţkého kovu se děje především stolicí a dále pak močí. Otrava se 

projevuje zastavením růstu a neplodností. Nejčastější způsob intoxikace je v případě 

zinku průmyslová expozice parami zinku a oxidu zinečnatého, která se projevuje tzv. 

„slévačskou horečkou“ [2], [8], [12]. 

Léčba se provádí nejprve výplachem ţaludku roztokem KMnO4 a podáním síranu 

sodného s adsorpčním uhlím či podáním edetanu vápenato-dvojsodného [12]. 

2.2.5 Kadmium 

Tento těţký kov, jenţ patří do 5. periody a II.B skupiny Mendělejevovy periodické 

soustavy prvků, byl objeven aţ v 19. století jako součást kalamínu, který se vyuţíval pro 

výrobu zinku. Jedná se o kovový prvek bílostříbrné barvy s teplotou tání 320,8 °C  

a teplotou varu 765 °C. Kadmium se nachází v rudě nazývané greenockit (CdS), hlavními 

zdroji při získávání tohoto kovu jsou však sulfidické rudy zinku, kde je kadmium 

doprovodným prvkem [10], [11]. 

Největším zdrojem nebezpečí je příjem kontaminované potravy v důsledku 

pouţívání superfosfátových hnojiv, kde je kadmium přítomno. Poţití kontaminované 

potravy či nápoje způsobuje akutní poruchy trávicího ústrojí, jejímiţ projevy jsou 
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zvracení, průjem, bolesti břicha apod. Významným zjištěním byly také výzkumy, které 

potvrdily karcinogenitu kadmia. Kadmium je těţký kov, jeţ se ukládá v organismu 

převáţně v játrech a ledvinách a vylučuje se hlavně močí [2], [8], [12]. 

Léčba se provádí pomocí tzv. chelatační terapie, kdy se kadmium váţe na 

chelátotvornou látku. Jako chelatační činidlo se pouţívá edetan vápenato-dvojsodný [12]. 

2.2.6 Rtuť 

Rtuť, jeţ je prvkem 6. periody a II.B skupiny Mendělejevovy periodické soustavy 

prvků, byla pouţívána jiţ 500 let př. Kr. Jedná se o kapalný kovový prvek stříbřitěbílé 

barvy s teplotou tání -38,9 °C a teplotou varu 357 °C. Hlavní rudou je v případě rtuti 

cinabarit (HgS), který se ve středověku pouţíval jako pigment. Známá je také snaha 

středověkých alchymistů pouţít rtuť jako zásadní látku pro transmutace obyčejných kovů 

na zlato [10], [11]. 

Účinky rtuti závisí na chemické formě. Elementární rtuť, jeţ je za normální teploty 

tekutá, se velice snadno odpařuje a tyto páry jsou značně toxické. Anorganické soli rtuti, 

např. chlorid rtuťný či rtuťnatý jsou v poměru k účinkům elementární rtuti poměrně méně 

toxické. Z organických sloučenin obsahujících rtuť jsou velice toxické především 

alkylrtuťnaté sloučeniny. Nejčastějším případem intoxikace je zde otrava methylrtutí, 

která je součástí fungicidů v zemědělství. Methylrtuť se také tvoří antropogenně na dně 

moří, odkud se pak potravním řetězcem koncentruje v rybách. Osud v organismu je 

závislý na formě rtuti, kterou je organismus intoxikován. Elementární rtuť se vstřebává 

hlavně plícemi a méně pak kůţí nebo trávicím traktem. Anorganické sloučeniny rtuti se 

do organismu dostávají hlavně trávicím traktem. Organické sloučeniny rtuti mají širší 

moţnosti – vstřebávají se plícemi, trávicím traktem, kůţí i sliznicemi. V organismu se 

rtuť pomocí enzymatických systémů rychle oxiduje na rtuťnatý kationt, který se váţe na   

-SH skupiny biomolekul, čímţ dochází k jejich inhibici. V případě intoxikace elementární 

rtutí se pouţívá léčby chelatační terapií dimerkaprolem či penicilaminem. Dojde-li 

k otravě anorganickými solemi rtuti, doporučuje se jako první pomoc podání mléka nebo 

vaječných bílků, které jsou schopny vyvázat rtuťnaté ionty na bílkoviny, resp. jejich -SH 

skupiny. Organické sloučeniny rtuti velice špatně reagují s chelátotvornými látkami. 

Východiskem je pouţití L-cysteinu, který konvertuje methylrtuť do komplexu, který je 

schopný difuze. Odstranění rtuti se poté uskutečňuje pomocí hemodialýzy [2], [8], [12]. 
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2.2.7 Nikl 

Tento těţký kov, jenţ patří do 4. periody a X. skupiny Mendělejevovy periodické 

soustavy prvků, byl objeven aţ v 18. století. Jedná se o lesklý kovový prvek bílostříbrné 

barvy s teplotou tání 1455 °C a teplotou varu 2920 °C. Hlavními rudami, ze kterých se 

nikl získává, jsou garnierit, limonit, pentlandit atp. [10], [11]. 

Nikl patří mezi esenciální prvky, které jsou pro lidský organismus ve stopových 

mnoţstvích důleţité. S vyššími, a tedy toxickými, koncentracemi přichází člověk do styku 

především profesionálně. Rizikové obory průmyslu a moţnosti intoxikace jsou uvedeny 

v tabulce 2. Nejtoxičtější sloučeninou niklu je tetrakarbonyl niklu Ni(CO)4, ovšem  

i sulfidy a oxidy niklu jsou velmi toxické. Závaţným účinkem je jejich karcinogenita  

a koţní ekzematózní projevy, které se označují jako „niklový svrab“ [2], [8], [12]. 

Léčba se provádí pomocí tzv. chelatační terapie, kdy se nikl váţe na 

chelátotvornou látku. Jako chelatační činidlo se pouţívá edetan vápenato-dvojsodný nebo 

penicilamin [12]. 

2.2.8 Chrom 

Chrom stejně jako další prvky ze VI.B skupiny Mendělejevovy periodické 

soustavy prvků - molybden a wolfram, byly objeveny na konci 18.století, kdy se ze 

sibiřského minerálu jménem krokoit (PbCrO4) získal nejprve oxid a poté samotný kov 

tehdy neznámého prvku – chromu. Nejvýznamnější rudou, ze které se dnes chrom 

získává, je chromit (FeCr2O4), méně pak výše zmíněný krokoit (PbCrO4) a chromový okr 

(Cr2O3). Sloučeniny chromu se vyskytují v různých mocenstvích, z nichţ nejdůleţitější je 

Cr
+III

 a Cr
+VI

 [10], [11]. 

Trojmocný chrom je biogenním prvkem, který se podílí na metabolismu cukrů 

v organismu. Akutně je téměř netoxický, jeho působení ve větším mnoţství po delší dobu 

ale můţe přivodit zdravotní potíţe. Je také nutné mít na paměti moţnost biotransformace 

v ţivých organismech, kdy můţe dojít i ke změně mocenství. Šestimocný chrom je 

naopak velice toxický s alergenními a karcinogenními účinky. Toxicita chromu a jeho 

účinky tedy závisí na mocenství chromu přítomného ve sloučenině. Při přijetí trávicím 

traktem se vstřebává pouze velmi malé mnoţství chromu, významnější je expozice 

inhalační cestou. Inhalace sloučenin Cr
+VI

 způsobuje toxický zánět kůţe (tzv. chromové 

vředy), puchýře na pokoţce, perforaci nosní přepáţky a hlavně karcinomy nosní sliznice  

a plic. Chrom se vylučuje především ledvinami, méně pak stolicí a močí [2], [8], [12]. 
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 Léčba se provádí pomocí tzv. chelatační terapie, kdy se chrom váţe na 

chelátotvornou látku. Jako chelatační činidlo se pouţívá edetan vápenato-dvojsodný, 

který urychluje i hojení vředů [12]. 

2.3 Odstraňování těžkých kovů z odpadních vod 

V posledních letech se zvyšuje mnoţství antropogenního znečištění v ţivotním 

prostředí, s čímţ souvisí i zvýšené poţadavky na kontrolu a eliminaci tohoto znečištění. 

Nejvýhodnějším způsobem je kontrola odpadních látek ještě před vstupem do 

ekosystému. Kontrola a eliminace po vstupu škodlivých látek do ekosystému je velice 

problematická. Kovy mají schopnost bioakumulace v ţivých organismech a potravním 

řetězcem se dostávají k jeho vrcholu, kterým je člověk. Můţe tedy docházet k postupné 

akumulaci kovů v organismu po malých dávkách, kdy se účinky mohou projevit aţ po 

určité, mnohdy i velmi dlouhé době. Cílem je tedy sníţení koncentrace škodlivin a s nimi 

i těţkých kovů v odpadních vodách na co nejniţší hodnoty. V dnešní době existují různé 

technologie k odstraňování těţkých kovů z odpadních vod. Mimo konvenční technologie 

se v posledních letech, v souladu s pokroky vědy na poli biotechnologií, stále více 

objevují tendence vyuţít přirozených schopností organismů odstraňovat těţké kovy 

z odpadních vod. Jednou z těchto metod je biosorpce, která je ve srovnání s konvenčními 

technologiemi cenově přijatelná i dostatečně účinná [13]. 

2.3.1 Konvenční technologie pro odstraňování kovů z odpadních 
vod 

K odstraňování těţkých kovů z odpadních vod jsou v současnosti pouţívány 

metody zaloţené hlavně na fyzikálně chemickém principu. K těmto způsobům řadíme 

především následující metody [13], [14]: 

 sráţení 

 cementace 

 elektrochemické metody 

 kapalinová extrakce 

 výměna iontů 

 membránové technologie 
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2.3.1.1 Srážení 

Sráţení je obvyklou metodou pro odstraňování kovů z odpadních vod. Pro 

vytvoření nerozpustné sloučeniny, tedy sraţeniny, se pouţívá přídavku různých 

anorganických nebo organických činidel. Mezi anorganická sráţecí činidla patří hlavně 

tzv. vápenné mléko, coţ je suspenze hydroxidu vápenatého ve vodě, dále pak uhličitan 

sodný, sulfid sodný a různé fosforečnany. Mezi organická činidla patří hlavně 2,4,6-

trimerkapto-1,3,5-triazin (TMT) a různé dialkyldithiokarbamáty jako například 

dimethyldithiokarbamát a diethyldithiokarbamát sodný. Tato metoda je velmi jednoduchá 

a provozně i ekonomicky nenáročná. Nevýhodou je však velké mnoţství odpadu 

vznikajícího při procesu, poměrně vysoké zbytkové koncentrace odstraňovaných kovů ve 

vyčištěné vodě a v neposlední řadě nízká selektivita. Sráţení bývá také negativně 

ovlivňováno přítomností komplexotvorných látek v roztoku [13], [14]. 

2.3.1.2 Cementace 

Proces cementace, jehoţ první pouţití je známo jiţ z období staré Číny, patří 

charakterem do sráţecích metod. Jelikoţ je však metoda cementace poměrně selektivní a 

produkuje čistý kov, povaţujeme ji za samostatnou metodu. Principem této metody je 

oxidačně-redukční reakce, kdy se pro vyloučení ušlechtilého kovu vyuţije kovu méně 

ušlechtilého. Důleţité a podstatné jsou zde hodnoty redukčních potenciálů jednotlivých 

kovů. Nejčastějším příkladem je cementace mědi pomocí ţeleza, ovšem existují i další 

moţné dvojice kovů, které umoţňují cementaci jako například dvojice stříbro-měď, 

zinek-měď, paladium-ţelezo, olovo-ţelezo, měď-nikl, kobalt-zinek atp. [13], [14]. 

2.3.1.3 Elektrochemické procesy 

Podstatou elektrochemických metod jsou oxidačně redukční reakce probíhající na 

elektrodách vlivem vloţeného vnějšího napětí. Na katodě probíhá redukční reakce a na 

anodě oxidační reakce. Veškeré tyto pochody se dějí v zařízení zvaném elektrolyzér. 

Těţké kovy přítomné v odpadních vodách se pomocí elektrochemických metod vylučují 

na jedné z elektrod – katodě, coţ je velkou výhodou při pozdějším zpracování kovů. 

Dalšími výhodami této metody odstraňování těţkých kovů z odpadních vod je absence 

pouţití dalších chemických látek, vyloučení kovu na katodě v méně toxické či nezávadné 

formě, vysoká selektivita procesu daná výběrem elektrody a v neposlední řadě 

nenáročnost a jednoduchost provozu. Hlavní nevýhodou jsou vysoké provozní náklady 

způsobené cenami elektrické energie [13], [14]. 
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2.3.1.4 Kapalinová extrakce 

Kapalinová extrakce je proces, kdy dochází k zakoncentrování látky z vodného 

roztoku do organického rozpouštědla na základě rozdílné rozpustnosti v těchto 

jednotlivých fázích, tedy na základě distribučního koeficientu. Pro sorpci různých těţkých 

kovů se vyuţívá různých extraktantů, například pro sorpci mědi se pouţívá komerčně 

dostupný LIX 64 (viz obrázek 2) či LIX 63 (viz obrázek 3). Pro sorpci niklu a kobaltu se 

pouţívají extraktanty na bázi karboxylových kyselin, například Versatic10 či Versatic11 

(viz obrázek 4) atp. Hlavním problémem při odstraňování těţkých kovů metodou 

kapalinové extrakce je částečná rozpustnost extraktantů ve vodě, coţ má za následek 

přítomnost těţkých kovů v upravené vodě i po extrakčním procesu. Vysoká selektivita 

tohoto procesu však řadí kapalinovou extrakci i přes výše zmíněnou nevýhodu 

k důleţitým metodám odstraňování těţkých kovů z odpadních vod [13], [14]. 

 

Obrázek 2 - Extraktanty na bázi oximů: LIX 64, R1=C12, R2=C6 [14] 

 

Obrázek 3 - Extraktanty na bázi oximů: LIX 63, R1=R2=CH(C2H5) C4H9 [14] 

 

Obrázek 4 - Extraktanty na bázi karboxylových kyselin: Versatic10(R1+R2= C7), Versatic11(R1=R2= 

C4-C5)  [14] 
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2.3.1.5 Výměna iontů 

Iontová výměna je proces výměny iontů mezi roztokem a měničem iontů – 

ionexem. Ionexy mohou být různé látky jak organického tak anorganického původu. 

Jedná se o makromolekulární sloučeniny, na kterých jsou umístěny funkční skupiny 

schopné disociace. Tyto funkční skupiny pak z roztoku přitahují určité ionty a místo nich 

uvolňují ionty stejného mnoţství a náboje. V dnešní době se při čištění odpadních vod 

nejvíce pouţívají organické polymerní látky na bázi kopolymerů styrenu, kyseliny 

akrylové, kyseliny metakrylové atp. K odstraňování těţkých kovů z odpadních vod se 

uţívá chelatačních ionexů, pomocí kterých se dá odstranit i velmi malé mnoţství kovů. 

Výhodou je moţnost regenerace ionexů a poměrně vysoká účinnost i v případě nízkých 

koncentrací iontů v roztoku. Nevýhodou je vysoká finanční nákladnost a malá selektivita. 

Často se také uţívá kombinace iontové výměny s elektrolýzou, například při selektivní 

sorpci mědi z důlních vod, kdy hlavním odpadem je kovová měď [13], [14]. 

2.3.1.6 Membránové technologie 

Membránové technologie představují procesy, kdy dochází k dělení směsi na 

základě rozdílů v pohybu jednotlivých sloţek při transportu přes membránu na základě 

rozdílných vlastností dělených látek. Hnací silou, způsobující transport látek přes 

membránu, můţe být rozdíl tlaku, teploty, koncentrací, elektrického pole či chemických 

potenciálů. Speciálním typem membránových technologií je reverzní osmóza, která je jak 

napovídá název, obrácená osmóza. Dochází zde působením vysokého tlaku k proudění 

vody z koncentrovanějšího do méně koncentrovaného roztoku. Při klasické osmóze jde 

naopak o samovolné proudění vody z méně koncentrovaného roztoku do prostředí 

koncentrovanějšího. Tato metoda se vyuţívá hlavně při odsolování mořské vody, ale také 

při čištění odpadních vod z textilního či papírenského průmyslu a galvanizoven. Často se 

také vyuţívá kombinace reverzní osmózy a iontové výměny. Prvním stupněm – reverzní 

osmózou - dojde k odstranění 90-99% rozpuštěných látek a v druhém kroku – iontové 

výměně – se voda dočistí na poţadované hodnoty [14], [15]. 

2.3.2 Biotechnologické metody 

Konvenční metody odstraňování těţkých kovů z odpadních vod se v posledních 

letech stávají z různých důvodů nedostačujícími. Jsou mnohdy málo efektivní či drahé, 

mají omezené pouţití ve velkých objemech či v malých koncentracích polutantů. Spolu 

s rozvojem poznání v oblasti toxikologie, biochemie, mikrobiologie atp. se objevila jiţ 
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v polovině minulého století tendence vyuţít schopností ţivé přírody a jejich procesů 

vypořádat se s negativními vlivy prostředí. Začal se tak tvořit nový vědecký obor, který 

nazýváme biotechnologie. Pro vymezení pojmu biotechnologie se nejvíce pouţívají dvě 

definice sestavené Evropskou federací biotechnologie [13], [16]: 

1) „Biotechnologie v nejužším smyslu slova je definována jako integrované použití 

biochemie, mikrobiologie a inženýrských disciplín pro dosažení technologických aplikací 

schopností mikroorganismů, buněk a jejich částí.“ 

2) „Biotechnologie v širším slova smyslu slova je každá technologie, která využívá 

živé organismy nebo jejich části na výrobu nebo modifikaci produktů při šlechtění rostlin, 

živočichů nebo mikroorganismů pro specifické použití.“  

Biotechnologie dělíme na čtyři hlavní skupiny: 

1)  farmaceutické biotechnologie 

2)  zemědělské biotechnologie 

3)  environmentální biotechnologie 

4)  průmyslové biotechnologie 

Z hlediska odstraňování těţkých kovů z odpadních vod jsou pro nás důleţité 

hlavně následující čtyři skupiny biologických metod patřících do skupiny 

environmentálních biotechnologií [13]: 

1)  bioakumulace 

2)  biosorpce 

3)  bioprecipitace 

4)  tvorba těkavých sloučenin  

Principy, na nichţ jsou procesy výše uvedených metod zaloţeny, ještě nejsou 

zcela prozkoumány. Předpokládané mechanismy, na základě kterých dochází 

k odstraňování těţkých kovů z odpadních vod, jsou uvedeny v tabulce 4  [13]. 
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Tabulka 4 - Předpokládané mechanismy odstraňování těžkých kovů z odpadních vod biologickými 

metodami [13] 

Typ procesu  Typ mechanismu  

Bioakumulace  

vazba na intracelulární sloučeniny 

vnitrobuněčná precipitace 

methylace 

intracelulární akumulace v tělech vyšších 

organizmů  

jiné mechanismy 

Biosorpce  

fyzikální adsorpce 

chemisorpce 

iontová výměna 

Bioprecipitace  

fyzikálně-chemická reakce s buněčným 

povrchem 

redukce 

tvorba organokovových komplexů 

vyloučení oxidačních činidel do roztoku 

Tvorba prchavých 

sloučenin 

redukce 

methylace 
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3. Biosorpce  

Biosorpce je biotechnologická metoda patřící do skupiny environmentálních 

technologií. Jedná se o jednoduchý fyzikálně chemický proces podobající se konvenční 

adsorpci nebo iontové výměně [17]. V podstatě jde o schopnost buněčné stěny vázat na 

sebe kovy z okolního prostředí, přičemţ mechanismus sorpce těţkých kovů buněčnou 

stěnou je zaloţen na fyzikálně chemických vazbách mezi kovem a funkčními skupinami 

buněčné stěny. Tato schopnost, na rozdíl od bioakumulace, není závislá na metabolismu 

buněk, a proto trvá i u metabolicky neaktivní biomasy [13]. 

Jednou z hlavních výhod biosorpce je cenová dostupnost a zároveň srovnatelná 

účinnost s konvenčními technologiemi odstraňování těţkých kovů z odpadních vod. Další 

výhodou, předurčující biosorpci k vysoké míře vyuţitelnosti i v průmyslu, je vysoká 

selektivita, jeţ se dosahuje uţitím různých druhů biomasy pro odstranění různých těţkých 

kovů. Selektivitu procesu lze zvýšit zařazením desorpčního cyklu, kdy opět pro různé 

těţké kovy se pouţívá různých desorpčních činidel. Nezanedbatelnou výhodou je také 

pouţití biosorpce pro odstraňování těţkých kovů v širokém rozmezí jejich koncentrací. 

Úspěšné vyuţití v praxi vyţaduje časovou a technologickou nenáročnost, coţ biosorpce 

bezezbytku splňuje. Jedná se totiţ o rychlý proces nevyţadující ţádné zvláštní podmínky, 

jak co se týče teploty a tlaku, tak pouţité aparatury. Velice výhodná je rovněţ moţnost 

opakovaného pouţití biomasy. Nevýhodou biosorpce je zatím ne zcela probádaný 

mechanismus procesu biosorpce projevující se určitými problémy při vyhledávání 

dostatečně selektivních a účinných sorbentů. Důleţitou nevýhodou je také silný vliv pH 

na biosorpci, coţ omezuje moţnosti vyuţití pro čištění některých specifických odpadních 

vod [13], [16]. 

3.1 Historie biosorpce 

První výzkumy v oblasti biosorpce se začaly objevovat zhruba v polovině 

minulého století. Jiţ v roce 1935 Adams a Holme popsali biosorpci vápníku a hořčíku 

akátovou kůrou. V roce 1948 Rothstein zjistil, ţe se uran dokáţe zachytit ve formě 

komplexů na buněčném povrchu kvasinek. Ruchhoft v roce 1949 prováděl pokusy 

s plutoniem a zjistil, ţe 60% plutonia se odstranilo ve vodě s aktivovaným kalem. 

V sedmdesátých letech se začalo přemýšlet o moţnostech biosorpce jako metody, která 

bude základem pro moderní technologie zpracování odpadů. S rostoucími poznatky 

v oblasti biosorpce se v osmdesátých letech objevily první postupy, které vyuţívaly různé 
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druhy biomasy při odstraňování škodlivin z odpadních vod. V devadesátých letech byly 

vyvinuty některé biosorpční technologie, které se začaly komerčně distribuovat, např. 

AlgaSORB a AMT-Bioclaim. V další fázi vývoje se na konci minulého století začaly 

vyuţívat nové organismy či produkty jejich metabolismu a s rozvojem poznání 

mechanismu biosorpce vzrostla i moţnost vyuţití biosorpce v praxi. Vyvinuly se také 

technologie, které odstraňovaly kovy nejen ve formě kationtů, ale i ve formě oxoaniontů. 

Začala se taktéţ řešit otázka desorpce kovů z biosorbentu po biosorpci. Procesem 

desorpce se tedy umoţňuje nejen další pouţití kovů, ale také opětovné vyuţití 

biosorbentu. Zkoumá se také nejvhodnější forma pouţití biomasy, kdy se nejlépe jeví 

imobilizace biomasy v pevných strukturách [16]. 

3.2 Mechanismus biosorpce 

Biosorpce je metabolicky pasivní proces, který vyuţívá materiály biologického 

původu, ovšem ne ţivou biomasu. Sorpce kovů na sorbent je z tohoto důvodu poměrně 

rychlá, často do několika minut. Po této době dojde k vytvoření rovnováţného stavu mezi 

kovem sorbovaným na sorbent a zbytkovou koncentrací kovů v roztoku [17], [18]. 

Mechanismus biosorpce kovů z roztoku je zaloţen na fyzikálně chemických 

interakcích mezi kovem a funkčními skupinami přítomnými v buněčné stěně. Tyto 

funkční skupiny mohou být různého druhu. Nejčastější z těchto funkčních skupin, jeţ se 

podílejí na biosorpci, jsou uvedeny v tabulce 5 [13], [17], [18]. 
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Tabulka 5 - Nejčastější funkční skupiny, jež se podílejí na biosorpci [19] 

Funkční skupina Strukturní vzorec 

Hydroxylová  

Karbonylová 

 

Karboxylová 

 

Thiolová  

Sulfonátová 

 

Thioetherová  

Aminová  

Sekundární aminová 
 

Amidová 

 

Imidová  

Imidazolová 

 

Fosfátová 

 

Fosfátdiesterová 

 

Povaha interakcí mezi kovem a funkčními skupinami přítomnými v buněčné stěně 

při biosorpčním procesu můţe být různého charakteru [13], [17]: 

1) fyzikální adsorpce 

2) chemisorpce 

3) iontová adsorpce 

U fyzikální adsorpce se jedná o působení van der Waalsových sil mezi 

adsorbentem a adsorbátem, kdy molekuly adsorbátu nemají určeno konkrétní místo na 

povrchu adsorbentu. Tento případ adsorpce je vratný proces. Znamená to tedy, ţe zde 

existuje moţnost desorpce [13]. 
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Při chemisorpci dochází k vytvoření chemické vazby mezi adsorbentem  

a adsorbátem. Je tedy zřejmé, ţe molekuly adsorbátu mají určeno konkrétní místo na 

povrchu adsorbentu, tzv. adsorpční centrum [13]. 

U mechanismu iontové adsorpce rozeznáváme dva druhy adsorpce [10], [13]: 

1) jednoduchá iontová adsorpce 

2) výměnná iontová adsorpce 

V případě jednoduché iontové adsorpce dochází k přednostní sorpci pouze 

jediného, konkrétního druhu iontů. Vlivem elektrostatických sil se zde vytvoří tzv. 

elektrická dvojvrstva. Přednostně dochází k sorpci těch iontů, které[10]: 

 mají vyšší nábojové číslo 

 větší hustotu náboje 

 jsou součástí krystalové mříţky adsorbentu 

 jsou chemicky podobné některému iontu krystalové mříţky 

 tvoří s některým iontem krystalové mříţky málo rozpustnou nebo málo 

                       disociovanou sloučeninu 

V případě, ţe tyto podmínky splňuje více různých iontů, dochází k přednostní 

sorpci těch iontů, které jsou přítomny ve vyšší koncentraci [10]. 

V případě výměnné iontové adsorpce se vyměňují ionty mezi adsorbátem 

a povrchem adsorbentu. [13] 

Po dlouhou dobu nebylo zcela jasné, jaký mechanismus je při biosorpci  

převládající. Byly pozorovány všechny výše uvedené mechanismy, ale teprve nedávno 

byla při biosorpčním procesu potvrzena dominantní role procesu iontové výměny. 

Protony si zde konkurují s kovovými kationty o vazebná místa a z tohoto důvodu je pH 

zásadním faktorem ovlivňujícím proces biosorpce [17]. 

Vytvoření rovnováhy mezi kovem sorbovaným na sorbent a zbytkovou 

koncentrací kovu v roztoku při procesu biosorpce ovlivňuje několik parametrů [13]: 

1) teplota 

2) hodnota pH 

3) koncentrace biomasy 

4) přítomnost jiných iontů 

Existují různé názory na závaţnost vlivu teploty na mechanismus biosorpce. Na 

základě studia dostupné literatury je však moţné říci, ţe teplota v rozmezí 20-35 °C nemá 

na mechanismus biosorpce podstatný vliv [13], [17], [18]. 
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Hodnota pH je podstatným faktorem důleţitým pro mechanismus procesu 

biosorpce. Při nízkých hodnotách pH jsou aktivní místa na povrchu buněčné stěny 

nevyuţitelná pro ionty kovů z roztoku z důvodu obsazení těchto aktivních míst  H
+
 ionty. 

Naopak při vysokém pH jiţ dochází ke sráţení kovů. Experimenty bylo dokázáno,  

ţe vhodná hodnota pH se nalézá v závislosti na konkrétním druhu kovu v rozmezí pH 4 - 

8 [13], [17], [18].  

V literatuře existuje mnoţství prací zabývajících se biosorpcí a jejího ovlinění pH.. 

Bylo prokázáno, ţe odstranění chromitých iontů pomocí biomasy z olivových pecek je 

proces velmi citlivý na pH roztoku. Účinnost odstranění chromu biosorpcí dosahuje při 

pH v rozmezí 4 - 6 hodnoty 90%. Jestliţe však biosorpce probíhá při pH 3, je retence 

chromu niţší neţ 50% [20]. 

Vytvoření rovnováhy při procesu biosorpce ovlivňuje také koncentrace biomasy. 

Také v této otázce však není jednotný názor. Některé experimenty ukazují, ţe specifická 

adsorpce vzrůstá se sniţováním koncentrace biomasy, jiné dokazují přesný opak [13], 

[18]. 

Při praktickém vyuţití biosorpce jako metody čištění odpadních vod existuje 

moţnost ovlivnění mechanismu biosorpce přítomností jiných iontů. Tento faktor je velmi 

specifický pro určitý sorbent a sorbovaný kov, protoţe přítomnost určitých iontů dle 

dostupných závěrů různých experimentů můţe či nemusí mít vliv na mechanismus 

biosorpce [13]. 

3.3 Rovnováha při biosorpčním procesu 

Po přidání sorbentu do roztoku obsahujícího těţký kov dojde po určité době,  často 

i velmi krátké, k ustavení rovnováţného stavu mezi kovem sorbovaným na sorbent  

a zbytkovou koncentrací kovu v roztoku. Tuto rovnováhu můţeme popsat několika 

matematickými modely, z nichţ nejuţívanější je Langmuirova (obrázky 5 a 6)  

a Freundlichova (obrázek 7) adsorpční izoterma [13], [14], [18]. 

Langmuirova izoterma je nejčastějším teoretickým modelem popisujícím 

rovnováhu, která se ustaví při biosorpčním procesu. Tento matematický model lze 

vyjádřit vztahem [13], [14], [18]: 

f

fm

bc

cbq
q



1

 

Rovnice 1 - Langmuirova izoterma  
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kde, q ….. je specifická sorpce (mg.g
-1

) 

 b ….. je koeficient související s afinitou sorbentu k sorbátu (l.mg
-1

) 

 qm ….. je maximální specifická adsorpce (mg.g
-1

) 

 cf ….. je rovnováţná koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Langmuirova  sorpční izoterma - nelineární[14] 

Na obrázku 5 vidíme Langmuirovu izotermu. Jedná se o hyperbolu, která se 

s rostoucí rovnováţnou koncentrací kovu v roztoku asymptoticky blíţí k hodnotě 

maximální specifické adsorpce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Langmuirova linearizovaná sorpční izoterma  [14] 

Na obrázku 6 vidíme často uţívaný linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy. 

U tohoto linearizovaného tvaru je důleţitá směrnice přímky 1/ qm. Z průsečíku s osou y je 

moţno také určit konstantu b.  

Freundlichova izoterma je vztahem pouţívaným spíše pro interpretaci 

experimentálních údajů. Tento matematický model lze vyjádřit vztahem [13], [14]:  

cf 

q 
qm 

qm 

1 

cf 

b/qm 

cf /q 
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n

fc

k
q

/1
  

Rovnice 2 – Freundlichova izoterma  

kde, q ….. je biosorpční vlastnost biomasy tzv. specifická sorpce (mg.g
-1

) 

 cf ….. je rovnováţná koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

 k ….. Freundlichova konstanta, která klesá s rostoucí teplotou  

                        a koresponduje s kapacitou zabudování, stanovuje se 

                        experimentálně. 

1/n ….. Freundlichův exponent, kde n je konstanta, která je vţdy větší neţ  

                        jedna, s rostoucí teplotou se k ní blíţí a charakterizuje afinitu mezi  

                        sorbátem a sorbetem, stanovuje se experimentálně. 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Freundlichova sorpční izoterma (nelineární) [14] 

Na obrázku 7 vidíme nelineární průběh Freundlichovy izotermy, kdy rovnováţná 

koncentrace kovu v roztoku vzrůstá se specifickou adsorpcí. Není zde definována 

maximální sorpční kapacita. 

Pouţívá se také lineární tvar Freundlichovy izotermy, který vznikne převedením 

rovnice 2 do logaritmického tvaru [13]:                                   

n

c
kq

flog
loglog   

Rovnice 3 – Freundlichova izoterma lineární 

cf 

q 
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Mimo tyto modely existuje i další matematický vztah, který lze popsat pomocí 

rovnice 3 [13], [14]. Tato rovnice je základem pro experimentální měření [18]. 

 
M

ccV
q

fi 
  

Rovnice 4 - Biosorpční izoterma  

kde, q ….. je biosorpční schopnost biomasy tzv. specifická sorpce (mg.g
-1

) 

 V ….. je objem vody (l) 

 ci ….. je vstupní koncentrace kovu před biosorpcí (mg.l
-1

) 

 cf ….. je rovnováţná koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

 M ….. je mnoţství biomasy (g) 

3.4 Biosorbenty 

Biosorpce je definována jako proces koncentrace sorbátu na sorbentu, přičemţ 

předpona bio- znamená, ţe sorbent je biologického původu. Jedná se o materiály 

bakteriálního, houbovitého, rostlinného nebo ţivočišného původu. Výhodou biosorbentů 

je fakt, ţe jsou obnovitelné, regenerativní a vysoce selektivní. Jako biosorbentů je moţno 

pouţít nejrůznějších i poměrně zvláštních a nečekaných biomateriálů, například drcené 

vaječné skořápky, kosti, rašelinu, bavlněný odpad, rýţové slupky, pecky různého ovoce 

atp. Některé biosorbenty jsou jiţ pro biosorpční účely komerčně vyráběny. Mají výborné 

biosorpční vlastnosti a jsou dobře regenerativní. Jejich nevýhodou je však finanční 

nákladnost. Tendencí je tedy najít levné materiály, dostupné i ve větším mnoţství, bez 

nutnosti jejich nákladné výroby či úpravy, které by si zachovaly dobré biosorpční 

vlastnosti. Tato skupina levných biosorbentů obsahuje zejména materiály, jeţ jsou 

shromaţďovány přímo z ţivotního prostředí (např. mořské řasy) a také odpady a produkty 

průmyslu (např. droţdí z fermentačních procesů vinařství či sladovnictví). Velmi výhodné 

je také pouţít jako adsorbentu odpadní biomasu ze zemědělství, coţ je finančně 

nenáročné a hlavně běţně dostupné [1], [17]. 

3.5 Desorpce 

Proces desorpce je opačný k procesu biosorpce. Dochází zde k uvolňování těţkého 

kovu z adsorbentu pomocí vhodného desorpčního činidla. Při desorpci dochází většinou 

principiálně k iontové výměně. Jedná se tedy o mechanismus zaloţen na chemické vazbě 

mezi funkční skupinou a iontem. Na obrázku 8 je uveden příklad jak bude 
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stechiometricky probíhat proces desorpce Cr(III)
 
navázaného na karboxylové funkční 

skupině [13]: 

Obecně:  

R(COO)aMe + aHX = R(COOH) + MeXa   

Sumárně: 

R(COO)3Cr + 3 HCl = R(COOH)3 + CrCl3 

Strukturně:  

 

Obrázek 8 – Proces desorpce Cr(III) ve stechiometrickém tvaru 

Pro desorpci je moţné pouţit více nasorbovaných biosorbentů z různých měření, 

ale musí se u nich vypočítat teoretická nasorbovanost biosorbentu qx/y (tedy mnoţství 

kovu teoreticky obsaţeného v jednom gramu směsného nasorbovaného biosorbentu) dle 

rovnice 5.  
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Rovnice 5 - Teoretická nasorbovanost  směsného biosorbentu [odvozeno] 

 

kde, x ..... označuje teoretickou vstupní koncentraci kovu pro jednotlivé  

                                    měření při biosorpci  

y ….. označuje typ biomasy pouţité při biosorpci  

z ….. označuje číslo měření stejného typu u biosorpce 

qx/y/z ….. biosorpce u daného vzorku a měření (mg.g
-1

) 

mx/y/z  ….. hmotnost naváţeného biosorbentu  obsahující kov nasorbovaný    

                        při  příslušné biosorpci se známým qx/y/z (g) 

qx/y ….. teoretické mnoţství kovu navázaného v jednom gramu směsného  

                        vzorku biomasy o charakteru x/y  (mg.g
-1

) 
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 Pro porovnání výsledků při desorpci je vhodné pouţít výpočet desorpce, jenţ je 

analogicky odvozen z rovnice biosorpce. Rovnice desorpce (rovnice 6) hodnotí mnoţství 

desorbovaných iontů z 1 gramu biosorbentu. 

 

m

ccV
q CDD
D

)( 
  

Rovnice 6 – Desorpce [odvozeno] 

kde, VD ….. je objem desorpčního činidla (l) 

cD ….. koncentrace iontů po desorpci (mg.l
-1

) 

cc ….. koncentrace iontů před desorpcí v desorpčním činidle (mg.l
-1

) 

m ….. hmotnost nasorbované směsné biomasy (g) 

qD ….. desorpce (mg.g
-1

) 

Desorpční poměr kovu D (%) v roztoku vyjadřuje o kolik procent je 

zakoncentrován výstupní roztok po desorpci cD (mg.l
-1

) proti roztoku vstupujícího 

do biosorpčního procesu cA (mg.l
-1

). Desorpční poměr kovu D v roztoku lze vypočítat dle 

rovnice 7.  

100
A

D

c

c
D  

Rovnice 7 - Desorpční  poměr kovu [odvozeno] 

Je důleţité vybrat desorpční činidlo tak, aby byl s jeho pomocí odstraněn všechen 

těţký kov z adsorbentu a zároveň aby si biosorbent zachoval své biosorpční vlastnosti  

a mohl tak být znovu pouţit v dalším biosorpčním cyklu. Takovýmito činidly mohou být 

kyseliny, zásady či některé soli. Jako účinné desorbenty se ukázaly minerální kyseliny, 

jeţ při experimentech popsaných v literatuře zajistily takřka celkovou desorpci vázaných 

kationů z biomasy a současné obnovení sorpčních schopností biosorbentu. Na obrázku 9 

je uvedeno schéma postupu při desorpci [13], [17]. 
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Obrázek 9 - Schéma postupu při desorpci [13] 

V praxi se osvědčilo pouţití minimálně dvou biosorpčních kolon, které umoţňují 

přesouvat se mezi procesy biosorpce a desorpce bez nutnosti proces zastavit [17]. Schéma 

takovéhoto zařízení je uvedeno na obrázku 10. 

 

 

Obrázek 10 - Schéma biosorpčního a desorpčního procesu [9] 
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4. Metody zpracování 

V následující části diplomové práce jsou uvedeny postupy výzkumu biosorpce 

Cr(III) a jeho následná desorpce pomocí rostlinné biomasy křídlatky japonské.  

4.1 Popis biosorbentu 

Ve  své diplomové práci jsem pouţil jako biosorbent rostlinu křídlatku japonskou 

(Reynoutria japonica). 

Křídlatka japonská je vytrvalá, dvoudomá rostlina s přímou lodyhou, která se 

v horní části větví. Dosahuje výšky 100 - 300 cm. Lodyhy jsou duté, křehké, sivé a často 

i červeně skvrnité. Kořenový systém je značně velký, podzemní systém oddenků dosahuje 

hloubky aţ 2 m. Listy jsou krátce řapíkaté, vejčité, zúţené v dlouhou špičku, asi 15 cm 

velké, celokrajné s vyniklou ţilnatinou. Květy jsou bílé, malé, jednopohlavé ve dvou aţ 

ve třech ve svazečcích, uspořádané do lichoklasů. Rostlina kvete od poloviny srpna, 

plodem jsou trojhranné lesklé černé naţky, ale v našich podmínkách se křídlatka 

rozmnoţuje převáţně vegetativně částmi oddenků nebo lodyh [21]. 

Původ má ve východní Asii (Japonsko, Čína a Korea), kde vystupuje aţ do 

nadmořské výše 4 000 m. K nám se dostala jako okrasná zahradní rostlina. Roste na 

celém území od níţin aţ po podhorské oblasti. Vyhovují ji chladnější oblasti, vyţaduje 

dostatečnou zásobu spodní vody. Nejčastěji se vyskytuje na skládkách, rumištích, 

opuštěných plochách, podél komunikací a na březích vodních toků. Tato rostlina je 

vysoce konkurenceschopná a patří mezi jeden z nejvýznamnějších invazních druhů 

v Evropě [22]. 
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Obrázek 11 - Reynoutria japonica [23] 

 

             

Obrázek 12 - Reynoutria japonica [24] 
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4.2 Příprava biosorbentu 

Biosorbent ve formě stonku a listu rostliny Reynoutria japonica byl odebrán 

z oblasti okresu Frýdek Místek na konci srpna roku 2010. Lokalita byla vybrána na 

základě nízkého antropogenního zatíţení oblasti.  

Biomasa ze stonku a listu křídlatky japonské byla zvlášť vysušena na vzduchu, 

rozdrcena, pomleta a proseta na velikost částic menší neţ 0,67 mm. Dále byla biomasa 2x 

promyta destilovanou vodou (1 l destilované vody na 20 g biomasy) a aktivována 0,01 M 

HCl po dobu 90 minut. Poté se celý proces ještě jednou opakoval. Po aktivaci byla 

biomasa sušena při teplotě 90°C po dobu 24 hodin.  

Biosorbent byl připraven jako směs stonků a listů rostliny Reynoutria japonica ve 

dvou různých poměrech – poloprovozní aktivovaný biosorbent 0,5 (dále jen PAB 0,5)  

a poloprovozní aktivovaný biosorbent 2,5 (dále jen PAB 2,5). V případě PAB 0,5 se jedná 

o hmotnostní poměr stonků a listů této rostliny v hodnotě 0,5 (tedy 1g stonku a 2 g listu). 

V případě PAB 2,5 se jedná o hmotnostní poměr stonků a listů této rostliny v hodnotě 2,5 

(tedy 5 g stonku a 2 g listu).    

4.3 Příprava modelových roztoků 

Zásobní roztok chromitých iontů
 

o koncentraci 10 mg.l
-1

 byl připraven 

následujícím způsobem: nejprve byl rozpuštěním 0,5124 g CrCl3.6H20 ve 100 ml 

destilované vody připraven roztok o koncentraci 1000 mg.l
-1

. Z tohoto roztoku byl 

naředěn biosorpční roztok chromitých iontů odpipetováním 20 ml roztoku a doplněním do 

2 l destilovanou vodou. 

4.4 Biosorpční kinetika 

Měření biosorpční kinetiky sleduje pokles koncentrace kovu v roztoku v závislosti 

na čase biosorpce. Cílem je najít hodnotu času, kdy došlo k ustálení změn koncentrace, 

jeţ je nulová nebo stabilní neměnná.  

 Výstupem jsou hodnoty analyzovaných koncentrací kovu, ze kterých se vypočítá 

biosorpce q. Dalším výstupem je graf závislosti biosorpce na čase biosorpce a graf 

závislosti poklesu koncentrace kovů v roztoku na čase biosorpce. Data jsou zapsána 

během měření do záznamové biosorpční tabulky. Pro zajímavost je také vypočítaná 

účinnost biosorpce W (%). 
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4.4.1 Postup 

Nejprve byl připraven roztok chromitých iontů (CrCl3) o koncentraci 10 mg.l
-1

  

v objemu 2 l. Hodnota pH roztoku chromitých iontů byla upravena na pH = 5 pomocí 

přídavku činidel NaOH (c = 0,1 mol.l
-1

) a HCl (c= 0,1 mol.l
-1

) za pouţití mikropipet 

s rozlišením 10 – 1000 μl. Po úpravě pH byl odebrán vzorek charakterizující vstupní 

koncentraci Cr(III) (přibliţně 10±0,5 mg.l
-1

), který byl zakonzervován přídavkem 

0,05±0,005 ml koncentrované HNO3. Tento vzorek je charakteristický a důleţitý, protoţe 

reprezentuje vstupní koncentraci v nulovém čase bez přídavku biosorbentu a koncentrace 

měřeného iontu je zde označována jako vstupní koncentrace ci.  

Do kádinky bylo odměřeno 500 ml roztoku chromitých iontů  a bylo měřeno pH tohoto 

roztoku digitálním pH metrem s přesností na dvě desetinná místa (viz obrázek 13). V čase 

nula byl přidán biosorbent  PAB 0,5 respektive PAB 2,5. Biosorbent byl přidán  

v koncentraci 1 g.l
-1

 (pro 0,5 l biosorpčního roztoku je to 0,5 g biosorbentu) a v další fázi 

měření v koncentraci 10 mg.l
-1

 (pro 0,5 l biosorpčního roztoku je to 5 g biosorbentu). 

Bylo měřeno a udrţováno pH na hodnotě 5±0,1, opět pomocí přídavku činidel NaOH  

(c = 0,1 mol.l
-1

) a HCl (c = 0,1 mol.l
-1

) za pouţití mikropipet s rozlišením 10 – 1000 μl.  

V čase 5; 10; 20; 30; 60 minut byl odebrán vzorek roztoku o objemu 23 ml. 

Vzorek byl přefiltrován přes střední filtr se záchytem částic 20 – 25 μm. Filtrát byl jímán 

do čisté vzorkovnice. Poté byl zakonzervován přídavkem 0,05 ml koncentrované HNO3. 

Hodnoty přídavku činidel byly zapisovány do záznamové biosorpční tabulky, zapsána 

byla také teplota T a pH v čase odběru vzorku. Zbytkový Cr(III) v roztoku po biosorpci 

byl analyzován metodou AAS na přístroji AAS Varian AA280FS dle ČSN EN 1233 

(75 7425) – Jakost vod – Stanovení chromu.  

Laboratorní nádoby typu vzorkovnice, kádinky, pipety musí být předem vyčištěné 

v kyselině dusičné (koncentrované) a poté v destilované vodě. Je nutno dbát na čistotu  

a nekontaminovat vzorky jinými kapalinami, prachem, nečistotami na laboratorním stole 

či kontaminovaným vzduchem. Také je důleţité dbát na objemy odebraných vzorků, 

nesmí docházet k odchylkám objemu, jeţ mohou způsobit při konzervaci vzorku chyby. 

Chyby se vyskytují i vlivem přidávaných činidel (NaOH a HCl), tyto chyby 

zanedbáváme, ale pro orientaci zaznamenáváme mnoţství přidaných činidel, které by 

nemělo být větší neţ 10 ml na 1l sorbovaného roztoku (1% chyba je akceptovatelná).  

 Během filtrace se na filtru uchytí cca 2,5ml roztoku. Proto bylo odebíráno cca  

23 ml vzorku, čímţ se dosáhne toho, ţe ve vzorkovnici bude cca 20ml vzorku.   
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 Kaţdé měření pro jeden druh sorbentu bylo z ekonomických důvodů opakováno 

pouze 2x, přestoţe je obvyklejší trojnásobná kontrola správnosti měření.  

 

Obrázek 13 - Měření pH zásobního roztoku Cr(III) před přidáním biosorbentu 
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4.5 Měření desorpce 

Měření desorpce sleduje nárůst koncentrace kovu v desorpčním činidle. Výstupem 

jsou hodnoty analyzovaných koncentrací kovu, ze kterých se vypočítá desorpce qD  

a desorpční poměr kovu D. Dalším výstupem je sloupcový graf desorpčních poměrů kovu 

v závislosti na různém mnoţství desorbovaného biosorbentu. 

4.5.1 Postup 

Po procesu biosorpce byla nasorbovaná biomasa obsahující Cr(III) navázaný na 

různých funkčních skupinách vysušena při teplotě 25°C po dobu několika dnů a připravena 

k procesu desorpce. Vzorky biomasy k desorpci byly připraveny smícháním nasorbované 

usušené biomasy z jednotlivých biosorpčních procesů o známých hmotnostech (mx/y/z),  

u kterých byla na základě analýz známá i biosorpce (qx/y/z). Z těchto směsných vzorků byl 

naváţen 1 gram nasorbovaného biosorbentu PAB 0,5 pro jeden typ měření a 3 gramy 

nasorbovaného biosorbentu PAB 0,5 pro druhý typ měření. Stejně bylo naváţeno i pro 

nasorbovaný biosorbent  PAB 2,5.  

Byl připraven desorpční roztok HCl o koncentraci cHCl = 0,2 mol.l
-1

. Do 

Erlenmayerových baněk bylo odměřeno 0,05 l desorpčního roztoku. Do tohoto roztoku 

bylo nasypán 1 g (resp. 3 g) nasorbovaného biosorbentu PAB 0,5. Směs byla míchána na 

magnetickém míchadle tak, aby biomasa neplavala na hladině nebo se neusazovala na dně. 

Desorpce probíhala po dobu 60 minut při teplotě 22-26°C při neudrţovaném, silně kyselém 

pH o hodnotě 0,5-1,5. Měření bylo vţdy provedeno dvakrát. Tentýţ postup byl proveden 

s nasorbovaným biosorbentem PAB 2,5.  

Po desorpci byla směs přefiltrována přes hustý filtrační papír a 20 ml filtrátu bylo 

jímáno do čisté vzorkovnice. Vzorek byl zakonzervován a analyzován metodou AAS na 

přístroji AAS Varian AA280FS dle ČSN EN 1233 (75 7425) – Jakost vod – Stanovení 

chromu.   
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5. Výsledky a diskuze 

V této části jsou popsány výsledky z měření kinetiky biosorpce Cr(III) při různých 

koncentracích biomasy a při pouţití různých vzorků biomasy. Také jsou zde komentovány 

výsledky desorpce při různé koncentraci biomasy v sorpčním činidle a při různém typu 

biomasy. 

5.1 Měření kinetiky biosorpce Cr(III)  

Z měření kinetiky biosorpce Cr(III) pomocí biomasy rostliny křídlatky japonské 

(Reynoutria japonica) byly na základě analýz sestaveny grafy z jednotlivých měření  

i grafy z průměrných hodnot ze dvou identických měření. Průměrné hodnoty byly také 

pouţity pro vytvoření grafů znázorňujících srovnání jednotlivých biosorbentů při pouţití 

různých koncentrací biomasy. 

5.1.1 Kinetika biosorpce Cr(III) při koncentraci biomasy 1 g.l-1  

Tabulka 6 obsahuje naměřená data z  I. a II. měření a jejich průměr. Data 

charakterizují proces biosorpce při koncentraci biomasy v roztoku 1 g.l
-1

 a pouţití 

biosorbentu PAB 0,5. 

Tabulka 6 - Měření kinetiky biosorpce Cr(III) u vzorku PAB 0,5 (koncentrace biomasy 1g.l-1) 

Konc. 

biomasy

Čas 

biosorpce 

Objem 

roztoku 

V

Vstupní 

konc.    

c i

Výstupní 

konc. c f

Hmotnost 

biomasy S

Biosorpce 

q

Účinnost 

W

[g.l
-1

] [min.] [l] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [g] [mg.g
-1

] [%]

5 0,5 8,35 0,5 2,15 20,48

10 0,5 7,73 0,5 2,77 26,38

20 0,5 6,25 0,5 4,25 40,48

30 0,5 6,05 0,5 4,45 42,38

60 0,5 6,21 0,5 4,29 40,86

5 0,5 7,59 0,5 3,18 29,53

10 0,5 7,08 0,5 3,69 34,26

20 0,5 6,23 0,5 4,54 42,15

30 0,5 6,08 0,5 4,69 43,55

60 0,5 5,76 0,5 5,01 46,52

5 0,5 7,97 0,5 2,67 25,06

10 0,5 7,405 0,5 3,23 30,37

20 0,5 6,24 0,5 4,40 41,33

30 0,5 6,065 0,5 4,57 42,97

60 0,5 5,985 0,5 4,65 43,72

10,5

10,77

10,635

PAB 0,5 

Průměr z 

měření I. a 

II.

1

1

1

Typ 

sorbentu  

a měření 

PAB 0,5 

Měření I.

PAB 0,5 

Měření II.
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  Z naměřených dat je sestaven graf závislosti biosorpce Cr(III) na čase (obrázek 14) 

a také změna koncentrace v čase (obrázek 15). Lze vidět, ţe biosorpce se ustálila aţ po 20 

minutách, tedy po poměrně dlouhé době. Z výpočtů  zjišťujeme, ţe maximální hodnota 

účinnosti biosorpčního procesu je v tomto případě pouze  46,52 % a v průměru do 40 %, 

coţ není příliš mnoho. Na obrázku 15 lze pozorovat, ţe s rostoucím časem klesá 

koncentrace Cr(III) v roztoku, ale neblíţíme se k její nulové hodnotě. Ustálení změny 

koncentrace je aţ kolem 20 minuty, coţ je příliš dlouho pro praktické vyuţití, kde je nutné 

dosáhnout co nejkratších časů ustálení rovnováhy. 

Časový průběh sorpce Cr(III) PAB 0,5 
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Obrázek 14 - Graf závislosti biosorpce Cr(III) na čase u vzorku PAB 0,5 (koncentrace biomasy 1g.l
-1

) 
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Změna koncentrace  Cr(III)  u PAB 0,5 
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Obrázek 15 - Závislost poklesu koncentrace Cr(III) na čase u PAB 0,5 (koncentrace biomasy 1g.l
-1

) 

 Tabulka 7 obsahuje naměřená data z  I. a II. měření a jejich průměr. Data 

charakterizují proces biosorpce při koncentraci biomasy v roztoku 1g.l
-1

 a pouţití 

biosorbentu PAB 2,5.  

Tabulka 7 - Měření kinetiky biosorpce Cr(III) u vzorku PAB 2,5 (koncentrace biomasy 1g.l-1) 

Koncentrace 

biomasy

Čas 

biosorpce 

Objem 

roztoku 

V

Vstupní 

konc.    

c i

Výstupní 

konc. c f

Hmotnost 

biomasy S

Biosorpce 

q

Účinnost 

W

[g.l
-1

] [min.] [l] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [g] [mg.g
-1

] [%]

5 0,5 8,1 0,5 2,40 25,96

10 0,5 7,61 0,5 2,89 30,44

20 0,5 7,53 0,5 2,97 31,17

30 0,5 8,32 0,5 2,18 23,95

60 0,5 7,18 0,5 3,32 34,37

5 0,5 8,33 0,5 2,44 22,00

10 0,5 7,17 0,5 3,60 32,87

20 0,5 7,99 0,5 2,78 25,19

30 0,5 7,68 0,5 3,09 28,09

60 0,5 7,37 0,5 3,40 30,99

5 0,5 8,215 0,5 2,42 24,01

10 0,5 7,39 0,5 3,25 31,64

20 0,5 7,76 0,5 2,88 28,21

30 0,5 8 0,5 2,64 25,99

60 0,5 7,275 0,5 3,36 32,70

Typ 

sorbentu  

a měření 

PAB 2,5 

Měření II.

PAB 2,5 

Měření I.
1 10,94

1 10,68

PAB 2,5 

Průměr z 

měření I. a 

II.

1 10,81
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 Z naměřených dat je sestaven graf závislosti biosorpce Cr(III) na čase a také změna 

koncentrace v čase. Na obrázku 16 lze vidět, ţe nedošlo k ustálení biosorpce ani po 20 

minutách. V počátku došlo ke zvýšení biosorpce, poté k poklesu a poté opět ke zvýšení. 

Průběh je kolísavý. Kolísaní můţe být způsobeno reakcí iontu na biosorbent, nebo vlivem 

pH, které se různě mění následkem zvratných chemických reakcí na povrchu biosorbentu. 

Kolísání můţe být také způsobeno nesprávným udrţováním pH či chybou při přípravě 

vzorku. 

 

Časový průběh sorpce Cr(III) PAB 2,5 
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Obrázek 16 - Graf závislosti biosorpce Cr(III) na čase u vzorku PAB 2,5 (koncentrace biomasy 1g.l
-1

) 

Na obrázku 17 lze sledovat jistý pokles koncentrace Cr(III), který ovšem dosahuje 

jen velmi malé výše. K ustálení koncentrace došlo zhruba po 30 minutách, avšak nelze 

jednoznačně říci, ţe je to dostačující čas pro dosaţení rovnováţného stavu.  
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Změna koncentrace Cr(III) u PAB 2,5 
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Obrázek 17 - Závislost poklesu koncentrace Cr(III) na čase u PAB 2,5 (koncentrace biomasy 1g.l
-1

) 

5.1.2 Kinetika biosorpce Cr(III) při koncentraci biomasy 10 g.l-1  

Tabulka 8 obsahuje naměřená data z  I. a II. měření a jejich průměr. Data 

charakterizují proces biosorpce při koncentraci biomasy v roztoku 10g.l
-1

 a pouţití 

směsného biosorbentu PAB 0,5.  
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Tabulka 8 - Měření kinetiky biosorpce Cr(III) u vzorku PAB 0,5 (koncentrace biomasy 10g.l-1) 

Koncentrace 

biomasy

Čas 

biosorpce 

Objem 

roztoku V

Vstupní 

konc.    

c i

Výstupní 

konc. c f

Hmotnost 

biomasy S

Biosorpce 

q

Účinnost 

W

[g.l
-1

] [min.] [l] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [g] [mg.g
-1

] [%]

5 0,5 1,1 0,5 9,90 90,00

10 0,5 0,642 0,5 10,36 94,16

20 0,5 0,528 0,5 10,47 95,20

30 0,5 0,554 0,5 10,45 94,96

60 0,5 0,557 0,5 10,44 94,94

5 0,5 1,03 0,5 9,81 90,50

10 0,5 0,635 0,5 10,21 94,14

20 0,5 0,479 0,5 10,36 95,58

30 0,5 0,481 0,5 10,36 95,56

60 0,5 0,45 0,5 10,39 95,85

5 0,5 1,065 0,5 9,86 90,25

10 0,5 0,6385 0,5 10,28 94,15

20 0,5 0,5035 0,5 10,42 95,39

30 0,5 0,5175 0,5 10,40 95,26

60 0,5 0,5035 0,5 10,42 95,39

Typ 

sorbentu  

a měření 

PAB 0,5 

Měření I.
10 11

PAB 0,5 

Měření II.
10 10,84

PAB 0,5 

Průměr z 

měření I. a 

II.

10 10,92

 

Z měření je sestaven graf závislosti biosorpce Cr(III) na čase (obrázek 18) a také 

změna koncentrace v čase (obrázek 19). Vidíme, ţe změna koncentrace se ustálila jiţ po 5 

minutách. Tato hodnota času dosaţení kinetické rovnováhy je velmi dobrá a přijatelná pro 

praktické vyuţití procesu. Z výpočtů  zjišťujeme, ţe maximální hodnota účinnosti 

biosorpčního procesu je v tomto případě  95,85% a v průměru 93%, coţ je velmi vysoká 

hodnota.  
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Kinetika  biosorpce Cr(III) PAB 0,5 
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Obrázek 18 - Graf závislosti biosorpce Cr(III) na čase u vzorku PAB 0,5 (koncentrace biomasy 10g.l
-1

) 
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Obrázek 19 - Závislost poklesu koncentrace Cr(III) na čase u PAB 0,5 (koncentrace biomasy 10g.l
-1

) 
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Tabulka 9 obsahuje naměřená data z  I. a II. měření a jejich průměr. Data 

charakterizují proces biosorpce při koncentraci biomasy v roztoku 10 g.l
-1

 a pouţití 

směsného biosorbentu PAB 2,5.  

Tabulka 9 - Měření kinetiky biosorpce Cr(III) u vzorku PAB 2,5 (koncentrace biomasy 10g.l-1) 

Koncentrace 

biomasy

Čas 

biosorpce 

Objem 

roztoku 

V

Vstupní 

konc.    

c i

Výstupní 

konc. c f

Hmotnost 

biomasy S

Biosorpce 

q

Účinnost 

W

[g.l
-1

] [min.] [l] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [g] [mg.g
-1

] [%]

5 0,5 1,57 0,5 8,45 84,33

10 0,5 0,662 0,5 9,36 93,39

20 0,5 0,544 0,5 9,48 94,57

30 0,5 0,565 0,5 9,46 94,36

60 0,5 0,553 0,5 9,47 94,48

5 0,5 0,925 0,5 9,72 91,31

10 0,5 0,654 0,5 9,99 93,85

20 0,5 0,656 0,5 9,98 93,83

30 0,5 0,667 0,5 9,97 93,73

60 0,5 0,647 0,5 9,99 93,92

5 0,5 1,2475 0,5 9,08 87,92

10 0,5 0,658 0,5 9,67 93,63

20 0,5 0,6 0,5 9,73 94,19

30 0,5 0,616 0,5 9,71 94,04

60 0,5 0,6 0,5 9,73 94,19

PAB 2,5 

Měření II.
10 10,64

PAB 2,5 

Průměr z 

měření I. a 

II.

10 10,33

PAB 2,5 

Měření I.
10 10,02

Typ 

sorbentu  

a měření 

 

Z měření je sestaven graf závislosti biosorpce Cr(III) na čase (obrázek 20) a také 

změna koncentrace v čase (obrázek 21). Vidíme, ţe se změna koncentrace ustálila jiţ po 5 

minutách. Tato hodnota času dosaţení kinetické rovnováhy je velmi dobrá a přijatelná pro 

praktické vyuţití procesu. Z výpočtů  zjišťujeme, ţe maximální hodnota účinnosti 

biosorpčního procesu je v tomto případě 94,57% a v průměru 93%, coţ je velmi vysoká 

hodnota.  
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Kinetika  biosorpce Cr(III) PAB 2,5 
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Obrázek 20 - Graf závislosti biosorpce Cr(III)  na čase u vzorku PAB 2,5 (koncentrace biomasy 10g.l
-1

) 
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Obrázek 21 - Závislost poklesu koncentrace Cr(III) na čase u PAB 2,5 (koncentrace biomasy 10 g.l
-1

) 
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5.1.3 Porovnání průměrných hodnot z měření kinetiky pro 
sorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 při koncentraci biomasy 1g.l-1 a 
10 g.l-1  

Z tabulky 10 i obrázku 22 je dobře patrné srovnání mezi jednotlivými sorbenty 

PAB 0,5 a PAB 2,5 a také srovnání mezi pouţitím těchto biosorbentů v koncentraci 1g.l
-1

  

a 10g.l
-1

. Z hlediska biosorpční kinetiky vykazují lepší výsledky biosorbenty v koncentraci 

10g.l
-1

. 

Tabulka 10 - Porovnání průměrných hodnot z měření kinetiky 

Koncentrace 

biomasy

Čas 

biosorpce 

Objem 

roztoku 

V

Vstupní 

konc.    

c i

Výstupní 

konc. c f

Hmotnost 

biomasy S

Biosorpce 

q

Účinnost 

W

[g.l
-1

] [min.] [l] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [g] [mg.g
-1

] [%]

5 0,5 7,97 0,5 2,67 25,06

10 0,5 7,405 0,5 3,23 30,37

20 0,5 6,24 0,5 4,40 41,33

30 0,5 6,065 0,5 4,57 42,97

60 0,5 5,985 0,5 4,65 43,72

5 0,5 8,215 0,5 2,42 24,01

10 0,5 7,39 0,5 3,25 31,64

20 0,5 7,76 0,5 2,88 28,21

30 0,5 8 0,5 2,64 25,99

60 0,5 7,275 0,5 3,36 32,70

5 0,5 1,065 0,5 9,86 90,25

10 0,5 0,6385 0,5 10,28 94,15

20 0,5 0,5035 0,5 10,42 95,39

30 0,5 0,5175 0,5 10,40 95,26

60 0,5 0,5035 0,5 10,42 95,39

5 0,5 1,2475 0,5 9,08 87,92

10 0,5 0,658 0,5 9,67 93,63

20 0,5 0,6 0,5 9,73 94,19

30 0,5 0,616 0,5 9,71 94,04

60 0,5 0,6 0,5 9,73 94,19

Typ 

sorbentu  

a měření 

10,635

PAB 0,5 

Průměr z 

měření I. a 

II.

1

PAB 2,5 

Průměr z 

měření I. a 

II.

1 10,81

PAB 0,5 

Průměr z 

měření I. a 

II.

10 10,92

PAB 2,5 

Průměr z 

měření I. a 

II.

10 10,33
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Kinetika  biosorpce Cr(III) PAB 0,5 a PAB 2,5 
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Obrázek 22 - Grafické porovnání průměrných hodnot z měření kinetiky 

Na obrázku 23 je znázorněna závislost změny koncentrace v modelovém roztoku 

chromu, který byl sorbován v časovém úseku 60 minut. Lze pozorovat, ţe největší pokles 

nastal v prvních 5 minutách, jak u koncentrace biomasy 1 g.l
-1

, tak i u koncentrace 10 g.l
-1

, 

avšak vyšší koncentrace biomasy dekontaminuje modelový roztok od chromu s vyšší 

účinností a změna koncentrace je tedy největší. U koncentrace biomasy 10 g.l
-1

 dochází  

k ustálení změn koncentrace jiţ po 10 minutách, u koncentrace 1 g.l
-1

 dochází k ustálení 

změn koncentrace aţ po 20 minutách.  
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Obrázek 23 - Průměrná změna koncentrace Cr(III) při různé koncentraci sorbentu druhu PAB 0,5  

a PAB 2,5 

5.2 Desorpce  

Tabulka 11 obsahuje hmotnosti nasorbovaného biosorbentu po biosorpci chromu  

u dílčích měření - mx/y/z, ze kterých byl připraven směsný nasorbovaný biosorbent. Tento 

směsný biosorbent, který má teoretickou nasorbovanost qx/y, byl pouţit pro následnou 

desorpci.  

Tabulka 11 - Hmotnosti nasorbovaného biosorbentu a hodnoty teoretické koncentrace iontu v 

jednom gramu směsného nasorbovaného biosorbentu 

Koncentrace 

biomasy
m x/y/z q x/y/z q x/y

X Y Z [g.l
-1

] [g] [mg.g
-1

] [mg.g
-1

]

10 0,5 1 1 0,394 4,290

10 0,5 2 1 0,369 5,010

10 0,5 1 10 3,877 10,440

10 0,5 2 10 3,952 10,390

10 2,5 1 1 0,394 3,320

10 2,5 2 1 0,394 3,400

10 2,5 1 10 3,952 9,470

10 2,5 2 10 3,785 9,730

Označení 

vzorku

9,902

9,021
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Tabulka 12 obsahuje naměřená data z  měření desorpce. Také jsou zde uvedeny 

výsledky výpočtu desorpce qD a desorpčního poměru kovů D.  

Tabulka 12 - Desorpční tabulka 

Koncentrace 

směsného 

nasorbovaného 

biosorbentu 

c A c C c D

m 

(nasorbovaný 

biosorbent)

V D   HCl 

(0,2M)
q D D

X Y Z [g.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [mg.l
-1

] [g] [l] [mg.g
-1

] [%]

10 0,5 1 20 10,78 0 1,054 1 0,05 0,05 9,78

10 0,5 2 20 10,78 0 1,047 1 0,05 0,05 9,71

10 0,5 1 60 10,78 0 3,73 3 0,05 0,06 34,60

10 0,5 2 60 10,78 0 4,08 3 0,05 0,07 37,85

10 2,5 1 20 10,57 0 1,01 1 0,05 0,05 9,56

10 2,5 2 20 10,57 0 1,04 1 0,05 0,05 9,84

10 2,5 1 60 10,57 0 3,55 3 0,05 0,06 33,59

10 2,5 2 60 10,57 0 3,76 3 0,05 0,06 35,57

Označení vzorku

 

Obrázek 24 v podobě sloupcového grafu vyjadřuje rozdíl desorpčního poměru kovu 

u nasorbovaného biosorbentu PAB 0,5 a PAB 2,5 při různém mnoţství desorbovaného 

biosorbentu (hmotnosti 1g a 3 g v 50 ml desorpčního činidla). Lze vidět, ţe při koncentraci 

1 g desorbovaného biosorbentu je uvolněno do desorpčního roztoku zhruba 3x méně kovu 

neţ při koncentraci 3 g desorbovaného biosorbentu. Toto zjištění potvrzuje, ţe při vyšší 

koncentraci desorbovaného biosorbentu se uvolňuje více kovu do desorpčního činidla.  

Výpočty desorpčního poměru kovu ukazují, ţe při desorpci došlo  

k nevýznamnému uvolnění iontů z nasorbované biomasy a tudíţ desorpce nebyla účinná. 

Při desorpci za uvedených podmínek tedy nedošlo k zakoncentrování roztoku a tím nebylo 

dosaţeno poţadovaného cíle pro desorpci.  

Nízká účinnost desorpce je způsobena nejspíše volbou nevhodného desorpčního 

činidla či jeho koncentrace. Variantou pro vysvětlení neúčinné desorpce je taktéţ moţnost 

chemické změny oxidačního čísla u chromu.   
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Obrázek 24 – Sloupcový graf závislosti desorpčního poměru kovu na hmotnosti nasorbovaného 

biosorbentu 
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6. Doporučení pro další postup ve výzkumu 

Navrhuji pouţití biosorbentu připraveného z rostliny křídlatky japonské 

(Reynoutria japonica) na reálné odpadní vody a měření kinetiky biosorpce u reálných 

odpadních vod. Pro proces desorpce navrhuji pouţití kyseliny sírové (H2SO4) jako 

desorpčního činidla. Také navrhuji analyzovat maximální sorpční kapacitu sorbentu.  
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat biosorpční vlastnosti biomasy rostliny křídlatky 

japonské (Reynoutria japonica) v případě odstraňování trojmocného chromu z modelových 

roztoků.  

V úvodní části diplomové práce jsou uvedeny základní charakteristiky těţkých 

kovů a u vybraných také jejich toxikologické působení na organismus. Dále jsou popsány 

konvenční technologie pro odstraňování těţkých kovů z odpadních vod a také další 

alternativa jejich dekontaminace – biosorpce.  

V praktické části  diplomové práce se jako biosorbent pro biosorpci Cr(III) 

pouţívala biomasa rostliny Reynoutria japonica, resp. směsná biomasa jejího stonku a listu 

ve dvou různých poměrech. Výsledky naznačují, ţe různé poměry stonku a listu ve 

směsném biosorbentu nemají podstatný vliv na biosorpci. Toto zjištění je výhodné pro 

ekonomiku  případného praktického vyuţití křídlatky japonské jakoţto biosorbentu 

v průmyslových aplikacích z důvodu jednodušší přípravy biosorbentu. Pro biosorpci 

Cr(III) byly pouţity dvě různé koncentrace biomasy, z nichţ se jako účinnější při 

dekontaminaci Cr(III) projevil poloprovozní aktivovaný biosorbent o koncentraci 10 g.l
-1

. 

Na základě měření desorpce nasorbovaného směsného biosorbentu bylo zjištěno,  

ţe za daných podmínek neproběhla desorpce dle očekávání a nedošlo k zakoncentrování 

roztoku. Toto bylo s největší pravděpodobností způsobeno výběrem nevhodného 

desorpčního činidla či jeho koncentrací. 

Na základě provedených výzkumů se křídlatka japonská jeví jako vhodný 

biosorbent s dobrými kinetickými charakteristikami a vysokou účinností dekontaminace 

modelového roztoku od Cr(III). Vyuţití křídlatky japonské jako biosorpčního činidla při 

biosorpci těţkých kovů z odpadních vod by mohlo být také poměrně výhodné pro její 

rozšířenost, konkurenceschopnost a rychlou obnovitelnost. V případě komerčního pouţití 

tohoto biosorbentu je však nutno zváţit moţný negativní dopad pěstování této invazní 

rostliny na okolní ekosystém.  
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