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Anotace 

Tématem bakalářské práce je studium granulace biosorbentů, jako technologií, která má 

přispět k efektivnímu procesu biosorpce, hlavně u biosorbentů s jemnou strukturou. Práce je 

rešeršně zpracovaná a zabývá se problematikou procesu biosorpce a stručnou charakteristikou 

makovic máku setého (Papaver somniferum L.), jako vhodného biosorbentu, který je snadno 

dostupný a levný k odstranění těţkých kovů z roztoků, jmenovitě chromu. Dále jsou v práci 

vymezeny pojmy jako biosorbent, mechanismy biosorpce. 
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Annotation 

The topic of this thesis is to study the grnulation of biosorbents, such as technology, which 

sould contribute to effective biosorption, mainly in the fine structure of the biosorbents. 

The work is processed and rearch deals with questions of the biosorption process and a 

brief description poppy opium ( Papaver somniferum L.) as a suitable biosorbents, which is  

readily available and inexpensive to remove heavy metals from solutions, namely 

chromium. Further, there are defined terms such as biosorbents, biosorption mechanisms. 
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Biosorption, biosorbent, granulation, heavy metals, chrome, opium poppy (Papaver 

somniferum L.) 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

S rozvojem moderního průmyslu a techniky roste rovněţ nejen celosvětová produkce 

ale i spotřeba kovů, z čehoţ vyplývá, ţe také musí logicky docházet ke zvyšování obsahu 

kovů v ţivotním prostředí. Znečištění ţivotního prostředí těţkými kovy bývá způsobeno 

především antropogenní činností nebo ale zcela ve výjimečných případech také přírodní 

cestou. K antropogenním činnostem lidstva patří především vypouštění odpadních vod 

z průmyslu kontaminované těţkými kovy do řek a moří nebo emise z elektráren, 

automobilů, které unikají do ovzduší. Ke kontaminaci ţivotního prostředí těţkými kovy 

přirozenou cestou se řadí vulkanická činnost, zvětrávání rud, větrná eroze, lesní poţáry či 

mikroorganismy. Toto znečištění můţe mít při dnešním vývoji katastrofální následek na 

přirozenou rovnováhu v ekosystémech biosféry.
1
 

Polutanty v ovzduší jsou součástí koloběhu, kdy pomocí sráţek se dostávají 

z ovzduší a dochází tak ke kontaminaci půdy nebo vody. Naopak toxické látky, které 

znečišťují půdu a vodu jsou uvolňovány do ovzduší.
2
 Kovy se kumulují v ţivých pletivech 

a tkáních v rámci potravinového řetězce, na jehoţ vrcholu stojí člověk. Nebezpečí se 

zvyšuje při kumulaci kovů jak v organismu člověka, tak i v ţivotním prostředí.
3
 

V současné době existuje mnoho fyzikálně-chemických nebo také biologických 

metod k odstranění iontů těţkých kovů z průmyslových odpadních vod.
4
 Mezi ty 

fyzikálně-chemické procesy patří například elektrochemické metody a různé membránové 

procesy. Řada těchto metod obsahuje širokou škálu procesů pouţitelných k mobilizaci 

polutantů a jejich následnou destrukci. Tyto technologie jsou však poměrně ekonomicky 

náročné a v případě nízkých koncentrací kovů bývají značně neefektivní a také 

neekonomické. Z ekologického hlediska zase mají značný problém, protoţe vznikají 

toxické látky, které je třeba buď vhodně uskladnit, nebo zlikvidovat.
3
 

K těm biologickým metodám patří především biodegradace, kdy většina organických 

látek a některé anorganické sloučeniny jsou odstraňovány enzymy ţivých organismů. 

Technologie pouţívající biodegradačních procesů k odstranění či detoxikaci polutantů 

z ţivotního prostředí, tedy vody či půd nebo ohroţující lidské zdraví nebo ekosystém se 

nazývá bioremediace. Procesy zaloţené na biologickém odstranění jsou mnohem levnější 

a šetrnější k ţivotnímu prostředí.
2
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Jednou z dalších moţností, která je ekonomicky rovněţ mnohem výhodná, 

ekologická a účinná pro odstranění nebo znovu získaní těţkých kovů z odpadních vod je 

technologie nazývaná biosorpce
4
 nebo méně pouţívaná bioakumulace

5
.  

Bioakumulace neboli také aktivní biosorpce představuje především zachycení 

některých látek přímo do orgánů či tkání ţivých organismů a je závislá především na 

přítomnosti ţivin mikroorganismů. Na rozdíl od biosorpce je však poměrně pomalá. 

U pasivní biosorpce se jedná o poměrně rychlé zachytávaní těţkých kovů naopak na 

povrchu buněčné stěny biologického materiálu, který slouţí jako biosorbent.
6
 Svou 

účinností je srovnatelná například s iontově-výměnným systémem, ovšem s daleko 

menšími náklady na realizaci
3
. 

Výhody aplikace biosorpce na odstranění kovů z roztoků v porovnání s jinými 

technologiemi lze shrnout do následujících bodů: 

 aplikovatelnost na odstranění kovů z roztoků v širokém intervale koncentrací, 

 organické minerály neinterferují s navázanými ionty, 

 proces je rychlý a probíhá za normálních podmínek (teplota, tlak), 

 biomasu je moţné pouţít opakovaně, 

 vysoká selektivita, 

 velmi nízká cena biosorbentů, 

 při odstraňování ušlechtilých kovů je moţné je získat konvenčními způsoby. 

Za nevýhodu biosorpce lze povaţovat především poměrně velký nedostatek 

informací o jejich mechanismech, které se pouţívají k sorpci kovů na povrchu buněk, coţ 

má pak za následek potíţe při usměrňování celého procesu a hledání nových vhodných 

biosorbentů.
4
 

V předloţené bakalářské práci je rešeršně zpracována problematika biosorpce. Jsou 

zde vymezeny základní pojmy jako biosorpce, biosorbent, mechanismy biosorpce. Rešerše 

je zaměřena také na technologii, která můţe významně přispět k efektivnímu procesu celé 

biosorpce, zvláště u biosorbentů, které mají jemnou strukturu a tou je granulace 

biosorbentů. Vzhledem k tomu, ţe bych se chtěla touto problematikou zabývat také ve své 

diplomové práci, jmenovitě bych chtěla aplikovat tento proces granulace na biosorbent 
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makovice máku setého (Papaver somniferum L.) a zabývat se odstraněním těţkých kovů 

z odpadních vod, jmenovitě chromu. Proto se ve své prácí zabývám stručnou 

charakteristikou jak máku setého, tak chromu. Tento biosorbent je dostupný a levný, 

protoţe se jedná o odpadní materiál ze zemědělství. 
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2 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ V ŘEŠENÉ PROBLEMATICE 

Na výzkum nových technologií, které dokáţou eliminovat toxické látky z ovzduší, 

vod a půd jsou kladeny stále větší nároky. V dnešní době existuje mnoho technologií 

k odstranění toxických kovů z ţivotního prostředí například sráţení ve formě málo 

rozpustných hydroxidů, elektrochemické metody, kapalinové extrakce a různé 

membránové procesy, ale ne všechny, jak jsem jiţ uvedla i v úvodu své bakalářské práce, 

jsou vţdy ekonomicky zcela výhodné.  

Sráţení ve formě málo rozpustných hydroxidů je sice velmi účinné a levné za 

zvýšené hodnoty pH (10-12), bohuţel při této metodě ale vzniká odpad, který můţe při 

uloţení na skládku znova zpětně kontaminovat vodu. 

Elektrochemické metody jsou vhodné pro koncentrovanější roztoky a také roztoky 

s obsahem ušlechtilých kovů. Perspektivní jsou také membránové procesy a kapalinová 

extrakce, ale ve světě jsou tyto technologie stále ve vývoji.
4
 

První zmínky o procesu biosorpce byly datovány asi od osmdesátých let 19. století, 

kdy se potvrdila schopnost mikrobiální buňky koncentrovat v sobě některé kovy 

kontaminující ţivotní prostředí. Této skutečnosti mělo být vyuţito. 

V roce 1935 se biosorpcí zabývali Adams a Holmes v práci o odstraňování vápníku 

a hořčíku kůrou trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia). Později roku 1961 se Gerald W. 

zase podílel například na odstraňování uranu pomocí kvasinek
7 

a roku 1966 Polikarpov, 

zabývající se radioekologií zjistil, ţe radionuklidy vyskytující se v mořské vodě, lze 

akumulovat na organismy a to nezávisle na ţivočišné funkci buňky.
8 

Postupně se 

hromadící poznatky z oblasti biosorpce vedly k hledání stále nových technologií, které by 

měly být finančně nenáročné a zaloţené na vyuţití organismu k odstranění kovů 

z odpadních vod. Větší zájem byl kladen především na kinetiku, termodynamiku a také na 

rovnováhu biosorpce, kdy vyuţívali poznatku získaných z adsorpce na aktivním uhlí. 

V osmdesátých letech 20. století došlo k rozvoji imobilizačních technik a docházelo 

rovněţ k úpravám biomasy ve formě různých typů granul.
9 

Poté se ale výzkumy více 

zaměřily na objasnění mechanismu biosorpce, účinků iontů a selektivity. Začaly se 

pouţívat zcela nové organismy, jejich části nebo produkty jejich metabolismu. Vyuţívaly 

se dokonce i různé matematické modely k objasnění mechanismu biosorpce.
4
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Existuje také celá řada biologických materiálů, které lze pouţít na odstranění kovů 

z odpadních vod, ale ne všechny jsou ale účinné a zároveň levné a snadno dostupné. 

K studiu biosorpčního procesu se pouţívaly různé druhy bakterií
10

, hub
11

, slunečnice
12

, 

zemědělský odpad
13

, průmyslový odpad nebo vedlejší produkty
14

. 

Nicméně, většina biosorbentů jsou ve formě rozptýlených mikroorganismů 

a jejich charakteristiky jako jsou malé velikosti částic, nízká hustota, špatná 

mechanická pevnost a malá tuhost by znamenala praktické problémy při oddělení 

biosorbentu od kapaliny a následnou regeneraci nebo by mohlo také omezit její 

aplikace v reálných podmínkách.  

Právě imobilizované typy biosorbentů můţou překonat tyto nevýhody, ale tyto 

imobilizační postupy jsou drahé a sloţité. Proto se začalo vyuţívat aerobních granulí, které 

mají vynikající schopnost jako hustou a silnou mikrobiální struktura, vysokou koncentraci 

biomasy. Toto nasvědčuje, ţe aerobní granule mohou být dobrým kandidátem k odstranění 

těţkých kovů z roztoků.
15

 

 



Lucie Kačinská: Moţnosti vyuţití granulace biosorbentů při sorpci těţkých kovů 

2011  6 

3 BIOSORPCE 

Biosorpce můţe být definována jako schopnost biologických materiálů na sebe vázat 

a koncentrovat těţké kovy z odpadních vod a to bez poţadavku na jakoukoliv energii. Je 

zaloţena na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami 

buněčné stěny pouţitého biosorbentu. Jedná se o poměrně velmi sloţitý jev, kdy některé 

druhy kovů mohou být uloţeny přímo v buněčné stěně biosorbentu a to prostřednictvím 

různých biosorpčních procesů jako například iontové výměny, chelatace atd.
16

  

Během procesu biosorpce se ionty těţkých kovů neštěpí, ale naopak se zachycují na 

biologických materiálech, a tím dochází k jejich následnému odstranění.
5
 V podstatě jde 

o velmi rychlý a také účinný proces, který ale není závislý na metabolismu pouţitého 

sorbentu. Naopak bioakumulace je zase metabolicky aktivní proces. Jde o intercelulární 

příjem kovů, který je způsobený zvýšenou permeabilitou membrány. Ionty kovů jsou 

transportovány do buněčné stěny a dochází k vázání do buněčné stěny nebo některých 

orgánů.  

Důvodem menší aplikovatelnosti je nutnost poskytnout bakteriální populaci 

dostatečný příjem ţivin, určité pH, teplotu a zároveň zabránit toxickému působení těţkých 

kovů a jiných faktorů prostředí. To znamená, ţe pokud jsou pro ţivou biomasu vytvořeny 

správné podmínky, můţe se pouţívat neomezenou dobu, ale její sorpční proces je značně 

pomalejší.
17 

Oba procesy lze ale v praxi jen velmi těţko jednoduše odlišit.
4
  

Mezi hlavní výhody biosorpce tedy patří nízké náklady, vysoká účinnost, 

minimalizace chemických a biologických kalů, regenerace biosorbentu a moţnosti vyuţití 

získaného kovu
17

.  

V roce 2005 ve studii Xin Cai Chenem a jeho spolupracovníky, jejímţ úkolem bylo 

srovnat účinnou toleranci Cu a Zn na P. putida CZ1, Studie měla ukázat vliv reakčního 

času, počátečního pH a počáteční koncentraci na mnoţství sorbovaného Zn a Cu ţivými 

a usmrcenými buňkami. Výsledkem této studie bylo, ţe vazebná kapacita ţijících buněk 

P. putida CZ1 je vyšší neţ u usmrcených mikroorganismů. Důvodem tohoto výsledku 

vyšší aktivity příjmu Cu a Zn u ţivých buněk můţe být způsobena zvýšenou intercelulární 

akumulací.
 5 
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3.1 Mechanismy biosorpce 

Existují různé způsoby, kterými se kov můţe dostat do buňky. Jak jiţ bylo 

naznačeno, ionty kovů se mohou zachytávat na buněčné stěně zvoleného biosorbentu nebo 

také na extracelulárních polymerech. Dále se za aktivního či pasivního transportu mohou  

dostat do buněk a zde se pak vázat na různé molekuly nebo ukládat v některých 

organelách. Buňky pak mohou vylučovat do prostředí látky, které vysráţí či pevně naváţí 

na kovové ionty nebo mohou svou metabolickou aktivitou převést tyto ionty na méně 

toxické sloučeniny.
18

  

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

zaloţený především na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními 

skupinami buněčné stěny. Buněčná stěna je převáţně tvořena polysacharidy, lipidy 

a proteiny. Tyto látky nabízejí mnoho vazebných moţností pro kovy.
19

 Hlavními 

vazebnými skupinami jsou především karboxylové, aminové, thiolové, fosfátové a také 

hydroxylové. Vazba kovových iontů je však ovlivněna řadou vnějších faktorů jako 

hodnota pH prostředí, teplota prostředí a také přítomností jiných iontů obsaţených 

v prostředí. Navázaní kovu na buněčnou stěnu je poměrně rychlé a vratné.
4
 

Podle podstaty charakteru sil způsobující vazbu rozpuštěné látky k povrchu tuhé fáze 

biosorbentu, lze rozdělit na: 

 Fyzikální adsorpci. 

 Chemisorpci. 

 Iontovou výměnu. 

Fyzikální adsorpce není jednoduchý proces a je poměrně obtíţné ho teoreticky 

popsat. Není zcela specifická, probíhá především na celém povrchu tuhých látek při 

relativně nízkých teplotách. Adsorbované molekuly na povrchu drţí mezimolekulové 

(Van der Waalsovy) síly. Vlastní adsorpce tedy probíhá na celém povrchu tuhé fáze, 

jelikoţ molekuly adsorbátu nejsou vázány na určité specifické místo povrchu adsorbentu. 

Zároveň však můţe docházet k tvorbě několika vrstev adsorbátu, a to především 

v závislosti na velikosti poutavých sil a objemu pórů, čímţ lze pak dosáhnout značného 

nárůstu adsorpční kapacity. Adsorpční rovnováha se dostavuje poměrně rychle. Za určitých 
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podmínek můţe dojít také k desorpci, tedy k zpětnému uvolnění adsorbovaných molekul 

z povrchu látky (adsorbentu).
19

 

Při chemisorpci dochází k chemické reakci mezi adsorbentem (látka, která je 

schopna vázat různou silou látky z roztoku) a adsorbátem (látka adsorbována na fázovém 

rozhraní) na jeho povrchu. Proces tak probíhá jen na určitých místech povrchu adsorbentu, 

a to na tzv. aktivních (adsorpčních) centrech, která mají vyšší aktivační energii potřebnou 

pro vznik chemické vazby. Vznikají tak adsorpčního centra. Můţe se proto tvořit jen jedna 

vrstva molekul absorbátu. Jedná se v podstatě o povrchovou reakci spojenou s porušením 

a vytvořením chemických vazeb. Podstatou chemisorpce je proto interakce často zaloţená 

na elektronové vazbě. 

Za nejpouţívanější metodu k odstranění kovů z roztoku biomasou, je povaţována 

iontová výměna. Jedná se o velmi reverzibilní chemickou reakci, kdy kovový iont 

v roztoku je díky elektrostatické síle vyměněn za iont na imobilní pevné částici, který je 

umístěn na buněčné stěně nebo membráně. Jako iontově výměnné částice se pouţívají 

například přirozeně se vyskytující zeolity nebo synteticky vyráběné organické pryskyřice. 

Ty se sice pouţívají častěji, ale jsou poměrně nákladné. Tento proces je jinak velmi rychlý, 

nezávislý na teplotě prostředí a energii metabolismu.
4
  

Existují techniky, které se pouţívaly jen pro zjištění umístění těţkých kovů 

uvnitř mikrobiální buňce (např. infračervená spektroskopie IR, elektronová mikroskopie 

SEM). Technologie  ESCA (X-paprsková fotoelektronová spektroskopie) umoţňuje 

stanovení vazebné energie elektronu v atomech nebo v molekulách, jenţ je závislá na 

distribuci valenčních změn a podává tedy informaci o oxidovaném stavu atomu. 

V současnosti jsou pro odůvodnění mechanismů biosorpce vyuţívány různé chemické 

modifikace funkčních skupin buněčné stěny.
 20 

V důsledku mechanismu biosorpce je důleţité znát i proces získávání odstraněného 

kovu z roztoku pro jeho následné pouţití. Biosorbent musí být regenerován. Optimální 

eluce musí být účinná, nesmí znečišťovat nebo jakýmkoliv způsobem poškodit biosorbent 

a hlavně musí být levná. Potenciální získávání kovu z koncentrované desorpce se provádí 

pomocí jiného zařízení, které má zcela odlišný proces či sled operací. Nejčastěji se 

provádějí elektrolytické postupy k navrácení kovů z koncentrovaných roztoků. 
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Ghasemi M. et al. se zabýval odstraněním uranu (VI) z vodných roztoků pomocí 

hnědých řas Cystoseira indica. Tento biosorbent byl regenerován 0,1 M HCl a její účinnost 

byla zkoumána ve 3 cyklech. Doba průniku a příjem uranu (VI) neustále klesá z 283 do 

180 min a 315,43-248,61 mg/g. Je zřejmé, ţe toto chování je způsobeno především 

postupným zhoršováním biomasy z důvodu neustálého pouţívání.
 21 

3.2 Rovnováha biosorpčního procesu 

Zvolený biosorbent by měl mít především poměrně vysokou schopnost přitahovat 

ionty sorbátu a vázat ho různými mechanismy. Celý proces v podstatě trvá aţ do ustálení 

rovnováhy mezi rozpuštěným a vázaným sorbátem. Kvalita sorpčního materiálu se hodnotí 

právě podle schopnosti přitahovat a udrţet sorbát v pevné, nepohyblivé fázi.
19

 

Rovnováţné sorpční modely biosorpce popisují rovnováhu především mezi pouţitým 

biosorbentem a kovem, který má být odstraněn z roztoku. Mezi nejpouţívanější modely 

patří: 

 Langmuirova sorpční izoterma, která je nejčastějším teoretickým modelem 

aplikovatelným především pro jednovrstvou adsorpci, kdy aktivity povrchových 

vrstev jsou úměrné k jejich koncentraci a počet sorpčních míst je konstantní. 

 Freundlichova sorpční izoterma se pouţívá jako empirický vztah a běţně se 

podle literatury aplikuje především pro interpretaci experimentálních údajů. 

3.3 Faktory ovlivňující rovnováhu procesu 

Ne vţdy však probíhá biosorpce za vhodných podmínek. Často je ovlivňována řadou 

faktorů, které mají podstatný vliv na sorpční kapacitu sorbentu nebo rychlost sorpce.
2
 Mezi 

základní faktory ovlivňující rovnováhu biosorpčního procesu patří teplota roztoku, 

hodnota pH, koncentrace biomasy a přítomnost jiných iontů. Mnoţství vázaných kovů 

rovněţ závisí na zvoleném biosorbentu, typu kovového iontu a jeho koncentraci a také 

velikost biosorbentu.
3
  

Závislost biosorpce na počáteční koncentraci kovu v roztoku je tím intenzivnější, 

čím je počáteční koncentrace vyšší a probíhá do té doby, neţ jsou všechna vazebná místa 

obsazena. 
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Jedním z ovlivňujících faktorů je teplota, která můţe mít vliv například na stabilitu 

kovového iontu v roztoku, autoprotolytickou konstantu vody, stabilitu komplexů 

biosorbent-kov, konfiguraci buněčné stěny a ionizaci buněčné stěny. Z chemického 

hlediska by měla teplota ovlivňovat proces v závislosti na vybraném ději. U fyzikální 

adsorpce by měla účinnost růst s klesající teplotou, ale u chemisorpce naopak účinnost 

roste s rostoucí teplotou. Najdou se ovšem i případy, kdy teplota neovlivňuje vůbec sorpční 

proces.
19

 Biosorpce probíhající za teploty v rozmezí 20-35 ºC má ve srovnání s jinými 

faktory jen malý vliv na průběh biosorpce.  

Volesky uvádí, ţe při sorpci kobaltu (Co) hnědou řasou Ascophyllum nodosum, kdy 

se teplota zvýšila ze 4 na 23 °C, vzrostla účinnost sorpce o 50-70 %. Dalším zvýšením 

teploty na 40 °C došlo ke zvýšení účinnosti jen nepatrně. Při překročení teploty nad 60 °C 

došlo k narušení struktury sorbentu a ztrátě sorpční kapacity.
3
  

Důleţitým parametrem, na němţ závisí průběh biosorpce je hodnota pH. Značně 

ovlivňuje rozpouštění a chování kovů v roztoku a taky ovlivňuje aktivitu funkčních skupin 

biomasy. Základní sloţky buněčné stěny jsou protonové nebo deprotonované a to právě 

v závislosti na hodnotě pH prostředí.  

Při nízkých hodnotách pH jsou místa na buněčné stěně vázaná s H
+
 ionty, tudíţ pak 

zabírají místo jiným kationtům. Zvyšováním hodnoty pH se zvyšuje také mnoţství ligandů 

s negativním nábojem buněčné stěny, coţ vlastně umoţňuje vazbu jiným kationtům.
10

 

Volesky například uvádí optimální hodnotu pH pro kationty jako hodnotu pH>4,5 a pro 

anionty v rozmezí hodnot pH od 1,5 do 4.
3,19

  

Například sorpce uranu buňkami aktinomycet 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 

rychlost adsorpce prudce klesá. Extremní hodnoty pH mohou poškodit strukturu buněk 

biosorbentu, coţ můţe být doprovázeno úbytkem jeho hmotnosti a sníţením sorpční 

kapacity. Obecně lze shrnout, ţe proces biosorpce kovů z roztoku obvykle vzrůstá 

v rozmezí hodnot pH=4-8 a je limitován výběrem biomasy a kovem.
12 

Také koncentrace biomasy ovlivňuje biosorpci, kdy u niţší koncentrace biomasy 

dochází k většímu příjem kovu. Bylo prokázáno, ţe vysoká koncentrace biomasy velmi 

dobře odstraňuje kov z roztoku, ale hmotnost kovu vztaţené na miligram suché hmotnosti 
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biomasy je poměrně nízká. Vysoká koncentrace často vede k tvorbě velkých agregátů, 

které narušují vytvořenou rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky.
22

 

Jestliţe je potřeba odstranit z roztoku jeden druh kovu, musí se brát v úvahu, ţe 

sorpce můţe být ovlivněna přítomností jiných kovů v roztoku. Míra inhibice biosorpce 

daného kovu závisí na síle, kterou se jednotlivé kovy váţí na biomasu.  

Povrchové ale i podzemní vody mohou obsahovat jak těţké kovy, tak rovněţ kovy 

alkalických zemin, které spolu soupeří o vazebná místa. Obecně platí, ţe lehké kovy 

(alkalické a kovy alkalických zemin) se váţí mnohem slaběji neţ těţké kovy nebo dokonce 

radioaktivní prvky. Proto přítomnost lehkých kovů příliš neovlivňuje významně sorpci 

kovů těţkých, ale i přesto však dochází ke sníţení volných vazebných míst pro těţké kovy 

a tím se sniţuje také účinnost procesu biosorpce.
19

  

Velikost biosorbentu také ovlivňuje biosorpci. Menší částice se upřednostňují, 

protoţe dochází rychleji k vyrovnání rovnováhy. Důleţité jsou také experimenty, které určí 

vhodnou velikost biosorbentu. Pokud je k dispozici biosorbent v práškové formě jako 

průmyslový odpad, musí dojít k jeho zpevnění. Granulace je proto velmi efektivní 

v biosorpčních sloupcích.
 23
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4 BIOSORBENT 

Biosorbent je látka, které se účastní procesu biosorpce. K tomuto procesu můţe být 

pouţita mikrobiální nebo také rostlinná biomasa. Většinou se jedná o řasy získané z moří 

a oceánů, mikroorganismy jako plísně, vláknité houby, kvasinky, bakterie anebo mrtvá 

biomasa jako odpad získávaný z průmyslové činnosti.
3
 

V dnešní době existuje široká škála biosorbentů, schopné vázat těţké kovy, ale jen 

některé z nich mají dostatečně vysokou kapacitu vazeb a selektivitu. Různá afinita 

biosorpčního materiálu vyţaduje rozdílnou selektivitu biosorpce. Některé materiály jsou 

schopny vázat a znehybnit více kovů, jiné jsou selektivní pro menší mnoţství kovů.
4
 

Selektivita biosorbentu závisí na druhu biomasy, sloţení v roztoku, způsobu přípravy 

biosorbentu a fyzikálně-chemických procesech, které se na biosorpci podílí.
3,32 

Biosorbent vhodný pro odstranění těţkých kovů tedy musí být: 

 Levný a snadno dostupný. 

 Velmi dobré sorpční vlastnosti. 

 Vysoká selektivita. 

Biosorpční materiál je schopný zachytávat a akumulovat těţké kovy na povrchu 

buněčné stěny, které mohou být znovu získávány a opětovně pouţívány. Látky pouţité pro 

tento proces musí být zpracovány na granule v rozmezí 0,1-3,0 mm, musí odolávat tlakům 

v koloně, být porézní pro zachytávaní iontů kovu a permeabilní,
3
 mít také rychlou 

a vysokou sorpci příjmu i po opakovaných regeneračních cyklech.
33

 

Biosorbent je v praxi značně imobilizovaný, upravován chemickými činidly tak, 

aby výsledný materiál měl dobré mechanické vlastnosti, srovnatelné s běţnými 

průmyslovými iontoměniči. Účinné biosorpční vlastnosti buněčných stěn bakterii, hub 

a řas vedli k tvorbě a produkci komerčních, velmi dobře regenerovatelných materiálů 

vyuţívající mrtvou biomasu.
1
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4.1 Druhy zkoumaných biosorbentů: 

Kelly-Vargas et. al. zkoumal odstraňováni těţkých kovů z odpadních vod na kůrách 

z ovoce jako banánů (Musa paradisiaca), citrónů (Citrus limonum) a pomerančů (Citrus 

sinensis). Biosorbenty byly pročištěny a sušeny při teplotě 40 °C během šesti dnů   

Biosorbenty byly zkoumány o zrnitosti 2 mm a 1mm. Výsledné biosorbenty byly 

upravovány 0,5 M NaOH při 20 min. Při experimentování bylo zjištěno, ţe kůra banánu 

o velikosti 1 mm má větší retenční schopnost neţ materiál s 2 mm. Při odstranění olova 

(Pb) a mědi (Cu) pomocí kůry citrónu byly prokázány mnohem lepší biosorpční schopnosti 

ve srovnání s kůrou banánů a to aţ o 15 % méně neţ Pb a 48 % méně neţ Cu. Při 

odstraňování Cd prokázala banánová kůra lepší biosorpční schopnosti o 57 % neţ 

pomerančová a 82 % neţ u citrónu. 

Banánová kůra obsahuje větší mnoţství škrobu a celulózy stejně tak i pektinu, neţ kůry 

pomerančů a citrónů. Tento rozdíl přispívá k biosorpčnímu procesu při odstraňování Pb, Cu 

a Cd z odpadních vod. Při odstranění Cu pomerančovou a cironovou kůrou byla 85% účinnost, 

zatímco u banánů jen 45%. Vzhledem k velikosti částic lze konstatovat, ţe menší velikost má 

mnohem vyšší účinnost, protoţe malé částečky vytváří lepší kontaktní plochu.
24

 

Allouche at. el. pouţili červené řasy Posidonia oceanica jako biosorbent na 

odstranění Pb(II) z odpadních vod při pH=4 a pH=5. Biosorbent byl aktivován 0,1 M HCl. 

Maximální sorpční kapacita byla dosaţena aţ na 140 mg/g při pH=5 a při pH=4 na 

109 mg/g. Optimální hodnota pH se nachází v rozmezí 4-5.
25

 

Chen at. el. se zabývali studií kukuřičného stébla jako biosorbent k odstranění Cr(VI) 

z vodných roztoků. Adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků, pomocí biosorbentu, který 

obsahoval aminové skupiny, byl studován v různých adsorpčních dávkách počáteční 

koncentrace Cr(VI), pH, času a teploty. Výsledky prokázaly, ţe adsorpce Cr(VI) závisí na 

hodnotě pH jen nepatrně, ale naopak významně na teplotě. Maximální adsorpční kapacita 

kukuřičných stonků byla pro Cr(VI) 200,00 mg/g při 30 °C. Příjem Cr(VI) biosorbentem se 

zvýšil s nárůstem počáteční koncentrace Cr(VI). Procento z příjmu Cr(VI) se sníţilo 

z 95,3 % (63,5 mg/g) na 81,2 % (216,6 mg/g), kdy se původní koncentrace Cr(VI) zvýšila 

ze 100 na 400 mg/l. Kukuřičné stonky byly proto vyhodnoceny jako velmi účinný 

biosorbent vhodný k odstranění Cr(VI) z vodného roztoku.
26 
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Blázquez spolu s kolegy se zase zbývali studií odstraňování olova za pouţití 

biosorbentu zemědělského odpadu z olivovníku. Odstranění olova (II) bylo studováno při 

pH=5. Sorbent byl drcen na zrnitostní frakci 1 mm. Vliv teploty ale nebyl tak významný 

jako počáteční koncentrace olova. Maximální sorpční kapacita (26,24 mg/g) byla 

pozorována při pH=5 a 25° C.
27

 Rovněţ se zabývali studiem vhodností tohoto sorbentu 

k odstranění Cr(VI). Při koncentraci sorbentu 14g/l v modelovém roztoku o koncentraci  

5-15 mg/l. Ideální hodnota pH roztoku na odstranění Cr(VI) se pohybovala v rozmezí 4-6.
 

Adsorpce kovu q Cr(VI) byla 3,58 mg/g.
28 

Reedy s kolegy pouţili k odstranění Ni(II) z modelových vod Moringu olejodárnou. 

Biosorbent pomletý na jemný prášek a promytý destilovanou vodou, byl sušen při teplotě 

60 ºC po dobu 24 h. Poté byl povařený, aby došlo k odstranění barviv z biosorbentu. 

Omytá a vyvařená kůra pak byla ještě jednou přesušena při teplotě 80 °C po dobu 24 h 

a byly uloţeny do exsikátoru, aby se zabránilo moţnému působení vhkosti.
29 

Lee and Chang se zase zabývali biosorpcí pomocí dvou druhů zelených řas 

Spirogyra a Cladophora, a sice k odstranění olova Pb(II) a mědi Cu (II) z modelových 

roztoků. Biomasa byla promyta destilovanou vodou a poté sušena čtyři dny při teplotě 

70 °C. Počáteční koncentrace kovu byla 1 000 mg/l, roztok byl připraven z Pb(NO3)2, 

a Cu(NO3)2·3H2O v destilované vodě. Na těchto biosorbentech byl studován vliv hodnoty 

pH a sice v rozmezí 3-7. Bylo zjištěno, ţe při pH<5 docházelo ke zvýšené sorpční 

schopnosti a při pH>5 došlo k poklesu. Maximální adsorpce byla pozorována při hodnotě 

pH=5. Schopnost biosorpce Spirogyra u Pb(II) byla 87,2 mg/g a u Cu(II) 38,2 mg/g. 

U Cladophora byla adsorpce Pb(II) 45,4 mg/g a Cu(II) byla 13,7 mg/g. Desorpce byla 

prováděna pomocí 0,5 M HCl na Pb(II) a Cu(II) s 85% účinností.
30 

Amna Javaid s kolegy zkoumali odstranění mědi (Cu), niklu (Ni), zinku (Zn) a také 

chromu (Cr) pomocí hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus). Maximální adsorpce Ni(II), 

Cu(II) a Zn(II) byla potvrzena v rozmezí hodnot pH 4,5-5,0, zatímco pro Cr(VI) ionty byly 

dosaţeny nejlepší výsledky při hodnotě pH=2,5. Téměř 150 min je zapotřebí k dosaţení 

sorpční rovnováhy. Na základě studia podmínek biosorpce bylo prokázáno, ţe teplota 

v rozmezí 20-45 °C nemá ţádný významný účinek na biosorpci. Maximální kapacita 

u Cu(II) byla 8,06 mg/g, u Ni(II) 20,40 mg/g, u Zn(II) 10,75 mg/g a u Cr(VI) 3,22 mg/g. 
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Bylo prokázáno, ţe studovaný biosorbent je účinný pro biosorpci, protoţe obsahuje amino 

(-NH2) a karboxylové (-COOH) skupin.
31

 

Vzhledem k tomu, ţe se v rámci své diplomové práce chci zabývat moţností 

granulace makovice máku setého (Papaver somniferum L.), chtěla bych tento moţný 

biosorbent v následujícím textu blíţe charakterizovat.  

4.2 Charakteristika zvoleného biosorbentu 

Obecně je z hlediska biosorpce velmi důleţité znát sloţení buněčné stěny zvoleného 

biosorbentu. Ta se značně odlišuje v závislosti na druhu rostlin. Nejčastější látky přítomny 

v buněčné stěně jsou celulosa (Obrázek 1), hemicelulosa, pektiny a také proteiny. 

 

Obrázek 1: Chemická stavba celulózy
34 

Na základě vývoje a sloţení buněčné stěny ji lze dělit na primární, sekundární 

a střední lamelu (Obrázek 2). Primární buněčná stěna je ukládána před a v průběhu růstu 

buňky, je sloţena z celulózy, hemicelulosy, proteinů (glykoproteinů a enzymů), které tvoří 

3-10 % a vody. Můţe obsahovat v menší míře také pektiny a lignin.  

 

Obrázek 2: Schéma vrstevnatosti buněčné stěny
35
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Během růstu a diferenciace buněk vzniká sekundární buněčná stěna, která je 

mnohem hrubší. Obsahuje 40-60 % celulózy a má tři vrstvy, které se liší uspořádáním 

mikrofibril a chemickým sloţením.
4
 U sekundární stěny dochází nejčastěji lignifikaci 

(zdřevnatění) buněčné stěny. Lignin dodává buněčným stěnám tvrdost, ale sniţuje také její 

pruţnost. Střední lamela je tvořena hlavně pektiny a stmeluje primární buněčnou stěnu.
 36

 

Na povrchu buněčné stěny je velké mnoţství různých funkčních skupin, které jsou právě 

schopné zachytit a vázat kovy z roztoků. Do buněčných stěn se kromě stavebních sloţek 

ukládají i jiné organické látky nebo anorganické látky.  

Kovy z půdy nebo vody se můţou transportovat také dovnitř rostlinného těla 

mimobuněčnými (apoplastickými) nebo vnitrobuněčnými (symplastickými) cestami.
4 

Symplastický a apoplastický systém slouţí k transportu látek obsaţených jak uvnitř buněk, 

tak v mezibuněčných prostorách. 

Apoplastický transport je tvořený mikroskopickými skulinami mezi mikrofibrilami 

buněčné stěny (velikost skulin je přibliţně 4 nm) a také prostorem mezi buněčnou stěnou 

a plazmadesmou. Někdy bývá k apoplastu přiřazován i systém mezibuněčných prostor. 

Touto cestou je transportována především voda a minerální látky. 

U symplastické cesty se jedná o tzv. mezibuněčný transport přes plazmodesmy 

a slouţí k mezibuněčnému transportu iontů, nukleových kyselin, nízkomolekulárních látek 

jako cukrů, aminokyselin nebo makromolekul a virů. Voda je uvnitř buňky transportována 

i přes vakuoly, tzv. osmotickou cestou.
 37

 

Buňka je základní stavební jednotka ţivých soustav to znamená i rostlin. Na povrchu 

je ohraničená buněčnou stěnou. Z chemického hlediska obsahuje 60-90 % vody. Po jejím 

odpaření lze získat sušinu, která obsahuje látky jak anorganické (1-10 %), tak látky 

organické (bílkoviny, sacharidy, tuky a nukleové kyseliny). Voda slouţí především jako 

rozpouštědlo a účastní se biochemických reakcí. Většina reakcí v buňce probíhá ve 

vodných roztocích. Voda má schopnost štěpit jiné molekuly na ionty, důleţité pro další 

biochemické reakce. Většinu látek přijímá buňka ve vodních roztocích, pouze výjimečně 

přijímá pevné částice (fagocytosa). Voda slouţí i jako tepelný akumulátor.
38 

Buněčné povrchy tvoří zejména plazmatická membrána a buněčná stěna. 

Plazmatická membrána je tvořena biomembránou z glykoproteinů. Její funkcí je regulovat 

příjem a výdej látek, regulovat chování buňky podle podnětů z prostředí. Je polopropustná  
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a tvořena polysacharidy a bílkovinami, je pevná a určuje tvar buňky. Pro většinu látek je 

propustná. Běţně se do buněčné stěny ukládá řada anorganických látek (oxid křemičitý, 

uhličitan sodný) nebo organické látky jako lignin, kutin nebo suberin, který slouţí 

k impregnaci buněčné stěny. Buněčná stěna můţe být inkrustovaná kyselinou křemičitou, 

která je transportována z půdy do rostlin, kde se ukládá. Méně častá je inkrustovaná 

uhličitanem vápenatým nebo šťavelanem vápenatým. Sloučeniny způsobující impregnaci 

buněčné stěny mění její fyzikální vlastnosti zejména permeabilitu (propustnost) a stávají se 

impermeabilní.
4 

Zvolený biosorbent má být levný a snadno dostupný, proto jsem volila makovice 

máku setého (Papaver somniferum L.). Při jeho mechanické úpravě je velmi obtíţné, díky 

jeho struktuře, připravit zrnitostní frakce větší neţ 2 mm a proto můţe být vhodný pro 

testování moţnosti jeho granulace. Jedná se také o odpadní materiál ze zemědělské výroby. 

Botanicky lze mák setý zařadit podle následujícího schématu uvedeného v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Botanické zařazení máku setého (Papaver somniferum L.)
39

 

Botanické zařazení 

Říše Rostliny (Plantae) 

Podříše Vyšší rostliny (Cormobionta) 

Oddělení Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Řád Makotvaré (Papaverales) 

Čeleď Makovité (Papaveraceae) 

Rod Mák (Papaver) 

Binomické jméno Papaver somniferum L. 

Mák setý (Obrázek 3) je jednoletá, 30-180 cm vysoká bylina ronící mléko. Lodyha 

nese jen mělce dělené listy, které mohou být střídavé, celistvé, podlouhlé aţ vejčité. Květy 

o velikosti aţ 10 cm v průměru, čtyř četné, korunní lístky jsou bílé, růţové, červené nebo 

fialové, obvykle na bázi s tmavou skvrnou. Plodem je tobolka (čili makovice) různého 

tvaru, jeţ zůstává buď trvale zavřena (mák hleďák) nebo se otvírá děrami pod bliznou 

(mák slepák). Uvnitř tobolky se nacházejí semena nejčastěji modrošedá, mohou být ale 

i bílá, ţlutá, růţová, hnědá či černá. 
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Obrázek 3: Mák setý (Papaver somniferum L.)
40, 41

 

Tobolka čili makovice je protkaná mléčnicemi, které jsou prudce jedovaté. Mléčná 

šťáva (latex) na vzduchu tuhne v hnědou hmotu, zvanou opium. Opium obsahuje ze 75 % 

látky jako sliz, kaučuk, pryskyřice, bílkoviny, vosk, enzymy aj. a ze zbývajících 25 % 

obsahuje různé alkaloidy, organické kyseliny (např. kyselina mléčná, opianová kyselina  

3-hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2,6-dikarboxylová neboli také mekonová,) a lakton mekonin. 

Alkaloidů je přítomno okolo třiceti, z nichţ nejdůleţitější je morfin, kodein, thebain, 

papaverin, narcein, noskapin a retikulin (alkaloidy benzylisochinolinového čili 

papaverinového typu). Z dalších alkaloidů je to například gnoskopin, hydrokotarnin, 

kodamin, kryptopin, lanthopin, laudanin, laudanidin, laudanosin, mekonin, narkotin, 

pseudomorfin (oxydimorfin), oxynakortin, papaveramin, protopin, aporhein, rhoeadin, 

porfyroxin, xanthalin, neopin, narkotolin.  

Nezralá makovice bez semen obsahuje asi 0,3 % alkaloidů, jejich obsah však není 

konstantní, mění se nejen během vegetace, ale i během dne. Maková semena také obsahují 

z 40-60 % různé oleje, zejména je to glycerid kyseliny linolové a dále kyselina linolová, 

stearová, palmitová a další. Dále jsou přítomny rovněţ bílkoviny a řada stopových prvků 

(vápník, hořčík, fosfor, draslík, sodík).
42 

Pěstuje se v mnoha kultivarech jako významná plodina pro výrobu oleje 

a potravinářství se vyuţívají i semena. Také se pouţívá při výrobě fermeţí, jádrového 

mýdla nebo olejových barev pro výtvarníky. Kdysi se pouţíval v medicíně jako prostředek 

utišení bolesti a dnes se pouţívá k výrobě řady léků.
43
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5 TĚŢKÉ KOVY 

Těţké kovy jsou chemické prvky, které mají hustotu vyšší jak 5 g/cm
3
. Pod tuto 

skupinu spadá 37 prvků periodické soustavy prvků, které řadíme do přechodných skupin 

3A, 4A, 5A a 6A.
44

 Jsou toxické nebo jedovaté i při nízkých koncentracích. Některé kovy 

v malém mnoţství například měď (Cu), zinek (Zn) jsou nezbytné pro rostliny, ţivočichy, 

člověka a přirozeně zastoupeny ve vodách, jsou označovány za stopové nebo esenciální. 

V případě nedostatku těchto esenciálních kovů se organismus nevyvíjí normálně, 

zpomaluje se nebo zastavuje jeho růst a dostavují se patologické změny.
4
 Kovy obsaţené 

ve vodě o vyšší koncentraci mohou být toxické, označovány jako neesenciální. Jedná se 

o velmi rozsáhlou skupinu prvků, která se liší chemickými vlastnostmi, účinky a zdrojem 

původu. Zejména jde o: chrom (Cr), kobalt (Co), cín (Sn), antimon (Sb), měď (Cu), nikl 

(Ni), stříbro (Ag), Zlato (Au), Zinek (Zn), molybden (Mo), wolfram (W), mangan (Mn), 

ţelezo (Fe) a další. Povaţují se za velmi škodlivé jak pro lidi tak zvířata. Inhibují růst 

organismů a činnost enzymů, některé kovy se chovají teratogenně nebo karcinogenně. 

Hlavním zdrojem znečištění vody jsou odpadní vody z těţby a zpracování rud, z povrchové 

úpravy kovů, fotografického, textilního a koţedělného průmyslu. Jsou perzistentní, 

nedegradovatelné a s vysokou schopností bioakumulace.
 

Toxicita těţkých kovů ve vodách je značně ovlivňována chemickým sloţením vody, 

její teplotou, hodnotou pH a přítomností niţších rostlin či mikroorganismů.
 45 

5.1 Chrom 

Chrom se řadí do skupiny těţkých kovů. Jedná se o nejtvrdší elementární kov 

s vysokou chemickou odolností a nízkou reaktivitou.
45

 Má vysokou teplotu tání okolo 

1 907 °C a teplota varu je 2 671 °C. Tento prvek je značně rozšířen jak na Zemi, tak i ve 

vesmíru. Objevuje se také v řadě minerálů obsahujících hliník, sopečném prachu a plynů. 

Přirozeně se vyskytuje v oxidačních stavech od –II do +VI. Vyskytuje se v oxidačním 

stupni III jako minerál chromit (FeO·Cr2O3) a VI jako minerál krokoit (PbCrO4). Mezi 

běţné oxidační stavy patří Cr
0
 (kovový chrom), Cr

+II
, Cr

+III
 a Cr

+VI
. Ve sloučeninách je 

nejstálejší v mocenství +III.
46, 47
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Formy a oxidační stavy chromu jsou ovlivňovány pH. Při nízkém pH (<1) je 

převládajícím druhem H2CrO4 a polymerizuje se na tri a tetra chromany. HCrO4
-
 a HCrO7

2-
 

jsou dominantní anionty při pH v rozmezí 1-6. Při pH vyšším (>8) jsou převládající ionty 

CrO4
2-

. V přírodních vodách se vyskytuje i šestimocný chrom, který je poměrně rozpustný 

a mobilní ve vodních tocích. Tato kontaminace je docela závaţná. Proto se přísně hlídá 

vypouštění odpadních vod na zemsky povrch a nesmí přesáhnout 0,1 mg/l a pro pitnou 

vodu 0,05 mg/l.
48 

Ve vodách můţe být chrom přítomen v oxidačním stupni III nebo VI. Rozpustnost 

Cr
III 

je velmi malá a jedná se o jednoduchou formu iontu Cr
III

 a jeho hydrokomplexů. 

Zatímco sloučeniny Cr
VI 

jsou velmi dobře rozpustné, kromě chromanů (olovnatého, 

stříbrného a barnatého). Proto pokud je zapotřebí odstranit šestimocný chrom z vody, musí 

být první redukován na Cr
III

.  

V určitém rozmezí hodnot oxidačně-redukčního potenciálu můţe docházet buď 

k oxidaci Cr
+III 

nebo k redukci Cr
+VI

. K oxidaci můţe docházet buď působením kyslíku 

rozpuštěného ve vodě, kdy se jedná se o velmi pomalou reakci, nebo pomocí sloučenin 

manganu v oxidačním stupni +III a +IV. Redukci podporuje kyselé prostředí. Probíhá za 

přítomnosti Fe
+II

, huminových látek, organických látek, které obsahují thiolovou skupinu  

-SH, aj. v bezkyslíkatém prostředí. Některé druhy bakterií jsou zřejmě schopné také 

redukovat šestimocný chrom biochemickou cestou v aerobním prostředí. 

Forma chromu v oxidačním stupni +III je v přírodních vodách vázán především na 

nerozpuštěné látky a sedimenty, protoţe se v alkalickém prostředí významně sorbuje na 

hydratovaných oxidech Fe, Mn, Al, aj., případně se vysráţí v podobě hydroxidů. 

Chromany jsou stabilní hlavně v zásaditém prostředí, v kyselém prostředí převaţují jen při 

poměrně vysokých hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu. Adsorpce je u nich méně 

výrazná a v úvahu přichází aţ v kyselém prostředí, kdy je chrom přítomen jako anion. 

Migrační schopnost souvisí s rozdílnou adsorbovatelností, Cr
+VI

 snadno migruje v půdě 

a horninovém prostředí na rozdíl od Cr
+III

. 

Chrom se do přírodních vod dostává hlavně antropogenní činností, především 

z odpadních vod z koţedělného a textilního průmyslu, barevné metalurgie, povrchové 

úpravy kovů a vody z chladících okruhů. Ale také se do půdy nebo podzemních vod můţe 

dostávat ze špatně zabezpečených skládek, ale i při nakládání s odpady s obsahem 
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chromu.
41

 Odpadní vody z koţedělného a textilního průmyslu mohou obsahovat 

koncentrace chromu aţ v desítkách mg/l, v odpadních vodách z galvanického pokovování 

mohou být koncentrace dokonce ještě vyšší.
 

Chrom je řazen mezi stopové prvky, hraje významnou roli například při metabolismu 

cukrů a tuků v krvi nebo při syntéze nukleových kyselin. Nedostatek chromu můţe vyvolat 

únavu, stres, úbytek váhy a rovněţ sníţení schopnosti těla odstraňovat glukosu z krve. Ve 

vyšších koncentracích je však toxický a jeho toxicita závisí především na jeho oxidačním 

stupni. Sloučeniny Cr
III

 jsou prakticky netoxické, jen některé mají leptavé účinky, kdeţto 

sloučeniny Cr
+VI

 jsou toxické vůči organismům a vykazují mutagenní a teratogenní účinky. 

Šestimocný chrom ovlivňuje chuť a barvu vody, proto je nutné stanovení, jak celkové 

koncentrace chromu, tak analytické odlišení koncentrace Cr
+VI

 (viz Tabulka 2). 
45

  

Tabulka 2: Přípustné znečištění některých druhů vod celkovým a šestimocným chromem  

(převzato a upraveno z Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

Druhy vod 

Přípustná koncentrace 

celkového chromu 

mg/l 

Přípustná koncentrace 

šestimocného chromu  

mg/l 

Vodárenské toky 0,05 0,02 

Ostatní toky 0,3 0,05 

Odpadní vody odváděné jednotnou a 
splaškovou kanalizací 

0,5 0,1 

Hlavním legislativním nástrojem v ČR je Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náleţitost povolení k vypouštění odpadních vod, náleţitost povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

obsahuje v příloze č. 3 přípustné limity pro obsah šestimocného chromu v odpadních 

vodách z různých průmyslových odvětví nebo zemědělského odvětví.
 49

 Chrom je v Příloze 

č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, jmenovitě uveden jako nebezpečná 

závadná látka. V následující Tabulce 3 jsou uvedeny emisní standardy pro vypouštění do 

vodního prostředí celkového a šestimocného chromu z různých průmyslových odvětví. 
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Tabulka 3: Emisní standardy pro vypouštění do vodního prostředí celkového a šestimocného chromu 

z různých průmyslových odvětví  

(převzato a upraveno z Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

Průmyslové odvětví 

Přípustná hodnota 

Celkový chrom  

mg/l 

Šestimocný chrom  

mg/l 

Textilní průmysl 0,5 0,3 

Barevná metalurgie 0,5 - 

Spalování odpadů 0,5 - 

Povrchová úprava kovů a plastů 0,5 0,1 

Tepelná úprava kovů 0,5 0,1 

Smaltování 0,5 0,1 

Lakování 0,5 0,1 

Elektrochemická výroba 0,5 0,1 

Z důvodu ochrany ţivotního prostředí je důleţitý výzkumný monitoring chromu, 

který je prováděn ČHMÚ, monitorovací sítí ZVHS, v rámci národních výzkumných 

monitorovacích programů, monitorovacími programy podniků Povodí, s.p. a je také 

součástí mezinárodního monitoringu včetně monitoringu hraničních toků.
 

Koncentrace chromu ve vodných roztocích se stanovuje nejčastěji pomocí absorpční 

spektrometrie (AAS) a spektrofotometrickým stanovením. U pevných vzorků jako půda, je 

nutné vzorky první zmineralizovat (například kyselinou dusičnou).
50
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6 GRANULACE 

Technologií biosorpce která je stále ještě ve vývoji a nezbytná k efektivnímu procesu 

je granulace biosorbentů.
51

 Podle Zadeh je granulace definována jak shluk zrn, která jsou 

zpracovávána bez ohledu na jejich funkčnost, různorodost, podobnost nebo vzdálenost.
49 

Při granulaci biosorbentů není potřeba ţádných zvyšujících nároku na její aplikaci. 

Nejúčinnější způsob sorpčního procesu závisí především na struktuře vlastního sorbentu. 

Biosorbent musí být dostatečně porézní, aby tak kapalina protékala s minimálním odporem 

a umoţňovala tak maximální přenos iontu kovu do částic biosorbentů.  

Například u syntetických pryskyřic, které vyuţívají iontové výměny k odstranění 

těţkých kovů z odpadních vod, byla zjištěna účinná velikost částic v rozmezí 0,7-1,5 mm. 

Biosorbenty při aplikaci by měly být přibliţně stejné velikosti. 

Existuje veliká pravděpodobnost, ţe tato aplikace přinese ţádoucí biosorpční 

granule. Při zkoumání široké škály biosorbentů je velmi důleţité experimentování. Zde 

mohou být veliké problémy kvůli transformaci surové biomasy. Granulační postupy se 

zásadně liší v tom, zda je biomasa zpracovávána za sucha nebo za vlhka, tak aby 

granulovaný biosorbent měl vysokou schopnost sorpce, musí být biomasa imobilizována 

neboli posílená a v případě potřeby formována do vhodných pevných částic (granulí). 

Granulační proces můţe probíhat dvěma způsoby, které se od sebe liší zvolenou 

metodou granulace. Jedná se o granulaci pomocí vytlačování nebo granulací ve fluidní 

loţi. 

Vytlačování je proces granulace, kdy vytlačovací stroj je opatřen děrovanou deskou, 

přes kterou je materiál vytlačován  a na které je pomocí přítlaku přitlačena noţová rotující 

hlava. Velikost částic a jejich tvar je ovlivňován děrovací deskou a vzdáleností noţové 

hlavy od děrované desky. Částice jsou obvykle v rozmezí 0,25-1,5 mm a výchozí materiál 

je ve formě pasty. Tato technika se velice často pouţívá v potravinářství. Sušením ve 

fluidním loţi můţe být pouţito pro výrobu vhodných velikosti částic sorbentu. 

Fluidní loţe je granulační technika poněkud sloţitější, protoţe je ovlivňována 

mnohem více parametry procesu, které by mohly mít vliv na výrobu. Výchozí materiál můţe 

být prášek odpovídající velikosti ok. Tok vzduchu vstupuje ze dna a způsobuje materiál 
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fluidní. Fluidní loţe tvoří výsledný materiál. Další kapalné pojivo je zavedeno od vrcholu 

přes trysku. Částice se srazí a proces růstu částic prochází procesem máčení a sušení 

v cyklech. Velikost částic, které vznikají ve fluidním loţi, se pohybuje od 0,5-8,0 mm 

a o maximální teplotě ve sloupci mezi 30-80 °C. Tato technika je velmi flexibilní a můţe být 

snadno pouţitelná pro hromadnou výrobu biosorbentů. A při zvýšené teplotě se často tato 

metoda můţe pouţít pro výrobu granulovaných biomateriálů.
 52 

Jak jiţ bylo uvedeno, existuje mnoho granulačních technik, jako jsou fluidní, 

protlačování, sušení, rozprašování, vymrazování, mikrozapouzdření. Tyto metody byly 

široce pouţívány a to především v moderním chemickém a farmaceutickém průmyslu pro 

granulaci biomateriálů. Hlavní kritéria pro výběr vhodné metody pro konkrétní bioprodukt 

jsou následující:
51

 

 Teplota granulačního provozu. 

 Charakteristika výchozího materiálu. 

 Smáčivost. 

 Přilnavost. 

 Textury. 

 Velikost částic. 

Celkový schematický diagram zpracované biomasy na granule biosorbentu je 

znázorněn na Obrázku 4. 
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Obrázek 4: Celkový schematický diagram zpracované biomasy na granule biosorbentu
52 

Biosorbent můţe být zpracován do vhodných granul pomocí: 

 Zachycení v silné, ale propustné matrice. 

 Zapouzdření uvnitř membrány. 

 Vázání menších (mikroskopických) částic. 

Kaţdá z těchto metod má však své výhody ale i nevýhody. Ve většině případů jsou 

velmi dobře vyvinuty pro různé druhy materiálů.
 24 

Zachycení pomocí jiného materiálu, který drţí aktivní mikročástice pohromadě. 

Existují dobře vyvinuté techniky vyuţívající enzymů a mikrobiální buňky k imobilizaci. 

Nevýhodou je zachycení matrixu (obvykle gelu), coţ můţe způsobit určité problémy 

přenosu hmoty pro ionty kovů. Výraznou reakci částic dochází k vytvoření neaktivních 

míst k zachycení materiálu. Kdyţ je biosorpční materiál příliš aktivní, pak zachycené 
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částice ztrácí mechanické vlastnosti a snadno se rozpadají, jak se často stává pod tlakem ve 

větší sorpční koloně. 

Zapouzdření je jiný způsob zachycení v propustném membránovém obale, který 

granule obsahují. Nevýhodou tohoto způsobu je však obtíţnost připravit vhodnou 

membránovou obálku s potřebnými mechanickými vlastnostmi pro relativně velké 

optimální velikosti zrn. Tenké membránové obálky mohou být křehké a snadno se 

rozpadat. 

Lepení aktivních mikročástic dohromady do větších granulí o určité velikosti. 

Nevýhodou tohoto procesu představuje lepený film, který vytváří určitou bariéru pro 

přenos sorbátu (ionty kovů) na aktivní místa. Lepený film také nemusí zajišťovat granulím 

vhodné mechanické vlastnosti. 

Síťování je způsob posílení mikročástic překonáním jejich vlastní molekuly. 

Nevýhodou je, ţe není vhodný pro výrobu mikročástic granul. Síťování chemickým 

činidlem bude vznikat odpad nebo bude zabraňovat aktivní sorpci. Zúčastněné chemikálie 

však zvyšují náklady a můţe tak proto dojít ke vzniku dalšího neţádoucího chemického 

odpadu. Existuje vţdy nebezpečí, ţe tyto postupy chemického ošetření se mohou podílet 

také na poškození sorpční aktivity zpracovaných biomateriálů. 

Posílení můţe být dosaţeno chemickým síťováním (např. s formaldehydem nebo 

glutaraldehydem) nebo imobilizaci lze dosáhnout také zachycením, zapouzdřením nebo 

připevněním na pevný povrch (tzv. roubováním). Mezi přípravky pouţívané k imobilizaci 

biosorbentů patří například alginát, křemen a polyakrylamid. Pouţitím drátů 

z korozivzdorné oceli, drátěnky, bavlněných popruhů, uhlí solidně podporuje. Je pravda, ţe 

sorpční kinetika můţe být zpomalena a sníţená sorpční kapacita, přidáním inertních 

materiálů tím, ţe blokuje vazebná místa.
51 

6.1 Charakteristika granulí biosorbentů 

Částice (granule) pro pouţití v reaktorech musí splnit řadu poţadavků. Musí mít 

vysokou sorpční kapacitu za rovnováţných podmínek. Granule by měly obsahovat pokud 

moţno co nejméně inertního materiálu, který nenabízí ţádná vazebná místa. Biosorpční 

kinetika by měla být příznivá. Částice by měly být pokud moţno hydrofilní s vysokou 

pórovitostí o velikosti v rozmezí 0,5-1,5 mm. Dynamika toku musí být přirozeně hladká. 
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Nesmí se pouţít velmi malých či nabobtnalých granulí v koloně. Částice o velikosti 

1,0 mm jsou často vhodné. Provoz fluidní vrstvy vyţaduje velikost a hustotu částic, která 

se odvíjí především od rychlosti proudění. Měla by být rovněţ moţná regenerace a jejich 

časté opětovné pouţití. Oddělení částic kovu z ošetřených sorbentů musí být efektivní, to 

znamená, ţe částice musí být dobře filtrovatelné a nesmí dojít k poškození biosorbentu 

a musí vydrţet řadu sorpčních a cyklů. Cena a účinnost je také velmi důleţitým kritériem.
52

 

Velikost granulí je velmi důleţitým parametrem. Před měřením musí být splněny dva 

poţadavky a to průměrná velikost částic a také mnoţství, které musí být zastoupeno 

v takové granuli. U nepravidelných granulí se určuje průměr jako: 

 Ekvivalentní průměrný tvar. 

 Ekvivalentní průměrný obvod. 

 Statistický průměr. 

Granule mohou mít velmi nepravidelný tvar. Mohou se lišit od malých fibril nebo 

tyčinek aţ do sférického tvaru. Obecným tvarem částic je kulovitý tvar, coţ je poměr 

plochy čistě sférických částic stejného objemu k povrchu skutečné částice. Výhodou 

pouţití kolovitého tvaru je jeho snadné začlenění do toku v sloupcích. Nevýhodou tohoto 

jednoduchého tvaru je přítomnost nejasností v tom, ţe stejná kulovitost tvaru má dvě 

hodnoty. 

Velmi důleţitým parametrem granul je jejich pórovitost, coţ popisuje menší či větší 

propustnost. Při posuzování biosorbentu, je biomasa zaloţena na velmi různorodých 

materiálech. To znamená, ţe pórovitost můţe být některých typů biomasy (rostlinné 

materiály, rašelina) jiné. Nelze povaţovat jako porézní gelovitou strukturu či buněčný 

materiál na mikroskopii. Jako společnou metodou pro stanovení pórovitosti se pouţívá 

vniknutí rtuti (Hg). Pórovitost můţe být také studována skenovací elektronovou 

mikroskopii. 

Při určování mechanické pevnosti biosorbentu se rozlišuje odolnost proti abrazivně 

způsobené třecí silou na částice a drtící sílu. Abrazivnost je odpor biomateriálů jako 

imobilizovaných biokatalyzátorů. Biosorbenty se obvykle měří v kulových mlýnech. Suché 

biosorpční částice nebo částice s trochou vody jsou uváděny v mlýnech s určitým počtem 

porcelánových kuliček a poloměrem mlecích komor. Uzavřený mlýn je umístěn na stůl 
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s válcem a je drcen po určitou dobu. Výsledné velikosti částic jsou pak následně změřeny. 

Provádí se také zkouška tlakem. Pevnost tlaku jednotlivých biosorbentů můţe být přibliţně 

1 cm v průměru. Tvrdost je základním parametrem mechanické pevnosti. Klasická tvrdost 

je nezměněná pro vysoce porézní materiály. 

Hustota je nezbytná pro důkladný popis částic biosorbentů. Hustota částic a také 

hustota struktury biosorbentů hlavně kvůli pórovitosti biomasy. Hustota je důleţitá 

zejména k navrhování průmyslových adsorberů a pro modelování procesů.
 53

 

Povaha jednotlivých materiálu závisí na jejím chemismu a je velmi obtíţné získat 

poţadované vlastnosti granul.
28

 Bylo ověřeno, ţe extracelulární polymerní látky (EPS) 

mají značný vliv na granulaci biosorbentů. Hlavní sloţky této látky jsou extracelulární 

proteiny (PN) a polysacharidy (PS). 
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7 ZÁVĚR 

V posledních letech byla zkoumána široká škála biosorbentů vhodných pro 

odstranění těţkých kovů z vodných roztoků. Důleţitou roli při výběru vhodného 

biosorbentu hraje účinnost a cenová dostupnost. Z tohoto důvodu jsem ve své bakalářské 

práci uvedla některé biosorbenty, které byly aplikovány v praxi například červené řasy, 

kukuřičné stonky atd. 

Úkolem bakalářské práce bylo zabývat se problematikou granulace biosorbentů, 

která by měla být efektivním přínosem pro biosorpci těţkých kovů. Zpracovala jsem 

charakteristiky vhodných granulí pro tento proces a granulační techniky, které se běţně 

pouţívají. Vhodnosti granulí se podílí hlavně velikost, tvar, pórovitost, mechanická hustota 

a pevnost. Ve výsledku mé studie bylo zjištěno, ţe obsah inertního materiálu, působí 

negativně na biosorpci, protoţe nenabízí ţádná vazebná místa, za to pozitivní vliv má vyšší 

hydrofilita a vysoká pórovitost na sorpční kapacitu. Vhodná velikost granul se pohybuje 

v rozmezí 0,5-1,5 mm. Z důvodu nedostatku zdrojů a informací o pouţití granulace neţivé 

biomasy jsem věnovala také pozornost vlastní biosorpci. Tuto rešerši pak vyuţiji v rámci 

řešení své diplomové práce, kde se budu touto problematikou dále zabývat.  

Za biosorbent jsem zvolila makovice máku setého (Papaver somniferum L), protoţe 

se jedná o snadno dostupný odpadní produkt ze zemědělské výroby. Protoţe bych chtěla 

pomocí tohoto biosorbentu odstraňovat šestimocný chromu z odpadních vod, jelikoţ je 

hlavně šestimocný chrom toxický pro řadu vodních organismů i rostlin, zabývám se 

i stručnou charakteristikou chromu. Rešeršně jsem proto zpracovala také faktory, které 

ovlivňují tento proces. Jedná se především o počáteční koncentraci kovu, teplotu prostředí, 

hodnotu pH prostředí, koncentraci biomasy a velikost biosorbentu. 

Cílem této práce bylo seznámení se s problematikou biosorpce, prostudovat 

a přiblíţit si mechanismus biosorpce a aplikovat tento proces jako pomoc při odstraňování 

těţkých kovů z vodných roztoků zejména chromu. 

Touto problematikou bych se chtěla také zabývat ve své diplomové práci, kdy bych 

chtěla aplikovat tento proces v praxi. 



Lucie Kačinská: Moţnosti vyuţití granulace biosorbentů při sorpci těţkých kovů 

2011  30 

Literatura 

1. LUPTÁKOVÁ, Alena; KUŠNIEROVÁ, Mária; FEČKO, Peter. Minerálne 

biotechnológir II. : sulfuretum v prírode a v priemysle. Ostrava, Česká republika : 

VŠB - Technická universita Ostrava, 2002. 152 s. ISBN 80-248-0114-0. 

2. NOVOTNÝ, Čeněk. Biodegradace a biotechnologie. Ostrava : Ostravská 

univerzita, 2005. 96 s. ISBN 80-7368-096-3. 

3. VOLESKY, Bohumil. Sorption and biosorption. Montreal,Canada : BV Sorbex, 

Inc., 2003. 316 s. ISBN 0-9732983-0-8. 

4. KADUKOVÁ, Jana; VIRČÍKOVÁ, Edita. Minerálne biotechnológie III. : 

Biosorpcia kovov z roztokov. Ostrava, Česká republika : VŠB - Technická 

universita Ostrava, 2003. 91 s. ISBN 80-248-0244-9. 

5. CHRÁSTKOVÁ, Ilona. Odstraňování těţkých kovů z vodního prostředí 

mikroorganismy a rostlinami. Brno, 2009. 42 s. Bakalářská práce. Masarykova 

universita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie 

6. HUSSEIN, Hany, et al. Biosorption of heavy metals from waste water using 

Pseudomonas sp. . Electronic Journal of Biotechnology. 2004, 7, 1, s. 38-42. ISSN 

0717-3458. 

7. GERALD, W., et al. Microbial cells as biosorbents for heavy metals : 

Accumulation of uranium by Saccharomyces cerevisiae and Pseudomonas 

aeruginos. Applied and enviromental microbiology. 1961, 41, 1, s. 237-245. 

8. HANDLER, Philip, et al. Radioactivity in the marine environment. Washington, 

D.C. : National academy of sciences, 1971. Radiation effects, s. 223-239. ISBN 0-

309-01865-X. 

9. XU, H.; LIU, Y. Mechanisms of Cd2+, Cu2+ and Ni2+ biosorption by aerobic 

granules. Separation and Purification Technology. January 2008, 58, 3, s. 400-411. 

ISSN 13835866. 

10. UZEL, Atac; OZDEMIR, Guven. Metal biosorption capacity of the organic solvent 

tolerant Pseudomonas fluorescens TEM08. Bioresource technology. 2009, 100, 2, s. 

542-548. 

11. AKAR, Tamer; DIVRIKLIOGLU, Melike. Biosorption applications of modified 

fungal biomass for decolorization of Reactive Red 2 contaminated solutions: Batch 

and dynamic flow mode studies. Bioresource technology. 2010, 101, 19, s. 7271-

7277. ISSN 09608524. 

12. GARG, Manoj Chandra. Removal of heavy metals from aqueous solution by waste 

biomass. Patiala, 2008. 81 s. Diplomová práce. Thapar univerzita, Patiala, 

Department of biotechnology and environmental sciences. 

13. ARAMI, Mokhtar, et al. Equilibrium and kinetics studies for the adsorption of 

direct and acid dyes from aqueous solution by soy meal hul. Journal of Hazardous 

Materials. 2006, 135, 1-3, s. 171-179. ISSN 03043894. 



Lucie Kačinská: Moţnosti vyuţití granulace biosorbentů při sorpci těţkých kovů 

2011  31 

14. KILIC, M., et al. Hg(II) and Pb(II) adsorption on activated sludge biomass: 

Effective biosorption mechanism.International Journal of Mineral Processing . 

2008, 87, 1-2, s. 1-8. ISSN 03017516. 

15. GAO, Jing-Feng, et al. Contributions of functional groups and extracellular 

polymeric substances on the biosorption of dyes by aerobic granules. Bioresource 

Technology. 2011, 102, 2, s. 805-813. 

16. Katedra didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Co se s látkou při ţehlení děje. 

In FyzWeb : články [online]. Praha : Katedra didaktiky fyziky MFF UK v Praze, 

2007 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z WWW: 

<http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=45&id_casti=22>. ISSN 1803-4179. 

17. AHALYA, N.; RAMACHANDRA, T.V.; KANAMADI, R.D. Biosorption of 

Heavy Metals. Research Journal Of Chemistry And Environment. 2003, 7, 4, s. 71-

79 

18. MELZOCH, Karel, et al. Modelování bioprocesů a jednotkových operací, analýza 

rizik [online]. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002 [cit. 2011-02-

18]. Dostupné z WWW: <http://uprt.vscht.cz/ucebnice/mb/>. 

19. KADUKOVÁ, Jana; ŠTOFKO, Miroslav. Enviromentálne biotechnológie pre 

hutníkov. Košice : Katedra neţelezných kovov a spracovania odpadov HF TU, 

2006. 141 s. ISBN 80-8073-496-8. 

20. VOLESKY, B.; (2003): Biosorption process simulation tools. Hydrometallurgy, 

vol. 71, no. 1-2, 79-190 s. 

21. GHASEMI, Morteza, et al. Biosorption of uranium(VI) from aqueous solutions by Ca-

pretreated Cystoseira indica alga: Breakthrough curves studies and modeling. Journal of 

Hazardous Materials. May 2011, 189, 1-2, s. 141-149. ISSN 0304-3894 

22. HORÁKOVÁ, D. Bioremediace. Brno: Masaryková univerzita, Přírodovědecká 

fakulta, Ústav experimentální biologie, 2006. 83 s. 

23. VIJAYARAGHAVAN, K.; YUN, Yeoung-Sang. Bacterial biosorbents and 

biosorption. Biotechnology Advances. 2008, 26, 3, s. 266-291. ISSN 0734-9750. 

24. KELLY-VARGAS, Kevin, et al. Elsevier [online]. 2011 [cit. 2011-04-28]. 

ScienceDirect. Dostupné z WWW: 

<http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science?_ob=ArticleURL&_udi=

B6X1W-52HJP2D 

2&_user=822117&_coverDate=04%2F01%2F2011&_alid=1734415448&_rdoc=1

&_fmt=full&_orig=search&_origin=search&_cdi=7253&_st=13&_docanchor=&vi

ew=c&_ct=10&_acct=C000044516&_version=1&_urlVersion=0&_userid=822117

&md5=b36457b109fd75c0b7a9f0663b712810&searchtype=a&artImgPref=F>. 

25. ALLOUCHE, Fella Naonel; NAMERI, Nabil; GUIBAL, Eric. Pb(II) biosorption 

on Posidonia oceanica biomass.Chemical Engineering Journal. April 2011, 168, 3, 

s. 1174-1184. 

26. CHEN, Suhon, et al. Removal of Cr(VI) from aqueous solution using modified 

corn stalks: Characteristic, equilibrium, kinetic and thermodynamic 

study. Chemical Engineering Journal. 2011, 168, 2, s. 909-917.  



Lucie Kačinská: Moţnosti vyuţití granulace biosorbentů při sorpci těţkých kovů 

2011  32 

27. BLÁZQUEZ, G., et al. Batch biosorption of lead(II) from aqueous solutions by 

olive tree pruning waste: Equilibrium, kinetics and thermodynamic study. Chemical 

Engineering Journal. March 2011, 168, 1, s. 170-177. 

28. MAMRILLOVÁ, Renáta. MOŢNOSTÍ VYUŢITÍ BIOODPADU K ODSTRANĚNÍ 

ŠESTIMOCNÍHO CHROMU Z VODNÉHO ROZTOKU. Oatrava, 2010. 61 s. 

Diplomová práce. VŠB-TUO. 

29. REDDY, D. H. K., et al. Biosorption of Ni(II) from aqueous phase by Moringa 

oleifera bark, a low cost biosorbent.Desalination. March 2011, 268, 1-3, s. 150-

157. 

30. LEE, Yi-Chao; CHANG, Shui-Ping. The biosorption of heavy metals from aqueous 

solution by Spirogyra and Cladophora filamentous macroalgae. Bioresource 

Technology. 2011, 102, 9, s. 5297-5304. 

31. JAVAID, Amna, et al. Removal of heavy metals by adsorption on Pleurotus 

ostreatus. Biomass and Bioenergy. May 2011, 35, 5, s. 1675-1682 . 

32. SAHA, Bidyut; ORVIG, Chris. Biosorbents for hexavalent chromium elimination 

from industrial and municipal effluents. Coordination Chemistry Reviews. 2010, 

254, 23-24, s. 2959-2972 . 

33. VOLESKY, B. Detoxification of metal-bearing effluents: biosorption for the next 

century. Hydrometalurgie : An International Journal devoted to all aspects of the 

Aqueous Processing of Metals. February 2001, 59, 2-3, s. 203-216. ISSN 0304-386X 

34. Katedra didaktiky fyziky MFF UK v Praze. Co se s látkou při ţehlení děje. 

In FyzWeb : články [online]. Praha : Katedra didaktiky fyziky MFF UK v Praze, 

2007 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z WWW: 

<http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=45&id_casti=22>. ISSN 1803-4179. 

35. Plant Cell Wall. In DAVIDSON, Michael W. . Molecular expressions : cell biology 

and miscroscopy structure and function of cell or viruses [online]. Florida : 

National High Magnetic Field Laboratory, 7.1.2005 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z 

WWW: <http://micro.magnet.fsu.edu/cells/plants/cellwall.html>. 

36. NOVÁK, Jan; SKALICKÝ, Milan. Botanika : Cytologie, histologie, organologie a 

systematika. Praha : Powerprint, 2009. 336 s. ISBN 978-80-904011-5-0. 

37. VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem : základy anatomie cévnatých rostlin. 2., 

dopl. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. 200 s. ISBN 978-80-244-2223-7. 

38. ODSTRČIL J., 2005: Biochemie. Národní centrum ošetřovatelství a 

nelékařskýchzdravotnických oborů, Brno, ISBN 80-7013-425-9, 161 s. 

39. JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. 9. Olomouc : 

Olomouc, 2007. 576 s. ISBN 80-7185-2175. 

40. KOCIÁN, Petr. Mák setý : papaver somniferum. In KOCIÁN, Petr. Květena 

ČR [online]. Nový Jičín : [s.n.], 6.7.2004 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z WWW: 

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=228 

 

 



Lucie Kačinská: Moţnosti vyuţití granulace biosorbentů při sorpci těţkých kovů 

2011  33 

41. Mák setý : Papaver somniferum. In IRBESS & BLUE System, s.r.o. Atlas 

rostlin [online]. České Budějovice : E-ZAHRDY.cz, 2007 [cit. 2011-03-30]. 

Dostupné z WWW: <http://www.e-zahrady.cz/atlas-rostlin/makovite-

papaveraceae/173-mak-sety-papaver-somniferum.html>. 

42. TICHÁ, Markéta; VYZINOVÁ, Petra. Polní plodiny - Field crops [online]. 2006, 

13. 12. 2006 [cit. 2011-02-22]. Mák setý (Papaver somniferum L.). Dostupné z 

WWW: <http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/mak.htm>. 

43. NOVÁK, Jan. Jedovaté rostliny kolem nás. Praha : Grada, 2007. 176 s. ISBN 978-

80-247- 1549-0. 

44. PITTER, P. Hydrochemie. 4. aktualizováné vydání.VŠCHT. Praha : FORTUNA, 

2009. 579 s. 

45. ERTUGAY, N.; BAYHAN, Y.K. Biosorption of Cr(VI) from aqueous solutions by 

biomass of Agaricus bisporus. Journal of Hazardous Materials [online]. 2008, 154, 

1-3, [cit. 2011-10-10]. Dostupný z WWW: <www.sciencedirect.com>. 

46. NAJA, G. M.; VOLESKY, B. Handbook on Heavy Metals in the Environment. 

Boca Raton, FL : Taylor & Francis and CRC Press, 2010. Metals in the 

Environment: Toxicity and Sources, s. 13-62 

47. ALBADARIN, Ahmad B., et al. Biosorption of toxic chromium from aqueous 

phase by lignin: mechanism, effect of other metal ions and salts. Chemical 

Engineering Journal. May 2011, 169, 1-3, s. 20-30. 

48. Česká republika. Emisní standardy: přípustné hodnoty znečištění pro odpadní vody 

vypouštěné z vybraných průmyslových odvětví. Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., 

kterou se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vodpovrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.,. 2007, 

Příloha č. 3, s. 15-20. 

49. OZER, Muammer. An application of fuzzy information granulation in the emerging area 

of online sports. Expert Systems with Applications. April 2011, 38, 4, s. 4514-4524. 

50. Část G: Programy pro jednotlivé relevantní nebezpečné látky [online]. 2003 [cit. 

2011-04-29]. CHROM A JEHO SLOUČENINY . Dostupné z WWW: 

<http://www.registrpovinnosti.com/df23h54/voda/registrlegislativy/Chrom.pdf>. 

51. VOLESKY, B. Sorption and biosorption. Montreal,Canada : BV Sorbex, Inc., 

2003. Biosorbent material preparation, s. 233-254. ISBN 0-9732983-0-8. 

52. VOLESKY, B. Sorption and biosorption. Montreal,Canada : BV Sorbex, Inc., 

2003. Granulation Technoloque, s. 244-247. ISBN 0-9732983-0-8. 

 



Lucie Kačinská: Moţnosti vyuţití granulace biosorbentů při sorpci těţkých kovů 

2011  34 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Chemická stavba celulózy
34

 ................................................................................. 15 

Obrázek 2: Schéma vrstevnatosti buněčné stěny
35

................................................................. 15 

Obrázek 3: Mák setý (Papaver somniferum L.)
40, 41

 .............................................................. 18 

Obrázek 4: Celkový schematický diagram zpracované biomasy na granule biosorbentu
52

 25 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Botanické zařazení máku setého (Papaver somniferum L.)39
 ............................ 17 

Tabulka 2: Přípustné znečištění některých druhů vod celkovým a šestimocným chromem 

(převzato a upraveno z Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) ................................................................................................................ 21 

Tabulka 3: Emisní standardy pro vypouštění do vodního prostředí celkového a 

šestimocného chromu z různých průmyslových odvětví  (převzato a upraveno 

z Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů) ........................ 22 

 


