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Summary 

The aim of this work is acquaintance with heavy metals, their more detailed 

characteristics and by effect in the environment. In work is also in detail described content 

of heavy metal in waste water and their dangerous properties. There are also explained 

the current technology used for removing heavy metals from waste water here. A very 

substantial part of the study of biological methods for removing metals from aqueous 

solutions and their techniques. This is essentially a mechanism of biosorption 

and desorption. The last part describes the experimental measurement of sorption 

and desorption of Zn2+ on acid - activated biomass of japanese knotweed (Reynoutria 

japonica). From the invasive plants have been used parts of the body, namely stem 

and leaf. Decisions on the suitability of biosorbents used for sorption and desorption was 

determined by determining the sorption capacity. Finally, I evaluate the results 

of experimental measurements. 

Anotace 

Cílem této práce je seznámení se s těžkými kovy, jejich podrobnější 

charakteristikou a účinkem v životním prostředí. V práci je také podrobně popsán obsah 

těžkých kovů v odpadních vodách a jejich nebezpečné vlastnosti. Jsou zde také vysvětleny 

dosavadní technologie používané při odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Velmi 

podstatnou částí práce jsou biologické metody na odstraňování kovů z vodných roztoků 

a jejich techniky. Jedná se především o mechanizmus biosorpce a desorpce. Poslední část 

popisuje experimentální měření sorpce a desorpce Zn2+ na kysele aktivovanou biomasu 

křídlatku japonskou (Reynoutria japonica). Z invazní rostliny byly použity části těla, 

a to stonek a list. Rozhodnutí o vhodnosti použitého biosorbentu pro sorpci a desorpci bylo 

stanoveno na základě stanovení sorpční kapacity. V závěru vyhodnocuji výsledky 

z experimentálního měření. 
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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Popis 

AAS Atomová absorpční spektrofotometrie. 

AES Atomová emisní spektrofotometrie. 

Absorbent Látka objemově pohlcující jiné látky. 

Adsorbát Chemická látka nebo částice zachycující se na adsorbentu. 

Adsorbent Pevná látka, která je schopna vázat různou silou látky z roztoku 
(např. biomasa , aktivní uhlí). 

Adsorpce Je separační proces, jehož principem je hromadění plynné látky 
ze směsi plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině (adsorbátu) 
na povrchu pevné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových 
přitažlivých sil. 

Akumulace Hromadění nebo shromažďování na jednom místě nebo omezeném  

 prostoru. 

Alergen Je to exogenní antigen, který je schopen u vnímavých jedinců. 

Algicidy Látky hubící řasy. 

Antropogenní činnost Společenská, lidská průmyslová nepřirozená činnost. 

Biomasa Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech živých organismů, jak 
 rostlin tak i živočichů. 

Centrifugace Odstředění. 

ČR Česká republika. 

ČSN Česká státní norma. 

Diskontinuální Přetržitý, nesouvislý. 

Expozice Vystavení organizmu působení chemickým látkám. 

Chronické expozice Dlouhodobé expozice organizmu. 

Inertní Neaktivní, nečinný. 

IRZ Integrovaný registr znečišťování. 

Intoxikace Otrava. 

Karcinogen Látka způsobující v živém organizmu nádorové bujení. 

Kolagen Jednoduchá bílkovina obsažená v kůži, šlachách, ve vazivu. 

Kontinuální Souvislý, spojitý. 

LD50 Je v toxikologii označení pro množství substance, které je po podání 
určité látky smrtelnou dávkou pro daného živočicha v 50 % případů. 
Jedná se o množství látky, po které uhynulo 50 % testovaných 
živočichů za 24 hodin po expozici. Udává se v mg/kg živé váhy. 

Neurotoxin Je druh jedu, který negativně působí na nervový systém. Jedná se 
o často smrtelně nebezpečné jedy, které využívají některé organismy 
k obraně nebo útoku. 

Pankreas Slinivka břišní. 



 

 

Zkratka Popis 

Perzistentní polutanty Jsou látky dlouhodobě setrvávající v prostředí, jako jsou např. různé 
dioxiny, aldrin či polychlorované bifenyly. 

p.o. Požití orálně. 

Radioaktivita Je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, při níž 
vzniká radioaktivní záření. 

Rekuperace Zpětné získávání; shromažďování energie, odpadních látek 
k opětovnému využití. 

Sorbát Kovové ionty. 

Sorbent Biologický materiál. 

Srdeční ischémie Nedokrvování srdeční tkáně. 

Substance Trvalý subjekt, hmota, látka. 

TK Těžké kovy. 

ŽP Životní prostředí. 

Klíčová slova 

Sorpce; biosorpce; těžké kovy; odpadní vody; biomasa; biosorbent; desorpce. 

Key words 

Sorption; biosorption; heavy metals; waste water; biomass; biosorbent; desorption. 
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 1. Úvod 

Životní prostředí je v současné době zatěžováno nespočetným množstvím látek 

antropogenního původu. Do rizikové skupiny se řadí těžké kovy. 

Pod pojmem těžké kovy si asi většina z nás představí kovy, které se nacházejí 

v životním prostředí a které jsou pro krajinu či organismy nebo člověka nějakým 

způsobem škodlivé. Tento fakt je pravdivý, protože spousta těžkých kovů působí velmi 

negativně a toxicky na životní prostředí. Mnoho lidí však zapomíná, že právě některé 

z těchto prvků jsou esenciálními kovy (Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Mo, Se, Cr, Sn), 

které jsou nepostradatelné v malých dávkách pro funkci organizmu. Jednou z variant, 

jak vyřešit nebo spíše zmírnit jejich výskyt, je eliminace antropogenní produkcí TK do ŽP 

pomocí biotechnologických metod. 

Proces biosorpce a desorpce jsou vhodnými metodami při odstraňování 

a znovuzískávání těžkých kovů z kontaminovaných vod. Jsou ekologicky i ekonomicky 

výhodné. S tím rozdílem, že při biosorpci se vážou ionty na biomasu a u desorpce dochází 

k uvolňování iontu z biomasy pomocí vhodného desorpčního činidla. 

V první části práce se zabývám charakteristikou těžkých kovů v ŽP, jejich toxicitou 

a výskytem ve vodách. Další velmi podstatnou částí jsou odpadní vody s obsahem TK, 

kde zmiňuji zdroje znečištění, kterými se TK mohou dostávat do vod. Hlavní podkapitolou 

jsou pak odpadní vody a jejich druhy, kdy jsem se zaměřil na nadlimitní úniky těžkých 

kovů do vod z různých podniků ČR. 

Dalším z cílů práce jsou biologické metody, které jsou vhodné k odstranění TK, 

především z odpadních vod. Jde o proces bioakumulace a biosorpce. Nejdůležitější částí 

práce je pak proces desorpce, kdy jeho hlavní úlohou je získat kov v koncentrované formě 

a vrátit biosorbent do stavu, co nejblíže původnímu. 

Biosorpce a desorpce těžkých kovů pomocí neživé biomasy jsou výhodnými 

ekologickými a ekonomickými biotechnologickými procesy. Při biosorpci se snažíme 

o snížení koncentrací kovů z nadlimitních koncentrací na podlimitní. Desorpcí 

pak můžeme získat kovy v takových koncentracích, že jsou průmyslově znovu využitelné 

a rekuperovatelné a tím se nedostávají do ŽP. 
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Hlavním cílem práce bylo zjistit na základě literární rešerše, zda je křídlatka 

japonská (Reynoutria japonica) schopná desorbovat zinek (Zn2+) z upravené rostlinné 

biomasy. 
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2. Charakteristika těžkých kovů 

Definice těžkých kovů není v literatuře naprosto jednoznačná. Posuzují se nejčastěji 

podle atomové hmotnosti. Mezi těžké kovy se řadí kovy s hustotou vyšší než 5 g/cm3. 

Tento pojem se v poslední době začal užívat obecně pro polokovy a kovy s potenciálními 

toxickými účinky na životní prostředí [1]. 

Těžké kovy se vyskytují v životním prostředí ve velmi malých dávkách přirozeně. 

Vyšší koncentrace těžkých kovů je většinou způsobena lidskou činností. Zdroje těžkých 

kovů jsou především antropogenní. Podstatné pro emise těžkých kovů je spalování 

fosilních paliv a průmyslová činnost - povrchové úpravy kovu a smaltování, metalurgie aj. 

Dalším odvětvím, které vnáší do životního prostředí nezanedbatelné dávky těžkých kovů je 

zemědělství, neboť těžké kovy jsou účinnou složkou různých herbicidů, pesticidů a jsou 

obsaženy v organických hnojivech. Nesmíme také opomenout automobilovou dopravu 

a používání barviv pigmentu. Některé těžké kovy mají výrazné toxické účinky 

a to i v elementární formě. Toxické účinky bývají mnohostranné a působí v podstatě 

na celý organismus. Toxicita je vyvolána interakcí mezi cílový orgánem a volným iontem. 

Toxické účinky těžkých kovů se mohou projevit různě, od dermatitid, přes zažívací potíže 

až k selhávání nebo poškození orgánů nebo k nádorovému bujení. U těžkých kovů je také 

nebezpečná jejich schopnost ukládat se v různých tkáních organismů [2]. 

Těžké kovy nejsou biologicky odbouratelné a řadí se mezi perzistentní polutanty 

[3]. 

Těžké kovy se vyskytují v různých skupinách periodické tabulky, liší se fyzikální 

a chemickou sorpcí na půdní částice, reagují svojí mobilitou na změnu pH a změnu aktivity 

půdní mikroflóry [4]. 

2.1 Těžké kovy v životním prostředí 

Těžké kovy jsou přirozenými složkami zemské kůry. Nemohou být znehodnoceny 

nebo zničeny. V málem rozsahu pronikají do našeho těla prostřednictvím jídla, pitné vody 

a ovzduší. Jako stopové prvky, některé těžké kovy (např. zinek, měď), jsou nezbytné 

pro udržení metabolismu lidského těla. Nicméně při vyšších koncentracích mohou vést 

k otravě. Otrava těžkého kovu může nastat z kontaminované pitné vody, dále vysokými 
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koncentracemi ve vnějším ovzduší v blízkosti emisních zdrojů, nebo příjmem 

prostřednictvím potravinového řetězce. Těžké kovy mohou vstoupit do vod vlivem 

průmyslových a spotřebitelských odpadů, nebo dokonce z kyselých dešťů, kdy se mohou 

uvolňovat do potoků, jezer, řek a podzemních vod [5]. Významnými kovy v ŽP jsou Pb, 

Hg, As, Cu, Cr, Zn, Cd, Mn, Ni, Fe, U aj. 

2.1.1 Olovo, Pb 

„Patří mezi jedovaté těžké kovy“ [6]. Nejrozšířenější olověnou rudou vyskytující se 

v přírodě je galenit (PbS). Z rozpuštěných forem výskytu a to v závislosti na hodnotě pH 

a koncentraci veškerého oxidu uhličitého převažuje především v přírodních vodách 

jednoduchý ion Pb2+ [7]. 

Podstatná část olova ve vodě je však přítomna v nerozpuštěné formě, kterou tvoří 

koloidní částice nebo větší částice uhličitanu olovnatého, hydroxidu olovnatého nebo olovo 

vázané v jiných sloučeninách [8]. 

Olovo má vysoký akumulační koeficient a hromadí se nejenom v sedimentech 

a kalech, ale i v biomase mikroorganismu a rostlin. Působí neurotoxicky a je považován 

za potenciální karcinogen. Olovo je škodlivé pro dětský organismus. Ukládá se hlavně 

v kostech, částečně také v krvi [7]. 

Olovo a jeho sloučeniny jsou závažné jedy, zejména svými chronickými účinky. 

Otravy olovnatými sloučeninami (potrubí, glazury, pigmenty, kosmetika). Všechny 

rozpustné sloučeniny olova jsou vysoce toxické. Kovové olovo těká při teplotě 600 °C, 

je proto nebezpečí vdechování par olova nad jeho roztavenými slitinami. Poškozuje játra, 

ledviny, cévy, svalstvo i centrální nervový systém. Po intoxikaci dochází k psychickým 

poruchám (saturnismus). Časté jsou pohybové potíže. Chronické otravy se projevují bledou 

barvou obličeje a šedým lemem dásní [9]. 

2.1.2 Rtuť, Hg 

Hlavní rudou rtuti je rumělka (HgS). Rtuť doprovází i některé jiné sulfidické rudy. 

Atmosférické vody jsou často kontaminovány spalováním fosilních paliv. Dalším zdrojem 

jsou kontaminované půdy a sedimenty, jež jsou delší dobu ve styku s kontaminovanou 

vodou. Biochemickými přeměnami akumulovaných sloučenin rtuti vznikají jednak těkavé 

sloučeniny rtuti unikající do atmosféry a dále je rtuť vymývána dešťovými vodami [10]. 
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Ve vodě se vyskytuje jako kovová Hg0, ve formě anorganických iontu Hg2
2+, Hg2+ 

a ve formě alkylmerkurisloučenin (methylrtuť – CH3Hg+ a dimethylrtuť – (CH3)2Hg). 

Elementární rtuť a dimethylrtuť jsou značně těkavé látky a mohou proto velmi snadno 

provzdušňováním přecházet z vody do atmosféry. Značným problémem je vysoká toxicita 

rtuti a její výrazná schopnost akumulovat se v biomase (dimethylrtuť v ledvinách, játrech 

a mozcích živočichů) [11]. 

„Organická rtuť se může hromadit v potravních řetězcích, zatímco anorganická rtuť 

do potravních řetězců nevstupuje. Popsanou vlastnost lze nazývat bioakumulací. Nejvyšší 

obsahy organické rtuti v těle se nacházejí u mořských ryb, vysoké koncentrace rtuti mohou 

obsahovat i houby. Naopak, akumulace v rostlinách není příliš vysoká“ [12]. 

Rtuť je potenciální neurotoxin, je nebezpečná pro plod, kojence a malé děti. 

Způsobuje opoždění v učení a motorických funkcích (chůze, řeč). V průběhu času se rtuť 

ukládá v těle a způsobuje poškození periferního zraku a citlivosti (brnění, necitlivost) 

obvykle v rukou a v nohou a někdy i okolo úst. Dále dochází k poškození sluchu 

a k vzniku duševního nepokoje [13]. 

Také poškozuje ledviny, kde se hromadí elementární rtuť a její anorganické 

sloučeniny ve formě dvojmocné rtuti. Z organismu je rtuť vylučována močí a stolicí, 

u člověka je biologický poločas v řádu desítek dnů [14]. 

 

Obrázek 1: Rtuť [15] 
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2.1.3 Arsen, As 

Vyskytuje se v přírodě ve formě sulfidů. Doprovází zcela všechny sulfidické rudy 

a je součástí různých půd a hornin, jejichž zvětráváním se dostává do podzemních 

a povrchových vod. V přírodních podmínkách je rozšířen v malých množstvích, 

jde o koncentrace v jednotkách až desítkách mikrogramů na litr. Je jedovatý a má značnou 

schopnost kumulovat se v říčních sedimentech. Dlouhodobé používání vod s malými 

koncentracemi arsenu může vést k chronickým onemocněním. Arsen patří mezi nervové 

jedy kumulativního charakteru a mezi inhibitory biochemických oxidací. Byly také 

prokázány jeho karcinogenní účinky [10]. 

Sloučeniny arsenu jsou velmi jedovaté a to chronicky i akutně. Některé z těchto 

sloučenin jsou prokázané karcinogeny. Kovový arsen bývá považován za netoxický, 

neboť je v organismu přeměňován ve své toxické sloučeniny. Jednou z nejznámějších 

sloučeninou arsenu je oxid arsenitý (arsenik, otrušík) [9]. 

Arsenik se také používá k odbarvování lahvového skla [6]. Dávka, která by usmrtila 

člověka je asi 70 - 180 mg. K chronické otravě může dojít při množství asi 10 mg denně. 

Hlavními příznaky otravy jsou bílé proužky na nehtech, šedé zbarvení pokožky, vysoký 

krevní tlak a srdeční ischémie [9]. 

2.1.4 Měď, Cu 

Měď se může dostat do vod využitím některých algicidních preparátů, 

které se dávkují proti nadměrnému vývoji sinic a řas. Za antropogenní zdroj mědi 

v povrchových vodách můžeme považovat odpadní vody z povrchové úpravy kovů 

(oplachové vody z moření mědi, galvanizovny). Přirozeným zdrojem mědi jsou sopečné 

výbuchy, zvětrávání, lesní požáry a rozklad biomasy [16]. 

Různé poruchy zdraví jsou vyvolány nedostatkem mědi. „Rozpustné soli iontů 

mědi jsou jedovaté“ [9]. Vdechnutím práškové mědi byly sledovány změny na plicích 

a krvácení z nosu. Horečku slévačů vyvolána inhalační exposicí prachu oxidu měďnatého 

postihuje především zažívací orgány. Požití dávky 8 - 10 g síranu měďnatého (modré 

skalice) může být smrtelné [9]. 
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2.1.5 Chrom, Cr 

Antropogenním zdrojem chrómu jsou např. odpadní vody z barevné metalurgie, 

povrchové úpravy kovu, kožedělného průmyslu a textilního průmyslu. Z možných 

oxidačních stupňů chrómu přichází ve vodách v úvahu CrIII a CrVI. Ionty Cr3+ ve vodě 

snadno podléhají hydrolýze a posléze se vylučuje Cr(OH)3 (při pH 6 až 8), 

jehož rozpustností je dána i rozpustnost CrIII. Většina sloučenin CrVI je ve vodě dobře 

rozpustná až na chroman olovnatý, chroman stříbrný a chroman barnatý [7]. 

Cr3+ se ve vodě váže na částice nečistot a spolu s nimi klesá ke dnu. Ve vodě je 

přítomno jen malé množství rozpuštěného Cr3+, a proto větší část nenasorbovaného Cr3+ 

vytváří nerozpustné koloidní hydroxidy. Forma Cr6+ je pro vodní organismy velmi toxická. 

Na rozdíl od Cr3+ se vyskytuje ve formě záporně nabitých komplexů, proto se nesorbuje 

na půdní částice a je mnohem mobilnější. Cr6+ je však velmi silné oxidační činidlo, 

v přítomnosti jakékoliv organické hmoty se poměrně rychle redukuje na Cr3+. 

Proto nebezpečí vysokých koncentrací Cr6+ hrozí jen v blízkosti jeho zdroje [17]. 

Chrom je esenciálním prvkem (forma Cr3+ zvyšuje účinnost inzulínu). Šestimocné 

sloučeniny jsou karcinogenní, některé mutagenní, mohou poškozovat játra, ledviny 

způsobovat dermatitidy. Chrom se neukládá v potravním řetězci. Kumuluje se v půdách 

nebo vodách [2]. 

Toxické účinky sloučenin chrómu jsou velmi odlišné. „Zatímco sloučeniny 

šestimocného chrómu jsou toxikologicky nebezpečné, soli trojmocného a dvojmocného 

chrómu jsou prakticky akutně netoxické“ [9]. Z toxikologického hlediska jsou soli 

šestimocného chrómu velmi důležité. Při nahromadění velkého množství sloučenin 

šestimocného chrómu ve vodě dochází k poleptání, což při požití může vyvolat šok 

až smrt. Vytvoří se vředy na místech poškozené kůže. Inhalováním prachu sloučenin 

šestimocného chrómu dochází k dýchacím potížím a napadení sliznice. Dochází 

k podráždění na nosní přepážce, krvácení, tvorbě vředů i dokonce k perforaci nosní 

přepážky [9]. Dávka LD50 je při p.o. aplikaci pro Cr(NO3)3 3,25 g/kg [18]. 



Karel Kulčár: Desorpce těžkých kovů 

2011 8 

2.1.6 Zinek, Zn 

Zinek se vyskytuje ve sloučeninách ve formě Zn2+. Do atmosféry se zinek uvolňuje 

při spalování fosilních paliv a při těžbě a zpracování zinkových rud (i rud jiných kovů, 

které mohou obsahovat příměsi zinku). Atmosférickou depozicí se dostává do půdy a vody. 

Antropogenním zdrojem zinku v přírodních vodách je především atmosférický spad. Zinek 

se může do vody také dostat splachem z půd. Z průmyslových odpadních vod obsahují 

zinek např. vody ze zpracování neželezných rud, z moříren mosazi, ze zpracování tuků 

a z povrchové úpravy kovů, kde je zinek zpravidla vázán v různých komplexech. Zdrojem 

zinku ve vodě jsou také nádoby ze zinku nebo z pozinkovaných kovů (vědra, plechy, 

okapy), se kterými voda přichází do styku [7]. Pro člověka je denní potřeba 

zinku asi 25 mg [18]. 

Při nedostatku zinku dochází k špatnému hojení ran, zpožďování pohlavní zralosti 

a pozastavení vzrůstu. Nejvyšší koncentrace zinku je v játrech a pankreatu. Z praktického 

hlediska je zinek jako kov netoxický. Pro člověka je smrtelná dávka 3 – 5 g [9]. 

 

Obrázek 2: Zinek [19] 

2.1.7 Kadmium, Cd 

V podzemních vodách a zeminách se kadmium vyskytuje v oxidačním stupni Cd2+. 

Kadmium se výrazně odlišuje například od chrómu nebo mědi tím, že nerozpuštěné formy 

kadmia již na rozhraní neutrální a mírně kyselé oblasti mírně přecházejí do roztoku [20]. 

Kadmium se řadí mezi nejvíce pohyblivé těžké kovy ve vodním prostředí. 

V přírodní čisté vodě je kadmium odstraněno z roztoku výměnou za vápník vázaný 

v mřížkové struktuře uhličitanových sloučenin. Ve znečištěných nebo na organické látky 

bohatých vodách dochází k adsorpci kadmia na huminové a ostatní organické 

komplexotvorné látky [21]. 
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Z toxikologického hlediska jsou kadmium a jeho sloučeniny velice nebezpečné. 

Kadmiové sloučeniny bývají nebezpečné zejména svou chronickou exposicí a některé 

z nich mají karcinogenní účinky. Chronické expozice sloučenin kadmia nemají specifický 

průběh a může dojít k smrti. Při otravě kadmiem je charakteristický zlatožlutý lem zubní 

skloviny. Mohou však také nastat bolesti v nohou a zádech, které se při pohybu stupňují 

[9]. Kadmium je pro člověka nebezpečné hlavně kvůli jeho schopnosti kumulovat se 

v játrech [20]. 

2.1.8 Mangan, Mn  

Při zvýšeném obsahu manganu a jeho sloučenin se na povrchu vody tvoří 

tzv. mastné skvrny. „Vodu nelze používat ani pro užitkové účely“ [22]. 

Mangan je nezbytný pro organismy. Soli manganu nejsou příliš toxické. 

Pro desinfekci jsou většinou používány slabé roztoky manganistanu draselného. 

Následkem chronické inhalační expozice je tzv. manganismus, který se vyznačuje 

neuropsychickými a neurologickými poruchami. Dochází k poškození funkce ledvin, 

ke zvýšené činností štítné žlázy a může být postižena krvetvorba [9]. 

2.1.9 Nikl, Ni 

Nikl může být obsažen v dešťové vodě. Antropogenním zdrojem jsou hlavně 

odpadní vody z barevné metalurgie a z povrchové úpravy kovu. Poniklované části zařízení, 

které přicházejí do styku s vodou mohou být také dalším zdrojem [23]. 

Podráždění zažívacího traktu je hlavním příznakem při akutní otravě niklu. 

Při vstřebávání soli niklu dochází k poškozování krevních cév, především cév mozku. 

Kovový nikl může vyvolat při kontaktu s kůží vyrážku, neboť je považován za alergen. 

Při chronické exposici se objevují nádory plic, vedlejších dutin nosních, vzácně hrtanu [9]. 

„Nikl je toxický prvek. Velmi toxicky působí především na vodní organismy 

s klesající tvrdostí vody stoupá jeho toxicita“ [18]. Prvním příznakem při silné otravě 

niklem je kašel, dále bolesti hlavy, závratě, zhoršení dýchání, horečky a zvracení. 

Sloučeniny ve formě Ni2+ jsou karcinogenní pro lidi, tak pro zvířata [18]. 
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2.1.10 Železo, Fe 

Charakteristický rezavý zákal je příčinou zvýšeného obsahu železa ve vodě. Vodu 

nemůžeme použít ani pro užitkové účely, protože sloučeniny železa se usazují v trubkách 

a ucpávají přívody do praček, WC, bojlerů apod. [24]. 

Silné toxické účinky železa a jeho sloučenin jsou nízké. Železo je důležitým 

prvkem zejména pro přenos kyslíku, krvetvorbu, a také je součástí hemu v hemoglobinu 

a cytochromech. V organismu je vážnějším problémem jeho nedostatek [9]. 

2.1.11 Uran, U 

Soli šestimocného uranu jsou dobře rozpustné ve vodě. Díky vysoké pohyblivosti 

se může snadno dostávat do zdrojů podzemních vod. Ve vodách se uran vyskytuje 

v ultrastopových koncentracích (setiny až desítky ng/ml) [25]. 

Sloučeniny uranu jsou aktivně toxické. Negativně působí na plodnost a vývoj 

plodu. „Chronické expozice mají za následek poškození krvetvorby, plic a vnitřních 

orgánů“ [9]. Řadí se mezi karcinogeny. Velmi důležitým faktorem uranu a jeho sloučenin 

je radioaktivita a závažné toxické účinky [9]. 
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3. Odpadní vody s obsahem těžkých kovů 

3.1 Zdroje znečištění vod těžkými kovy 

Při posuzování znečištění rozlišujeme přirozené a antropogenní zdroje těžkých 

kovů. Kovy z hornin a minerálů jsou obyčejně neškodné, potenciálně toxickými se stávají 

rozpuštěním ve vodě. Do vody se mohou dostat zvětráváním hornin, vyluhováním půd 

a sopečnou činností. Naproti tomu lidskou činností dosahuje koncentrace těžkých kovů 

vysokých hodnot, které mohou být nebezpečné pro zdraví. Těžké kovy jsou uvolňovány 

nejvíce při těžbě a zpracovávání rud, při spalování fosilních paliv, povrchovou úpravou 

kovů a kožedělným průmyslem [26, 27]. 

3.1.1 Těžební průmysl a zpracování rud 

Největším a nejzávažnějším problémem hornické činnosti je vznik kyselých 

důlních vod. Kyselé důlní vody vznikají při oxidaci sulfidických rud. Když jsou tyto rudy 

(nejčastěji pyrit) vystaveny působení vody a působením oxidujících bakterií 

(př. Acidothiobacillus ferrooxidans), dochází k přeměně na sírany a mobilizaci kovů. 

Vzniklé vody jsou silně kyselé a obsahují velké množství těžkých kovů. Pokud nejsou 

zachytávány a zpracovány, mohou kontaminovat podzemní vody a místní vodní toky. 

Kyselé důlní vody mohou dále působit na další minerály a rozpouštět těžké kovy jako je 

olovo, měď, kadmium, zinek a nikl, které jsou zde přítomny v malých množstvích. 

Při zpracovávání rud (např. při výrobě oceli, ale i slitin) vzniká pevný odpad s vysokým 

obsahem těžkých kovů, který je považován za poměrně inertní. Nebezpečná je však 

produkce emisí, jejichž odstranění není zcela efektivní, takže jsou uvolňovány do ovzduší 

i s těžkými kovy a dále vznik odpadních vod, které také obsahují vysoké koncentrace kovů 

[27]. 
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Obrázek 3: Acidothiobacillus ferrooxidans, graficky upraveno dle [28] 

3.1.2 Spalování fosilních paliv 

Velké množství odpadu obsahující těžké kovy produkují uhelné elektrárny. Uhlí 

obsahuje kovy, které pokud nejsou spáleny, končí v plynném a pevném odpadu 

i v odpadních vodách. Uhlí také obsahuje malé množství uranu, thoria, případně i dalších 

radioaktivních izotopů. Přestože jsou těžké kovy a radioaktivní prvky obsaženy 

jen v malých množstvích jako nečistoty, spalováním obrovského množství uhlí může 

způsobit uvolnění již významného množství těchto látek. Nebezpečná je zejména 

přítomnost stopových množství rtuti, která se při spalování uvolňuje [27]. 

 

Obrázek 4: Uhelné elektrárny - ČEZ Prunéřov [29] 
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3.1.3 Povrchové úpravy 

Povrchové úpravy spočívají v různých fyzikálních a chemických postupech, 

které mění povrch produktu nebo zlepšují jejich vzhled, zvyšují odolnost proti korozi 

nebo připravují povrch pro další úkony. Hlavní úpravy povrchů se provádí bezproudým 

pokovováním, galvanickým pokovováním, anodickou oxidací, chromováním, tvrzením 

v kyanidu a kalením. Povrchová úprava se týká zejména kovů, ale může být použita 

i u jiných materiálů. Provádí se nejčastěji u automobilových součástí (př. nárazníky), 

elektrických spotřebičů, ocelových plátů, elektroniky, vodovodních armatur či klenotů. 

Odpadní vody z tohoto průmyslu se dělí do tří kategorií, kterými jsou koncentrovaná 

odpadní lázeň, promývací voda obsahující srážející se substance (mýdla, soli kovů, tuky) 

a zředěná splašková voda. Tyto odpadní vody mohou obsahovat ionty Ni, Cr, Cu, Zn, Sn, 

Cd, Au, Ag, Pb, Fe i další kovové ionty [27]. 

3.1.4 Kožedělný průmysl 

Surové kůže mají schopnost pohlcovat třísloviny a další chemické látky, které je 

chrání před rozkladem. Zvyšují odolnost vůči vlhkosti a udržují je pružné a pevné. Činění 

kůží je v podstatě reakce kolagenových vláken s tříslovinami, chrómem, hliníkem 

nebo jinými činidly. Nejčastěji se používá trojmocný chróm (ve formě chromité soli) 

a rostlinné třísloviny získané z kůry určitých druhů stromů. Dalšími používanými činidly 

jsou syntetické třísloviny, hlinité soli, formaldehyd, glutaraldehyd a těžké oleje. Při činění 

kůží jsou produkovány odpadní vody s obsahem chrómu, který při vyšších koncentracích 

může být toxický pro životní prostředí [27]. 

3.2 Odpadní vody 

Jsou vody používané v obcích, sídlištích, domech, závodech, zdravotnických 

zařízeních a jiných objektech či zařízeních, mají-li po použití změněnou jakost (teplotu, 

složení), jakož i jiné vody z nich odtékající, ohrožující kvalitu povrchových 

nebo podzemních vod (např. odtoky srážkových vod, které byly po spadnutí znečištěny) 

[7]. 

Stupeň znečištění odpadní vody je závislý na tom, jak je voda využívána. 

Za odpadní vodu můžeme považovat i vodu, která se znečistí např. při zvýšení teploty [30]. 
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Podle typu znečištění dělíme odpadní vody na [7]: 

• Splaškové  

• Městské  

• Průmyslové 

3.2.1 Splašková a městská odpadní voda 

Je odpadní voda, která neobsahuje příliš těžkých kovů, protože se jedná o vodu 

odtékající z kuchyní, hygienických místností, prádelen apod. Obsahem splaškové odpadní 

vody jsou nerozpuštěné a rozpuštěné organické i neorganické látky. Vyskytují se v ní různé 

druhy mikroorganismů. Splašková odpadní voda je podrobněji dělena na vodu černou 

a šedou. Toto rozdělení se zavádí proto, aby se v budoucnu mohly použít speciální metody 

pro čištění odpadní vody. Bohužel je třeba počítat s tím, že některé šedé odpadní vody 

(např. voda z praní potřísněného prádla nebo při nepatřičném chování uživatelů 

zařizovacích předmětů) nelze tak jednoznačně vymezit. Šedá voda je splašková odpadní 

voda, v níž nejsou obsaženy moč ani fekálie. Černá voda je splašková voda obsahující 

moč a fekálie [30]. 

 

Obrázek 5: Splašková odpadní voda - černá voda [30] 
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3.2.2 Průmyslová odpadní voda  

„Je odpadní voda změněná a znečištěná použitím v průmyslu, zemědělství 

nebo v drobných provozech“ [30]. Obsahem průmyslových odpadních vod je spousta 

různých anorganických látek, kyselin, rozpuštěných solí a především těžké kovy 

vyskytující se v různých průmyslových odvětvích. Při zneškodňování těchto látek 

a předčišťování průmyslových odpadních vod je důležité znát jejich škodlivost [30]. 

Odpadní vody, konkrétně z chemického průmyslu, můžeme rozdělit na dva hlavní 

typy [33]: 

• Odpadní vody z anorganických výrob - obsahují nerozpuštěné anorganické 

látky, kyseliny, rozpuštěné soli ve vysokých koncentracích, těžké kovy (Cu, 

Zn, Pb, Ba, Hg) a další toxické chemikálie 

• Odpadní vody z organických výrob - obsahují anorganické látky (kyseliny, 

soli, TK) a organické látky 
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3.3 Průmyslové odpadní vody s obsahem těžkých kovů 

Průmyslové podniky produkují odpady a emise, které jsou často naředěny vodou 

a vypouštěny do vodních toků. Pro názornost byly vyhledány záznamy z integrovaného 

registru znečišťování, kde jsou uvedeny úniky těžkých kovů ze všech podniků v ČR, 

které nahlásili své běžné nadlimitní úniky do povrchových vod během let 2005 - 2009. 

Na stránkách IRZ byly vyhledány celkové úniky do vod ohlášené během vybraného 

roku. Byl vybrán příslušný kov a následně vyhledán. Poté byly sečteny úniky 

do povrchových vod ze všech společností a výsledkem byla hodnota v [kg/rok]. Tento 

postup byl praktikován pro všechny vybrané kovy (Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn) a to v letech 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009. U každého prvku kovu byla nakonec provedena suma 

hodnot za 5 let [např. ∑Cr (2005 - 2009)].  

Výsledky nadlimitních úniků těžkých kovů do vod z různých podniků ČR jsou 

uvedeny v následující Tabulce 1. 

Tabulka 1: Limitní úniky těžkých kovů do vod z různých podniků v ČR [34] 

Kovy a jejich sloučeniny 
Cr Cu Hg Pb Ni Zn 

Rok 
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] 

2005 54 2652 188 754 751 33521 

2006 755 2320 191 594 1275 30741 

2007 2262 3424 210 2321 4167 28378 

2008 2451 4706 203 3195 2904 23619 

2009 1717 4394 123 3249 7337 26516 

∑ 7239 17496 915 10113 16434 142775 
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Zastoupení prvků těžkých kovů vypouštěných v letech 2005 - 2009 
různými podniky v ČR nahlášených v IRZ do povrchových vod
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Obrázek 6: Grafické znázornění zastoupení prvků těžkých kovů vypouštěných do povrchových vod 

nahlášených v IRZ [34] 

V koláčovém grafu (viz Obrázek 6) jsou zaznamenány sumy jednotlivých těžkých 

kovů v [kg/rok] z Tabulky 1, které byly vypouštěny různými podniky do povrchových vod 

během let 2005 - 2009. 
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Množství zinku v povrchových vodách během let 2005 - 2009
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Obrázek 7: Grafické znázornění zinku  vypouštěných různými podniky v ČR do povrchových vod během 

let 2005 - 2009 nahlášených v IRZ. [34] 

Množství mědi v povrchových vodách během let 2005 - 2009
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Obrázek 8: Grafické znázornění mědi vypouštěných různými podniky v ČR do povrchových vod během 

let 2005 - 2009 nahlášených v IRZ. [34] 

Z obou sloupcových grafů (viz Obrázek 7 a Obrázek 8), je zřejmé, že zastoupení 

těžkých kovů vypouštěných do odpadních vod je poměrně vysoké. Porovnáme-li oba grafy 
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mezi sebou, tak vidíme, že obsah zinku ve vodě je mnohem větší než obsah mědi 

v povrchových vodách vypouštěných různými podniky v ČR během let 2005 - 2009. 

3.4 Emisní standardy průmyslových odpadních vod 

Dle dokumentu nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády 

č. 229/2007 Sb. jsou v Tabulce 2 uvedeny přípustné hodnoty znečištění jednotlivých kovů 

pro odpadní vody vypouštěné z elektrotechnického průmyslu (výroba elektrických strojů 

a zařízení). 

Tabulka 2: Emisní standardy průmyslových odpadních vod dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., ve znění 

nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [35] 

Těžké kovy 
Přípustné hodnoty 

v [mg/l] 

Zinek 2 

Chrom 0,5 

Arsen 0,5 

Rtuť 0,05 

Měď  0,5 

Olovo 0,5 

Uváděné přípustné hodnoty koncentrací a účinností čištění mohou být překročeny 

v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 

ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [35]. 
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3.5 Konvekční technologie na zpracování odpadních vod 

Tabulka 3: Konvekční technologie na zpracování odpadních vod [36] 

Metoda Princip  Poznámka  

Srážení a filtrace 
chemickými činidly 

Příprava málo rozpustných 
sloučenin a jejich následná 

filtrace. 

Problematická separace. 

Adsorpce Sloučeniny jsou odstraňovány 
hlavně na základě hydrofobní 

adsorpce. 

Používají se konvenční sorbenty (aktivované 
uhlí). 

Iontová výměna Ionty jsou odstraňovány 
výměnou za méně škodlivé 

ionty z kolony. 

Vysoké kapitálové a provozní náklady. 
Velmi účinná metoda. 

Kapalinová extrakce Extrakce kovů z vodných 
roztoků v nepolárních 

rozpouštědlech. 

Vysoké kapitálové a provozní náklady. 
Velmi dobře zavedená technologie. 

Chemická oxidace a 
redukce 

Tvorba nerozpustných oxidů 
kovu nebo čistých kovů. 

Vyžaduje si mnoho chemikálií. 
Citlivá na podmínky. 

Mikro/nano/ultra filtrace Eliminace sraženin kovů a 
dalších znečisťujících látek 

filtrací přes membránové filtry. 

Vysoké kapitálové a provozní náklady. 
Rozsáhlá příprava filtrů: na odstranění 

pevných látek, mikroorganizmů, olejů a 
tuků. 

Reverzní osmóza Eliminace iontů kovů 
přechodem přes membrány. 

Vysoké kapitálové a provozní náklady. 
Potřeba předúpravy kvůli problémům se 
znečišťováním, zanášením a chemickými 

vazbami. 

3.6 Biologické metody na odstraňování kovů z vodných roztoků 

Lze je rozdělit na čtyři skupiny [36]: 

• Bioprecipitace 

• Bioakumulace 

• Biosorpce 

• Tvorba prchavých sloučenin (volatilizace) 

Bioakumulace a biosorpce jsou procesy, při kterých se kov odstraňuje přímým 

kontaktem s organismy. Kov však můžeme z roztoku odstranit, aniž by došlo ke kontaktu 

kovu a organismu. Jedná se o bioprecipitaci, která je založena na tvorbě a vysrážení kovu 

ve formě málo rozpuštěné sloučeniny. Při bioakumulaci se na povrchu živé buňky může 

zachytit kov na základě fyzikálně - chemických interakcí, které jsou nezávislé 

na metabolismu. Pojem bioakumulace se používá při zachycení kovu živou buňkou. 
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O biosorpci hovoříme při pasivním zachycení kovu mrtvou buňkou. Tato definici je 

jednoduchá a přehledná pro praxi, ale není přesná z vědeckého hlediska. Posledním typem 

biologického procesu odstraňování kovů je tvorba prchavých sloučenin redukcí 

nebo methylací [36]. 

3.7 Biosorpce 

Jedná se o biologický proces. Biosorpce je pasivní imobilizace kovů. Mechanizmus 

sorpce buňkovým povrchem není závislý od metabolismu buněk, ale je založený 

na fyzikálně - chemických interakcí mezi kovem a funkčními skupinami buněčné stěny 

[36]. 

„Biosorpce byla definována, pochopena a zkoumána na základě pasivního ukládání 

nemetabolizující a nežijící biomasou.“ Biomasa je souhrn chemických látek, které mají 

odlišné chemické aktivní skupiny. Aktivní skupiny tvoří chemické látky nebo ionty, jež se 

na sebe navazují. „Ionty se přitahují z roztoků a vážou se na pevný materiál biomasy“ [37]. 

Podstata sil poutající rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze může být různá [36]: 

• Fyzikální adsorpce - působení mezimolekulových (van der Walsových) sil 

• Chemisorpce - společné elektrony mezi adsorbátem a adsorbentem 

• Iontová adsorpce - elektrická přitažlivost mezi adsorbentem a adsorbátem 

3.7.1 Fyzikální adsorpce 

Proces, který probíhá na povrchu tuhých látek při poměrně nízkých teplotách, 

doprovázený uvolňováním malých adsorpčních tepel. Molekuly adsorbátu nejsou vázané 

na určité místo povrchu adsorbentu a v závislosti od velikosti sil a objemu pórů absorbentu 

se může tvořit víc vrstev molekul adsorbátu (vícevrstvá nebo multimolekulová adsorpce). 

Adsorpční rovnováha se tvoří rychle. Tato adsorpce bývá vratná, za určitých podmínek 

může dojít k desorpci [38]. 
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3.7.2 Chemisorpce 

Dochází k chemické interakci mezi adsorbentem a adsorbátem. To znamená, 

že tento děj je vázaný pouze na určité místa na povrchu adsorbentu - adsorpční (aktivní) 

centra, může se tvořit jen jedna vrstva molekul adsorbátu [39]. Na rozdíl od fyzikální 

adsorpce se jedná o povrchovou reakci spojenou s porušením a vytvořením chemických 

vazeb [38]. 

3.7.3 Iontová adsorpce 

Rozlišujeme dva typy iontové adsorpce [36]: 

• Jednoduchá iontová adsorpce 

• Výměnná iontová adsorpce (iontová výměna) 

3.7.3.1 Jednoduchá iontová adsorpce 

Je adsorpce, při které se zachytává jeden z iontů elektrolytu. Molekuly jsou 

k povrchu poutané elektrostatickými Coulombovými přitažlivými silami. K adsorpci 

tohoto typu dochází např. na povrchu iontových mřížek nerozpustných solí 

nebo hydroxidů. Adsorpci iontu získává tuhá částice elektrický náboj. Působením 

elektrostatických sil se vytvoří druhá vrstva opačně nabitých iontů a vzniká elektrická 

dvojvrstva [36]. 

3.7.3.2 Výměnná iontová adsorpce (iontová výměna) 

Při výměnné iontové adsorpci se za vázaný iont do roztoku dostává buď iont 

z povrchu tuhé láky, anebo iont z vnější části elektrické dvojvrstvy. Iontová výměna 

uskutečňována na povrchu biomasy využívá iontově výměnné vlastnosti polysacharidu 

zúčastňujících se na stavbě buněčné stěny [36]. 

 

Obrázek 9: Základní rozdíl mezi fyzikální adsorpcí a iontovou výměnnou, graficky upraveno dle [36] 
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3.8 Funkční skupiny podílející se na biosorpci 

Nejvýznamnějšími funkčními skupinami jsou karboxylové, sulfátové, amidové, 

fosfátové a fosfodiesterové skupiny. Ne vždy však přítomnost těchto skupin zaručuje jejich 

dostupnost pro biosorpci [40, 41]. Přehled funkčních skupin a jejich strukturních vzorců je 

uveden v Tabulce 4. 

Tabulka 4: Hlavní funkční skupiny při biosorpci [42] 

Funkční skupina Strukturní vzorec 
Hydroxyl  
Karbonyl  

Karboxyl 

 
Sulfhydryl  

Sulfát 

 
Thioether  

Amin  
Sekundární amin  

Amid 

 
Imin  

Imidazol 

 

Fosfát 

 

Fosfodiester 
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3.9 Biosorpce těžkých kovů na rostlinnou biomasu 

Ionty těžkých kovů se snadno adsorbují na neživou biomasu mnoha vodními 

rostlinami. Kovové ionty mohou být v mnoha případech snadno desorbované z biomasy 

pomocí vhodného desorpčního činidla. V některých případech bylo prokázáno, že biomasa 

může být podrobena řadě vymývacích cyklů bez toho, aby ztratila svou adsorpční kapacitu 

[43]. 

3.9.1 Základní rozdělení rostlinné biomasy 

„Rozeznáváme především zbytkovou (odpadní) biomasu - dřevní odpady z lesního 

hospodářství a celulózo - papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu, rostlinné 

zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny, komunální bioodpad a odpady 

z potravinářského průmyslu - a cíleně pěstovanou biomasu - energetické byliny a rychle 

rostoucí dřeviny“ [37]. 

Za biomasu jsou také považovány invazní rostliny, například křídlatka česká 

(Reynoutria bohemica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinense), křídlatka 

japonská (Reynoutria japonica). Křídlatky se obecně řadí do první kategorie invazních 

rostlin. Životní prostředí je ohroženo invazními rostlinami proto, že vytlačují původní 

živočišné a rostlinné druhy ze svého původního stanoviště. Změní se tím ekologická 

stabilita původního systému. „Vytěžené invazní rostliny by mohly být použité jako účinný 

biosorbent“ [37]. 

3.9.2 Složení buněčné stěny rostlin 

Základní strukturou buněčné stěny jsou hemicelulózy, celulózy a pektiny. Mezi 

další významné látky buňky patří proteiny, z nichž nejdůležitější jsou arabinogalaktanové 

proteiny, glykoproteiny bohaté na hydroxyprolin, proteiny bohaté na glycin a proteiny 

bohaté na prolin. Ve všech případech se jedná o glykosiláty, které obsahují hydroxyprolin 

s výjimkou na glycin bohatých proteinů. „Buněčná stěna rostliny může být navíc (zejména 

v oblasti sekundárních a terciárních vrstev) vyztužena organickými (lignin, kutin, suberin, 

vosky) či anorganickými látkami“ [44]. 
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3.10 Desorpce 

Desorpce je opačný proces biosorpce, při kterém dochází k uvolňování 

adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) [45]. 

Když má být biosorpční proces v praxi využitelný jako alternativa ke konvenčním 

metodám zpracování odpadních vod, jeho velmi důležitou částí je regenerace použitého 

biosorpčního materiálu. Důležitost regenerace spočívá jednak v ovlivňování ceny celého 

procesu, ale také v možnosti opětovného získání kovů z kapalné fáze. Vzhledem k tomu je 

nutné desorbovat kov navázaný na biosorbent a regenerovat biosorpční materiál, aby ho 

bylo možné použít ve více cyklech. Úlohou desorpce je získat kov v koncentrované formě 

a vrátit biosorbent do stavu, co nejblíže původnímu (nesnížit jeho sorpční schopnosti, 

nezměnit jeho fyzikální vlastnosti a nepoškodit ho) [36]. 

Při desorpci je důležité najít nejvhodnější desorpční činidlo mezi kovem vázaným 

na biosorbent a kovem, který je rozpuštěný v roztoku, ustálí rovnováhu. Avšak určitá část 

kovů zůstává navázána na sorbent [46]. 

Vysokou účinnost desorpce je možné dosáhnout použitím velkého objemu málo 

koncentrovaného desorpčního činidla nebo malého objemu koncentrovaného činidla. 

Nevýhodou použití koncentrovaného činidla je destrukce sorbentu, na druhé straně použití 

zředěného činidla si vyžádá velký objem, což je také nepříznivé. Při studiu desorpce je 

nutné najít správný poměr mezi oběma parametry. Je potřebné vyhodnotit účinek 

desorpčního činidla na strukturu biosorpčních částic a to na základě strukturních testů 

nebo mikroskopického pozorování. Ideální desorpční činidlo by nemělo poškodit 

biosorbent, ale mělo by vymýt všechen kov v co nejmenším objemu. Efektivnost 

desorpčního činidla je možné vyjádřit i jako poměr pevné a kapalné fáze. Pevná fáze 

vyjadřuje množství sorbentu, kapalná vyjadřuje množství použitého desorpčního činidla. 

Čím vyšší je poměr S/L, tím účinnější je použité činidlo. Jako desorpční činidla se 

nejčastěji používají anorganické kyseliny, ale v závislosti od navázaného kovu se můžou 

použít i jiné látky [36]. 
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Obrázek 10: Schéma desorpce, graficky upraveno dle [36] 

3.11 Techniky biosorpce a desorpce 

• Diskontinuální uspořádání biosorpce 

• Kontinuálního uspořádání biosorpce 

3.11.1 Diskontinuální uspořádání biosorpce 

Používá se při studiu rovnovážných parametrů biosorpce. Proces probíhá rychle 

a většinou je potřeba jen několik hodin na ustálení rovnovážného stavu. Čas, 

který potřebujeme na dosažení rovnováhy můžeme určit předběžnými testy. Nejčastěji se 

volí čas 16 až 24 hodin. Základní postup diskontinuálních experimentů znázorňuje 

Obrázek 11 [36]. 

 

Obrázek 11: Schematické znázornění postupu při diskontinuálních sorpčních experimentech, graficky 

upraveno dle [36] 
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3.11.2 Kontinuálního uspořádání biosorpce 

Tento proces můžeme rozdělit do dvou nebo více kolon. Nejčastěji jsou kolony 

umístěné paralelně v párech. To znamená, když jedna z kolon se promývá a regeneruje, 

druhá se plní roztokem kovů. Uspořádaní kolon je znázorněné na Obrázku 12 [36]. 

 

Obrázek 12: Schéma kontinuálního uspořádání biosorpce, graficky upraveno dle [36] 
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4. Metody zpracování 

4.1 Experimentální část: biosorpce a desorpce zinku (Zn
2+

) na rostlinnou 
biomasu Reynoutria japonica 

4.1.1 Biosorpce Zn a následná desorpce 

Byl připraven zásobní roztok o objemu 1l obsahující zinek o koncentraci 

1000 mg/l. Ze zásobního roztoku byly připraveny modelové roztoky zinku o koncentraci 

100 mg/l v objemu 500 ml. Tyto roztoky byly z odměrných baněk převedeny do reakčních 

kádinek o objemu 500 ml, do kterých byly vloženy magnetická míchadélka. 

K dispozici byly dvě kádinky o objemu 500 ml. 

Dále bylo připraveno a naváženo 5 g (hmotnost biosorbentu m, také i hmotnost 

desorbované biomasy mD) poloprovozní aktivované biomasy křídlatky japonské 

(Reynoutria japonica). Poloprovozní aktivovaná biomasa obsahovala kysele aktivovaný 

stonek a list v hmotnostním poměru, stonek k listu 2,5 (PAB 2,5 charakterizuje poměr 

stonku a listu u rostliny vysoké asi 300 cm). Tyto směsi byly připraveny Bc. Tomášem 

Ružovičem. 

Kádinky byly umístěny na míchací zařízení. Byly míchány v otáčkách 500 - 600 

ot./min. U roztoků se upravilo pH na 6 pomocí NaOH o koncentraci 0,01 mol.l-1 pomocí 

mikropipety. Poté bylo odebráno 20 ml vzorku a zakonzervováno a připraveno na analýzy 

metodou AAS podle ČSN ISO 8288. 

Za stálého míchaní byla navážka biomasy kvantitativně převedena do kádinky 

s roztokem kovu a počala tak biosorpce. Během biosorpce bylo pH udržováno na hodnotě 

6 ± 0,1 činidlem NaOH (o koncentraci 0,01 M). 

Kádinky se směsí byly ponechány na míchadlech po dobu 60 minut. Po uplynuté 

době byly odebrány vzorky, přefiltrovány a zakonzervovány. Ve vzorcích před biosorpcí 

byla koncentrace Zn označená jako ci, ve vzorcích po biosorpci byla koncentrace 

Zn stanovena a označena jako cf. Zbylá biomasa byla filtrována pod podtlakem a filtrační 

koláč byl použit pro následnou desorpci. Filtrace byla prováděna na filtačním papíře se 

zeleným kolečkem MUNFTELL. 
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Desorpce proběhla tak, že filtr byl vyjmut z Büchnerovy nálevky a vymáchán 

v nově připravených kádinkách s roztokem kyseliny sírové o objemu 200 ml (objem 

desorpčního činidla VD) a koncentraci 0,2 mol.l-1. Tak byl započat proces desorpce. 

Desorpce probíhala po dobu 60 minut na magnetickém míchadle. Byl zapsán čas počátku 

desorpce, označen jako 0 min. K času 0 byly přičteny časy v rozmezí 5, 15, 30 a 60 min, 

v nichž byly z každé kádinky stříkačkou odebrány vzorky o objemu 20 ml. V těchto 

vzorcích se stanovovala koncentrace Zn. Koncentrace byly po analýzách zapsány 

do tabulky (viz Tabulka 6). Koncentrace Zn v desorpčním činidle byla označena jako ciD 

a koncentrace Zn po desorpci v určitém čase byla označena jako cfD. 

Následně byly provedeny výpočty biosorpce, desorpce, a další. 

4.1.2 Výpočty používané při popisu biosorpce 

Biosorpce probíhá v systému pevné fáze (sorbent - biologický materiál) a kapalné 

fáze (obvykle voda) obsahující rozpuštěnou látku, která se má sorbovat (sorbát - kovové 

ionty). Sorbát je díky afinitě přitahován a vázán na sorbent výše zmíněnými mechanismy. 

Proces pokračuje až do ustavení rovnováhy mezi množstvím navázaného sorbátu a jeho 

zůstatkem v roztoku. Míra afinity k sorbátu rozhoduje o jeho distribuci v pevné a kapalné 

fázi [47]. 

Kvalita sorbentu je posuzována na základě množství sorbátu, které je sorbentem 

zachyceno a které zůstane navázáno. Pro tento účel byla zavedena veličina sorpční 

kapacita biosorbentu qs. Hodnota qs je vyjádřena v miligramech vyvázaného kovu jedním 

gramem biomasy. Výpočet se provádí ze vztahu: 

Rovnice 1: Biosorpce (tak i specifická sorpce) 

m

ccV
q

fii

s

)( −

=  [mg.g-1], 

kde Vi je objem roztoku obsahující kov, ci je výchozí koncentrace a cf konečná 

(rovnovážná) koncentrace kovu v roztoku a m je množství přidaného biosorbentu 

(hmotnost sušiny biosorbentu). Použití hmotnosti tzv. mokré biomasy není vhodné, 

pokud není uveden přesný přepočet hmotnosti za mokra na hmotnost sušiny. Různé druhy 

biomas obsahují různé množství vlhkosti, jak vnitrobuněčné, tak zachycené v prostoru 

mezi buňkami. Proto je vhodné uvádět např. podmínky centrifugace, aby porovnání kvality 

sorbentu bylo co nejpřesnější [47]. 



Karel Kulčár: Desorpce těžkých kovů 

2011 30 

4.1.3 Výpočty používané při popisu desorpce 

Byl proveden výpočet desorpce. Rovnice 2 je analogicky odvozená z rovnice 1. 

Hodnotí množství desorbovaných iontů z 1 gramu biosorbentů. 

Rovnice 2: Desorpce [odvozeno] 

D

iDfDD

D
m

ccV
U

)( −

=  [mg.g-1], 

kde VD je objem desorpčního činidla H2SO4 (c = 0,2 M), mD je hmotnost biomasy 

s obsahem Zn po biosorpci, cfD je výstupní koncentrace Zn po desorpci v roztoku filtrátu 

a ciD je vstupní koncentrace Zn v desorpčním činidle (asi 0 mg.l-1). 

4.1.3.1 Hodnota desorpčního poměru kovů 

Hodnota desorpčního poměru kovů HD v roztoku má vyjádřit o kolik procent je 

zkoncentrovaný výstupní roztok po desorpci cD než roztok vstupující do biosorpčního 

procesu cA. Vypočte se podle rovnice 3. 

Rovnice 3:Hodnota desorpčního poměru kovů [odvozeno] 

100⋅=

A

D

c

c
HD  [%] 

4.2 Přehled metod stanovení těžkých kovů 

Nejčastěji se jedná o optické metody AAS, AES aj., záleží na vybavenosti 

laboratoře [48]. V práci byla použita pouze metoda AAS podle ČSN ISO 8288. 

4.2.1 Atomová absorpční spektrofotometre (AAS) 

Základním principem AAS je absorpce záření volnými atomy v plynném stavu, 

které vznikají v atomizátorech [48]. 

„Volné atomy v plynném stavu absorbují fotony určité energie, záření o určité 

vlnové délce. Energetická hodnota fotonů je charakteristická pro určitý druh atomů a počet 

absorbovaných fotonů je mírou množství stanovovaných atomů. Metoda umožňuje 

stanovení více než 60 prvků, kovových prvků polokovů. Monochromatické záření 

vhodného zdroje je absorbováno volnými atomy stanovovaného prvku v základním stavu. 

Neabsorbované záření prochází monochromátorem, dopadá na fotonásobič a vzniklý 

proudový signál je po zesílení indikován elektrickým indikátorem, digitálním záznamem 
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nebo registrován jako absorpce nebo absorbance. Vhodným zdrojem atomů ve volném 

stavu jsou plameny nebo elektrotermické atomizátory. Primární záření je modulováno, 

aby nerušila spojitá emise atomizátoru nebo souběžně probíhající emise atomů.“ [48] 

 

Obrázek 13: Schéma AAS, graficky upraveno dle [48] 
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5. Výsledky a diskuze 

5.1 Výsledky biosorpce 

Z naměřených výsledků se vypočítala sorpce qs podle vzorce (viz Rovnice 1), 

který je uvedený v kapitole 4.1.2. 

Byly provedeny dvě měření (první a druhé měření PAB 2,5). V Tabulce 5 jsou 

uvedeny výsledky s vypočítanou sorpcí. Jsou zde také zapsány analyticky změřené vstupní 

koncentrace Zn2+ v roztoku ci, konečná zbytková rovnovážná koncentrace kovu Zn2+ 

v roztoku cf, vstupní hmotnost kysele aktivované rostlinné biomasy m a objem roztoku 

kovu Vi. 

Tabulka 5:Výsledky z měření a výpočtů biosorpce 

ci  cf m Vi qs 
Biosorbent 

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

I. měření 
PAB 2,5 

97,2 31,87 5 0,5 6,533 

II. měření 
PAB 2,5  

99,8 35,83 5 0,5 6,397 
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5.2 Výsledky desorpce 

Z dalších naměřených výsledků se vypočítala desorpce UD dle vzorce (viz 

Rovnice 2), který je uveden v kapitole 4.1.3. 

Opět byly provedeny dvě měření PAB 2,5. Výsledky s vypočítanou desorpcí  jsou 

uvedeny v Tabulce 6. Dále jsou zde uvedeny analyticky změřené vstupní koncentrace Zn2+ 

v roztoku ciD, konečná zbytková rovnovážná koncentrace kovu Zn2+ v roztoku cfD, 

hmotnost desorbované rostlinné biomasy mD a objem desorpčního činidla VD. 

Tabulka 6:Výsledky z měření a výpočtů desorpce 

Desorpční 
čas (t) 

ciD cfD mD VD UD 
Biomasa 

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

5 0,008 122,2 5 0,2 4,89 
15 0,008 122,8 5 0,2 4,91 
30 0,008 125,8 5 0,2 5,03 

I. měření  
PAB 2,5 

60 0,008 124,4 5 0,2 4,98 
5 0,008 120,4 5 0,2 4,82 

15 0,008 122,1 5 0,2 4,88 

30 0,008 124,5 5 0,2 4,98 
II. měření  
PAB 2,5 

60 0,008 102,6 5 0,2 4,10 
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Graf závisloti desorpce (UD) na čase (t)
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Obrázek 14: Grafické znázornění závislosti desorpce na čase 

Z grafu prvního měření PAB 2,5 lze vyčíst, že jeho nejvyšší desorpce se pohybuje 

okolo času 30 minut, poté desorpce s rostoucím časem mírně klesá. Při druhém měření 

PAB 2,5 je nejvyšší desorpce přibližně v čase 25 minut. A pak desorpce s rostoucím časem 

prudce klesá. V těchto dvou měřeních se nejvyšší hodnota desorpce pohybuje kolem 

5 mg.g-1. Obě měření (tzn. první a druhé měření PAB 2,5) dokazují, že desorpce byla 

účinná, neboť se z rostlinné biomasy křídlatky japonské (Reynoutria japonica) uvolnilo 

zhruba stejné množství zinku (Zn2+), který byl zachycen při sorpci (viz Obrázek 15). 
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Graf závislosti biosorpce (qs) a desorpce (UD) na čase (t)
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Obrázek 15: Grafické znázornění závislosti biosorpce a desorpce na čase 

Tento sloupcový graf znázorňuje hodnoty sorpce a desorpce PAB 2,5 v čase 

60 minut. Z grafu je možné vyčíst množství zinku (Zn2+) zachyceného i uvolněného 

z rostlinné biomasy křídlatky japonské (Reynoutria japonica). Při biosorpci bylo v prvním 

měření PAB 2,5 sorbováno 6,533 mg.g-1 Zn2+. V druhém měření PAB 2,5 bylo na rostlinné 

biomase zachyceno 6,397 mg.g-1 Zn2+. Následnou desorpcí byly získány o něco menší 

hodnoty než při sorpci, kdy u prvního měření se z PAB 2,5 uvolnilo 4,98 mg.g-1 Zn2+ 

a u druhého měření se desorbovalo 4,10 mg.g-1 Zn2+. 
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6. Závěr 

V životním prostředí je výskyt těžkých kovů v nadlimitních hodnotách velkým 

problémem. Tyto nadlimitní koncentrace jsou výrazným rizikem pro živé organismy. 

V oblasti emisí těžkých kovů vypouštěných z různých podniků v ČR do povrchových vod 

nahlášených v IRZ během let 2005 - 2009 jsem zjistil, že velmi výrazným 

a bezkonkurenčním znečišťovatelem je esenciální prvek zinek s obsahem 142 775 kg. Tuto 

tendenci bychom měli zvrátit a zaměřit se na snížení emisí těžkých kovů ve vodách. Kvůli 

těmto škodlivým koncentracím kovů a především jejich toxickým účinkům, jsou odpadní 

vody čištěny v průmyslových úpravnách nebo kořenových čistírnách odpadních vod. 

Jednou z alternativ jak snížit emisní standardy těžkých kovů ve vodách jsou biosorpční 

technologie. 

Cílem experimentální práce bylo předvést příklad sorpce a desorpce na směsi 

z rostlinné biomasy PAB 2,5. Měřením jsem ověřil skutečnou sorpční kapacitu zinku  

sorbovaného na rostlinném biosorbentu připraveného ze směsi stonků a listů křídlatky 

japonské. Následnou desorpcí jsem zanalyzoval, že vhodné intervaly desorpce jsou v co 

nejkratších časech 5, 15, 30 a 60 minut u prvního měření PAB 2,5. Druhé měření PAB 2,5 

také dokázalo vhodnost desorpce v časech 5, 15 a 30 minut, pouze po uplynutí doby 

60 minut došlo k vychýlení desorpce. Nejvyšší desorpci má rostlina PAB 2,5 zhruba 

v časech okolo 25 – 30 minut, kdy se hodnota desorpce u obou měření (tzn. první a druhé 

měření PAB 2,5) pohybuje kolem 5 mg.g-1. Experimenty jsem dokázal, že při desorpci 

došlo k rychlému uvolnění těžkých kovů z rostlinné biomasy, a proto můžeme tuto sorpci 

pokládat za jednu z dostupných metod odstraňování TK. 

Invazní biosorbenty rostlin však nejsou jedinými důležitými biosorbenty. Mám 

za to, že biosorpcí by se při správném složení biosorbentu připraveném specificky 

pro určité typy odpadních průmyslových vod navázalo dostatek těžkých kovů, které by se 

pomocí následné desorpce rekuperovaly. Tyto biosorpční metody se dají aplikovat 

i v jiných než laboratorních podmínkách a na velký objem kontaminované odpadní vody, 

kdy pomocí biosorpce navázaný kov by se následně desorboval do několika násobně 

menšího objemu, a tím bychom mohli získat co největší koncentrace těžkých kovů 

v co nejmenších objemech. 
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