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Anotace 

Diplomová práce se zabývá možností využití konopí setého (Cannabis sativa) jako 

účinného biosorbentu pro odstraňování Cu (II) z vodných roztoků. Teoretická část popisuje 

vlastnosti Cu a vybraných těžkých kovů Hg a Pb. Teoreticky je zpracován princip 

biosorpce, parametry ovlivňující rovnováhu procesu a popsané jsou i vybrané adsorpční 

izotermy. Konopí seté je popsané jak z botanického pohledu, tak i z pohledu využití této 

rostliny. V experimentální části diplomové práce je popisována metodika úpravy a analýza 

vzorku biosorbentu, stanovení kinetiky biosorpce a sorpční kapacity. 

Klíčová slova: 

konopí seté (Cannabis sativa), Cu (II), biosorpce, biosorbent, kinetika biosorpce, adsorpční 

izotermy 

Summary 

My Graduation Theses considers the use of hemp as a biosorbent in the process of 

removing the Cu molecule out of the water solutions. The theoretical section describes the 

many different properties of copper and selected heavy metals such as lead and mercury. 

There is the principal of biosorption explained in my work, parameters influencing the 

balance of processes and certain absorbing isotherms are described. The experimental part 

of work deals with the methods of analyzing and modifying the samples of biosorbents, 

setting the kinetics of biosorption and the capacity of absorption.  

Keywords: 

hemp (Cannabis sativa), Copper (II), biosorption, biosorbent, kinetics of biosorption, 

absorbing isotherms  
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Seznam zkratek 

AMU  atomová hmotnostní konstanta 

ČR  Česká republika 

HTS  hmotnost tisíc semen 

MKS  milion klíčivých semen 

NPK – P nejvyšší přípustná koncentrace 

PEL  přípustné expoziční limity 

ppm  jedna miliontina celku 

THC  tetrahydrocannabinol 
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1 Úvod 

Pomalu se začínají projevovat následky moderní industrializované společnosti. 

Hromadění škodlivých látek ve veškerých složkách životního prostředí má negativní dopad 

na ekosystémy.  

Jednou ze znečisťujících skupin jsou těžké kovy. Těžké kovy jsou přirozenou 

součástí zemského povrchu, kde se vyskytují v různých formách a v různém obsahu. 

Do prostředí se dostávají přirozeně, a to jak zvětráváním mateřské horniny, tak 

i zvětráváním rud dotyčných kovů. Avšak nejvýznamnějším zdrojem těžkých kovů 

je antropogenní činnost. Většina kovů se do prostředí dostane z metalurgického průmyslu, 

při spalování fosilních paliv a při přehuštěné nejen automobilové dopravě [4]. Pro člověka 

i zvířata jsou nejnebezpečnější zejména čtyři prvky a to: Pb, Hg, As a Cr, protože 

už při nízkých koncentracích jsou jedovaté. Například prvky Cu, Fe a Zn řadíme 

k esenciálním prvkům, tzn., že jsou ve vhodných koncentracích nezbytné pro život, avšak 

při vyšších koncentracích jsou i tyto prvky toxické. Jakýkoli prvek ve velkých 

koncentracích v životním prostředí znamená nebezpečí [3], [4], [5]. 

V současnosti se stále více využívají alternativní metody pro odstraňování těžkých 

kovů z vodných roztoků. Jako nejvhodnější metoda v porovnání s konvenčními 

chemickými metodami se zdá biosorpce. Biosorpce je schopnost biomasy na sebe vázat 

a koncentrovat těžké kovy. Tato metoda se využívá kvůli nízkým provozním nákladům. 

Aby byl proces biosorpce úspěšný, je potřeba věnovat velikou pozornost vhodnému výběru 

biosorbentu [5]. 

Ke svému studiu biosorpce jsem si zvolila pazdeří z rostliny konopí seté - technické 

konopí (Cannabis sativa). Konopní seté jsem si zvolila hlavně proto, že má veliký 

potenciál. Využití nachází v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví, jako energetická 

rostlina pro přímé spalování a v mnoha dalších odvětvích. Konopní pazdeří vzniká 

při zpracování konopných vláken jako dřevitý odpad, jež tvoří až 70 % z vlastního objemu 

rostliny, tím pádem je ho dostatek. Pěstování konopí setého zažívá rozmach [40]. 

Cílem diplomové práce je studium biosorpce Cu (II) pomocí konopí setého 

jako biosorbentu. Dále také charakteristika mnou vybraného biosorbentu – konopí seté, 

aktivace vybraného biosorbentu pro dvoumocnou měď, studium sorpční rovnováhy 
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a kinetiky sorpce dvoumocné mědi z vodného roztoku. Práce také popisuje jednotlivé 

podmínky ovlivňující biosorpci dvojmocné mědi, zejména vliv pH. V závěru 

je zhodnocena biosorpční schopnost zvoleného biosorbenu. 

  



Bc. Barbora Rozumová: Využití biosorpce při separaci kovů z roztoků 

3 

2012 

2 Těžké kovy a jejich vlastnosti 

Těžké kovy charakterizujeme jako kovové chemické prvky, které mají poměrně 

vysokou hustotu, která je větší než 5 g.cm
-3

. Někteří autoři uvádějí jejich specifickou 

hustotu v rozhraní 4 – 5 g.cm
-3

. Jsou to prvky s atomovým číslem 22 – 34 a 40 – 52 [1], 

[2]. 

Sekundární názvy pro těžké kovy jsou toxické anebo jedovaté, a to z důvodu jejich 

nebezpečí pro živé složky životního prostředí již při nízkých koncentracích. Mají sklon 

k bioakumulaci. Zvyšují koncentraci chemické látky v biologickém organismu. Dochází 

k nepřímé úměre, a to znamená, že vyloučení prvku z organismu trvá vždy déle než 

jeho přijetí a uložení. Jsou to přirozené složky zemské kůry, které nepodléhají degradaci. 

Zdroje těžkých kovů: 

1. Přirozené:    

- zvětrávání mateřské horniny, 

- zvětrávání rud dotyčných kovů. 

2. Antropogenní:   

- metalurgický průmysl, 

- spalování fosilních paliv, 

- automobilová doprava [3], [4]. 

Rozdělení těžkých kovů: 

1) Esenciální těžké kovy, jejichž přítomnost v malém množství je nezbytně nutná pro 

udržení životních funkcí organismu. Zde patří 10 prvků: Fe, I, Cu, Zn, Mn, Co, Mo, 

Se, Cr a Sn. 

2) Pravděpodobně esenciální těžké kovy, u kterých se předpokládá, že dostatečně 

vhodné množství je nezbytné pro normální vývoj všech živých organismů. 

Zde zařazujeme prvky: Ni, F, Br, As, V, Cd, Ba a Sr. 

3) Neesenciální těžké kovy, jejichž počet je v rozhraní 20 – 30. V živých tkáních 

se konstantně nacházejí v různých koncentracích. Avšak nelze rozhodnout, zda 

jejich přítomnost v metabolických procesech by je mohla zařadit do některé 
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ze dvou výše zmíněných skupin. Do této skupiny patří prvky: Sb, Al, Ge, Hg, Ag, 

Si, Pb, Au atd. 

4) Toxické prvky, jejichž biologický význam je omezen na jejich toxické vlastnosti již 

při nízkých koncentracích. Řadíme zde prvky: As, Cd, Hg a Pb [3], [5]. 

Omezená platnost tohoto rozdělení těžkých kovů spočívá v tom, že jakýkoliv prvek 

můžeme považovat za toxický. Jestli je expozice prvku v dostatečně vysoké dávce 

a po jak dlouhou dobu [3]. 

2.1 Měď (Cu) 

Měď byla jedním z prvních prvků, které člověk poznal ve své historii. Právě s tímto 

prvkem se spojuje i vznik „doby bronzové“, protože byla objevena její schopnost tvořit 

tvrdé bronzy. Latinské pojmenování mědi je odvozené od názvu ostrova Cypru, 

aes cyprium. Později vzniklo dnešní označení mědi Cuprum [6], [7]. 

Měď je načervenalý kov, poddajný a tažný [8]. Základní chemické a fyzikální 

vlastnosti Cu jsou uvedené v tabulce 1. 

Tabulka 1 Základní chemické a fyzikální vlastnosti Cu 

Vlastnost prvku Množství Jednotka 

Atomové číslo 29 - 

Relativní atomová hmotnost 63,54 amu 

Specifická hmotnost 8,9 g.cm
-3

 

Bod tání 1083,4 °C 

Bod varu 2567 °C 

Relativní obsah v zemské kůře 68 ppm 

Zdroj: [3], [7] 

2.1.1 Výskyt prvku 

Relativní obsah mědi v zemské kůře je 68 ppm. Čistá měď je zobrazena 

na obrázku 2. Nejčastější výskyt mědi je ve formě sulfidů, menší část ve formě uhličitanů 
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a oxidů. Hlavní ruda Cu je chalkopyrit CuFeS2, který je zobrazen na obrázku 1. Dále také 

rudy jako chalkozín Cu2S, kuprit Cu2O a malachit Cu2CO3(OH)2. Odhad mědi v přírodě 

jako čistého kovu je asi 6 % světových zásob. Měď řadíme k prvkům, které se snadno 

komplexují. Forma výskytu mědi ve vodách je rozmanitá, například: jednoduchý iont Cu
2+

, 

hydrokomplexy, uhličitanové komplexy a hydrogenuhličitanové komplexy [3], [7], [26]. 

 

Obrázek 1 Chalkopyrit  

Zdroj: [11] 

 

Obrázek 2 Měď   

Zdroj: [12] 
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2.1.2 Použití 

Nejvýznamnější použití mědi slouží na výrobu elektrotechnických zařízení. Co se 

týče množství, je to přibližně polovina produkce mědi. Hlavní důvod je vysoká vodivost 

a nízká cena. Z měděného šrotu pochází cca 1/3 používané mědi [6], [7], [9]. 

Čistá měď je odolná vůči korozi a proto se využívá například pro střešní krytiny 

(hlavně pro pokrývání střech chrámů, věží, historických staveb apod.), 

dále také jako materiál pro výrobu odolných okapů, střešních doplňků a trubic pro rozvody 

technických plynů [12]. 

Další dobrou vlastností mědi je elektrická vodivost. Ta se uplatňuje při výrobě 

elektrických vodičů (elektromotory, elektrické generátory, rozvody elektrické energie 

v bytech) a elektrických součástek [12]. 

Také je nutno zmínit její vynikající tepelnou vodivost, která se uplatňuje 

při výrobě: 

 kotlů a zařízení pro rychlý a bezdrátový přenos tepla, 

 chladičů např. v automobilech, počítačích a průmyslových zařízeních, 

 kuchyňského nádobí (příbory, mikrovlnné trouby, atd.) [8, 12]. 

2.1.3 Slitiny mědi 

 Bronz je nejvýznamnější slitina mědi, která obsahuje směs mědi a cínu. Tato slitina 

našla praktické využití při výrobě kovových součástek čerpadel, kluzných ložisek 

a při výrobě pružinových per. Bronz velice dobře odolává působení mořské vody, a proto 

se její součásti využívají v lodích a ponorek [12]. 

 Mosaz, slitina mědi se zinkem. Většinou v poměru Cu : Zn = 70 % : 30 %. Využívá 

se k výrobě hudebních nástrojů, dekorativních předmětů, drobných bytových doplňků 

a bižuterie [41]. 

 Monel, je slitina mědi se zinkem. Tato slitina odolává korozivnímu prostředí 

a vysokým teplotám, proto se využívá na výrobu plechů, trubek, nosních částí, spojovacího 

materiálu a ventilů [42]. 
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2.1.4 Zdroje emisí 

Světová výroba mědi stále roste. To má za následek, že v životním prostředí je stále 

více Cu. Měď se do vodní složky životního prostředí dostává v podobě odpadních vod, 

a ukládá se na březích řek. Do vzduchu se měď uvolňuje především v průběhu spalování 

fosilních paliv a tam zůstává, jen pokud nezačne pršet. Následně se transportuje pomocí 

deště do půdy. 

Měď se uvolňuje do prostředí za pomoci přírodních zdrojů, tak i lidských činností. 

1. Přírodní zdroje: 

- zvětrávání, 

- rozpad biomasy, 

- lesní požáry, 

- sopečné výbuchy. 

2. Lidská činnost: 

- těžba měděných rud, 

- kovovýroba, 

- dřevovýroba, 

- výroba hnojiv, 

- spalování fosilních paliv a odpadů [6], [8], [9]. 

2.1.5 Toxicita pro člověka 

Měď řadíme mezi esenciální prvky. To znamená, že ve vhodném množství je 

pro živé organizmy nezbytně nutná, avšak ve větším množství je měď značně toxická [8]. 

Denní příjem Cu by měl být 3 – 5 mg Cu (II) [7]. 

Koncentrace Cu ve vzduchu je obvykle poměrně nízká, takže expozice Cu 

prostřednictvím dýchání je zanedbatelná. Transport Cu do pitné vody může nastat 

přes korozi potrubí. Dlouhodobá expozice mědi může způsobit podráždění očí, úst a nosu. 

Způsobuje bolesti hlavy, břicha, závratě, zvracení a průjem. Záměrné dávky Cu můžou 

způsobit poškození jater a ledvin, dokonce navodit smrt. Karcinogenita mědi ještě nebyla 

stanovená [10]. 
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Některé sloučeniny Cu dráždí kůži, projevuje se to svěděním a někdy až zánětem 

kůže [3], [8]. 

 Limity v ČR pro koncentrace mědi v ovzduší jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2 Limity v ČR v ovzduší pro koncentrace mědi  

Forma mědi PEL [mg.m
-3

] NPK – P [mg.m
-3

] 

Prachové částice 1 2 

Dým 0,1 0,2 

Vysvětlivky: PEL – přípustné expoziční limity; NPK – P – nejvyšší přípustná koncentrace

     Zdroj: [8] 

2.2 Olovo (Pb) 

Olovo je také jedním z prvních prvků, které lidstvo zná. Jeho existence byla 

zmíněná již ve Starém zákoně. Olovo řadíme k toxickým kovům. Olovo je šedomodrý 

a stříbrolesklý kov. Je velmi hustý, ale poddajný kov, který je také odolný vůči korozi [13], 

[14], [16]. Základní chemické a fyzikální vlastnosti Pb jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3 Základní chemické a fyzikální vlastnosti Pb 

Vlastnost prvku Množství Jednotka 

Atomové číslo 82 - 

Relativní atomová hmotnost 207,2 amu 

Specifická hmotnost 11,39 g.cm
-3

 

Bod tání 327,5 °C 

Bod varu 1749 °C 

Relativní obsah v zemské kůře 13 ppm 

Zdroj: [15] 
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2.2.1 Výskyt prvku 

 Olovo je nejvíce rozšířeným těžkým prvkem (13 ppm). Nejdůležitější olověnou 

rudou je minerál galenit PbS, z kterého se i získává. Má černou barvu, viz obrázek 3. 

Olovo se nachází také v minerálech jako anglesit PbSO4, cerussit PbCO3, pyromorfit 

Pb5(PO4)3Cl a jiné [14]. 

 

Obrázek 3 Galenit  

Zdroj: [17] 

2.2.2 Použití 

Vzhledem k tomu, že olovo je toxický prvek, tak je snaha o co největší omezení 

využívání olova a jeho slitin. Avšak jeho využití se uplatňuje zejména v automobilovém 

průmyslu. Vyrábějí se z něj elektrické akumulátory. Sloučenina Pb tetraetylolovo 

se používá jako přídavek do benzínu. V dnešní době se tetraetylolovo nahrazuje 

organokovovými sloučeninami manganu. Olovo je i nadále převažujícím materiálem 

pro výrobu střeliva. Olovo je vysoce rezistentní vůči koncentrované kyselině sírové, proto 

se využívá pro pokrytí vnitřních stěn ocelových nádrží. Nové využití olova se našlo 

v oblastech výpočetní techniky, optiky a jiných nukleárních technologií [18], [19]. 
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2.2.3 Zdroje emisí 

 Olovo se do prostředí přirozeně dostává zvětráváním minerálů obsahující olovo. 

Do ovzduší se může dostávat ve formě kouře a prachu, a také při lesních požárech. 

Avšak antropogenní zdroje znečištění jsou až 100x významnější. Zdrojem olova ve vodním 

prostředí mohou být odpadní vody ze zpracování rud. Do půdy se olovo dostává aplikací 

čistírenských kalů a průmyslových kompostů do půdy. 

 Mezi nejvýznamnější antropogenní emise Pb patří: 

 spalovací procesy (spalování odpadů a olovnatého benzínu), 

 těžba a zpracování olova [18]. 

2.2.4 Toxicita pro člověka 

 Do lidského těla se olovo dostává ze vzduchu plícní inhalací a příjmem 

prostřednictvím potravy (také pitné vody) [18]. 

Při akutní otravě olovem má postižený problémy s trávicím ústrojím. Chronická 

otrava olovem se projevuje příznaky: pocit únavy, malátnost, nespavost a zácpa. 

Při intoxikaci olovem je nejvíce postižený krvetvorný systém, ledviny a trávicí ústrojí [3]. 

Při velkých expozicích dochází k poškození mozku, ztrátě zraku i smrt. Olovo bylo 

klasifikováno jako pravděpodobný karcinogen plic a ledvin. Olovo, podobně jako měď, 

vykazuje vysoký bioakumulační koeficient [18]. Limity v ČR pro koncentraci Pb 

a jeho sloučenin v ovzduší jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4 Limity v ČR v ovzduší pro koncentraci Pb a jeho sloučenin 

 PEL [mg.m
-3

] NPK – P [mg.m
-3

] 

Limit Pb 0,05 0,2 

Vysvětlivky: PEL – přípustné expoziční limity; NPK – P – nejvyšší přípustná koncentrace 

Zdroj: [18] 
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2.3 Rtuť (Hg) 

Prvek jako rtuť byl znám již od středověku. Rtuť je jako jediný kov v periodické 

tabulce prvků v tekutém skupenství. Vzhledem je to stříbrný kov [3], [7], [23]. 

 
Tabulka 5 Základní chemické a fyzikální vlastnosti Hg 

Vlastnost prvku Množství Jednotka 

Atomové číslo 8 - 

Relativní atomová hmotnost 200,59 amu 

Specifická hmotnost 13,456 g.cm
-3

 

Bod tání -38,87 °C 

Bod varu 356,58 °C 

Relativní obsah v zemské kůře 0,08 ppm 

Zdroj: [21] 

2.3.1 Výskyt prvku 

Obsah rtuti v zemské kůře je 0,08 ppm. Nejvýznamnější ruda rtuti je cinabarit HgS, 

který je zobrazen na obrázku 4. Kapky čisté rtuti jsou na obrázku 5 [7]. 

 

Obrázek 4 Cinabarit  

Zdroj: [23] 
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Obrázek 5 Kapky rtuti  

Zdroj: [24] 

2.3.2 Použití 

Primárně se rtuť využívá k výrobě průmyslových chemikálií. Dále také 

v elektrotechnice a elektronice. Vzhledem ke své vysoké hustotě se používá v barometrech 

a tlakoměrech. Rtuť se používá při výrobě amalgámů, uretanová pěny a antrachinonu. Rtuť 

a její sloučeniny se využívají jako insekticidy (jed na krysy) a jako dezinfekční prostředky 

[20], [22]. 

2.3.3 Zdroje emisí 

Zvětrávání přírodních ložisek a sopečné výbuchy jsou přirozené zdroje rtuti 

v prostředí. Avšak, většinu emisí rtutí způsobuje člověk. Největší podíl emisí ve vzduchu 

je ve formě kapalné rtuti. Tak jako u mědi i olova, i u rtuti je primárním zdrojem spalování 

fosilních paliv a odpadů. Také těžba a zpracování rud s obsahem rtuti. Emise v půdě 

jsou z hnojiv a fungicidů. Do vody se rtuť dostává prostřednictvím průmyslových 

odpadních vod [16], [20]. 

2.3.4 Toxicita pro člověka 

 Rtuť a její sloučeniny se do těla člověka dostávají nejčastěji dýcháním (páry rtuti), 

dále také prostřednictvím jídla. Ryby ve svém těle koncentrují rtuť a z půdy se dostává 

díky houbám, které můžou také koncentrovat Hg [22]. 
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Elementární rtuť 

Kritickým orgánem při akutní expozici rtuti jsou plíce. Při chronické expozici 

je kritickým orgánem mozek [3]. 

Anorganické sloučeniny rtuti 

 Při akutní intoxikaci jsou nejvíce postižené ledviny a trávicí ústrojí. Chronická 

otrava anorganickými sloučeninami rtuti je málo pravděpodobná [3], [20]. 

 

Organické sloučeniny rtuti 

 Žádné velké rozdíly mezi intoxikací akutní a chronickou nejsou. Hg zůstává 

v organizmu po dlouhou dobu a způsobuje poškození organizmu. Příznaky intoxikace jsou 

mozková léze, motorické a mentální poruchy [3], [20]. Limity v ČR pro koncentrace Hg 

a jeho sloučenin v ovzduší jsou v tabulce 6. 

Tabulka 6 Limity v ČR v ovzduší pro koncentraci Hg a jeho sloučenin 

Forma Hg PEL [mg.m
-3

] NPK – P [mg.m
-3

] 

Rtuť 0,05 0,15 

Alkylsloučeniny Hg 0,01 0,03 

Anorg. a arylsloučeniny Hg 0,05 0,15 

Vysvětlivky: PEL – přípustné expoziční limity; NPK – P – nejvyšší přípustná koncentrace 

Zdroj: [20] 
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3 Princip biosorpce 

Při odstraňování kovů z roztoků se v současnosti stále méně využívají konvenční 

chemické metody. Hlavními důvody je jejich neefektivnost a vysoká cena. Neefektivnost 

ve smyslu vzniku druhotných odpadů a velká spotřeba chemikálií. Proto se častěji využívá 

environmentální biotechnologie zvaná biosorpce.  

Biosorpce je v podstatě pasivní imobilizace  kovů. Biosorpce je schopnost biomasy 

na sebe vázat a koncentrovat těžké kovy, jiné druhy molekul nebo iontů z vodního 

prostředí. Biomasa je buď mikrobiálního, nebo rostlinného původu. Jedná se o neaktivní 

mrtvou biomasu. Mechanizmus biosorpce je založený na fyzikálně chemických interakcích 

mezi kovem a funkčními skupinami buněčné stěny. Není závislá na metabolizmu buněk 

[5], [25].  

Hlavní výhody biosorpce v porovnaní s tradičními technologiemi jsou: 

 nízká cena biomasy, 

 vysoká selektivita (z roztoků je možné selektivně odstranit jen jeden kov), 

 organické materiály se neovlivňují s navázanými ionty, 

 proces odstraňování kovů z roztoků je rychlý. Autor Delgado a kol. uvádí, 

že k navázání kovu dojde v průběhu 1 minuty, 

 proces probíhá při normálním tlaku a teplotě, 

 ušlechtilé kovy je možné znovu získat [5], [25]. 

K nevýhodám biosorpce patří hodnota pH, kterou je potřebné udržovat během 

samotného procesu na stejné hodnotě [5]. 

V současnosti jsou známé tři mechanizmy, které poutají rozpuštěnou látku 

k povrchu tuhé fázi:  

- fyzikální adsorpce, 

- chemisorpce, 

- iontová adsorpce. 
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3.1 Fyzikální adsorpce 

Je to proces probíhající na povrchu tuhých látek při relativně nízkých teplotách. 

Adsorpce je vícevrstvá a nebo multimolekulová, protože se může tvořit více vrstev 

molekul adsorbátu. A to proto, že molekuly adsorbátu  nejsou vázané na určité místo 

povrchu adsorbentu.  Dochází tady k působení van der Waalsových sil [5]. 

3.2 Chemisorpce 

Jedná se o povrchovou reakci, spojenou s porušením a vytvořením chemických 

vazeb mezi adsorbentem a adsorbátem. Je to jednovrstvá nebo monomolekulová adsorpce, 

protože se tvoří jen jedna vrstva molekul adsorbátu. Děj se váže na adsorpční aktivní 

centra [5], [26]. 

3.3 Iontová adsorpce 

Kdy se sorbují kationty nebo anionty v závislosti na náboji povrchu. Když 

je povrch nabitý kladně, tak se sorbují anionty. Při záporně nabitém povrchu pak zase 

kationty. U mechanizmu iontové adsorpce jsou známé dva druhy: 

Prostá iontová adsorpce, kde se zachytává jeden z iontů elektrolytu a povrch 

adsorbentu získává příslušný náboj. Působením elektrostatických Coulombových 

přitažlivých sil se pak vytvoří sekundární vrstva opačně nabitých iontů a dochází k vzniku 

elektrické dvojvrstvy [26]. 

Iontová výměna, kde se vázáný iont do roztoku dostává dvěma způsoby. A to buď 

iont z povrchu tuhé látky, nebo iont z vnější části elektrické dvojvrstvy [5], [26]. 
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3.4 Parametry ovlivňující rovnováho procesu biosorpce 

1. Teplota, v rozhraní 20 – 35 °C nemá výrazný vliv na průběh procesu biosorpce 

[27]. 

2. Hodnota pH, nejdůležitější parametr v biosorpčním procesu. Každý kov 

má charakteristickou kritickou hodnotu pH, nad kterou ostře roste sorpce kationů 

kovů. Zvyšování akumulace kovu se děje po takou hodnotu pH, při které dochází 

k vysrážení kovu [5], [27]. 

3. Koncentrace biomasy, kdy někteří autoři uvádějí, že vzrůst specifické adsorpce, 

se děje při nižších koncentracích biomasy. Kontroverze zde však zůstává, neboť 

není jasné, jestli vzrůst koncentrace biomasy vede k interferenci mezi vazebnými 

místy, nebo do souvislosti s úbytkem kovových iontů v roztoku po celou dobu 

biosorpce. Všeobecně to má za následek pokles specifické adsorpce [5]. 

4. Přítomnost více iontů může, ale i nemusí mít vliv na odstranění konkrétního kovu 

z roztoku [5]. 

3.5 Biosorpční rovnováha 

Biosorpce probíhá na rozhraní pevné a kapalné fázi. Pevnou fázi představuje 

biomasa (biosorbent). Fázi kapalnou zase představuje odpadní voda obsahující kovy, 

které budou následně nasorbované na biomasu [28]. 

Změnu specifické sorpce charakterizuje sorpční izoterma, která je vyjádřena vztahem: 
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Kde: 

q  specifická sorpce (mg.g
-1

) 

V  objem roztoku kovů (l) 

ci  vstupní koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

cf  výstupní koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

m  hmotnost biomasy [29]. 

 Biosorpční rovnováha se nejčastěji popisuje Langmuirovou a Freundlichovou 

adsorpční izotermou.  

3.5.1 Langmuirova adsorpční izoterma 

 Langmuirova adsorpční izoterma je teoretický model pro monovrstvou adsorpci, 

která je vyjádřená vztahem: 

  
      
     

 

Kde: 

q  specifická sorpce (mg.g
-1

) 

qm  maximální možná adsorpce (mg.g
-1

) 

b  koeficient vyjadřující afinitu mezi sorbentem a sorbátem (Langmuirova konstanta) 

cf  rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) [29]. 
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3.5.2 Freundlichova adsorpční izoterma 

 Freundlichova adsorpční izoterma se používá při vysokých koncentracích kovu. 

Freundlich tvrdí, že místa s vyšší afinitou jsou obsazována jako první. Izoterma je 

vyjádřená vztahem: 

        

Kde: 

q  specifická sorpce (mg.g
-1

) 

k  konstanta stanovená na základě zkušeností se vztahem k nejvyšší vazebné kapacitě  

c  rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

n   konstanta stanovená na základě zkušeností se vztahem k afinitě vazby 

(Freundlichova konstanta) [5, 28]. 
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4 Konopí seté (technické konopí) a jeho vlastnosti 

4.1 Historie 

Klasifikace konopí představovala pro botaniky dlouhou dobu záhadu. Nejdříve 

patřila do čeledě kopřivovité (Urticaceae), pak byla zařazena do čeledě morušovníkovité 

(Moraceae), avšak dnes spadá do samostatné čeledi, a to konopovité (Cannabaceae). 

Botanicky správně rostlinu začlenil až Carolus Linnaeus, švédský „otec botaniky“, 

který ji v roce 1753 pojmenoval jako konopí seté (Cannabis sativa). Při pojmenovávání 

rodu vycházel z klasické řečtiny, kde slovo kannabis znamenalo konopí. Dodnes se přesně 

neví, kde má konopí své kořeny vzniku. Odborníci jsou názoru, že rostlina se s  nejvyšší 

pravděpodobností vyvinula v mírném pásmu střední Asie. Dá se říci, že konopí tam roste 

jako plevel, pakliže mu k tomu eroze a vodní živel připraví půdu. Konopí patřilo k prvním 

rostlinám pěstovaným člověkem [31]. 

4.2 Charakteristika  

Konopí seté (technické konopí) i marihuana pocházejí ze stejného druhu rostliny, 

a to Cannabis sativa. Marihuana značí to samé co konopí, jen je ji třeba chápat v užším 

smyslu. Za marihuanu jsou považovány kvetoucí vrcholy a listy psychoaktivních odrůd 

konopí. Záměrně jsou pěstovány pro jejich vysoký obsah THC [32, 33]. 

Možnost pěstovat konopí jako hospodářskou plodinu výhradně pro průmyslové 

účely, bylo dosáhnuto v 80. letech minulého století ve Francii. Kdy odrůdy konopí setého 

byly vyšlechtěné a bylo dosaženo sníženého obsahu THC. Legální úroveň pro pěstování 

konopí setého je v Evropě pod 0,2 % množství THC v rostlině. Limit THC pro pěstování 

konopí setého v ČR je 0,3 % [32, 33]. 

Konopí seté je nejrozšířenějším druhem konopí. Využívá se jako olejnina a rostlina 

přadná. Pole konopí setého je na obrázku 6. Člení se do čtyř geografických skupin, viz 

tabulka 7 [34, 35]. 
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Tabulka 7 Charakteristika geografických skupin konopí setého  

Geografická 

skupina / 

latinský název 

Vegetační období 

(počet dnů) 

Stonky 

[m] 
Listy Rozšíření 

Severní 

(borealis) 
60 – 80 Do 0,8 malé, 3 – 5 četné 

sever Ruska, 

Finsko 

Středoruské 

(medioruthenica) 
90 – 120 Do 2 

středně velké a 

široké, 3 – 9 četné 

střední až 

východní Evropa 

Jižní (australis) 120 – 165 2 – 4 
velké, 9 – 13 

četné 
teplejší oblasti 

Hašišní 

(asiatica) 
130 – 150 

1,1 – 

1,15 

velké a široké, 9 – 

13 četné 

Indie, 

Afghánistán, 

severní Afrika 

Zdroj: [34], [35] 

 

Obrázek 6 Pole konopí setého 

Zdroj: [44] 
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4.2.1 Čeleď konopovité (Cannabaceae Endl) 

Konopovité je čeleď jednoletých až vytrvalých bylin, které mají přímou anebo 

ovíjivou lodyhu. Listy mohou být vstřícné, palistnaté, řapíkaté až celistvé. Květy 

jsou drobné a jednopohlavní. Rostliny jsou většinou dvoudomé. Konopovité 

jsou nepočetnou čeledí, která zahrnuje dva rody, a to: 

- chmel (Humulus), kde velké využití našel v pivovarnictví, 

- konopí (Cannabis) [33]. 

Dle Žukovského má rod konopí tři samostatné druhy: 

- Konopí indické (Cannabis Indica) 

- Konopí plané (Cannabis rudelaris) 

- Konopí seté (Cannabis sativa) [34, 35]. 

4.3 Morfologie a anatomie konopí setého 

Konopí seté je rostlina dvoudomá nebo jednodomá. Rostlina vytváří vřetenovitý 

kořen, který sahá do hloubky 30 – 40 cm. Tam kde není tolik vláhy i hlouběji. Částečně 

lze konopí seté považovat za pouštní rostlinu, do určité míry odolnou i vůči suchu. Stonek 

je přímý a dosahuje délky až 4 metrů a tloušťky až 3 cm. Je dutý a rozdělen na 7 – 15 

internodií, viz obrázek 7 [34]. 

 

Obrázek 7 Internodium konopí setého 

Zdroj: [36] 
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Menší počet internodií a jejich větší délka je rozhodující pro kvalitu vlákna. 

Děložní listy jsou jednodílné podlouhle oválné. Pravé listy jsou 3 – 13 četné s pilovitým 

okrajem. Květenství samčích rostlin je seskupeno na dlouhých stopkách, které vyrůstají 

z úžlabí listů. Květenství samičích rostlin tvoří složité hrozny, které jsou krátké a hustě 

olistěné. Konopí seté je cizosprašná (větrosnubná) rostlina, kdy pyl je přenášen větrem a to 

do vzdálenosti až 10 km.  Plodem je jednosemenná nažka s rozměry: délka 2 – 5 mm, šířka 

2 – 4 mm, tloušťka 2,3 – 2,8 mm. Plod konopí setého obsahuje 30 – 35 % oleje s vysokým 

zastoupením mastných kyselin [34]. V tabulce 8 je uvedený obsah mastných kyselin v oleji 

semene.  

Tabulka 8 Obsah mastných kyselin v oleji semene  

Typ mastné kyseliny 
Obsah mastných kyselin 

v oleji semene [%] 

Palmitová 6,6 

Stearová 2,6 

Olejová 14,9 

Linolová 56,7 

Linoleová 19,2 

Zdroj: [34] 

4.4 Růst a vývoj konopí setého 

Rostlina má následující růstové fáze: 

1. Vzcházení, tato fáze trvá 3 – 15 dnů. Růst negativně ovlivňuje málo vody, nízká 

teplota a půdní škraloup. 

2. Fáze rychlého růstu, trvá od vytvoření třetího páru pravých listů až do růstu 

květních pupenů. 

3. Nasazování pupenů, kdy jsou největší přírůstky lodyhy do délky. 

4. Kvetení, otvírají se první květy a v této fázi se tvoří maximální množství vlákna. 

5. Zrání semene, které trvá 30 – 40 dnů [34]. 
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4.5 Typy odrůd pro pěstování 

Pro legální pěstování konopí setého v ČR byly v roce 1999 zapsány dvě odrůdy, 

a to Juso – 11 a Beniko. Tyto odrůdy jsou porovnány v následující tabulce [34]. 

Tabulka 9 Porovnání registrovaných odrůd pro pěstování konopí setého  

 Juso – 11 Beniko 

Původ Ukrajina Polsko 

Délka [cm] 220 -  300 250 – 300 

Typ rostliny Jednodomá Jednodomá 

Plod Jednosemenná nažka Jednosemenná nažka 

HTS [g] 14,5 13,8 

Standardní klíčivost 90 % 58 – 90 % 

MSK [cm] 16 15,5 

Vysvětlivky: HTS – hmotnost tisíc semen, MSK – milión klíčivých semen  

Zdroj: [34]  

Ohlašovací povinnost pro pěstovatele konopí 

Podle zákona č. 17/1998 Sb. o návykových látkách s platností od 1.1.1999, 

který upravuje pěstování konopí setého, je zakázáno pěstovat odrůdy, které obsahují více 

než 0,3 % THC. Ohlašovací povinnost platí pro pěstitele s celkovou plochou větší než 

100 m
2
. Ohlašovacím místem je příslušný územní orgán Ministerstva financí ČR – Celní 

úřad [34]. 

4.6 Využití konopí setého 

Konopí seté je alternativní rostlina, která má velký potenciál. Každá část rostliny 

se může zpracovat a využít v mnoha oblastech dnešního materiálního světa.  

  



Bc. Barbora Rozumová: Využití biosorpce při separaci kovů z roztoků 

24 

2012 

Stonky – vlákna: 

- textilní průmysl (plátno, koberce, potahové látky, atd.), 

- výroba plachet, kordů do pneumatik, lan, nití a provazů, pytlů, 

- kratší a méně kvalitní vlákna se využívají jako izolační materiál (tepelná a zvuková 

izolace), 

- pro výrobu plstěných geotextilií, materiál pro čalounění a těsnění, 

- automobilový průmysl (dveřní výplně a potahy) [33], [38]. 

Stonky – pazdeří: 

- zdroj celulózy, 

- papírenský průmysl (filtry, cigaretový papír, bankovky), 

- stavebnictví (novodobý stavebnický materiál), 

- automobilový průmysl (výplně), 

- stelivo pro zvířata, 

- energetický průmysl [33], [38]. 

Semena – olej získaný z konopných semen 

- potravinářský průmysl (konzervování), 

- kosmetický průmysl (biokosmetika, pleťové krémy), 

- chemický průmysl (výroba mýdel, olejů, laků), 

- farmaceutický průmysl (dermatologie – silný baktericidní účinek), 

- semena jako potrava pro ptáky (ptačí zob) [33], [38]. 

Květy 

- potravinářský průmysl (nápoje), 

- kosmetický průmysl (květové silice) [33], [38]. 

Kořenová část 

- energetika (přímé spalování kořenové části) [38]. 

Celé rostliny 

- fytoenergetické využití [38]. 
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4.6.1 Využití konopí v současném stavebnictví 

Konopí seté je výbornou alternativou dřeva. Jako stavební materiál je levný, 

praktický a hlavně rychle obnovitelný (konopí vyroste za jeden rok, kdežto dřevo roste 

desítky let). Dokonce ho svými vlastnostmi v mnohém předčí. Z konopného pazdeří se dají 

vyrobit desky sendvičového tvaru, které jsou několikrát pružnější a dvakrát pevnější 

v porovnání s dřevěnými deskami. Když smícháme pazdeří s vápnem, tak můžeme vyrobit 

bloky podobné škvárobetonovým tvárnicím. Izolační rohože, které jsou složené z konopí, 

polyesterových vláken a přísady sody, můžeme použít k izolaci střech, zdí i podlah. 

Takto složený materiál má mnoho výhod: 

- je plně recyklovatelný, 

- má dobré difúzní vlastnosti, které umožňují optimální prostup vlhkosti, 

- jsou bezpečné vůči napadení hlodavci a hmyzem, 

- nepodléhají hnilobě [39]. 

Konopí seté se může použít jako složka nátěrů, kdy zvyšuje viskozitu a odolnost 

vůči saponátům a mikroprasklinám. Velkou budoucnost mají i plstěné geotextilie z konopí 

zobrazené na obrázku 8. Výhody konopných plastů: 

- jsou ekologicky nezávadné, 

- nejsou zdraví škodlivé a nevyvolávají alergické reakce, 

- naproti syntetickým plastům mají vyšší pružnost a odolnost vůči tlaku, 

- jako náhražka PVC při výrobě instalačních materiálů [39]. 
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Obrázek 8 Přírodní lano – 100 % konopí 

Zdroj: [37] 

4.6.2 Využití jako energetická plodina 

Při zpracování celé rostliny konopí vzniká odpad – pazdeří (dřevitá hmota), 

která tvoří až 70 % objemu dřevité části stonku. Konopní pazdeří je zobrazeno 

na obrázku 9. Pazdeří se lisuje pro energetické využití ve formě biopeletek a biobriket 

do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva nebo jen s minimálním přídavkem organického 

pojiva. Vzhledem k tomu, že konopí obsahuje velké množství celulózy, tak jej můžeme 

považovat za ideální biomasu pro pyrolytický proces zpracování. Výhřevnost konopí při 

vlhkosti 9 % je cca 16,5 - 18,0 MJ.kg
-1

. Pro porovnání, výhřevnost hnědého uhlí se 

pohybuje v rozmezí od 13,4 MJ.kg
-1 

do 18,0 MJ.kg
-1

. Dalším parametrem k porovnání je 

procentuální obsah popela, kdy při spalování konopí vzniká 1 – 4 % popela ze spálené 

biomasy a při spalování hnědého uhlí vzniká až 18 % popela. Cena za 1 kg konopných 

briket je 5,30 Kč včetně DPH, cena hnědého uhlí se nyní pohybuje v rozmezí 320 – 330 

Kč.q
-1

 [40], [43]. 
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Obrázek 9 Konopní pazdeří  

Zdroj: [45] 

4.6.3 Využití v automobilovém průmyslu 

 Narůstající celosvětový problém s recyklací autovraků zčásti můžou ovlivnit 

výrobky z konopného vlákna. V současnosti se vyrábějí hlavně dveřní výplně a konopí 

se nachází jako součást interiérů, viz obrázek 10. Společnost Faurecia vyvíjí kompozitní 

výrobky s obsahem pazdeří. Tyto výrobky mají zajistit dobrou zvukovou izolaci a také aby 

vyhověli po estetické stránce. V brzdových a spojkových obloženích se namísto 

azbestových vláken používají vlákna konopné. Další využití konopných vláken je 

při výrobě aut, člunů, skateboardů atd. Nutno zmínit využití při výrobě autopotahů, oleje 

při výrobě laků, přípravky na ošetření karoserií atd. První karoserii ze 70 % konopí, 

pšeničné slámy a sisalu a z 30 % konopného pryskyřičného pojiva předvedl Henry Ford 

už v roce 1941 v magazinu Popular Mechanics. Tato karoserie měla z ocele jenom 

svařovaný podvozek (motor s převodovkou a trubkový rám). Naproti klasickému autu 

vyrobeného z ocele, byl tento model o jednu třetinu lehčí a vykazoval deset krát vyšší 

pevnost v nárazu [43]. 
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Obrázek 10 Plastové kompozity s obsahem konopí setého 

Zdroj: [46] 
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5 Experimentální část 

V této kapitole se věnuji metodice úpravy a analýze vzorků biosorbentu, aktivaci 

biosorbentu, stanovením kinetiky sorpce a sorpční kapacity pro dvojmocnou měď. 

5.1 Popis vzorku konopí setého 

 V diplomové práci bylo použito konopné pazdeří, které vzniká při zpracování 

konopí setého jako odpadní biomasa v procesu zpracování.  

  Vzorek konopného pazdeří je ze sklizně z října 2011. Vzorek byl dodán 

dodavatelem Václavem Lapkem z Rakovníku. Na úpravu konopí a sečení byla použita 

klasická agrotechnika. Použitý vzorek se pěstuje na ploše 30 hektarů půdy. Odrůda 

je certifikovaná a její název je konopí Bialobrzeskie (viz příloha 1). Tato odrůda byla 

vyšlechtěná pro pěstování v naší zeměpisné šířce a pro tyto klimatické podmínky.  

5.2 Metodika úpravy vzorků biosorbentu  

 Konopí seté nebylo nutné mechanicky, tepelně ani zrnitostně upravovat, protože 

bylo ve formě pazdeří, což je vstupní biomasa. 

5.2.1 Chemická úprava biosorbentu 

 Chemická úprava vzorku aktivací zpřístupňuje funkční skupiny pro vazbu s kovy. 

Jako aktivační činidlo jsem použila kyselinu chlorovodíkovou (HCl) o koncentraci 

0,1 mol.l
-1

. Vstupní navážka konopí byla 8 g na 1 l aktivačního činidla. Koncentrace 

aktivačního roztoku HCl byla 10 g.l
-1

. K naváženému množství vzorku se přidalo aktivační 

činidlo a aktivace probíhala za stálého míchání na míchačce typu IKA 

EUROSTAR - Digi - visc. při otáčkách 300 - 400 ot./min po dobu 90 minut. Po uplynutí 

doby míchání jsem vzorek filtrovala na podtlakové büchnerově nálevce s filtračním 

papírem (KA 3-M). Na filtraci byla použita vývěva NFK Neuberger. Aktivace byla 

provedená dvakrát stejným způsobem. Po druhém zfiltrovaní jsem filtrační koláč 
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na filtračním papíře dala vysušit při 105° C po dobu 24 hodin. Byla použita sušárna typu 

ECOCELL. Takto aktivovaný biosorbent byl použit pro modelování kinetiky adsorpce 

a pro modelování adsorpčních izoterem.  

5.3 Metodika analýzy vzorku biosorbentu 

 Pro modelování kinetiky adsorpce bylo nutné připravit si roztoky o různém pH 

pomocí pH metru typu ION 340i. 

Obsah mědi ve vzorcích sorbentu byl stanoven atomovou absorpční spektrometrií 

UNICAM AQUAMATE s plamenovou atomizací v laboratoři Institutu Environmentálního 

inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. 

5.3.1 Metodika modelování kinetiky adsorpce  

Pro modelování kinetiky adsorpce bylo nutné připravit modelové roztoky 

dvojmocné mědi. Roztok byl připraven z CuSO4.5 H2O. Roztok kovu byl připraven 

o koncentraci 10 mg.l
-1

. Modelový roztok dvojmocné mědi jsem si připravila v den použití. 

 Do kádinky jsem odměřila 520 ml modelového roztoku o koncentraci 10 mg.l
-1

. 

Kinetiku jsem sledovala pro hodnoty pH 3, 4, 5 a 6. Po úpravě hodnoty pH jsem odebrala 

20 ml nultého vzorku, který neobsahoval biomasu. Do zbylého roztoku jsem přidala 5 g 

aktivovaného konopí setého. Kádinku s modelovým roztokem a aktivovaným konopím 

setým jsem položila na magnetickou míchačku při otáčkách 300 – 400 ot./min., aby bylo 

zaručeno nejlepší promíchaní roztoku. V určených časových intervalech 0, 5, 10, 30, 60, 

120 a 180 min jsem vždy odebrala 20 ml vzorku a vzorek zfiltrovala. Filtrát jsem 

stabilizovala a přelila do polyethylenové vzorkovnice. Tenhle postup jsem opakovala 

pro všechny hodnoty pH. Vzorky jsem uchovávala v chladu a temnu. 

Podle následujícího vzorce (1) jsem vypočítala adsorpci Cu (II) q biosorbentem 

konopí setého.  
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Kde: 

q  specifická sorpce (mg.g
-1

) 

V  objem roztoků kovů (l) 

ci  vstupní koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

) 

cf  výstupní koncentrace kovu v roztoku (mg.l
-1

). 

m  hmotnost biomasy [29]. 

Všechna měření jsem prováděla paralelně a uváděné hodnoty jsou hodnotou 

průměru. 

5.3.2 Metodika modelování adsorpčních izoterem   

 Pro modelování adsorpčních izoterem jsou jedním z nejdůležitějších údajů dobře 

zvolené podmínky, které jsem zjistila ze studia kinetiky procesu biosorpce. Adsorpční 

izoterma byla modelována při nejideálnějších podmínkách z procesu kinetiky, kde 

jako nejvhodnější se jevilo pH = 5 a časové rozmezí 60 – 180 min. Zvolila jsem 60 min 

z důvodu nejmenší časové náročnosti. 

Pro modelování sorpčních izoterem jsem si připravila modelové roztoky dvojmocné 

mědi o koncentracích 10 mg.l
-1

, 25 mg.l
-1

, 50 mg.l
-1

, 75 mg.l
-1

, 100 mg.l
-1

, 200 mg.l
-1

 

z CuSO4. 5 H2O. Do erlenmayerovy baňky jsem nalila 100 ml připraveného modelového 

roztoku o koncentraci 10 mg.l
-1

 a upravila pH na hodnotu 5 pomocí činidel NaOH 

a H2SO4. Po upravení pH jsem odebrala 25 ml vzorku bez biosorbentu a tenhle vzorek nám 

charakterizoval vstupní koncentraci kovu.  Do zbylého vzorku jsem za míchání nasypala 

biosorbent o hmotnosti 0,75 g. Sorbovala jsem při udržovaném pH = 5, po dobu 60 minut. 

Udržovala jsem konstantní teplotu 25 °C. Po uběhnutí zvoleného času jsem vzorek 

zfiltrovala a filtrát jsem stabilizovala a uchovala v polyethylenové vzorkovnici. Tenhle 

postup jsem opakovala pro všechny koncentrace. Vzorky jsem uchovávala v chladu 

a temnu. 

K popisu adsorpční izotermy jsem aplikovala Langmuirův model v linearizované 

formě a Freundlichův model. 
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 Všechny měření jsem prováděla paralelně a uváděné hodnoty jsou hodnotou 

průměru.   

6 Výsledky a diskuse 

V této kapitole jsem se snažila vyhodnotit výsledky z naměřených hodnot 

pro jednotlivé vzorky daného sorbentu.  

6.1 Hodnocení kinetiky adsorpce  

Biosorbent konopí setého byl chemicky aktivován kyselinou chlorovodíkovou. 

Z pohledu hodnocení kinetiky jsem zjišťovala nejideálnější podmínky biosorpce v závislosti 

na parametru pH a také na čase.  

Časové intervaly v experimentu kinetiky adsorpce jsem si zvolila 5, 10, 30, 60, 120, 

180 min a parametr pH jsem volila 3, 4, 5, 6. 

Z měření kinetiky biosorpce pomocí konopí setého jsem na základě naměřených analýz 

sestavila grafy pro každé pH. Měření jsem dělala paralelně a v tabulkách a grafech uvádím 

průměrné hodnoty jednotlivých vypočtených parametrů.  

Tabulka 10 obsahuje naměřená data, která charakterizují proces biosorpce pro pH = 3 

při koncentraci modelového roztoku 10 mg.l-1. Grafické znázornění je pak na obrázku 11. 

Tabulka 10 Měření kinetiky biosorpce pro pH = 3 

pH = 3 

Koncentrace 

modelového 

roztoku  

[mg.l
-1

] 

Čas 

biosorpce 

[min] 

Vstupní 

koncentrace 

[mg.l
-1

] 

Výstupní 

koncentrace 

[mg.l
-1

] 

Biosorpce 

q [mg.g
-1

] 

Účinnost 

W [%] 

10 5 9,53 6,70 0,28 29,66 

10 10 9,53 6,00 0,35 37,01 

10 30 9,53 4,54 0,50 52,39 

10 60 9,53 3,57 0,60 62,57 

10 120 9,53 2,85 0,67 70,08 

10 180 9,53 2,25 0,73 76,43 
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Obrázek 11 Graf závislosti biosorpce na čase pro pH = 3 

 Na obrázku 11 je znázorněná závislost na čase při konstantním pH = 3, 

kde s rostoucím časem stoupá biosorpce a je patrné, že jsme nedosáhli ustálení sorpční 

kapacity. Při hodnotě pH = 3 je nejvyšší účinnost v čase 180 min 76,43 % a nejnižší 

účinnost byla naměřená při 5 min a to 29,66 %.  

V tabulce 11 jsou znázorněné výsledky pro pH = 4, kde nejlepší účinnost dosahuje 

konopí seté při čase 180 min 93,24 %. Z tabulky je patrné že účinnost při pH = 4 

je v časovém rozmezí 30 – 180 min přibližně stejná. Z obrázku 12 je patrné, že v čase 120 

min. došlo k ustálení sorpční kapacity. 
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Tabulka 11 Měření kinetiky biosorpce pro pH = 4 

pH = 4 

Koncentrace 

modelového 

roztoku  [mg.l
-1

] 

Čas 

biosorpce 

[min] 

Vstupní 

koncentrace 

[mg.l
-1

] 

Výstupní 

koncentrace 

[mg.l
-1

] 

Biosorpce 

q [mg.g
-1

] 

Účinnost 

W [%] 

10 5 9,69 1,94 0,77 79,97 

10 10 9,69 1,54 0,82 84,15 

10 30 9,69 0,87 0,88 91,07 

10 60 9,69 0,78 0,89 91,95 

10 120 9,69 0,67 0,90 93,13 

10 180 9,69 0,66 0,90 93,24 

 

 

Obrázek 12 Graf závislosti biosorpce na čase pro pH = 4 
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Tabulka 12 Měření kinetiky biosorpce pro pH = 5 

pH = 5 

Koncentrace 

modelového 

roztoku  [mg.l
-1

] 

Čas 

biosorpce 

[min] 

Vstupní 

koncentrace 

[mg.l
-1

] 

Výstupní 

koncentrace 

[mg.l
-1

] 

Biosorpce 

q [mg.g
-1

] 

Účinnost 

W [%] 

10 5 9,60 1,08 0,85 88,75 

10 10 9,60 0,86 0,87 91,04 

10 30 9,60 0,83 0,88 91,35 

10 60 9,60 0,62 0,90 93,54 

10 120 9,60 0,49 0,91 94,95 

10 180 9,60 0,33 0,93 96,61 

 

 

Obrázek 13 Graf závislosti biosorpce na čase pro pH = 5 

V tabulce 12 jsou znázorněné výsledky pro pH = 5, kde nejlepší účinnost dosahuje 

konopí seté při čase 180 min 96,61 %. Z tabulky je patrné, že účinnost při pH = 5 je vysoká 

od začátku procesu, kde už i při 10 min je účinnost 91,04 % a až po 180 min účinnost 

procesu narůstá. Při hodnotě pH = 5 dosáhl biosorbent konopí setého nejlepší účinnost, 

ze všech měřených závislostí na čase při stejné koncentraci a jiném pH. Z obrázku 13 

je vidět časový průběh procesu kinetiky biosorpce, kde nedošlo k ustálení sorpční kapacity. 
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Tabulka 13 Měření kinetiky biosorpce pro pH = 6 

pH = 6 

Koncentrace 

modelového 

roztoku  

[mg.l
-1

] 

Čas 

biosorpce 

[min] 

Vstupní 

koncentrace 

[mg.l
-1

] 

Výstupní 

koncentrace 

[mg.l
-1

] 

Biosorpce 

q [mg.g
-1

] 

Účinnost 

W [%] 

10 5 9,75 1,46 0,83 85,02 

10 10 9,75 1,13 0,86 88,46 

10 30 9,75 0,78 0,90 92,05 

10 60 9,75 0,60 0,92 93,89 

10 120 9,75 0,44 0,93 95,48 

10 180 9,75 0,37 0,94 96,20 

 

 

Obrázek 14 Graf závislosti biosorpce na čase pro pH = 6 

V tabulce 13 je znázorněná závislost na čase při konstantním pH = 6, kde nejlepší 

účinnost je při 180 min 96,20 %. Při tomhle pH se zhoršila účinnost při čase 10 min, 

kde v porovnání s pH = 5 je účinnost 91.04 % a při pH = 6 je 88,46 %. Na obrázku 14 

je znázorněn časový průběh biosorpce pro pH = 6. 
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Obrázek 15 Graf závislosti biosorpce konopí setého na čase pro pH = 3, 4, 5, 6  

 V grafu závislosti biosorpce na čase pro všechny parametry pH = 3, 4, 5, 6 

na obrázku 15 je vidět, že biosorpce při pH = 3 měla nejnižší adsorpci a nenižší účinnost 

z důvodu kyselé aktivace biosorbentu konopí setého. Pro pH = 4, 5, 6 je zřejmé, 

že biosorpce je podobná a ustálení je při 30 min. 

6.2 Hodnoceni adsorpčních izoterm 

Pro modelování adsorpčních izoterem jsem použila biosorbent konopí setého, 

který byl chemicky aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou po dobu 90 min. 

V experimentu jsem udržovala hodnotu pH = 5 v modelových roztocích, konstantní otáčky 

300 – 400 ot./min. Jednotlivé vstupní koncentrace modelových roztoků mědi jsem zvolila 

10 mg.l
-1

, 25 mg.l
-1

, 50 mg.l
-1

, 75 mg.l
-1

, 100 mg.l
-1

, 200 mg.l
-1

. Při vyhodnocení 

experimentálních dat jsem použila Langmuirův model adsorpční izotermy v lineární formě 

a model Freundlichovy izotermy. 

Na obrázku 16 je znázorněná Langmuirova adsorpční izoterma I. druhu 

pro dvojmocnou měď.  
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Obrázek 16 Model Langmuirovy adsorpční izotermy I. druhu pro Cu (II) 

Do grafu byly vloženy všechny experimentálně naměřené hodnoty, které zobrazují 

Langmuirovu adsorpční izotermu. Všechna data byla pomocí metody nejmenších čtverců 

proložena přímkou. Hodnota spolehlivosti regrese (R
2
) představovala hodnotu 0,9737 

a výsledná rovnice regrese má tvar y = 0,1716x + 1,334. Koeficient korelace (r) 

má hodnotu 0,9867. Maximální sorpční kapacity konopí setého podle Langmuirovy 

adsorpční izotermy bylo za optimálních podmínek dosaženo při koncentraci Cu (II) 

200 mg.l
-1

. 

 

Obrázek 17 Model Freundlichovy adsorpční izotermy pro Cu (II) 
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Na obrázku 17 je zobrazena Freundlichova adsorpční izoterma pro Cu (II). Hodnota 

spolehlivosti regrese (R
2
) představovala hodnotu 0,8458 a výsledná rovnice regrese 

má tvar y = 0,5245x - 0,0965. Koeficient korelace (r) má hodnotu 0,9196. 
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7 Závěr 

Tématem této diplomové práce bylo studovat sorpční vlastnosti konopí setého 

(Cannabis sativa) v případě odstraňování dvoumocné mědi z modelových roztoků. 

Konopí seté můžeme zařadit mezi rostliny a velkým potenciálem a pozitivní 

budoucností, protože každá jedna část této rostliny se dá nějak zužitkovat. Biosorbent 

konopí setého je konopní pazdeří, které vzniká při zpracování konopních vláken jako 

odpadní biomasa. To byl také hlavní důvod, proč jsem chtěla zjistit, jestli je táto biomasa 

schopná odstranit těžké kovy z vodních roztoků. 

Časové intervaly v experimentu kinetiky adsorpce jsem si zvolila 5, 10, 30, 60, 120, 

180 minut a parametr pH jsem volila 3, 4, 5, 6. Biosorbent konopí setého byl chemicky 

aktivován kyselinou chlorovodíkovou. Výsledky měření při hodnotě pH = 3 vyšly 

jednoznačně nejhůř oproti ostatním pH. Nejvyšší účinnost byla v čase 180 minut jenom 

76,43 %. Naopak, nejvyšší účinnost biosorpce byla při pH = 5 a pH = 6, kde byly nepatrné 

rozdíly. Při pH = 5 byla účinnost sorpce již po 5 minutách na hodnotě 88,75 % a pH = 6 

mělo účinnost 85,02 %. V měření při čase 180 minut byla účinnost biosorpce 96,61 % 

a pH = 6 mělo při stejném čase účinnost 96,20 %. Při experimentu kinetika adsorpce jsem 

nedosáhla ustálení sorpční kapacity, a proto je potřebné udělat kinetiku z delším časovým 

úsekem, až kým biosorpce nebude konstantní. 

Pro modelování adsorpčních izoterem jsem použila biosorbent konopí setého, 

který byl chemicky aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou po dobu 90 min. 

V experimentu jsem udržovala v modelových roztocích hodnotu pH = 5, kde byla 

z procesu kinetiky nejlepší adsorpce. Jednotlivé vstupní koncentrace modelových roztoků 

mědi jsem zvolila 10 mg.l
-1

, 25 mg.l
-1

, 50 mg.l
-1

, 75 mg.l
-1

, 100 mg.l
-1

, 200 mg.l
-1

. 

Při vyhodnocení experimentálních dat jsem použila Langmuirův model adsorpční izotermy 

v lineární formě a model Freundlichovy izotermy. Na vyjádření výsledků byla na základě 

koeficientu korelace (r) zvolen matematický model Langmuirovy adsorpční izotermy I. 

řádu, jehož hodnota byla vyšší než hodnota koeficientu korelace (r) Freundlichova modelu.  

Maximální sorpční kapacita konopí setého (Cannabis sativa) podle Langmuirovho 

modelu I. řádu, která byla dosažená při optimálních podmínkách o koncentraci 200 mg.l
-1

.  
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Z jednotlivých výsledků je možné konstatovat, že biosorbent konopí setého je 

vhodnou biomasou při odstraňování dvoumocné mědi z vodních roztoků. 
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