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Anotace 

Tématem diplomové práce je charakteristika biosorbentu pomocí mikroskopie. Jako 

biosorbenty se využívaly semena řepky olejné a jemný prášek podrcené pomerančové 

kůry. Tyto přírodní materiály byly dále zkoumány pod elektronovým a optickým 

mikroskopem, kde byly rovněž nafoceny. Úvod práce je věnován popisu sorpčního 

procesu, který zahrnuje zejména adsorpci a absorpci. Jsou zde popsány sorpční izotermy, 

sorpční rovnice, proces biosorpce a bioakulumace. V další kapitole je popsáno složení 

TEM a SEM a zmínka o optické mikroskopii. V experimentální části je uveden především 

postup samotné sorpce a jsou zde uvedeny i příslušné tabulky, grafy a také něco málo o 

těžkých kovech, zinku a AAS. Poslední kapitola je věnována snímkům z elektronového 

mikroskopu Philips SEM 515 a optického mikroskopu STM. 

Klíčová slova: adsorpce, absorpce, biosorpce, těžké kovy, zinek, mikroskopie. 

 

Summary 

The thesis deals about characterization of biosorbent using microscopy. The biosorbents 

studied were a seed rape oil and fine powder of a crushed orange peel. These natural 

materials have also been studied using electron and optical microscopy. Introduction is 

devoted to the description of the sorption process, which includes especially adsorption 

and absorption. There are described the sorption isotherms, the sorption equations and 

process of a biosorption and a bioacumulation process. The next chapter describes the 

constitution of the TEM and SEM and the optical microscopy. In the experimental part are 

presented all above mentioned procedures, primarily sorption process. The last chapter is 

devoted to images from an electron microscope Philips SEM 515 and an optical 

microscope STM. 

Keywords: adsorption, absorption, biosorption, heavy metals, zinc, microscopy.  
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1. Úvod a cíl práce 

Jedním z problémů nejen dnešní doby je znečišťování životního prostředí a to 

zejména těžkými kovy. Ve velmi nízkých koncentracích se v prostředí vyskytují zcela 

přirozeně. Vlivem antropogenní neboli lidské činnosti koncentrace kovů neustále narůstá   

a představuje tak jisté riziko, nejen pro všechny složky životní prostředí, ale také pro lidské 

zdraví. Zdrojem těžkých kovů jsou především různé činnosti z průmyslového odvětví. 

Nejčastějším případem je vypouštění kontaminantů obsahující těžké kovy do vod, dále 

spalování fosilních paliv, u kterých se emise dostávají do ovzduší a zemědělská činnost, při 

které se dostávají pesticidy do půdy. 

Podstatnou složkou životního prostředí člověka, ale i rostlinných a živočišných 

ekosystémů je voda. Jedná se o nejrozšířenější látku na Zemi a její znečištění je tím pádem 

závažným celosvětovým problémem. Voda kontaminovaná nejen těžkými kovy se 

v podstatě stává vodou odpadní. Znečištěná odpadní voda je odváděná kanalizací na 

čistírnu odpadních vod, kde dochází k její úpravě. Jedním ze způsobu čištění odpadních 

vod kontaminovaných těžkými kovy jsou biologické metody, které zahrnují proces 

biosorpce. Jedná se o děj, který využívá vhodné biologické materiály pro odstraňování 

těžkých kovů. V dnešní době je prozkoumána široká škála biologických materiálů 

vhodných pro odstraňování vybraných kovů. Tyto materiály jsou hlavně ekonomicky 

dostupné a především efektivní. 

Cílem diplomové práce práce je: 

 Charakteristika sorpčního procesu. 

 Vystižení procesu biosorpce. 

 Složení elektronových mikroskopů. 

 Popis zkoumaných materiálů. 

 Charakteristika biosorbentu pomocí mikroskopie. 
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2. Popis sorpčního procesu 

Jedná se o složitý proces, při kterém se uplatňuje zejména adsorpce a absorpce.  Při 

adsorpci dochází ke zvyšování koncentrace látek na fázovém rozhraní a v důsledku toho se 

snižuje mezifázová neboli povrchová energie.  

Pokud se jedná o absorpci, tak to znamená, že molekuly jedné fáze nezůstávají pouze 

na povrchu druhé fáze, ale pronikají do celého jejího objemu.   

Rozlišují se tři druhy fázového rozhraní: 

 adsorpce na rozhraní roztok/plyn, 

 adsorpce z plynné fáze na tuhé látce, 

 adsorpce z kapalné fáze na tuhé látce. [1] 

2.1. Adsorpce 

Adsorpce je separační proces, během kterého dochází k zachycování některých 

složek z plynné nebo kapalné směsi na povrch tuhých nebo kapalných látek (adsorbentů). 

Užívá se zejména v případech, pokud je odstraňovaná látka přítomna v dané směsi pouze 

v malé koncentraci a kdy má dojít k jejímu úplnému odstranění. 

Opakem procesu adsorpce je desorpce, kdy dochází k uvolňování zachycených 

složek z adsorbentů. 

V případě absorbentu se jedná o pevnou látku, u které dochází na povrchu 

k adsorpci. Adsorbát je látka, která je adsorbována na fázovém rozhraní. [1, 2] 

Průběh adsorpce je závislý: 

 na adsorbované látce a použitém adsorbentu, 

 velikosti povrchu adsorbentu, 

 teplotě a koncentraci adsorbované složky u kapalných směsí, 

 parciálním tlaku složky u plynných směsí. [2] 
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2.1.1. Adsorbenty 

Pro měřitelnost adsorpce musí mít adsorbent velký specifický povrch. Plocha 

povrchu adsorbentu je závislá na struktuře, kdy její hlavní složku tvoří pórovitost. Čím 

více pórů má, tím má i větší plochu. 

Adsorbenty musí mít vysokou abrazivní odolnost, teplotní stabilitu a také malý 

průměr pórů, které zvyšují přístupnou plochu povrchu.  

Rozdělují se na přirozené (např.: zeolity) a umělé (např.: silikagel, aktivní uhlí). 

Jako průmyslové adsorbenty se využívají buď granulované látky (adsorpce z plynů) 

anebo práškové látky (adsorpce z kapalin). 

 aktivní uhlí – je nejpoužívanější adsorbent. Vyrábí se zahříváním uhlíkatých látek 

bez přístupu vzduchu (např.: dřevo, rašelina). Výrobní proces je složený 

z karbonizace a aktivace. Vzhledem k tomu, že má vysokou plochu povrchu 

používá se pro adsorpci organických sloučenin nebo pro čištění odpadních plynů    

a vod.  

 silikagel – je promytý a vysušený gel kyseliny křemičité, vyrábí se z roztoku 

křemičitanu sodného přídavkem HCl. Může mít vysokou porozitu, která absorbuje 

vodu a používá se proto pro pohlcování vlhkosti. Také slouží na sušení plynů           

a kapalin, na odbarvování olejů apod. 

 zeolity – jsou přírodní nebo syntetické hlinitokřemičitany, které mají pravidelnou 

strukturu pórů. Používají se např. při odebírání CO2 z přírodních plynů, sušení         

a dělení uhlovodíků. 

Jako adsorbáty se používají například dusík, argon a krypton. Dusík je vhodný pro 

většinu materiálů, není však vhodný pro nízké plochy povrchu. Argon se využívá u 

některých mikroporézních zeolitů. A krypton je vhodný pro nízké plochy povrchu. [1, 2, 3] 

2.1.2. Adsorpce z hlediska adsorpčních sil 

Základními typy adsopce vzhledem k charakteru sil mezi adsorbátem k adsorbentu 

jsou fyzikální adsorpce, chemisorpce a elektrostatická adsorpce (iontová výměna). 

Fyzikální adsorpce – není specifická a probíhá na celém povrchu pevné látky. Jedná se 

o vratný proces, kterého dosáhneme např. změnou tlaku či teploty.  
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Její podstatou jsou van der Waalsovy mezimolekulární síly. Mezi molekulami adsorbované 

látky a adsorbentem nenastává chemická interakce ani nevzniká chemická vazba. 

Adsorpční energie je při tomto procesu relativně nízká. K fyzikální adsorpci dochází v 

tom případě, kdy je vazebná energie adsorbované molekuly menší než 50 kJ.mol
-1

. Vytváří 

se tak slabá fyzikální vazba, která vzniká mezi všemi molekulami na každém povrchu při 

nízké teplotě. Může se tvořit i více vrstev molekul adsorbátu, pak se hovoří o vícevrstvé 

adsorpci. 

Chemisorpce – je specifická a v tomto případě vazba může vznikat jen mezi určitými 

molekulami. V případě, kdy se tvoří jen jedna vrstva molekul absorbátu, se jedná o 

jednovrstvou adsorpci. Molekuly plynu reagují s molekulami povrchu adsorbentu 

chemickou vazbou. K vytvoření chemické vazby je zapotřebí aktivační energie. 

Chemisorpce probíhá velmi často jen na místech povrchu, která mají vyšší energii, jedná se 

o tzv. chemicky aktivní místa. Od fyzikální adsorpce se odlišuje zejména vyšší adsorpční 

energií a uskutečňuje se při vyšších teplotách. Užívá se nejčastěji pro měření plochy 

povrchu kovů. [1, 3, 4] 

Iontová adsorpce – z hlediska rozdělení se rozlišuje prostá iontová adsorpce, výměnná 

adsorpce a hydrolytická iontová adsorpce. 

a) Při prosté iontové adsorpci se jedná o adsorpci jednoho iontu a není provázená 

jiným pochodem. Povrch adsorbentu získává elektrický náboj. Nejlépe se sorbují ty 

ionty, které mají vyšší nábojové číslo a větší hustotu náboje. Dále jsou-li součástí 

krystalové mřížky absorbentu a chemicky podobné některému iontu z této mřížky. 

Také v případě, tvoří-li s některým iontem mřížky málo rozpustnou sloučeninu 

nebo málo disociovanou sloučeninu.  

Přednostně se sorbuje iont, který je obsažen ve větší koncentraci. Adsorbované 

ionty vytvářejí na povrchu adsorbentu vrstvu, kterou vytvářejí buď kladně anebo 

záporně nabité ionty, ke kterým jsou přitahovány další opačně nabité ionty 

z roztoku. Vzniká tak elektrická dvojvrtva kdy působí elektrostatické i adsorpční 

síly. 

b) Při výměnné adsorpci se vyměňují ionty kapalné fáze a ionty krystalové mřížky 

nebo dochází k výměně mezi ionty vnitřní a vnější části elektrické dvojvrstvy. 

Látky mající velkou výměnnou kapacitu jsou měniče iontů neboli ionexy.  
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Pokud se jedná o výměnu aniontů, tak se jedná o anexy a v opačném případě, kdy 

se vyměňují kationty o katexy.  

c) Hydrolytická adsorpce je v podstatě adsorpce na aktivním uhlí. Uhlí adsorbuje 

pouze kyselou nebo zásaditou složku. [1, 4, 5] 

2.2. Absorpce 

Absorpce je separační děj, během kterého dochází k pohlcování rozpustných plynů 

přes fázové rozhraní.  

Jedná se o objemový proces, při kterém se celý objem absorbující látky (absorbentu) 

pohlcuje absorbovanou látku (absorbát). [6] 

Absorpčního pochodu se účastní dvě fáze, kterými jsou plynná a kapalná. Přechod 

látky z plynné fáze do fáze kapalné se uskutečňuje zejména difúzí. Podmínkou přechodu 

z jedné fáze do druhé je to, že nesmí být v rovnovážném stavu. Koncentrace absorbované 

složky v plynu musí být větší než v kapalině. 

Absorbující látka musí být dostatečně selektivní především z toho důvodu, aby 

pohlcovala jen tu složku, kterou je potřeba odstranit a aby byla ke zbývající plynné směsi 

inertní. Má být co nejméně těkavá, levná, nekorodující, stabilní, musí mít malou viskozitu 

a nesmí být pěnivá a hořlavá. [2,7, 8] 

Faktory rychlosti absorpce: 

 tlak (se stoupajícím tlakem absorpční proces vzrůstá), 

 teplota (za nižších teplot je absorpce účinnější). 

Z hlediska rozdělení druhu absorpce se rozlišuje fyzikální absorpce, která probíhá 

bez chemické reakce při pohlcování složky a chemisorpce, která je doprovázená 

chemickou reakcí absorbovaného plynu s kapalinou.  

Opakem procesu absorpce je opět desorpce, kdy dochází k uvolňování plynů z kapaliny.  

                    [2,7] 

2.2.1. Účel absorpce 

Hlavním důvodem pro provedení procesu absorpce je získání požadovaného 

produktu v kapalině rozpuštěním plynu.  
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Pohlcovaná složka může být jednak žádaným produktem, který se má získat 

z roztoku nebo je absorbovaná složka v plynné směsi nežádoucí a musí být ze směsi 

odstraněna. 

Účel absorpce: 

a) dělení plynných směsí absorpcí, 

b) odstraňování příměsí složek z plynné směsi, 

c) získání cenných složek z plynné směsi, 

d) získání roztoku plynu v kapalině. [9] 

2.3. Sorpční proces 

Adsorpční izotermy jsou důležité pro popis toho, jak bude absorbát reagovat 

s absorbentem, a dávají představu o adsorpční kapacitě absorbentu. [10] 

Sorpční procesy mají tendenci být exotermní a od sorpčního provedení mohou měnit 

teplotu. Základním požadavkem sorpčního procesu je konstantní teplota. 

Sorpční izotermy představují vztahy mezi absorpci kovu (q) a konečnou rovnovážnou 

koncentrací zbytkového kovu zbývajícího v roztoku (Cf). 

Biosorpce není tak silně exotermní jako ostatní fyzikální adsorpční reakce. Teplotní 

rozsah pro použití biosorpce je relativně nízký, obvykle mezi 10 – 70 °C. [11] 

 

 

Obrázek č. 1: Rovnováha sorpční izotermy. [11] 
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 Jednoduché sorpční izotermy 

K nejznámějším typům adsorpčních křivek patří  Langmuirova a Freundlichova 

adsorpční izoterma. 

a) Langmuirova adsorpční izoterma 

Langmuirova rovnice může být použita pro popis rovnovážného stavu pro sorpční 

chování v různém sorpčním systému nebo pro různé podmínky vzhledem k systému. 

      

   

     
 

kde je: 

  absorpce kovu (mg/g), 

     maximální sorpční kapacita (mg/g), 

  koeficient v souvislosti s afinitou mezi sorbentem a sorbátem (l/mg), 

   konečná koncentrace kovu (mg/l). 

b) Freundlichova adsorpční izoterma 

Freundlichův vztah je empirická rovnice. Neudává konečnou kapacitu pro sorbent a 

může být použita v rozmezí nízké až střední koncentrace. 

    
 

 
  

kde je: 

  adsorpce kovu (mg/g),  

   Freundlichova konstanta (l/g), 

   Freundlichova konstanta (-), 

  koncentrace kovu v roztoku (mg/l). [11] 

 Sorpční rovnice  

Adsorpční proces vystihují ve většině případů dvě nejčastěji používané rovnice, 

kterými jsou Lagergrensova (model pseudo-prvního řádu) a Hoosova (model           

pseudo-druhého řádu). 
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a) Lagergrensova rovnice 

               

b) Hoosova rovnice 

  
   

     

         
 

kde je: 

   množství adsorbátu adsorbovaného v rovnováze (mg/g), 

  množství adsorbátu adsorbovaného v čase t (mg/g), 

   rychlostní konstanta pseudo-prvního řádu adsorpce (min
-1

), 

   rychlostní konstanta pseudo-druhého řádu adsorpce (g/mg.min). [12] 

2.4. Biosorpce  

První poznatek o biosorpci sahá již do roku 1935, kdy při studiu iontové výměny pan 

Adams a pan Holmes publikovali práci o odstranění vápníku a hořčíku na kůře akátu. Roku 

1948 pan Rothstein se svými spolupracovníky přišli na to, že uran je možné zachytit na 

buněčném povrchu kvasinek. V roce 1966 pan Polikarpov zjistil, že radionuklidy obsažené 

v mořském ekosystému jsou akumulované organismy. 

Začátkem osmdesátých let se biosorpční proces vyvíjel a docházelo k novým 

poznatkům v čištění odpadních vod, kde se využívala živá biomasa. 

Od roku 1998 se objevují práce, u kterých dochází k odstranění kovů z roztoků ve 

formě oxoaniontů. Proces biosorpce se neustále rozrůstá o nové poznatky, které přináší 

některé vědné obory jako je zejména mikrobiologie, biotechnologie, biofyzika. [13] 

Biosorpce patří mezi biologické metody. Jedná se o procesy, které využívají vhodné 

mikroorganismy nebo jejich metabolické produkty pro technologické účely. Jsou vhodné 

zejména pro odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků. Biologické čištění vod na 

základě živých či neživých mikroorganismů nebo rostlin nabízí snížení množství toxických 

kovů na ekologicky přijatelné limity. Jedná se o efektivní a šetrné způsoby k životnímu 

prostředí. [14, 15, 16] 
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Biosorpce je v podstatě schopnost některých biomolekul nebo typů neživé 

mikrobiální biomasy vázat a koncentrovat vybrané ionty nebo ostatní molekuly těžkých 

kovů z vodných roztoků. Jedná se o typ sorpčního procesu, který je vhodný i pro použití 

velmi zředěných vodných roztoků. Pro odstraňování kovů se využívají různé druhy 

biosorbentů. 

Nejvíce se biosorpční proces využívá při čištění kontaminovaných vod s nízkou 

koncentrací kovu, kdy se nevyplácí využití selektivních sorbentů pro nahromadění 

některého kovu nebo pro jeho izolaci ze směsi kovů. [17, 18, 19] 

2.4.1. Proces biosorpce 

Biosorpce neboli bioadsorpce je ve skutečnosti pasivní imobilizace kovů biomasy. 

Jedná se o schopnost buněk zachytávat kovy. 

Mechanismy sorpce na povrchu buňky jsou nezávislé na buněčném metabolismu, ale 

jsou založeny na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami 

buněčné stěny. Buněčná stěna mikroorganismů je složená převážně z polysacharidů, lipidů 

a proteinů, které mají mnoho upevňujících možností pro kovy. Vzhledem k tomuto je 

proces nezávislý na metabolismu, vázání kovů je rychlé a většinou je reverzibilní.  

Proces biosorpce je zpravidla ukončen během prvních pěti minut od prvního 

kontaktu biomasy s kontaminovaným roztokem. Poté nastává rovnováha mezi sorbovaným 

kovem na biomasu a konečnou koncentrací kovu v roztoku.  

2.4.2. Vázání kovů 

Při biosorpci se uplatňuje velké množství různých mechanismů vázání kovů, jako je 

např.: chemisorpce (iontová výměna, tvorba komplexních sloučenin, tvorba chelátů), 

fyzikální adsorpce, mikroprecipitace, oxidačně-redukční reakce.  

Jednotlivé mechanismy se podílejí na biosorpčním procesu v závislosti na typu 

biosorbentu a složení roztoku. [14, 15, 19] 

Funkční skupiny 

Z hlediska vázání kovů je důležitá interakce mezi kovem a biomasou, která vede 

k upevňování a v obou případech závisí na funkčních skupinách obsažených v buněčných 

stěnách. [20] 
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V následující tabulce č. 1 je přehled některých funkčních skupin, které se nacházejí 

v buněčné stěně vybraných biosorbentů. 

Tabulka č. 1: Funkční skupiny vybraných biosorbentů. [16] 

Biosorbent Funkční skupina Obecný vzorec 

Houby 

karboxylová -COOH 

hydroxylová -OH 

sulfátová R-OSO3
-
 

amidová R-NH2 

thiolová -SH 

fosforečnanová -PO4
3-

 

Řasy 

karboxylová -COOH 

hydroxylová -OH 

sulfátová R-OSO3
-
 

amidová -NH2 

thiolová -SH 

fosfátová -PO3H2 

2.4.3. Faktory ovlivňující biosorpci 

Biosorpční proces ovlivňuje mnoho faktorů, ale k nejznámějším patří: 

 teplota, 

 hodnota pH, 

 koncentrace biomasy, 

 přítomnost jiných kovových iontů. 

Teplota – nemusí vždy ovlivňovat sorpční proces, ale ovlivňuje sorpci vzhledem 

k převládajícímu ději. Pokud se jedná o fyzikální adsorpci, tak by účinnost procesu měla 

narůstat se snižující se teplotou, neboť se jedná o exotermický děj. Když je dějem 

chemisorpce, tak by účinnost procesu měla narůstat se  zvyšující se teplotou. Některé 

studie ale dokazují, že teplota někdy vůbec neovlivňuje sorpční proces. Jedná se například 

o studii Bengtssona a kolektivu, kteří prováděli sorpci uranu houbou Talaromyces 

emersonii, kde se teplota neměnila v rozmezí 15 – 60 °C. Je dokázáno, že teplota 

v rozmezí 20 – 35 °C nemá žádný velký účinek na vlastní průběh biosorpce. 

Hodnota pH – má podstatný vliv na rozpouštění a chování se kovu v roztoku a také 

ovlivňuje aktivitu (činnost) funkčních skupin biomasy.  
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U biosorpce kationtů je nejvhodnější hodnota pH větší než 4,5 a u aniontů je hodnota 

v rozmezí pH 1,5 – 4. V případě nízkého pH jsou místa na buněčném povrchu těsně vázáná 

s H
+ 

ionty a jsou tak nepřístupné pro jiné kationty obsažené v roztoku. Stoupající hodnota 

pH roztoku je doprovázená stoupajícím počtem skupin ligandů s negativním nábojem, což 

tak umožňuje vazbu i jiných kationtů. Jedná se např. o sorpci uranu buňkami aktinomycet, 

která je nejvyšší při hodnotě pH okolo 6. Objevují se i takové případy, kdy vysoké hodnoty 

pH mohou způsobit srážení kovu a dochází tak k omezení vlastního procesu biosorpce. 

Obecně lze posoudit, že proces biosorpce kovů stoupá mezi hodnotami pH 4 až 8 a je 

omezován volbou biomasy nebo sorbovaným kationtem kovu. 

Koncentrace biomasy – koncentrace biomasy v roztoku má vliv na specifickou 

adsorpci. Studie některých autorů vedou k předpokladu, že při nižších hodnotách 

koncentrace biomasy specifická adsorpce vzrůstá.  

Přítomnost jiných kovových iontů – při odstraňování určitého kovu z roztoku může 

anebo nemusí přítomnost jiných kovů ovlivňovat vlastní odstranění. [11, 16, 21]   

2.4.4. Výhody a nevýhody biosorpce 

Mezi hlavní výhody tohoto procesu patří především rychlost, vysoká účinnost, nízké 

provozní náklady, minimalizace objemu chemického nebo biologického kalu, žádné 

nutriční požadavky, proces probíhá za normálních podmínek (teplotě a tlaku) a biomasu je 

možné použít opakovaně. 

Další výhodou je vysoká selektivita, zaručující pohlcování pouze jedné složky 

z roztoku. Selektivita závisí především na typu a způsobu úpravy biomasy, složení roztoku, 

fyzikálně-chemických vlastností okolního roztoku. 

Za jednu velkou nevýhodu se považuje nedostatek informací o mechanismech 

zodpovědných za zachycení kovů na povrch buněčných struktur biosorbentů. A také to, že 

proces biosorpce díky vlivu pH není vhodný pro všechny typy odpadních vod, kupříkladu 

pro kyselé báňské vody. [16, 22] 
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2.4.5. Biosorbenty 

Pro odstraňování těžkých kovů se využívají biosorbenty, které mohou být připraveny 

z přírodní nebo odpadní biomasy.  Biomasa musí být upravena promytím v kyselinách 

nebo zásadách, poté je materiál vysušen a dochází k jeho úpravě (granulometrie). 

Zejména je důležité, aby měly biosorbenty pro použití biosorpce dostatečně vysokou 

kovovou vazebnou kapacitu a selektivitu.  

Biosorbenty lze rozdělit do následujících kategorií, jako jsou bakterie, kvasinky, 

houby, řasy, průmyslové odpady, zemědělské odpady a jiné polysacharidové materiály 

apod. Všechny typy biomateriálů prokazují dobré biosorpční schopnosti ke všem typům 

kovových iontů.  

Většina biosorbentů má schopnost na sebe vázat těžké kovy, ale vyskytují se i takové 

typy biosorbentů, které jsou specifické jen pro určité typy kovů. 

Biomateriály jsou vzhledem k jejich nízkým cenám, dobré výkonnosti a snadné 

dostupnosti velmi vhodnými sorbenty. [22, 23, 24, 25] 

Jako účinné biosorbenty bakterií se využívají nejvíce druhy Bacillus, Pseudomonas  

a Streptomyces. V případě hub se jedná například o druhy Aspergillus, Rhizopus                 

a Penicillium. [23] 

Přehled sorpčních schopností některých bakterií a hub je znázorněn v následující 

tabulce č. 2 a č. 3. 

Tabulka č. 2: Sorpční schopnosti některých bakterií. [25] 

Kov Bakteriální druh 
Sorpční kapacita 

(mg.g
-1

) 

Pb Bacillus firmus 467 

Zn Aphanothece halophytica 133 

Cu Micrococcus luteus 33,5 

Cd Aeromonas caviae 155,3 

Fe(III) Streptomyces rimosus 122 

Cr(IV) Staphylococcus xylosus 143 

Ni Bacillus thuringiensis 45,9 

Pd Desulfovibrio vulgaris 106,3 

U Corynebacterium equi 21,4 

Th Zoogloea ramigera 67,8 
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Tabulka č. 3: Sorpční schopnosti některých hub. [16] 

Kov Bakteriální druh 
Sorpční kapacita 

(mg.g
-1

) 

Pb Rhizopus arrhizus 55,6 

Zn Saccharomyces cerevisiae 17 

Cu Aureobasidium pullulans 6 

Cd Fusarium flocciferum 192 

Cr Rhizopus arrhizus 4,5 

Co Aspergillus niger 95 

Ni Fusarium flocciferum 52 

Au Aspergillus niger 200 

U Kluyveromyces marxianus 174 

Th Penicillium chrysogenum 150 

Důležitým biosorbentem jsou v posledních letech mořské řasy. Jedná se o biologické 

zdroje, které jsou k dispozici v mnoha částech světa. Jsou snadno dostupné prakticky 

v neomezeném množství v mořích a oceánech.  Dělí se na červené, zelené a hnědé, které 

jak je dokázáno jsou vynikajícími biosorbenty, vzhledem k jejich vysoké sorpční 

schopnosti. Nejlepší sorbentem mořských řas je Sargassum. 

Mezi sorbenty ze zemědělských a vedlejších produktů můžeme zařadit např. krabí 

skořápky, aktivovaný kal, rýžové slupky, skořápky vajíček, jablečné zbytky, kukuřičné 

klasy, skořápky lískových ořechů, arašídové slupky, lastury ústřic palmové vlákno apod. 

Jako rostlinné materiály se využívají např. hyacint, mech a rašelina. [11, 23] 

2.5. Bioakumulace 

Jedná se o vnitrobuněčné zachycení kovů.  

Dochází k němu několika způsoby, jako jsou: 

 vazba kovů na intracelulární sloučeniny, 

 vysrážení kovů v nitru buňky, 

 metylace kovů, 

 intracelulární akumulace kovů v tělech vyšších rostlin, 

 jiné mechanismy biakumulace kovů. 

Bioakumulace je často používaným synonymem pro biosorpci.  
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Rozdíl mezi oběma procesy spočívá v tom, že biosorpce je rychlý proces nezávislý 

na přítomnosti specifických živin (pasivní proces), zatímco bioakumulace je proces 

pomalý a závislý na živinách (aktivní proces). Rozdílem je také aktivační energie, která je 

u biosorpce okolo 21 kJ/mol a u bioakumulace je okolo 63 kJ/mol. [19, 16] 

Další blíže popisující charakteristiky těchto dvou procesů jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Srovnání biosorpce a bioakumulace. [26] 

Biosorpce Bioakumulace 

pasivní proces aktivní proces 

neživá biomasa živá biomasa 

kovy jsou vázány s buněčným 

povrchem 

kovy jsou vázány s buněčným povrchem a 

vnitřkem 

adsorpce absorpce 

reverzibilní proces částečně reverzibilní proces 

nevyžaduje živiny vyžaduje živiny 

jednostupňový proces dvoustupňový proces 

rychlý proces pomalý proces 

nekontrolovaný metabolismus kontrolovaný metabolismus 

žádné nebezpečí toxického účinku 
nebezpečí toxického účinku způsobeno škodlivými 

látkami 

nedochází k buněčnému růstu dochází k buněčnému růstu 

střední rovnovážná koncentrace iontů 

kovů 
velmi nízká rovnovážná koncentrace iontů kovů 
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3. Elektronová a optická mikroskopie 

3.1. Elektronová mikroskopie 

Elektronové mikroskopy zahrnují několik typů, v této práci se zmíním pouze o: 

 TEM - transmisní (prozařovací) elektronový mikroskop, 

 SEM – skenovací (řádkovací, rastrovací) elektronový mikroskop. 

3.1.1.  Transmisní elektronový mikroskop 

Transmisní elektronový mikroskop je podobný světelnému mikroskopu. Rozdílem je, 

že vzorkem prochází místo světla proud elektronů, skleněné čočky jsou nahrazeny čočkami 

elektromagnetickými a místo okuláru je fluorescenční stínítko.  

Pracuje pouze ve vakuu, neboť ve vzduchu by byl elektron absorbován a molekuly, 

obsažené ve vzduchu by mohly způsobit kontaminaci tubusu a vzorku. Vzorek se do 

mikroskopu vkládá přes malou komůrku – vakuovou propust. Výsledný obraz je 

pozorován přes okno v projekční komoře. [27, 28] 

Složení TEM 

Stavba transmisního elektronového mikroskopu je obdobná jako u světelného 

mikroskopu. Zahrnuje kondenzor, objektiv a projektiv.  

Kondenzor spolu s elektronovou tryskou tvoří ozařovací část TEM. Kondenzor bývá 

nejčastěji dvoustupňový a promítá elektronové paprsky na preparát, také promítá  křižiště 

elektronové trysky na preparát. Zajišťuje homogenní a intenzivní ozáření preparátu.  

Zobrazovací část TEM zahrnuje prostor preparátu s držákem vzorku, objektiv, projektiv    

a luminiscenční stínítko, systém clonek a v některých případech CCD kamera, která je 

určena pro záznam obrazu.  

K tvorbě obrazu je určen objektiv. Má zvětšení zhruba 100 a nejčastěji je tvořen 

jednou elektromagnetickou čočkou, zatímco  projektiv tvoří až čtyři elektromagnetické 

čočky a slouží k promítnutí obrazu na stínítko.  

Zobrazovaný předmět je v TEM umístěn co nejblíže objektivu. Obraz vytvořený 

objektivem je dále zobrazen čočkami, které tvoří projektiv.  
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Proud, který prochází uvnitř čoček projektivu je možné regulovat a tím i měnit 

výsledné zvětšení elektronového mikroskopu. [29] 

3.1.2. Skenovací elektronový mikroskop 

Svazek elektronů se pohybuje pomocí elektromagnetického vychylovacího systému 

po povrchu preparátu, po řádcích a dochází k vzájemnému působení elektronů 

s materiálem preparátu. Působení dvou složek se vyhodnocuje detektorem. 

Složení SEM 

Složení skenovacího elektronového mikroskopu zahrnuje především elektronový 

rastrovací systém a zobrazovací systém. 

Elektronový rastrovací systém je tvořen katodou, anodou, kondenzorem, objektivem, 

goniometrickým stolkem a rastrovacími cívkami. 

Kondenzor zmenšuje průměr elektronového svazku a k dalšímu zmenšení průměru 

svazků dochází působením objektivu. Objektiv dále zaostřuje elektronové svazky na 

povrch preparátu. Rastrovací cívky se nacházejí v objektivové čočce. Cívky díky 

vychylování svazku umožňují pohyb stopy svazku po preparátu v řádcích. Vzniká tak síť 

řádků neboli rastr.  

Zobrazovací systém skenovacího elektronového mikroskopu není tvořen 

elektromagnetickými čočkami, tvorba obrazu je ovlivňována elektrickými obvody. Obraz 

vzniká na obrazovce, kde se elektronový svazek pohybuje součastně, díky generátoru 

rastru, se signálem z detektoru.  

Výhody SEM proti TEM: 

 elektronická úprava signálu, 

 preparátem lze otáčet o 360⁰, 

 minimální zahřívání preparátu, 

 velká hloubka ostrosti. [30] 

3.1.3. Interakce elektronů s preparátem 

U transmisního i skenovacího elektronového mikroskopu je pro tvorbu obrazu 

důležité vzájemné působení urychlených elektronů s preparátem.  
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Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma systémy je ten, že u TEM elektrony vzorkem 

procházejí a u SEM elektrony dopadají na vzorek. U obou dochází v atomech preparátu 

k pružnému a nepružnému rozptylu elektronů. 

a) Pružný rozptyl – nedochází k velkému snížení energie rozptýlených elektronů 

narozdíl od elektronů, které dopadají na vzorek. Elektrony dopadající na vzorek 

prolétají elektronovým obalem atomu preparátu a vychylují se tím více, čím blíže 

míjí elektron jádro a čím vyšší je hodnota elektrického náboje jádra. Část 

rozptýlených elektronů je zachycena clonou objektivu a tím jsou vyřazeny z tvorby 

obrazu na stínítku TEM. 

b) Nepružný rozptyl – dochází ke srážkám elektronů dopadajících na vzorek 

s elektrony ve slupkách atomů preparátu. Vlivem srážek dochází k výraznému 

snížení jejich energie a ke změně vlnové délky. [29] 

3.1.4. Využití TEM a SEM 

TEM – využívá se pro zobrazení jednotlivých atomů a při pozorování a analýze vnitřní 

struktury vzorku. Důležitým faktorem je, aby byl vzorek velmi tenký, musí jím projít 

svazek elektronů. 

SEM – využívá se pro zobrazení a analýzu povrchů vzorků, které mohou mít různou 

velikost. [31] 

Schéma světelného mikroskopu, transmisního a skenovacího elektronového 

mikroskopu je zobrazeno na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2: Schéma světelného mikroskopu, TEM a SEM. [32] 

3.2. Optická mikroskopie 

Jak již bylo zmíněno výše, v optické mikroskopii se využívá světelných paprsků. 

Světelná mikroskopie je založena především na zákonech optiky (zákon odrazu, zákon 

lomu apod.). 

Aby byly částice pozorovatelné, musí být jejich index lomu dostatečně odlišný od 

indexu lomu prostředí. Pro použití mikroskopu je důležité zvětšení, které určuje velikost 

obrazu a rozlišovací schopnost, která určuje množství rozlišitelných detailů. 

Mez rozlišení mikroskopu dle Abbeho: 





sin

n

d  
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kde je: 

  vlnová délka použitého světla (m), 

n index lomu optického prostředí (-), 

  úhel mezi středním a okrajovým paprskem světla vstupujícího do objektivu (rad).  

            [1] 

3.2.1.  Rozdělení podle osvětlení objektivu 

Mikroskopie v procházejícím světle: 

 světlé pole, 

 temné pole, 

 fázově kontrastní, 

 interferenční, 

 polarizační, 

 fluorescenční. 

 neviditelné paprsky (např.: ultrafialové a rentgenové záření). 

Mikroskopie v dopadajícím světle: 

 dělení je podobné jako u procházejícího světla.  

3.2.3.  Složení optického mikroskopu 

Světelný mikroskop je složen ze tří části - z mechanické, optické a osvětlovací.  

Mechanické díly tvoří: stativ, noha stativu, šroub pro hrubé a jemné zaostření (makro         

a mikrošroub), stolek mikroskopu, vodič preparátu, revolverový měnič objektivů, objímky 

– pro kondenzor, pro filtr. Optické díly zahrnují: objektivy, okuláry, kondenzor s aperturní 

irisovou clonou. Osvětlovací zařízení tvoří: lampa v noze stativu s kolektorovou čočkou 

(kolektor přenáší světlo do kondenzoru), pod kondenzorem je umístěná aperturní irisová 

clona, polní clona. [33] 

Schéma optického mikroskopu je zobrazeno na obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3: Schéma optického mikroskopu. [34] 

Ukázka některých firem, které jsem našla na internetu, vyrábějící u nás a ve světě 

elektronové a optické mikroskopy: 

Česká republika 

 Tescan, a.s. – výroba a prodej rastrovacích elektronových mikroskopů, 

 Carl Zeis, spol. s.r.o. – optická zařízení,  

 EDLIN, s.r.o. – zařízení a služby pro elektronovou a optickou mikroskopii, 

 DI industrial spol. s.r.o. – výroba a montážní sestavy pro elektronovou mikroskopii. 

Zahraničí 

 FEI Company – elektronové a iontově-optické mikroskopy, 

 JEOL – SEMs, TEMs, SPMs apod., 

 SPI Supplies – materiál pro elektronovou i optickou mikroskopii, 

 Hitachi High – Technologies Europe GmbH – elektronové mikroskopy                    

a elektronové komponenty. 
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Za jednu z nejznámějších firem u nás a ve světě se považuje společnost Olympus, 

která byla založena v Japonsku roku 1919. Je výrobcem optických a digitálních přístrojů 

zejména v oblasti zdravotní péče a spotřební elektroniky. 

Na ukázku bych uvedla tyto typy mikroskopů: 

 přímé (např.: Automatizovaný fluorescenční mikroskop BX63), 

 invertované (např.: Invertovaný mikroskop pro pokročilé zobrazování živých 

buněk IX73), 

 stereomikroskopy (např.: Stereo zoom mikroskop SZX7). 

Dále vyrábí i průmyslové mikroskopy, mezi které patří např.: laserové konfokální 

mikroskopy, opto-digitální, polarizační mikroskopy a stereomikroskopy. [35] 

  



Andrea Čadanová: Charakteristika biosorbentu pomocí elektronové a optické mikroskopie 
 

2013  22 
 

4. Charakteristika zkoumaného materiálu 

V předložené diplomové práci jsem používala jako biosorbenty semena řepky olejné 

a pomerančovou kůru. 

4.1. Řepka olejná (Brassica napus) 

Je druhá nejvýznamnější olejnina po sóji. Patří do čeledi brukvovitých a vznikla 

křížením brukve zelné a brukve řepice. 

Řepka obsahuje poměrně velké množství kvalitního oleje, který je vyprodukovaný 

lisováním semen řepky. Nachází uplatnění zejména v potravinářském průmyslu, využívá se 

i pro výrobu biopaliv jako je např. MEŘO (metyl ester řepkového oleje) a dále pro 

získávání glycerolu, vyšších mastných kyselin a dalších derivátů. [36] 

Semeno řepky 

Schéma semena řepky je zobrazeno na obrázku č. 4. 

 

 

Obrázek č. 4: Příčný řez semenem řepky (a) a jeho osemením (b). [37] 
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Chemické složení řepkového semene je uvedeno v následující tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Chemické složení řepkového semene. [37] 

Látka (%) Semeno řepky 

Volné mastné kyseliny a steroly 0,2 

Fosfolipidy a galaktolipidy 0,4 

Popeloviny, tanin a sinapin 1,5 

Fytin 2,5 

Glukosinoláty 4,0 

Lignin a celulóza 5,0 

Polysacharidy a tuky 18,0 

Dusíkaté látky 22,0 

Triglyceridy 38,2 

 

Složky semene 

Dusíkaté látky neboli hrubé bílkoviny 

Zdrojem dusíkatých látek či bílkovin jsou extrahované šroty neboli pokrutiny, které 

jsou vedlejšími produkty zpracování řepkového semene.  

Glukosinoláty 

Glukosinoláty jsou glykosidy, které jsou obsažené ve většině rostlin z čeledi 

brukvovitých. V semeni řepky se jich vyskytuje něco okolo deseti druhů, z nichž 

progoitrin, gukonapin a hydroxyglukobrasscin tvoří většinu (75 až 90 %) z nich.  

Glukosinoláty jsou odbourávány enzymem myrosinázou, která se v řepce vyskytuje 

ve velkém množství. V případě neporušené rostlinné buňky je myrosináza prostorově 

oddělena. Když je rostlinná buňka rozrušena, dochází k vzájemné reakci mezi enzymem    

a substrátem, přičemž vznikají thiokyanáty, izothiokyanáty a nenasycené nitrily.  

 Taniny 

Taniny jsou třísloviny obsažené v rostlinách. Nachází se zejména v osemení a jejich 

škodlivost lze snížit odslupkováním. Z chemického hlediska je nejvíce zastoupena kyselina 

gallová a kyselina digallová.  

Obsah taninů v semenech je nízký (0,1 až 5%) a závisí na odrůdě, agrotechnice, 

počasí, obsahu živin v půdě a na mnoha dalších podobných faktorech. [37] 
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Sinapin 

Je ester cholinu, který je obsažen v řepkových extrahovaných šrotech. 

S-methylcystein-sulfoxid (SMCO) 

Je obsažen v biomase řepky.  

Fytin 

Je nežádoucí sůl kyseliny fytinové, obsahující fosfor, který je obtížně 

metabolizovatelný. Dále vytváří s Ca, Mg, Zn, Fe a Cu komplexy.  

Vláknina (celulóza, lignin) 

Řepkové výlisky oproti sójovým obsahují přibližně dvakrát větší množství vlákniny.  

         [37] 

4.2. Pomerančová kůra 

Použitý biosorbent je zobrazen na následujícím obrázku č. 5, kde je vlevo vysušená 

pomerančová kůra a vpravo podrcená kůra, která byla následně použitá pro proces 

biosorpce. 

 

Obrázek č. 5: Vpravo použitý biosorbent – podrcená pomerančová kůra. 

Pomerančovník pravý (Citrus sinensis) patří do skupiny pomerančovníků. Literatura 

se přiklání k jeho původu z Číny a ve světě je nejpěstovanějším druhem, protože 

pomeranče představují dvě třetiny světové produkce všeho citrusového ovoce. [38] 

Biosorbenty pomerančové kůry jsou efektivní při odstraňování těžkých kovů 

z odpadních vod. [39] 
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Pomerančová kůra je v podstatě bohatý zemědělský odpad, který má žádoucí 

vlastnosti pro biosorpci. Světová produkce pomerančů je větší než 62,3 milionů tun za rok, 

z toho se velké množství používá k výrobě ovocných šťáv. Největšími producenty 

pomerančů a ovocných šťáv jsou USA a Mexiko. 

Pomerančová kůra a pomerančový odpad se dají využít na sorpci As, Cu, Pb, Cd, Cd, 

Co, Ni a Zn. [40] 

Chemické složení citrusového plodu je uvedeno v následující tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Chemické složení citrusového plodu. [38] 

Látka Pomeranč 

Bílkoviny (g) 0,6 

Tuky (g) 0,2 

Sacharidy (g) 10,5 

Vláknina (g) 0,3 

Minerální látky (g) 0,3 

Provitamin A (mg) 0,12 

Vitamin B1 (mg) 0,08 

Vitamin B2 (mg) 0,03 

Vitamin B12 (mg) 0,20 

Vitamin C (mg) 55 

Bioflavonoidy (mg) 350 

Dále tyto citrusové plody obsahují kyselinu listovou, kyselinu citronovou                  

a karotenoidy, z nichž je nejvýznamnější kryptoxantin, lutein a zeaxantin. Jsou složeny 

z přibližně 170 fytochemikálií jako jsou flavonoidy (rutin, tangeretin apod.) a limonoidy 

(d-limonen). [41] 

Pomerančová kůra obsahuje také vysoké množství pektinu, který zahrnuje 

karboxylovou skupinu. Pektin je polysacharid, který je složen z kyseliny 

polygalakturonové. [42] 
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5. Měření účinnosti sorpčního procesu 

Celou experimentální část jsem prováděla samostatně ve školní laboratoři Institutu 

fyziky při laboratorních podmínkách. 

5.1. Popis práce  

Jak již bylo zmíněno výše, využívala jsem jako biosorbenty celé semínka řepky 

olejné, které mi poskytl vedoucí mé práce. Pomerančovou kůru jsem sbírala a sušila (aby 

se předešlo negativnímu vlivu vlhkosti) na ústředním radiátoru doma a poté v laboratoři 

v sušárně s ventilátorem typu Venticell (viz.: obrázek č. 6) při 105 °C po dobu 3 hodiny. 

Po vysušení jsem kůru rozdrtila v domácím mixéru a jemný prášek.  

Jako chemické aktivační činidlo jsem používala 65 % HNO3. 

 

 

Obrázek č. 6: Sušárna typu Venticell. 

Takto předem upravené vzorky sorbentů jsem si zvážila na analytických váhách 

společnosti Denver Instruments do plastových vzorkovnic. U řepky olejné jsem provedla 

tři navážky a u pomerančové kůry čtyři. Počáteční hmotnosti použitých sorbentů a doba 

aktivace jsou uvedeny v tabulce č. 7.   
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Tabulka č. 7: Hmotnosti použitých sorbentů a doba jejich aktivace. 

Biosorbent Vzorek Hmotnost (g) Čas (min) 

Řepka olejná 

A1 0,51 30 

A2 0,508 60 

A3 0,505 90 

Pomerančová kůra 

A1 0,305 5 

A2 0,301 10 

A3 0,304 30 

A4 0,303 45 

 

K odváženým vzorkům jsem odpipetovala 10 ml roztoku ZnSO4 o pH 5,03. Poté 

jsem vzorky nasadila na míchací zařízení, ve kterých probíhala biosorpce. V jednotlivých 

časových intervalech u řepky olejné tomu bylo 30, 60 a 90 minut a u pomerančové kůry 5, 

10, 30 a 45 minut jsem vzorky odebrala z míchacího zařízení.  

Následně jsem je zfiltrovala přes filtrační papír. Z těchto přefiltrovaných roztoků 

jsem vždy odpipetovala 2 ml do plastových nádobek a přidala k nim 25 ml destilované 

vody a 1 ml 65 % HNO3.  

Nakonec jsem vzorky poslala na analýzu AAS do Centra nanotechnologií, kde byla 

zjištěna koncentrace zinku v těchto vzorcích.  

Doručené výsledky z AAS (viz.: tabulka č. 8) jsem přepočítala na skutečnou 

koncentraci Zn
2+

 v roztoku (viz.: tabulka č. 9).  

Z přepočtených hodnot jsem vytvořila v programu „Microsoft Office Excel“ grafy, 

které jsem následně upravila v programu „MAT LAB 7.0“ pomocí Hoosova modelu. 
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Tabulka č. 8: Výsledky z AAS. 

Biosorbent Vzorek 
Zn 

výsledek (mg/l) nejistota 

Řepka olejná 

A0 7,05 ±0,36 

A1 0,21 ±0,02 

A2 0,16 ±0,01 

A3 0,14 ±0,01 

Pomerančová kůra 

A0 1,06 ±0,06 

A1 0,30 ±0,02 

A2 0,25 ±0,02 

A3 0,21 ±0,01 

A4 0,20 ±0,01 

 

Vzorek pod označením A0 byl slepý vzorek. Jelikož jsem biosorpci neprováděla       

u daných biosorbentů v jeden den a slepé vzorky jsem si připravila pokaždé jinak, jsou 

hodnoty v obou případech odlišné.  

U řepky olejné jsem slepý vzorek připravila smícháním 10 ml roztoku ZnSO4            

a 10 ml destilované vody. U pomerančové kůry jsem slepý vzorek připravila smícháním    

1 ml HNO3, 25 ml destilované vody, 2 ml ZnSO4.  
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Tabulka č. 9: Přepočítané výsledky z AAS. 

Biosorbent Řepka olejná 
Pomerančová 

kůra 

Vzorek 

A0 A0 

A1 A1 

A2 A2 

A3 A3 

- A4 

Pseudovýsledky 

(mg/l) 

7,05 1,06 

0,21 0,3 

0,16 0,25 

0,14 0,21 

- 0,2 

Pseudochyba 

(mg/l) 

0,36 0,06 

0,02 0,02 

0,01 0,02 

0,01 0,01 

- 0,01 

Výsledky 

(mg/l) 

14,1 14,84 

2,94 4,2 

2,24 3,5 

1,96 2,94 

- 2,8 

Chyba 

(mg/l) 

0,72 0,84 

0,28 0,28 

0,14 0,28 

0,14 0,14 

- 0,14 

Čas 

(h) 

0 0 

0,5 0,08 

1 0,17 

1,5 0,5 

- 0,75 

Sorpce 

(mg/l) 

0 0 

11,16 10,64 

11,86 11,34 

12,14 11,9 

- 12,04 
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5.2. Grafy 

U obou typů biosorbentů jsem vytvořila dle přepočítaných výsledků z AAS grafy 

nejprve v programu „Microsoft Office Excel“ a následně v programu „MAT LAB 7.0“. 

Grafy, vytvořené v programu „Microsoft Office Excel“, značí závislost koncentrace 

Zn
2+

 v roztoku na čase. V těchto grafech jsou u příslušných bodů zobrazeny chybové 

úsečky. Jedná se chybu ± 5 minut, která vznikla při vytahování vzorků z míchacího 

zařízení. Vertikální chyba je chyba z AAS a horizontální je časová chyba. 

Grafy, vytvořené v programu „MAT LAB 7.0“, značí absorbované množství Zn
2+

 

v roztoku na čase. Pomocí Hoosova modelu (viz.: kapitola 2.3. Sorpční proces) jsem 

vytvořila adsorpční izotermy. Tento program vytvořil u každého biosorbentu obecný 

model, který je vždy zobrazen pod grafem. Přepočítává koeficienty s 95% hranicí 

spolehlivosti. 

 

1. Řepka olejná 

 

Obrázek č. 7: Závislost koncentrace Zn
2+

 v roztoku na čase pro řepku olejnou. 
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Následující obrázek č. 8 je grafickým zobrazením adsorpční izotermy v programu 

„MAT LAB 7.0“. 

 

Obrázek č. 8: Závislost sorpce q14 v roztoku na čase pro řepku olejnou. 

Obecný model 

Koeficienty s 95% úrovní spolehlivosti: 

qe = 12.69 (12.61, 12.76), 

k2 = 1.15 (1.062, 1.239), 

R
2 

= 1, 

upravené R
2
 = 1. 
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2. Pomerančová kůra 

 

Obrázek č. 9: Závislost koncentrace Zn
2+

 v roztoku na čase pro pomerančovou kůru. 

 

Následující obrázek č. 10 je opět grafickým zobrazením adsorpční izotermy 

v programu „MAT LAB 7.0“. 

 

Obrázek č. 10: Závislost sorpce q14 v roztoku na čase pro pomerančovou kůru. 
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Obecný model 

Koeficienty s 95% úrovní spolehlivosti: 

qe = 12.19 (12.08, 12.3), 

k2 = 6.891 (5.928, 7.853), 

R
2
 = 1, 

upravené R
2
 = 0,9999. 

 

5.3. Výpočet specifické sorpce 

Z naměřených hodnot jsem vypočítala adsorpci kovů (specifickou sorpci) dle Hameeda: 

 

   
         

 
  

kde je: 

   počáteční koncentrace kovu v roztoku (mg/l), 

   rovnovážná koncentrace kovu v roztoku (mg/l), 

   objem roztoku (l), 

  průměrná hmotnost suchého sorbentu (g). [12] 

 

a) řepka olejná 
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b) pomerančová kůra 

              

       

          
                

   
 

                      

 

5.4. Těžké kovy 

V dnešní době je začleněno do periodické tabulky prvků celkově 80 prvků, které se 

zařazují pouze mezi kovy (lehké a těžké) a 3 mezi metaloidy (As, Se a Te). Těžké kovy 

jsou kovy, které mají hustotu vyšší než 5 g.cm
-3

. Pod tuto skupinu spadá z toxikologického 

hlediska 40 prvků z periodické tabulky prvků.  

Většina těžkých kovů přísluší mezi látky, které jsou toxické. Ve velice nízkých 

koncentracích (0,001 – 0,000001%) jsou nevyhnutelné pro existenci živých organismů, 

vystupují tak jako esenciální těžké kovy. Některé těžké kovy jsou součástí  metaloenzymů, 

které mají nenahraditelnou funkci katalyzátorů v různých katabolických a anabolických 

reakcí, které jsou důležité pro živou hmotu. 

Významnou vlastností těžkých kovů je schopnost bioakumulace. Jsou perzistentní, 

v životním prostředí zůstávají, jenom mění formy, ve kterých jsou v prostředí přítomny.  

Podstatný podíl těžkých kovů v prostředí přechází po určité době do ekosystému 

povrchových vod. Z vodního prostředí jsou odčerpávány vodními rostlinami a živočichy. 

Největší podíl těžkých kovů se střádá v sedimentech vodních toků a nádrží, kde se 

hromadí. Kovy se dostávají do organismů a v případě jejich nevyloučení se akumulují ve 

tkáních a představují závažné riziko. [43, 44] 

Zdrojem těžkých kovů jsou např. skládky komunálního a průmyslového odpadu, 

sklářský průmysl, textilní a kožedělný průmysl, těžba a zpracování rud, hutě a válcovny, 

autoopravny, spalování fosilních paliv (zejména uhlí). [45] 
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5.4.1. Formy výskytu těžkých kovů 

 elementární, 

 iontové, 

 vysrážené na částicích zemin, 

 komplexů s organickou hmotou – huminovými látkami 

 sorpčně vázané na půdní matrici. 

a) v půdě: 

 páry v půdních pórech, 

 rozpuštěné ve vodě, 

 sorbované na částicích zeminy, 

 v kapalné nebo tuhé formě. 

b) v podzemní vodě 

 volné, 

 vázané v uhličitanech, 

 sorbované na oxidech Fe a Mn 

 sorbované na organické hmotě. [45] 

5.4.2. Zinek 

Vlastnosti a výroba 

Jedná se o modrobílý středně tvrdý kov. Na vzduchu je stálý, pokrývá se vrstvičkou 

ZnO, která ho chrání před korozí. Chemicky je reaktivní, reaguje se zředěnými kyselinami 

i alkalickými hydroxidy. 

V přírodě se zinek vyskytuje pouze ve sloučeninách. Významnou rudou je minerál sfalerit 

(ZnS) a také kalamín (ZnCO3).  

Zinek patří mezi biogenní prvky, tedy nezbytné kovy pro jakékoliv formy života, je 

součástí některých enzymů. Lidské tělo obsahuje přibližně 2 gramy zinku. 

Zinek se vyrábí ze zinkových koncentrátů pyrometalurgickými                                   

a hydrometalurgickými pochody. Pražením ZnS se získává ZnO, který se dále redukuje 

koksem při teplotě 1000 °C.  
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Používají se kombinované metody jako je pražení, loužení, elektrolýza a destilace. 

Zdrojem zinku jsou také odpady z galvanizace (pozinkování), popely, stěry, kaly, prach ze 

spalin oceláren a ze zpracování mosazi. [46,47] 

Použití 

Zinek se používá na výrobu pozinkovaného plechu a drátů, výroba plechových krytin 

a elektrod pro galvanické články. Dále se využívá na výrobu slitin (mosaz, bronz, 

ložiskový kov), zinkování železných výrobků a k výrobě síranu zinečnatého a vodíku. 

Výskyt v životním prostředí 

Do prostředí se dostává v důsledku důlní činnosti, výroby oceli, při rafinaci zinku, 

olova nebo kadmia a také při spalování uhlí a odpadů. Vlivem těchto úniků může docházet 

ke zvyšování koncentrace zinku v ovzduší.  

Vodní toky mohou být kontaminované zinkem např. při vypouštění zinku a dalších kovů 

z továren nebo s odpadními vodami z domácnosti. 

V půdě je jeho obsah vyšší převážně ukládáním odpadů z továren a uhelného popílku 

elektráren. Zinek se váže na půdu a nedochází k jeho rozpouštění ve vodě, ale dle 

charakteristiky půdy může pronikat do podzemních vod. [46,47] 

Účinky na zdraví lidí 

Zinek vstupuje do organismu přes trávicí ústrojí, pokud dochází ke konzumaci jídla 

či vody s obsahem zinku. V případě vdechnutí zinkového prachu nebo páry při tavení či 

slévání se do organismu dostává plícemi. V organismu se tak ukládá a později ho opouští 

vylučováním. 

Dávka 1 až 2 g ZnSO4 podněcuje zvracení. Zinek je nepostradatelným prvkem, je 

důležitý pro funkci imunitního systému a jako součást antioxidačních procesů. Při jeho 

nedostatku mohou nastat problémy, jako je např. zpožděný růst organismu a anorexie. 

Doporučená denní dávka zinku je 15 mg/den u mužů a 12 mg/den u žen. Pokud 

dojde k přesáhnutí povolené denní dávky o desetinásobek či patnáctinásobek může dojít 

k žaludečním křečím, nevolnosti a zvracení. Pokud je zinek požíván ve vysokých 

hodnotách po dobu několika měsíců může poškodit slinivku a způsobovat anemii. [46] 

  



Andrea Čadanová: Charakteristika biosorbentu pomocí elektronové a optické mikroskopie 
 

2013  37 
 

Limity 

Přípustné limity pro zinek jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,                   

o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací      

a o citlivých oblastech.  

V následující tabulce č. 10 jsou uvedeny emisní standardy (hodnoty znečištění pro 

odpadní vody vypouštěné z různých průmyslových odvětví) pro zinek. [48] 

 

Tabulka č. 10: Emisní standardy zinku. [48] 

Průmyslové odvětví Přípustné hodnoty (mg/l) 

Těžba a úprava rud 3 

Výroba textilií 3 

Povrchová úprava kovů a plastů 2 

Smaltování 2 

Lakování 2 

Výroba elektrických zařízení 2 

Spalování odpadů 1,5 

 

5.5. Atomová absorpční spektrometrie (AAS) 

Atomová absorpční spektrometrie je jednou z nejpoužívanějších spektrometrických 

analytických metod a používá se ke stanovení obsahu stopových i významných koncentrací 

jednotlivých prvků v analyzovaném roztoku. Jedná se o metodu srovnávací a měřenou 

veličinou je absorbance. 

Principem metody je absorpce záření volnými atomy v plynném stavu, které vznikají 

v atomizátorech. Volné atomy v plynném stavu absorbují fotony o určité energii a záření    

o určité vlnové délce. 

Monochromatické záření zdroje je absorbováno volnými atomy stanovovaného 

prvku v základním stavu. Záření, které se neabsorbovalo, prochází monochromátorem       

a dopadá na fotonásobič. Vzniklý proudový signál je po zesílení indikován elektrickým 

indikátorem nebo digitálním záznamem.  
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Vhodným zdrojem atomů ve volném stavu jsou plameny nebo elektrotermické 

atomizátory. Atomová absorpční spektra jsou v rozmezí vlnových délek 190 – 900 nm. 

Vyhodnocování výsledků probíhá metodou kalibrační křivky sestrojené proměřením 

absorbancí srovnávacích roztoků o známé koncentraci nebo metodou standardních 

přídavků. [49, 50] 

Atomový absorpční spektrometr 

Skládá se ze zdroje záření, atomizátoru vytvářející absorpční prostředí, 

monochromátu, detektoru záření a systému zpracování signálu. 

1. Zdroj záření – používá se nízkotlaká, neonem plněná výbojka s dutou katodou. 

Emituje čárové spektrum prvku, ze kterého je vyrobena dutá katoda nebo který je 

v materiálu této katody obsažen. 

2. Atomizátor – analyzovaný vzorek s určovaným prvkem se přivádí do plamene ve 

formě aerosolu (malé kapičky analyzovaného roztoku). Zmlžování roztoku je 

pomocí tlaku oxidujícího plynu – vzduchu nebo oxidem dusným. 

3. Monochromátor – používá se k izolaci záření vhodné vlnové délky. 

4. Detektor – k zjišťování toků záření se začleňuje za výstupní štěrbinu 

monochromátoru fotonásobič s fotokatodou. [50] 
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6. Elektronová a optická mikroskopie 

zkoumaného materiálu 

Pomocí mikroskopie jsem studovala texturu povrchu zvolených biosorbentů. 

Ke své práci jsem využívala elektronový mikroskop značky PHILIPS SEM 515 a optický 

mikroskop typu STM (stereoskopický mikroskop).  

6.1. Elektronová mikroskopie 

Na následujícím obrázku č. 11 je zobrazen používaný elektronový mikroskop. Vlevo 

na obrázku je řídící panel (zobrazovací systém) a vpravo je elektronový systém, který 

obsahuje vzorkovou komoru. 

 

Obrázek č. 11: Elektronový mikroskop Philips SEM 515. 

K pořízení snímků z elektronového mikroskopu jsem si musela nejprve tento typ 

mikroskopu zprovoznit pomocí následujícího postupu: 

 pustila jsem chladící vodu pro vývěvy, 

 zapnula jsem kompresor (ovládání pneumatických ventilů), 

 mikroskop jsem nastartovala pomocí tlačítka ON, 

 uvolnila jsem láhev s dusíkem (vyplachuje komoru při výměně vzorků), 

 spustila jsem vakuum systém, 

 nakonec jsem čekala 45 minut na vysoké vakuum. 
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Následně jsem provedla několik kroků, abych mohla vzorek do mikroskopu nasadit:  

 vypnula jsem vakuum,  

 zapnula jsem zavzdušňování v prostoru vzorku plynem N2, příkazem AIR,  

 poté jsem vzorek nasadila (viz.: obrázek č. 12)  

 vymáčkla jsem AIR a zapnula ON, kdy došlo k  vytvoření vysokého vakua 

v prostoru vzorku. 

 

Na obrázku č. 12 je zobrazen vlevo otevřený elektronový systém a vpravo je místo 

vložení zkoumaného vzorku.  

 

Obrázek č. 12: Elektronový systém. 

6.1.1. Snímky pořízené z elektronového mikroskopu 

Následující snímky byly získány pomocí elektronového mikroskopu. Projekce těchto 

snímků byla uskutečněna na monitoru počítače. Texturu povrchu jsem u daných 

biosorbentů pozorovala s měřítkem 0,1 mm a 1 mm. 

Sledovala jsem vzorky řepky olejné (vždy povrch celého semene) a pomerančové 

kůry (více podob – podrcená, čerstvá). 
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a) řepka olejná 

 

Obrázek č. 13: Řepka olejná (měřítko 1 mm, 0,1 mm). 

 

b) pomerančová kůra  

 

Obrázek č. 14: Pomerančová kůra v práškovém stavu (měřítko 1 mm). 
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Obrázek č. 15: Čerstvá pomerenčová kůra – vnější část (měřítko 1 mm). 

6.2. Optická mikroskopie 

Ke své práci jsem dále používala optický mikroskop typu STM, který je zobrazen na 

obrázku č. 16. Jednalo se o stereoskopický mikroskop firmy Intraco Micro.  

 

 

Obrázek č. 16: Optický mikroskop typu STM. 
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6.2.1. Snímky pořízené z optického mikroskopu 

Tento mikroskop byl opět napojen na kameru a následně na počítač, který sloužil 

jako monitorovací zařízení pro náhled vzniklých snímků. Pro zpracování obrazu byl použit 

software Dino Lite. Texturu povrchu jsem u daných biosorbentů pozorovala se zvětšením 

20x a 40x.  

 

a) řepka olejná 

 

Obrázek č. 17: Řepka olejná (zvětšení 20x, 40x). 

b) pomerančová kůra  

 

 

Obrázek č. 18: Pomerančová kůra v práškovém stavu (zvětšení 20x). 
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Obrázek č. 19: Čerstvá pomerenčová kůra – vnější část (zvětšení 20x). 

6.3. Profesionální mikroskopy 

Následující snímky jsem obdržela od pracovníků Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. 

Snímky byly pořízeny pomocí dvou typů mikroskopů. V prvním případě se jednalo             

o konfokální laserový skenovací mikroskop typu Olympus LEXT OLS 3100.  

Ve druhém případě byly snímky pořízeny pomocí fluorescenčního mikroskopu typu 

Nikon Eclipse 80i, jehož součástí byla kamera (Nikon DS-5M) a software (NIS-

ELEMENTS). 
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6.3.1. Snímky pořízené z Olympusu LEXT OLS 3100 

 

a) řepka olejná 

 

Obrázek č. 20: Řepka olejná (zvětšení 5x). 

 

b) pomerančová kůra  

 

Obrázek č. 21: Pomerančová kůra v práškovém stavu (zvětšení 20x). 
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6.3.2. Snímek pořízený z mikroskopu Nikon Eclipse 80i 

Z tohoto typu mikroskopu mám pouze snímek pomerančové kůry opět v práškovém stavu. 

 

Obrázek č. 22: Pomerančová kůra v práškovém stavu. 
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7. Závěr 

Tématem diplomové práce byla charakteristika zvolených biosorbentů pomocí 

elektronové a optické mikroskopie.  

Nejprve bylo mým úkolem zjistit charakteristiku zkoumaných materiálů. Oba 

zkoumané vzorky byly přírodního původu a jednalo se o semena řepky olejné a upravenou 

pomerančovou kůru. 

Dále jsem pomocí těchto dvou zmíněných biosorbentů provedla samotný proces  

biosorpce. Kov, který jsem při obou sorpcích na použité biosorbenty chtěla navázat 

(nasorbovat) byl zinek (Zn
2+

). V případě řepky olejné jsem sorpci uskutečňovala 

v časových intervalech 30, 60 a 90 minut, kdy specifická sorpce vyšla qs = 0,2428 mg/g. 

V programu MAT LAB jsem vytvořila adsorpční křivky, které vyjadřují nasorbované 

množství Zn
2+ 

 v roztoku na čase. 

Z fitovacího modelu podle Hooseho mi pro řepku olejnou vyšla rychlostní konstanta 

k2 = 1, 15 g/mg a R
2 

= 1. V případě pomerančové kůry jsem sorpci uskutečňovala 

v časových intervalech 5, 10, 30 a 45 minut, kdy specifická sorpce vyšla qs = 0,4013 mg/g. 

Z fitovacího modelu podle Hooseho mi pro pomerančovou kůru vyšla rychlostní konstanta 

k2 = 6,891 g/mg a R
2 

= 1. V obou případech se jedná o koeficienty s 95 % úrovní 

spolehlivosti. 

Důležitá hodnota pro proces biosorpce je R
2
, což je teoretická čára procházející 

danými body. Ideální je, když je tato hodnota rovna 1, což v mém případě bylo u obou 

biosorbentů. 

Pomocí mikroskopie jsem studovala texturu povrchu použitých biosorbentů. Ke své 

práci jsem samostatně využívala elektronový mikroskop PHILIPS SEM 515 a optický 

mikroskop STM. Řepku olejnou jsem zkoumala pod mikroskopy vždy jako celé semeno    

a pomerančovou kůru jsem používala ve více formách (v sušené podobě - podrcenou         

a čerstvou). Textura povrchu byla lépe vidět pod elektronovým mikroskopem, kde jsem 

pracovala s měřítkem 1 mm a 0,1 mm. U optického mikroskopu jsem pracovala se 

zvětšením 20x a 40x, vzorek bylo možné vidět trojrozměrně.  
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Čím je textura složitější, tím je větší členitost povrchu a tím i větší povrch materiálů, 

což je předpoklad větší specifické sorpce. V případě této práce byla určena větší specifická 

sorpce u pomerančové kůry, neboť jsem využívala pro proces biosorpce jemný prášek 

podrcené kůry, zatímco u řepky olejné jsem pracovala pouze s celým semenem. 
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