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ANOTACE 

Zvýšená industrializace a rychlá urbanizace včetně technologického pokroku značně 
kontaminuje naše životní prostředí vypouštěním těžkých kovů do odpadních vod. Cílem 
mé diplomové práce je na modelových roztocích těžkých kovů dvojmocných kationtů 
mědi, zinku a niklu aplikovat biosorbent, kterým je sušené neaktivní potravinářské droždí s 
obsahem kvasinek Saccharomyces cerevisce, a tím prokázat účinnost odstranění, neboli 
snížení koncentrace těchto kovů v odpadních vodách, jako jedné z biologických metod pro 
čištění odpadních průmyslových vod. Teoretická část je zaměřena na legislativní normy 
pro vypouštění průmyslových odpadních vod, toxikologii vybraných těžkých kovů ve 
vodách, metody odstranění těžkých kovů a biotechnologii s využitím kvasinek v procesu 
biosorpce. Experimentální část poukazuje na ověření účinnosti použitého biosorbentu. 

Klíčová slova: Biologická sorpce, měď, nikl, zinek, biomasa, Saccharomyces 
cerevisiae. 

 

 

ABSTRACT 

Increased industrialization and rapid urbanization including technological advances 
significantly contaminate our environment by discharges of heavy metals in waste water . 
The aim of my thesis is to model solutions of heavy metal divalent cations copper, zinc and 
nickel apply biosorbents , which is inactive dry yeast food containing yeast Saccharomyces 
cerevisiae, demonstrating the effectiveness of elimination, or reduction in the concentration 
of these metals in the wastewater as one of the biological methods for purification of 
industrial waste waters. The theoretical part is focused on legislative standards for 
discharges of industrial wastewater, the toxicology of selected heavy metals in water, 
methods of removing heavy metals and biotechnology utilizing yeast in the process of 
biosorption. Experimental part points to verify the effectiveness of a biosorbentu.  

Keywords: Biological sorption, copper, nickel, zinc, biomass, Saccharomyces 
cerevisiae. 

 

 

 

 

  



 

 
 

OBSAH 

 

1. ÚVOD A CÍL PRÁCE .................................................................................................... 1 

2. CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD. FORMY VÝSKYTU KOVŮ A 
JEJICH SLOUČENIN V ODPADNÍCH VODÁCH ................................................. 2 

2.1. LEGISLATIVA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V ZÁVISLOSTI NA 
KONCENTRACI VYBRANÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ (MĚĎ, NIKL, ZINEK) ........... 4 

2.2. OBECNÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ A JEJICH 
SLOUČENIN (MĚĎ, NIKL, ZINEK)............................................................................ 5 

2.3. VLIV A TOXICITA VYBRANÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ NA ŽIVÉ ORGANISMY 11 

3. METODY ODSTRANĚNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ Z ODPADNÍCH VOD .................. 14 

3.1. BIOLOGICKÉ METODY A MECHANISMY ODSTRANĚNÍ KOVŮ- 
BIOREMEDIACE ........................................................................................................ 15 

3.1.1. Bioakumulace........................................................................................................... 18 

3.1.2. Biosorpce ................................................................................................................. 19 

3.1.3. Bioprecipitace .......................................................................................................... 22 

3.1.4. Volatilizace .............................................................................................................. 23 

3.1.5. Fytoremediace – fytosanace ..................................................................................... 24 

3.2. FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ METODY ........................................................................ 24 

3.2.1. Absorpce a adsorpce ................................................................................................ 25 

3.2.2. Elektrochemické čištění ........................................................................................... 26 

3.2.3. Chemická oxidace a redukce.................................................................................... 26 

3.2.4. Iontová výměna ........................................................................................................ 27 

3.2.5. Srážení, koagulace, flotace, flokulace ...................................................................... 28 

3.2.6. Radiační procesy ...................................................................................................... 29 

3.3. KOMBINOVANÉ METODY ...................................................................................... 30 

3.3.1. Nanotechnologie ...................................................................................................... 30 

3.3.2. Hybridní intrabiotechnologie ................................................................................... 30 

4. BIOTECHNOLOGIE A VYUŽITÍ KVASINEK PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ 
TĚŽKÝCH KOVŮ ..................................................................................................... 31 

4.1. TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ KVASINEK SACCHAROMYCES CEREVISIAE ..... 32 

4.2. MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE KVASINEK .......................................................... 32 

4.2.1. Morfologie buňky .................................................................................................... 32 

4.2.2. Morfologie kultury ................................................................................................... 33 

4.2.3. Růst a množení ......................................................................................................... 34 

4.2.4. Cytologie kvasinek ................................................................................................... 35 

4.2.5. Chemické složení buňky .......................................................................................... 37 



 

 
 

4.3. METABOLISMUS KVASINEK ................................................................................. 37 

4.3.1. Dýchání .................................................................................................................... 38 

4.3.2. Kvašení..................................................................................................................... 38 

4.3.3. Rezistence a detoxikace ........................................................................................... 39 

4.4. VYUŽITÍ KVASINEK ................................................................................................. 39 

4.4.1. Potravinářské biotechnologie ................................................................................... 39 

4.4.2. Genové inženýrství .................................................................................................. 40 

4.4.3. Environmentální biotechnologie .............................................................................. 41 

5. BIOSORPCE V LABORATORNÍCH EXPERIMENTECH ................................... 42 

5.1. KINETIKA BIOSORPCE ............................................................................................ 43 

5.2. ROVNOVÁŽNÉ ADSORPČNÍ MODELY ................................................................. 44 

6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ........................................................................................ 46 

6.1. PŮVOD VZORKU BIOSORBENTU .......................................................................... 46 

6.2. ODBĚR A OZNAČENÍ BIOSORBENTU .................................................................. 46 

6.3. ANALÝZA BIOSORBENTU ...................................................................................... 47 

6.3.1. Metodika stanovení pH biosorbentu ........................................................................ 48 

6.3.2. Metodika stanovení sušiny biosorbentu ................................................................... 48 

6.4. PŘÍPRAVA MODELOVÝCH ROZTOKŮ ................................................................. 48 

6.4.1. Metodika přípravy modelových roztoků Cu, Ni, Zn ................................................ 48 

6.5. EXPERIMENTÁLNÍ BIOSORPCE ............................................................................ 49 

6.5.1. Metodika experimentální biosorpce biosorbent + modelový roztok ....................... 49 

7. VÝSLEDKY A DISKUSE ............................................................................................ 52 

7.1. HODNOCENÍ ANALÝZY BIOSORBENTU ............................................................. 52 

7.2. HODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍ BIOSORPCE .................................................... 52 

7.2.1. Určení snížení koncentrace jednotlivých kovů v roztoku po reakci s biosorbentem 
v závislosti na čase ............................................................................................................... 52 

7.2.2. Určení maximální adsorpční kapacity biosorbentu .................................................. 54 

7.2.3. Určení koncentrace kovů navázaných na biosorbent v závislosti na čase ............... 55 

8. ZÁVĚR ........................................................................................................................... 58 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 59 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 64 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 65 

PŘÍLOHA 1 ........................................................................................................................ 66 

PŘÍLOHA 2 ........................................................................................................................ 67 

 

  



 

 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAS – atomová absorpční spektrometrie 

ADP – adenosindifosfát 

AOP – pokročilé oxidační metody 

ATP – adenosintrifosfát 

CPIT – Centrum pokročilých inovačních technologií 

DNA – kyselina deoxyribonukleová 

EHS –Evropské hospodářské společenství 

Me – obecná zkratka kovu 

NADH - nikotinamidadenindinukloetid hydrogenása 

NR SR – Národní rada Slovenské republiky 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PSCHP – periodická soustava chemických prvků 

pH – chemický potenciál vodíku 

PE – polyetylén 

RNA – ribonukleová kyselina 

STN – Slovenská technická norma 

TPP - triaminpyrofosfát 

VŠB - TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Z – protonové číslo 

  



S. Mikušínec: Biosorpce vybraných těžkých kovů biomasou kvasinek S. cerevisiae 
 

2015 1 

1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Ke znečištění území dochází únikem různých látek do prostředí, a to v závislosti na 
charakteru činností v dané oblasti. Jednotlivé znečišťující látky mají své charakteristické 
vlastnosti a jejich negativní působení na biotu, na životní prostředí a člověka je různé. 
Většina anorganických látek, zejména těžkých kovů, které v jistých případech představují 
potencionální znečištění, je přirozenou složkou chemického složení vod, horninového 
prostředí a sedimentů[1]. 

Kovy jsou nevyhnutelnou součástíve všech odvětvích. Neustále se těží, nebo 
zpracovávají, proto narůstá jejich stupeň rozšíření v životním prostředí. Zvýšený výskyt 
těžkých kovů ve vodách, zejména odpadních, je zvláště nežádoucí z důvodu jejich toxicity 
a také vysoké mobility v kapalném prostředí, ve kterém můžou být transformovány na 
toxičtější sloučeniny. Měď, zinek a nikl patří mezi často používané těžké kovy v průmyslu, 
a tím se následně dostávají do odpadních vod. Vzhledem k tomu, že měď a zinek patří 
mezi esenciální prvky, při jejich zvýšené koncentraci mohou působit toxicky [2]. 

Šíření znečisťujících látek mezi jednotlivými složkami je umožněno neustálým 
kontaktem navzájem. Ke kontaminaci další složky může dojít přímo při zdroji znečištění 
v životním prostředí, nebo ve větších vzdálenostech od zdroje [3]. 

Vzhledem k finanční a také technologické náročnosti konvekčních metod odstranění 
těžkých kovů z odpadních vod je v současné době věnována pozornost biologickým 
procesům odstranění kontaminantů z vodního prostředí rostlinnou a také mikrobiální 
biomasou.  

Ve skupině environmentálních biotechnologií dominuje technologie biologické 
sorpce, která je jednak ekonomicky výhodná, s vysokou selektivitou a účinná pro 
odstranění kovů z vod, případně znovuzískání kovů desorpcí[4]. 

Z mikrobiální biomasy má velký význam odpadní produkt z potravinářství, hlavně 
odpady po etanolových fermentačních výrobách s obsahem kvasinek rodu 
Saccharomyces [5]. 

Cílem diplomové práce je najít vhodný adsorbent produkovaný ve velkém množství 
a efektivní pro sorpci těžkých kovů, nejlépe odpad biologické povahy, jakým je použitý 
biosorbent: potravinářské kvasinky Saccharomyces cerevisiae, sušené při teplotě více než 
100 °C, bez kvasné aktivity, použité na experimentální stanovení v modelových roztocích 
těžkých kovů mědi, niklu a zinku o zvolené koncentraci a pH charakteristické pro metodu 
biosorpce.  

Úkolem je ověřit, že použití mrtvé biomasy je vhodnější, s určením snížení 
koncentrace jednotlivých kovů v roztoku po reakci s biosorbentem, určení maximální 
adsorpční kapacity a změny koncentrace kovů navázaných na biosorbent. 
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2. CHARAKTERISTIKA ODPADNÍCH VOD. FORMY 
VÝSKYTU KOVŮ A JEJICH SLOUČENIN 
V ODPADNÍCH VODÁCH 

Voda se dělí podle různých kritérií, hlavně podle jejího výskytu a použití. 

Podle výskytu v přírodě rozeznáváme: 

• srážkovou vodu (sníh, déšť, mlha a podobně﴿ 
• povrchovou vodu (říční a jezerní﴿ 
• podzemní vodu (spodní, hloubková﴿ 
• minerální vodu (s vysokým obsahem solí a plynů﴿ 
• mořskou vodu 

Podle využití: 

• pitnou vodu (musí vyhovovat STN 75 7111﴿ 
• užitkovou vodu (nekonzumní﴿ 
• průmyslovou vodu (na dopravu, chlazení, výrobu a podobně﴿ 
• závlahovou vodu 
• odpadní vodu [6]. 

Odpadní vody definuje zákon č. 364/2004 Sb. v §2, odstavec j) jako vodu použitou 
v obytných, výrobních, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách a zařízeních 
anebo dopravních prostředcích, pokud má po použití změněnou kvalitu (složení anebo 
teplotu), jako i průsakovou vodu zeskládek odpadů a odkališť; odpadní voda může být 
splašková, průmyslová a komunální; za použitou vodu se nepovažuje voda vypouštěná 
z rybochovných zařízení, rybníků a vodních nádrží zvláště vhodných pro chov ryb [7]. 

Průmyslovými odpadními vodami nazýváme kapalné odpady pří získávání a 
průmyslovém zpracování anorganických a organických surovin na průmyslové produkty. 
Protože průmyslové odpadní vody jsou směsí látek patřících do různých skupin podle 
toxicity a rozložitelnosti, lze odpadní vody charakterizovat, podle toho, která skupina látek 
v nich převažuje [6, 8]. 

Dalším typem odpadních vod jsou odpadní vody vznikající při mokrých systémech 
čištění spalin, vypouštěné ze spalovny odpadů do vodního prostředí, po vyčištění a to 
zejména podle zvláštního stanovení limitních hodnot emisí platných v místě, kde se 
odpadní vody vznikající při čištění spalin a obsahující znečištěně látky vypouštějí podle 
článku 8 Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a rady pro spalování odpadů [9]. 

Kovy se v majoritním množství nacházejí v horninách a minerálech. V minoritních 
množstvích se kovy vyskytují v rostlinách a v organismu živočichů, ve vodách a podobně. 
Problémová situace vznikne, pokud pod vlivem určitých okolností, nastane zvýšení dané 
minoritní přirozeně se vyskytující koncentrace kovů, v takovém případě kovy vnímáme 
jako polutanty životního prostředí. Přehled průmyslových procesů s výskytem 
anorganických těžkých kovů v odpadních vodách je uveden v tabulce 1 [6]. 
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Tabulka 1: Přehled průmyslových procesů s výskytem anorganických těžkých kovů v odpadních 
vodách (upraveno) [6]. 

Průmyslový proces Těžký kov 

Těžba a úprava rud Fe, Zn, Hg, As, Se, Mn, Cu 

Hutnictví kovů Al, Cr, Mo, Ni, Pb 

Těžba uhlí Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn 

Strojírenství a povrchové úpravy kovů Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al 

Chemický průmysl Fe, Al, W, Mo, Zn, Pb, Cu, Hg 

Barvy, laky, pigmenty Hg, Cr, Mo, Zn, Ti, Al, Ba, Sr, Mn, As, Se 

Papírenský průmysl Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg 

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe 

Polygrafický průmysl Zn, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb 

Spalování uhlí As, Ti, Al, Ge, Se, Hg, Be, Zn, Mo, Ni, Pb 

Spalování topných olejů V, Ni, Zn, Cu 

 

Z doposud známých prvků zahrnutých do periodické soustavy chemických prvků je 
celkově 80 z nich zatříděných mezi kovy (lehké a těžké) a 3 mezi metaloidy (As, Se, Te). 

Ve vodách se téměř všechny těžké kovy vyskytují, a to ve stopových množstvích. 
Některé anorganické a organické formy, ve kterých se těžké kovy mohou vyskytovat 
v odpadních vodách, jsou uvedeny v tabulce 2 [6]. 

 

Tabulka 2: Některé anorganické a organické formy výskytu těžkých kovů v odpadních vodách (upraveno pro 
Cu a Zn) [6]. 

Kov Anorganická forma Organická forma 

Cu – měď  Cu2+, [CuCO3(aq)]0, [Cu(CO3)2]
2-, [CuOH]+, 

[Cu(OH)3]
-, [Cu(OH)4]

2-, polyfosforečnany 
metylrtuť a dimetylrtuť 

Zn - zinek Zn2+, [ZnOH]+, [Zn(OH)3]
-, [Zn(OH)4]

2-, 
[ZnCO3(aq)]0, [ZnSO4(aq)]0, kyanokomplexy, 
aminokomplexy 

organické komplexy 
s aminokyselinami, 
polypeptidy a huminovými 
látkami 
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2.1. Legislativa vypouštění odpadních vod v závislosti na 
koncentraci vybraných těžkých kovů (měď, nikl, zinek) 

Odpadní vody z bodových zdrojů znečištění (tj. ze zdrojů, ze kterých produkce 
odpadních vod a znečisťujících látek je měřitelná a kontrolovatelná – sídla a průmysl), jsou 
vypouštěny do recipientu buď přímo, nebo po předchozím čištění. Jaká bude míra 
ovlivnění recipientu odpadní vodou závisí na množství, fyzikálně-chemických vlastnostech 
látek způsobujících znečištění a citlivosti vodních systémů, kde je odpadní vodavypuštěna.  

V právní legislativě Slovenské republiky je problematika odpadních vod zastřešena 
zákonem o vodách, zákon NRSR č. 364/2004 Sb. z. (vodní zákon) a Nařízení vlády SR č. 
269/2010 Sb. z., kterým se stanoví požadavky na dosažení dobrého stavu vod podle: 

• §5, kterým se stanoví limitní hodnoty ukazatelů znečištění odpadních a zvláštních 
vod vypouštěných do povrchových anebo podzemních vod, 

• §6, kterým se stanoví požadavky na vypouštění odpadních vod z odlehčovacích 
komor, 

• §7, kterým se stanoví určení přípustných hodnot odpadních a zvláštních vod 
vypouštěných do povrchových anebo podzemních vod, 

• §8, kterým se stanoví vypouštění průmyslových odpadních vod s obsahem 
zvláštně škodlivých látek [7, 10, 11]. 

V legislativě Evropské unie je problematika vod zastřešena rámcovou směrnicí o 
vodě 200/60/ES, ve které jsou integrovány další dílčí směrnice stanovující limitní hodnoty 
emisí, a to: 

• 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, 
• 76/464/EHS o znečištění vody nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního 

prostředí, 
• 80/68/EHS o ochraně podzemní vody před znečištěním způsobeným určitými 

nebezpečnými látkami, 
• 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 

[12].  

Kombinovaným hodnocením fyzikálně-chemických a ekotoxikologických vlastností 
jsou zabezpečeny identifikace rizika, vznikající nekontrolovaně jako degradační neboli 
reakční produkt ve složkách odpadů. Komplexní hodnocení maximální přípustné 
koncentrace Cu, Ni, Zn vyjádřeno v mg.l-1, ve vybraných průmyslových procesech je 
uvedeno v tabulce 3[13]. 
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Tabulka 3: Maximální přípustné koncentrace Cu, Ni, Zn vyjádřené v mg.l-1, ve vybraných 
průmyslových procesech (upraveno) [13, 14]. 

 
Průmyslový proces 

Limitní hodnoty 
pro měď - Cu 

v mg.l-1 

Limitní hodnoty 
pro nikl - Ni 

v mg.l-1 

Limitní hodnoty 
pro zinek - Zn 

v mg.l-1 

Těžba a úprava rud 1 - 2 

Metalurgie neželezných 
kovů 

0,8 0,8 2 

Povrchová úprava kovů 
a plastů 

0,5 0,5 2 

Smaltování 0,5 - 2 

Lakování 0,5 0,5 2 

Výroba galvanických 
článků 

0,5 0,5 2 

Textilní průmysl 1 - 3 

Spalování odpadů 0,5 0,5 1,5 

Skládky odpadů 0,5 0,5 2 

 

2.2. Obecné vlastnosti vybraných těžkých kovů a jejich sloučenin 
(měď, nikl, zinek) 

Antropogenní zdroje představují pouze 10 % emisí. Jejich množství neustále narůstá 
a stoupá také jejích podíl. Navíc se při lidské činnosti dostávají do prostředí častěji toxické 
a perzistentní látky.  

Každá látka je toxická,pokud se podává v dostatečné koncentraci. Osud cizorodé 
látky v organizmu můžeme popsat ve 4 fázích: 

• vstup do organismu (absorpce), 
• přenos (distribuce), 
• metabolická přeměna (biotransformace), 
• vylučování (exkrece). 

Těžké kovy a kovy obecně se liší od ostatních toxických látek zejména tím, že nejsou 
tvořeny člověkem a ani je nemůžeme rozkládat a zneškodňovat, jako v případě 
organických látek. Jako těžké kovy jsou obecně označovány kovy, jejichž hustota je vyšší 
než 6 g.cm-3. Toxické kovy jsou kovy, které již při nízkých koncentracích působí škodlivě 
na člověka a ostatní biotické složky ekosystému. 

Kovy jsou v životním prostředí distribuovány geologickými a biologickými cykly. 
Mezi geologické procesy patří rozpouštění hornin a rud prostřednictvím dešťové vody, 
fyzikální procesy transportu látek a částic do vodních toků a řek, ukládání a rozpouštění 
tuhých částic z půdy, transport látek do oceánů i ve formě precipitátů (v sedimentech). 
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Na druhé straně aktivity spojené s průmyslovou výrobou významným způsobem 
zvyšují rychlost uvolnění kovů z rud, mohou tvořit nové látky a významným způsobem 
zvýšit distribuci kovů jejich uvolněním do půdy a vody.  

Za posledních 50 let celosvětové uvolnění těžkých kovů do biosféry dosáhlo 
množství 22000 tun pro kadmium, 939000 tun pro měď a 1350000 tun pro zinek. 
Z uvedeného plyne, že kontaminace kovy odráží jejich přirozené zdroje a také příspěvek 
z průmyslových aktivit [15]. 

Měď (lat. cuprum) je chemický prvek v periodické soustavě chemických prvků 
(PSCHP). Má značku Cu a protonové číslo (Z) 29. Měď je ušlechtilý nealotropický kov 
s krychlovou soustavou oranžově-rudé barvy, který je zobrazen na obrázku 1 a základní 
vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 4 [16]. 

 

Tabulka 4: Základní vlastnosti mědi (upraveno) [16, 17, 18]. 

Atomové vlastnosti 

Atomová hmotnost, g.mol-1 63,546 

Elektronová konfigurace,pm [Ar] 3d10 4s1 

Iontový poloměr pro Cu2+, pm 96 

Chemické vlastnosti 

Elektronegativita podle Paulinga 1,90 

Oxidační stupeň I, II, III 

Standardní potenciál pro Cu2+/Cu, V 0 337  

Fyzikální vlastnosti 

Skupenství  pevné 

Hustota, kg.dm-3 8,94 

Teplota tání, K 1357,77 

Teplota varu, K 2835,0 

Tvrdost dle Mohse 3 

 

 

Obrázek 1: Vzhled mědi [19]. 

Rafinovaná měď se vyrábí z primárních surovin (chalkopyrit, který je zobrazen na 
obrázku 2 a vzniká tuhnutím tekutého magmatu v bazických magmatitech anebo 
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v hydrotermálních žilách, chalkozin, kovelín, bornit, tetraedrit, cuprit, malachit, azurit) a 
sekundárních surovin. Výrobkem rafinerií je měděná katoda, která se leguje a dále 
zpracovává na tyče, dráty, plechy a roury. Kolem 55 % vsázky, která se dodává do rafinerií 
mědi, je nakoupeno na mezinárodním trhu ve formě měděných koncentrátů [20, 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měď patří mezi esenciální prvky, které obsahují mnohé metaloenzymy. Toxické jsou 
hlavně rozpustné soli.  

Nejčastějšími sloučeninami jsou: 

• Pentahydrát síranu měďnatého (CuSO4.5H2O), rovněž nazývaný modrá skalice -  
v medicíně se využívá jako silné emetikum (už 1 g vyvolává silné zvracení). 
Modrou skalici je možno vidět na obrázku 3. 

• Oxid měďnatý (CuO) – expozice prachu vyvolává horečku zvanou horečka 
slévačů. 

• Chlorid měďný (CuCl) – je jedovatější než chlorid měďnatý (CuCl2) a 
síranměďnatý (CuSO4) [22]. 

 

Obrázek 3: Modrá skalice – pentahydrát síranu měďnatého (CuSO4. 5H2O) [23]. 

Nikl (lat. niccolum) je chemický prvek v periodické tabulce, který má symbol Ni a 
atomové číslo (Z) 28. Jde o stříbrně-bílý kov, který má vysoký lesk, jak můžeme vidět na 
obrázku 4.Patří k přechodným kovům a je tvrdý a kujný. Vyskytuje se v kombinaci se 
sírou v minerálu milerit, s arzénem v minerálu nikelina jeho základní vlastnosti jsou 
v tabulce 5. Pro svoji stálost na vzduchu a inertnost vůči oxidaci se používá v menších 
mincích, na pokovování železa, mosazi a podobně, pro chemické přístroje a v některých 

Obrázek 2: Chalkopyrit - CuFeS2 [20]. Obrázek 2: Chalkopyrit - CuFeS2 [20]. 
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slitinách jako niklové stříbro. Je magnetický a velmi často je v kombinaci s kobaltem, 
společně objeveny v meteorickém železe [16,18]. 

Tabulka 5: Základní vlastnosti niklu (upraveno) [16, 17, 18]. 

Atomové vlastnosti 

Atomová hmotnost, g.mol-1 58,6934 

Elektronová konfigurace,pm [Ar] 3d8 4s2 

Iontový poloměr pro Ni2+,pm 69 

Chemické vlastnosti 

Elektronegativita podle Paulinga 1,91 

Oxidační stupeň II, III, IV 

Standardní potenciál pro Ni2+/Ni, V - 0,250 

Fyzikální vlastnosti 

Skupenství  pevné 

Hustota, kg.dm-3 8,908 

Teplota tání, K 1728 

Teplota varu, K 3186 

Tvrdost dle Mohse 4 

 

 
Obrázek 4: Vzhled niklu [24]. 

V přírodě se vyskytuje hlavně ve formě sulfidů, oxidů, nebo jako prvek 
v křemičitých horninách. Získává se z minerálů lateritu ([(Fe, Ni)O(OH)]) a pentlanditu 
[(Fe, Ni)9S8], který můžeme vidět na obrázku 5. Metalurgie komplexů niklu se odráží 
v širokém pásmu extrakčních a rafinačních pochodů, které se provozují. Výroba niklu je 
docela složitá a závisí na druhu použité rudy, z čehož v konečném důsledku vzniká oxid 
nikelnatý (NiO), který se redukuje koksem za vzniku elementárního niklu podle reakce: 

NiO + C → Ni + CO           (1) 

Výsledný kov není čistý, a proto se ještě pročišťuje elektrolýzou. Na anodě se 
vyloučí znečištěný nikl a na katodě čistý nikl podle rovnice: 
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Ni0 – 2e-→ Ni2+         (2) 

Ni2+ + 2e-→ Ni0 (3) 

 

 
Obrázek 5: Petlandit - (Fe, Ni)9S8 [20]. 

Čistý nikl se používá hlavně v potravinářství jako katalyzátor při přepracování tuků, 
v akumulátorech a při galvanickém pokovování [16, 20, 25]. 

Nejdůležitější sloučeniny niklu jsou: 

• Chlorid nikelnatý (NiCl2) -  je v bezvodém stavu zlatožlutá krystalická látka a v 
hydratované formě zelená krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě a alkoholu. 
Připravuje se spalováním niklu v proudu chloru, zobrazen na obrázku 6. 

• Oxid nikelnatý (NiO) – je zelený prášek nerozpustný ve vodě a hydroxidech, ale 
rozpustný v kyselinách na nikelnaté soli.  

 

 
Obrázek 6: Chlorid nikelnatý hydratovaný (NiCl2.6H2O) [16]. 

Zinek (lat. zincum)je chemický prvek v periodické tabulce prvků, který má značku 
Zn a protonové číslo (Z) 30. Jde o měkký lehce tavitelný kov, stříbro-šedé barvy, viz 
obrázek 7, základní vlastnosti uvádí tabulka 6, je používán již od středověku. Používá se 
při výrobě barev. V zemské kůře je poměrně bohatě zastoupen a jeho průměrný obsah činí 
100 mg.kg-1[16, 26]. 
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Obrázek 7: Vzhled zinku [27]. 

 

Tabulka 6: Základní vlastnosti zinku (upraveno) [16, 17, 26]. 

Atomové vlastnosti 

Atomová hmotnost, g.mol-1 65,38 

Elektronová konfigurace, pm [Ar] 3d10 4s2 

Iontový poloměr pro Zn2+, pm 74 

Chemické vlastnosti 

Elektronegativita podle Paulinga 1,65 

Oxidační stupeň II 

Standardní potenciál pro Zn2+/Zn, V - 0,763 

Fyzikální vlastnosti 

Skupenství  pevné 

Hustota, kg.dm-3 7,14 

Teplota tání, K 692,68  

Teplota varu, K 1180 

Tvrdost dle Mohse 2,5 

 

Zinek se vyrábí z řady zinkových koncentrátů pyrometalurgickými a 
hydrometalurgickými procesy. Používají se kombinace pražení, loužení, elektrolýzy a 
destilace. Mezi prímární zdroje zinku v přírodě patří minerály sfalerit (ZnS), který je na 
obrázku8, smithsonit (ZnCO3), zinkit (ZnO). Sekundární suroviny (druhotné), jako jsou 
odpady z galvanizace (pozinkování), popely, stěry, kaly, prach ze spalin oceláren, jsou také 
vhodným zdrojem zinku. Recyklace zinku a výrobků s obsahem Zn jsou klíčovým 
problémem průmyslu [20, 26]. 
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Obrázek 8: Sfalerit – ZnS (sulfid zinečnatý) [22]. 

Zinek se z 90% vyrábí ze svých sulfidických rud. Proces výroby začíná koncentrací 
rudy sedimentačními a flotačními technikami a následným pražením rudy za přístupu 
kyslíku podle rovnice: 

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2        (4) 

Vznikající oxid siřičitý se zachytává a používá při výrobě kyseliny sírové. Vzniklý 
zinkit se zpracovává elektrolyticky nebo tavením s koksem. 

Mnohé ze sloučenin zinku se využívají jako nátěrové barvy. K nejznámějším patří 
litopon což je směs sulfidu zinečnatého (ZnS) a síranu barnatého (ZnSO4). Další známou 
barvou je zinkové blejno [16]. 

Nejdůležitější sloučeniny jsou: 

• Chlorid zinečnatý (ZnCl2) – existuje v 9 známých krystalických formách. Je 
hygroskopický a využívá se při zpracování textilu jako tavidlo a v chemických 
syntézách.  

• Síran zinečnatý (ZnSO4) – krystalizuje z vodných roztoků a jeznámý jako bílá 
skalice [15, 16]. 

2.3. Vliv a toxicita vybraných těžkých kovů na živé organismy 

Na biochemii buněk, populaci i úroveň společenské organizace, účinkuje stres, který 
je způsoben přítomností anorganických látek, včetně kovů. Je obecně známo, že různé 
druhy organismů se liší tolerancí vůči toxickému působení. Příčinou této skutečnosti je 
působení anorganických látek na vnitrobuněčná a povrchová vazební místa. 

Populace organismů se může vyskytovat ve znečištěném prostředí díky: 

• Aklimatizaci – tj. fyziologickým změnám, které se vyskytují v čase expozice dané 
škodliviny a způsobují zvýšení tolerance. 

• Adaptaci – tj. přirozené selekci, která účinkuje na geneticky založené variace, 
tedy zvýšení rezistence populací. 

• Změnám v druhovém složení, které se dějí směrem k méně citlivým druhům, což 
má za následek snížení druhové pestrosti v daném prostředí. 

Kov se může do buněk dostat různými způsoby, musí se však v prostředí nacházet ve 
formě dostupné pro buňku. Kov se váže na buněčné obaly a v závislosti na typu kovu a 
organismu se transportuje dále a různě ovlivňuje metabolismus [4]. 

Některé kovy mají vliv na rostliny a živočichy i na člověka, i když jsou přítomny 
v organismech v malém množství. Tyhle kovy patří mezi esenciální nebo stopové, např. 
Cu, Zn [4]. 
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Vzhledem k tomu, že toxicita látek roste s jejich rozpustností, změnami teploty a 
tlaku, je ovlivněna i toxicita škodlivin. Změna rozpustnosti má svůj význam v rychlostech 
absorpce a akumulaci škodliviny jak v organismu, tak i v těle. Cesty vstupu škodlivin do 
organismu jsou různé a často dochází k podceňování některých bran vstupu, např. kůže, 
nebo zažívací aparát. 

Chemické škodlivé látky vstupují do organismu: 

• inhalací, 
• kůží, 
• zažívacím traktem, 
• jinou cestou. 

Při kontaktu toxické látky s organismem prostřednictvím některé z cest vstupu musí 
xenobiotikum při vstřebávání procházet přes membránu buněk, než se transportuje do 
krevního oběhu organismu. Když se toxická látka dostane do krve, začíná její distribuce po 
celém těle. Mnohé toxické látky se v organismu vážou na makromolekulu látky iontové 
povahy vodíkovými vazbami nebo Van der Waalsovými silami.  

Jednímz hlavních ekologických problémůsoučasné společnosti je, že se doživotního 
prostředí dostávají cizorodé látky v různých stupních toxicity, které mají negativní dopad 
na organismy, rostliny a živočichy. Někdy to jsou odpady, a to nejen z chemického 
průmyslu, protože voda v důsledcích oxidačních procesů, podle minerálního složení hornin 
v některých lokalitách dosahuje vysokou kyselost a rozpouští širokou paletu anorganických 
látek, které působí cytotoxicky, resp. genotoxicky na živé organismy [3, 4,6, 22]. 

Mnohé kovy se vážou na proteiny, hlavně – SH skupinu (thio), omezují jejich funkci. 
Obecně se udává, že v následujícím pořadí stoupá mutagenní aktivita kovů  
 
Pb < Cd < Hg < Ni < As < Be < Cr, a karcinogenní schopnost stoupá v pořadí  
Hg = Cd = Pb < Be < Al < Cr < As. 
 
Toxické účinky jednotlivých kovů se v přítomnosti jiných dalších kovů mohou: 

• Zesilovat → tj. synergismus: Cd+Zn, Ni+Zn, Hg+Cu. 
• Zeslabovat → tj. antagonismus: Se+Cd, Se+Hg [6, 22]. 

Měď a její sloučeniny – je to esenciální prvek, který obsahuje metaloenzymy jako 
cytochrom-C-oxidáza, hemokuprein, které mají vliv na krvetvorbu. Toxické jsou hlavně 
rozpustné soli mědi. Modrá skalice způsobuje záněty kůže, zánět spojivek očí a na rohovce 
vznikají při expozici prachu vředy. Váže se v trávicím traktu na albumin, odkud se 
transportuje do jater. Všechny sloučeniny můžeme považovat za toxické. Smrtelná dávka 
síranu měďnatého je 7 – 8 g.kg-1[16, 22]. 

Nikl a jeho sloučeniny – v organismu je zastoupen ve stopových množstvích, avšak 
doposud není známa jeho biologická funkce. Patří mezi významné jedy. Při kontaktu 
způsobuje vyrážky, tzv. niklový svrab. Toxické jsou sloučeniny, hlavně NiS a NiO, které 
způsobují karcinogenitu. Vykouřením jedné cigarety se do organismu dostává 1,1 – 3,1 
µg Ni. Mimořádně toxická látka je tetrakarbonyl niklu. Po 24 hodinách může dojít 
k cyanóze, vykašlávání krve a edému plic a mozku. Jeho biotransformací vzniká zatím 
neznámá látka. Expozice niklem se běžně vyskytuje u pracovníků v těžebním průmyslu 
nebo tavení rud [15, 22]. 
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Zinek a jeho sloučeniny -  kontaminace půd Zn je obvykle spojená se zpracováním 
barevných kovů a aplikací některých chemikálií a hnojiv v zemědělství. V kyselých 
oxidačních podmínkách se Zn uvolňuje jako dvojmocný kation. Protože má tendenci se 
sorbovat na jílovité minerály a humus, pozorujeme jeho koncentraci ve vrchních 
horizontech půd. Ve vztahu k jiným těžkým kovům je Zn dosti rozpustný, což způsobuje 
zvýšení jeho koncentrace v půdních roztocích (4 – 270 mg.dm-3). Patří k esenciálním 
prvkům, avšak nadměrné množství může být škodlivé. Optimální koncentrace pro většinu 
rostlin se pohybuje od 20 – 100 µg.g-1. Charakteristickým příznakem deficience u rostlin je 
chloróza na mladých listech. 

 Rozpustné sloučeniny Zn mají leptavé účinky a po požití také emetické účinky. 
Karcinogenní onemocnění v těle člověka pro zinek a nikl uvádí tabulka 7 [15, 22, 26]. 

Tabulka 7: Kovy způsobující karcinogenní onemocnění v těle člověka (upraveno) [6]. 

 

Zasažené orgány nebo systémy 

Kov – znaménkem (+) jsou označeny účinky 

Ni  Zn 

Reprodukční orgány + + 

Dýchací cesty +  

Centrální nervová soustava +  

Kůže +  
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3. METODY ODSTRANĚNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ 
Z ODPADNÍCH VOD 

Vodní prostředí představuje základní složku životního prostředí. Vzhledem na 
globální význam hydrosféry se na vodu vztahuje také hledisko její ochrany s možností 
odstranění kovů a čištění. Na eliminaci, resp. odstranění existujícího znečištění ve vodném 
prostředí je v současné době k dispozici celá řada sanačních postupů a technologií. Výběr 
vhodné technologie je nejdůležitější proces v celkové sanaci, který zásadně ovlivňuje 
průběh a výsledky sanačního zásahu.  Obvykle je možné volit z několika variant vhodných 
pro dekontaminaci životního prostředí, jak je znázorněno na obrázku 9, kde jsou rozděleny 
sanační metody, včetně nebiologických, a odstranění kovů z vod, viz obrázek 
10[1, 28, 29]. 

Nejčastěji jsou užívány sanační metody fyzikálně-chemické nebo biologické, 
přičemž právě biologické metody přinášejí řadu výhod, např. velkou flexibilitu 
biologických systémů a v neposlední řadě nízkou cenu [28]. 

 

 
Obrázek 9: Rozdělení sanačních technologií [28]. 
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Obrázek 10: Odstranění kovů z vod [28]. 

3.1. Biologické metody a mechanismy odstranění kovů - 
bioremediace 

Biologické metody jsou založené na degradačním působení mikroorganismů, které 
využívají kontaminující látky při svém růstu jako zdroj látek a energie. Vhodně zvolené 
mikroorganismy většinou degradují kontaminanty bez následného čištění. Někdy se však 
může vyskytnout problém s tvorbou toxických meziproduktů, což je nutné zohlednit při 
návrhu technologie. V rámci biologických sanačních metod se vytváří a udržují podmínky 
vhodné pro vysokou aktivitu a růst mikroorganismů degradujících dané kontaminanty 
[28, 29]. 

Biologické remediace (bioremediace) jsou takové procesy, které využívají 
biologický materiál, biomasu (živou nebo neživou), za účelem snížení nebo odstranění 
toxických a jiných nebezpečných látek (anorganických a organických) z různých substrátů 
(půda, voda, plynné exhaláty, skládkový materiál, důlní odpad apod.). Cílem je redukce 
akutního, potencionálního nebo dlouhodobého znečištění, či jiného environmentálního 
rizika. K anorganickým nebezpečným látkám patří těžké kovy, toxické kovy, průmyslové 
kontaminanty a k organickým látkám organochlorované sloučeniny, ropné látky, organické 
perzistentní látky a hnojiva. 

Bioremediace využívají různou biomasu biologické povahy různých skupin 
organismů. Biomasa se používá živá, přičemž se využívají metabolické procesy vedoucí 
k degradaci (organické látky, amoniak, dusičnany, látky způsobující zápach, pesticidy, 
ropné látky) nebo transformaci (kovy, polokovy, radionuklidy) znečišťujících látek. 
Obecně je výsledkem bioremediace vznik jednoduchých organických a anorganických 
látek (oxid uhličitý, metan, sulfan, voda, amoniak), které jsou neškodné. Ovšem při 
biotransformaci nedochází k rozkladu látek ze složitějších na jednoduché, ale dochází 
ke změnám mobility, toxicity a biopřístupnosti látek tím, že přecházejí z jedné chemické 
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formy do jiné (arsenitan se mění na arseničnan, arseničnan se mění na trimetylarzen a 
podobně). V některých bioremediačních postupech se aplikuje mrtvá biomasa, která je 
vynikajícím sorpčním materiálem (např. odpadní mikrobiální biomasa fermentačního 
průmyslu, potravinářství, farmaceutický průmysl, chemický průmysl). Někdy se aplikují i 
čisté látky, které byly extrahovány z biomateriálu, jako např. chitin – krevety [30]. 

V bioremediačních technologiích se využívá biomasa baktérií, vláknitých a 
mikroskopických hub, kvasinek, řas a vyšších rostlin. Způsob vazby kov – mikrobiální 
buňka je znázorněn na obrázku 11 [30, 31]. 

 

 
Obrázek 11: Vazba kov – mikrobiální buňka (upraveno) [32]. 

Sorpční vlastnosti a degradační transformační procesy organismů se využívají při 
tzv. přirozené atenuaci, což znamená, že se využívají metabolické procesy autochtonních 
organismů (přirozeně se vyskytujících v daném prostředí) společně s dalšími přirozeně se 
vyskytujícími fyzikálně-chemickými procesy (disperze, ředění, sorpce na hydroxidy Fe, 
Mn, Al, humusové látky, jíly, hydrolýza). Člověk nejčastěji zasahuje do procesu přirozené 
atenuace dodáním potřebných živin pro společenství organismů, které se podílejí na 
bioremediacitzv. biostimulaci, a přídavek živin představuje nejčastěji odpadní zemědělský 
materiál – odpad po sběru, nebo zpracování plodin jako zdroj uhlíku a dusíku. Pokud 
degradační a transformační procesy autochtonních organismů nejsou dostatečné, a 
kontaminovaný substrát se obohacuje o další organismy s vysokou schopností eliminace, 
jde o tzv. bioaugmentaci, což je inokulace kontaminovaného substrátu (voda, půda, tuhý 
odpad) několika kmeny mikroskopických bakterií a hub [30]. 

Schopnost přežití organismů, včetně mikroorganismů, kromě jiného závislá 
na schopnosti vypořádat se s toxickými látkami, je důvodem, že si organismy 
vytvořilyrůzné mechanismy, které jim umožňují udržetnízkou koncentraci toxických látek 
ve svém nitru. Vývojově determinovaná odolnost se stala součástí genetického vybavení 
organismů, zapsanou v chromozomech jádra. Rezistence je zakódována v plazminech, jak 
vyjadřuje obrázek 12 (upraveno) [4]. 
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Obrázek 12: Rezistence organismů (upraveno) [4]. 

Biologické metody vhodné na odstraňování kovů z vodných roztoků nebo půd 
můžeme rozdělit do čtyř velkých skupin, které společně s mechanismem účinků uvádí 
tabulka 8: 

• bioakumulace, 
• biosorpce, 
• bioprecipitace, 
• volatilizace. 

Pokud se využívají hyperakumulační vlastnosti vyšších rostlin (bioremediace kovy a 
radionuklidy), jde o fytoremediaci (fytosorpci) [4, 30]. 

Tabulka 8: Biologické procesy a jejich mechanismy (upraveno) [4]. 

Typ procesu Typ mechanismu 
 

 

Bioakumulace (intracelulární akumulace) 

vazba na intracelulární sloučeniny 

vnitrobuněčná precipitace 

metylace 

intracelulární akumulace v tělech vyšších 
rostlin - fytosorpce 

jiné mechanismy 

 

Biosorpce 

fyzikální adsorpce 

chemisorpce 

iontová výměna 

 

 

Bioprecipitace 

fyzikálně-chemické interakce s buněčným 
povrchem 

redukce 

tvorba organokovových komplexů 

vyloučení oxidačních činidel do roztoku 

 

Volatilizace 

redukce 

metylace 

Rezistence organismů

získáváná dlouhodobě 
(během evoluce)

chromozomálně 
kódovaná

získávána krátkodobě 
(po průmyslové 

revoluci)
plasmidově kódovaná
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3.1.1. Bioakumulace 

Mikroorganismy dokážou aktivně akumulovat široké spektrum kovů z vnějšího 
prostředí, např. Pb, Ag, Pt, Pd, Au, Hg, Ga, Cu, As, Sb, Ni. Tenhle proces se označuje jako 
bioakumulace. Příklady bioakumulace některých těžkých kovů mikroorganismy jsou 
uvedeny v tabulce 9 [1]. 

Z hlediska mechanismů, které uvádí tabulka 8, je bioakumulace proces vazby na 
povrchu živé buňky, kde se může kov zachytit jenom na základě fyzikálně-chemických 
interakcí nezávislých na metabolismu. Tato schopnost není vyhrazena jenom pro mrtvou 
buňku. Termín bioakumulace je tedy vhodné používat pro označení zachycení kovu živou 
buňkou. Bioakumulaci můžeme považovat za druhou část procesu zachycení kovu živou 
biomasou (aktivní biosorpce) a je opakem pasivní fyzikálně-chemické sorpce, kterou 
nazýváme biosorpce. Vnitrobuněčná vazba kovů představuje jenom 10 % z celkového 
množství vázaného kontaminantu, zbytek seváže prostřednictvím sorpce [4, 30]. 

Tabulka 9: Příklady bioakumulace některých těžkých kovů mikroorganismy (upraveno) [1]. 

Mikroorganismus 
Prvek mg. kg-1 sušiny 

 

Zooglea sp. 

Co 25 

Ni 13 

 

Citrobacter sp. 

Cd 170 

U 900 

 

Bacillus sp. 

Cu 15 

Zn 14 

Chlorella vulgaris Au 10 

 

Rhizopus arrhizus 

Pb 10 

Ag 5,4 

Hg 5,8 

Aspergillus niger Th 19 

 

Vazba kovů na vnitrobuněčné sloučeniny – jde o biosyntézu intracelulárních 
sloučenin představující dočasnou schopnost buňky, která jí umožňuje předejít zvýšení 
hladiny toxického kovu nad snesitelné hodnoty. Například metalotioneiny jsou nízko 
molekulové proteiny, nebo polypeptidy, které se vážou s kovy – SH (thio) skupinami za 
tvorby klastrů. Jejich syntéza je často indukována jen určitým kovem. Běžně se nacházejí 
v buňce v asociaci s esenciálními kovy (Cu, Zn). 

Vysrážení kovů uvnitř buňky -  v některých případech můžou být kovy uloženy 
v buňce ve formě sraženin volně v cytoplazmě: tvorba intracelulárních granul Cu a Ni. 

Metylace kovů – schopnost produkovat alkyl a aryl-alkyl sloučeniny, což vede ke 
vzniku plynných sloučenin, nebo ke vzniku sloučenin, které se ukládají v organismu. 
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Příkladem je metylace rtuti, která není biologicky pozměněná, nebo metylace arsenu u 
sladkovodních řas Chlorella vulgaris. 

Jiné mechanismy – zachycení kovu jednovaletními kationtovými, aniontovými 
transportními procesy a zachycení nedefinovanými systémy [4]. 

3.1.2. Biosorpce 

Hlavním procesem, který se využívá při biosanaci anorganických znečišťujících 
látek, je biologická sorpce (biosorpce), nebo bioadsorpce, což je v podstatě pasivní 
imobilizace kovů [1, 4]. 

Mechanismus sorpce buněčným povrchem nezávisí na metabolismu buněk, ale je 
založen na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami buněčné 
stěny. Buněčná stěna je tvořena polysacharidy, lipidy a proteiny. Jelikož jde o proces 
nezávislý na metabolismu, je vazba kovů rychlá [4]. 

Jako příklad rychlého snížení koncentrace kovů ve vodném modelovém roztoku pro 
Cu2+, Zn2+ mohu uvést svůj experiment, více popsán v kapitole 6.  

Podstata sil, které poutají rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze, může být různá: 

• Fyzikální adsorpce–proces, který probíhá na povrchu tuhých látek při poměrně 
nízkých teplotách působením mezimolekulových (Van der Waalsových) sil. 
Molekuly adsorbátu nejsou vázány na určité místo povrchu adsorbentu a 
v závislosti na velikosti sil a objemu pórů adsorbentu se může tvořit více vrstev 
molekul adsorbátu.  

• Chemisorpce – tady dochází k chemické interakci mezi adsorbentem a 
adsorbátem. Z toho plyne, že tento děj je vázán jen na určitá místa na povrchu 
adsorbentu – adsorpční (aktivní) centra, může se tedy tvořit jenom jedna vrstva 
molekul (monomolekulová adsorpce).  

• Iontová adsorpce – buď se zachytává jenom jeden z iontů elektrolytu, molekuly 
jsou pak k povrchu poutány elektrostatickými (Coulombovými) přitažlivými 
silami, hovoříme o jednoduché iontové adsorpci, nebo se vázaný iont do roztoku 
dostává z povrchu tuhé látky, nebo z vnější části elektrické dvojvrstvy [1, 4, 30, 
31]. 

V buněčné stěně hub a řas se kromě skupin karboxyl (R – COOH) vyskytují také jiné 
funkční skupiny, např. sulfato (R-OSO3

-) a amino (R-NH2 a R2-NH), na základě čehož 
můžeme konstatovat, že iontová výměna mezi protony a kovy na amino skupinách je 
charakterizována závislostí adsorpce kovů na hodnotách pH podobně jako u 
karboxylových skupin [4]. 

Třeba poznamenat, že biologický materiál vystupuje v prostředí jako záporně nabitý, 
což znamená přebytek záporně nabitých funkčních skupin proti kladně nabitým skupinám. 
Pak je nutno povrch této biomasy modifikovat, aby se zvýšil počet vhodných skupin na 
vázání konkrétního kontaminantu. K tomu slouží chemické (promývání, nebo vaření 
v různých chemických činidlech) a fyzikální úpravy (var, zahřívání, záření) biomasy. 

Vybrané části polysacharidů kvasinek, které se podílejí na biosorpci kovů a polokovů 
jsou na obrázku 13 [4, 30]. 
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Obrázek 13: Hemicelulóza – xylan (bakterie, kvasinky, rostliny) [32]. 

Biosorpce kovů je velmi rychlý proces, který neovlivňují metabolické inhibitory. 
Skončí během prvních pěti minut od kontaktu biomasy s kontaminovaným roztokem. 
Proces biosorpce se studoval na celé řadě mikroorganismů. Nejvhodnější sorpční materiál 
je biomasa hub a kvasinek. Výborné biosorpční vlastnosti vykazují rody Rhizopus, 
Aspergillus, Streptoverticilium a Saccharomyces. Mezi bakteriemi vykazuje vysoký 
sorpční potenciál rod Bacillus sp. Existují také studie biosorpce baktériemi rodů 
Pseudomonas, Zooglea a Streptomyces. Na biosorpci se dají také použít mořské 
fotoautotrofní mikroorganismy, jejichž sorpční aktivita je porovnatelná se zelenými řasami 
rodu Chlorella. Biosorpční metody se nejčastěji využívají na čištění kontaminovaných vod. 
Přehled biosorpce s vybranými mikroorganismy hub, kvasinek a plísní je uveden 
v tabulce 10[1].   

Tabulka 10: Biosorpce kovů vybranými mikroorganismy hub, kvasinek a plísní [9]. 

Mikroorganismus Sorbovaný kov Biosorpce (mg.g-1) 

 

Rhizopus arrhizus 

Ag, Cd, Cr, Cu,  

Hg, Mn, Pb, Zn, 

Au, Ni, U, Th 

54; 30; 31; 16; 

54; 91; 12; 20; 

164; 18; 220; 160;  

 

Saccharomyces cerevisiae 

Ag, Co, Cu, U 

Zn, Th 

4,7; 4,7; 17 - 40; 24; 

14 - 40; 70; 

Aspergillus niger Au, Cu, U 176; 1,7; 12; 

 

Penicillium chrysogenum 

Cd, Cr, Cu, Pb, 

Zn, Hg, U 

56; 0,33; 9; 122; 

6,5; 20; 25; 

Candida tropicalis Cd, Cr, Cu, Ni, Zn 60; 4,6; 80; 20; 30; 

 

Bacillus subtilis 

Au, Fe, Mn, Ni 

Cd, Cu, Pb, Zn 

79; 201; 44; 6; 

101; 152; 601; 137; 

Citrobacter sp.  Pb, U 4000; 8000; 

Bacillus licheniformis Au, Cu, Fe, Mn, Ni 59; 32; 45; 38; 29; 
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Tabulka 11: Přehled sorpčních schopností některých prokaryotických organismů 
(upraveno pro Cu, Ni, Zn)  [4]. 

Kov Biomasa ci (mg.l-1)* qm (mg.g-1)* 
 
Cu 

Zooglea ramigera 25 – 125 29 

Pseudomonas syringae 0 – 13 25,4 

Pseudomonas fluorescens 54 17,2 

Streptomyces noursei 0,6 – 65 9 

Bacillus subtilis 100 79,2 

 

Ni 

Pseudomonas syringae 0 -12 6 

Pseudomonas fluorescens 50 99,8 

Streptomyces noursei 0,6 – 60 0,8 

Zooglea ramigera 25 – 200 57,4 

 

Zn 

Pseudomonas syringae 0 – 13 8 

Streptomyces noursei 0,6 – 65 1,6 

Aktivovaný kal  25 – 400 138 

* ci-koncentrace kovu, qm - specifická sorpční kapacita 

Tabulka 12: Přehled sorpčních vlastností některých zástupců rostlinné biomasy (upraveno pro Cu, Zn) [4]. 

Kov Biomasa ci (mg.l-1)* qm (mg.g-1)* 
 
Cu 

Thea sinensis N 15 

Aspidosderma tomentosum N 25 

Qualea parviflora N 20 

Maitena truncata N 20 

Sargassum fluitans 10 – 250 51 

Sargassum vulgare 10 – 250 59 

Sargassum filipendula 10 – 250 56 

Chlorella vulgaris 10 – 260 42,9 

Chlorella kessleri 0 - 5000 1260 

Vaucheria sp. N 33 

Cymodocea nodosa 25 - 300 52,7 

Scenedesmus obliquus N 10 

Sphagnum sp. 15,4 10,8 

Zn Cymodocea nodosa 25 -300 46,6 

* ci-koncentrace kovu, qm - specifická sorpční kapacita 
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Pro celkové hodnocení biosorbentu absentují údaje o hodnotách pH, teplotního 
rozpětí, způsoby úpravy biomasy, použitého typu izotermy apod., které nejsou v některých 
případech publikovány. Přehled sorpčních schopností některých prokaryotických 
organismů (upraveno pro Cu, Ni, Zn) uvádí tabulka 11, přehled sorpčních vlastností 
některých zástupců rostlinné biomasy (upraveno pro Cu, Zn) uvádí tabulka 12, přehled 
sorpčních vlastností některých hub (upraveno pro Cu, Ni, Zn) uvádí tabulka 13 [4]. 

Tabulka 13: Přehled sorpčních vlastností některých hub (upraveno pro Cu, Ni, Zn) [4]. 

Kov Biomasa ci (mg.l-1)* qm (mg.g-1)* 

Cu Saccharomyces cerevisiae 3,2 0,8 

Aureobasidium pullulans 1 – 320  6 

Cladosporium resinae 1 – 320 16 

Rhizopus arrhizus 0,6 – 25 9,5 

Fusarium flocciferum 10 – 50 40 – 60 

Penicillium griseofulvum 50,8 37,9 

Zn Saccharomyces cerevisiae 5 – 200 17 

Rhizopus arrhizus 10 – 600 13,5 

Ni Rhizopus arrhizus 10 – 600 18,7 

Fusarium flocciferum 10 - 50 52 

* ci-koncentrace kovu, qm - specifická sorpční kapacita 

3.1.3. Bioprecipitace 

Kov můžeme z roztoku odstranit i bez přímého kontaktu s organismem. Tenhle 
proces je založen na vysrážení kovu ve formě málo rozpustné sloučeniny. Extracelulární 
precipitace může, ale nemusí, být závislá na metabolismu, většinou je pomalá, nevratná a 
závislá na teplotě. V současné době jsou známé mechanismy uvedené v tabulce 8. 

Fyzikálně-chemická interakce kovu s buněčným povrchem – nezávisí na 
metabolismu a je zřejmě důsledkem chemických interakcí mezi kovem a povrchem 
organismu, např. Cd baktérií Citrobacter sp. je vysráženo v podobě hydrogenfosforečnanů, 
nebo na povrchu Alcaligenes denitrificans a Alcaligenes eutrophus se Cd hromadí ve 
formě nerozpustného uhličitanu kademnatého CdCO3. 

Redukce kovů – disimilační kovy - redukující organismy mohou odstranit kovy 
z prostředí jejich redukcí na nižší oxidační stupeň. Základní mechanismus redukce kovů 
síran redukujícími bakteriemi popisují následující rovnice: 

autotrofní redukce síranů: 4H2 + SO4
2- → H2S + 2H2O + 2OH-    (5) 
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heterotrofní redukce síranů:  
2 C3H5O3Na + MgSO4 → 2 CH3COONa + CO2 + MgCO3 + H2S + H2O  (6) 

Síran redukující bakterie tak produkují značné množství sulfanu, který ve vodném 
prostředí lehce reaguje s kationty kovů za vzniku málo rozpustných sulfidů [4, 6, 20]. 

Tímto způsobem je možné v prostředí snížit nejen koncentraci kovů, ale také 
koncentraci síranů z odpadních a kyselých důlních vod. Podobný proces se využívá také 
při zpracování odpadů obsahujících chrom. Jiný mechanismus je schopen redukovat uran 
z jaderného odpadu. Je založen na srážení uranu s anorganickým fosforečnanem. 
Příkladem je disimilace železitých baktérií redukovat i jiné kovy, např. Geobacter 
metallireducens a Shewanella putrefaciens může redukovat Tc7+ ionty na méně rozpustné 
formy technecia, baktérie Thauera selenatis redukuje Se6+na nerozpustný elementární 
selen.  

K tvorbě sraženin dochází také u suchých buněk, kvůli zbytkové aktivitě enzymů, 
ve srovnání se živými buňkami u Saccharomyces cerevisiae, které byly kultivovány 
v médiu s AgNO3 [4, 32]. 

Tvorba organokovových komplexů – v tomto procesu se do prostředí vylučuje 
polymerní sloučenina, která s kovy vytváří organokovové komplexy. Biopolymery 
produkují mnohé typy bakterií. Tvorba komplexů je považována za jediný mechanismus, 
který je odpovědný za akumulaci Ca, Mg, Cd, Zn, Cu a Hg baktérií Pseudomonas 
syringae. 

Vyloučení oxidačních činidel do roztoku – vysrážení je možné také mechanismem, 
při kterém buňka syntetizuje oxidační činidla, např. O2, H2O2, které difundují do vnějšího 
prostředí. 

3.1.4. Volatilizace 

Posledním typem biologického procesu odstranění kovů je tvorba těkavých sloučenin 
redukcí a metylací, nazývaná taktéž volatilizace.  

Redukce – mikrobiální redukcí dochází ke snížení oxidačního stavu kovu. Redukce 
může být částečná (z vyššího na nižší valenční stav), nebo úplná za vzniku elementárního 
kovu. Příkladem je redukce rtuti. Hg2+ je z roztoku transportována do buněčné membrány, 
kde je enzymem rtuť-reduktáze redukována na Hg0. Elementární rtuť difunduje z buňky a 
z okolí roztoku se odstraní vypařením.  

Metylace – příkladem metylace je metylace arzenu. Arzen nacházející se v prostředí 
se může redukovat a biometylační reakcí transformovat na plynný arsán nebo 
trimetylarsán. Tento mechanismus byl popsán u houby Scopulariopsis brevicaulis. 
Vznikající trimetylarsán je prudce jedovatý plyn, který se při teplotě 560 °C rozkládá na 
čistý kovový arzen. Mezi rody schopné uskutečnit tuto reakci patří např.Scopulariopsis sp., 
Candida sp., Penicillium sp., Gliocladium sp. Kromě arzenu byla tvorba plynných 
metylovaných sloučenin pozorována také u jiných kovů. Houba Penicillium chrysogenum 
je schopná redukovat telur na elementární kov a plynný dimetyltelurid. Některé bakterie 
tvoří také plynný metylstanan [4]. 
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3.1.5. Fytoremediace – fytosanace 

Fytoremediace (fytosanace) je jedna z forem bioremediace a znamená očištění 
prostředí (půdy nebo vody) pomocí rostlin, které přijímají a následně ukládají ve svých 
pletivech a orgánech větší množství kovů, nazývané také hyperakumulátory. Toxický 
substrát jim neškodí, protože se adaptovaly na kontaminaci specifickými biochemickými a 
fyziologickými procesy [30, 34].  

Rozlišujeme 5 základních typů fytoremediace: 

• Fytoextrakce - obecně platí, že tento proces je více uznáván pro těžké kovy než 
pro organické látky. Rostliny absorbují kontaminanty pomocí kořenového 
systému, a transportují je do stonků nebo listů. Ty pak podléhají sběru. Existují 
dvě verze, a to: přírodní hyperakumulace (odstranění kontaminantů z vody nebo 
půdy bez pomoci) a asistovaná hyperakumulace (do půdy, vody je přidáno 
chelatační činidlo, aby se zvýšila rozpustnost kovu) [35].  

• Rhizofiltrace – proces podobný fytoextrakci, kde se využívá kořenový systém 
rostlin na adsorpci znečišťujících látek z odpadních vod a vodních odpadů. 

• Fytovolatilizace – proces, který umožňuje přeměnu kontaminantů na plynnou 
formu. Patří sem těžké kovy jako As, Hg, Se. Rychlost procesu závisí na teplotě, 
koncentraci kontaminantu a druhu rostliny. 

• Fytostabilizace–rostliny chemicky fixují nebo stabilizují polutanty 
v půdě,např. Pb. 

• Fytodegradace – v tomto procesu rostliny zabudují kontaminant a metabolizují ho 
do buněčných struktur a orgánů. Aplikace je více vhodná např. pro průsakové 
vody ze skládek. 

Nejčastěji jsou využívány rostliny z čeledí Salicacae, Brasicaceae, Fabaceae, 
Asteracee [36]. 

3.2. FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ METODY 

Uplatnění fyzikálně-chemických metod sanace vod je založeno na působení různých 
fyzikálně-chemických procesů. Většinou se na čištění kontaminovaných vodpovažují za 
vhodnější metody ex-situ než biologické. Mezi fyzikálně-chemické metody se zařazují 
hlavně: 

• adsorpce a absorpce, 
• elektrochemické čištění, 
• chemická oxidace a redukce, 
• iontová výměna, 
• srážení, koagulace, flotace, flokulace, 
• radiační procesy. 

Fyzikálně-chemické metody se vyznačují nižšími ekonomickými náklady na provoz, 
vyšší efektivitou a vyžadují kratší čas na jejich realizaci. Jejich využití však často 
komplikuje vznik reziduí, jejichž likvidaci je nutné řešit, a to buď skládkováním, nebo 
jiným způsobem [1]. 
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3.2.1. Absorpce a adsorpce 

Sorpcí nazýváme společně všechny procesy pohlcování plynů, par, nebo 
rozpuštěných látek tuhými nebo kapalnými látkami. Jestli proces pohlcování začíná 
na povrchu pohlcující látky a pokračuje v celém jejím objemu, mluvíme o absorpci. Pokud 
dochází k pohlcování jenom na povrchu, tj. na fázovém rozhraní, jde o adsorpci. Obecně 
však adsorpcí rozumíme jakoukoliv změnu koncentrace na fázovém rozhraní. Přitom může 
jít o kladnou adsorpci, když se adsorbovaná látka na povrchu hromadí, nebo o zápornou 
adsorpci, pokud jsou molekuly na povrchu odpuzeny a jejich koncentrace se na fázovém 
rozhraní snižuje. Pohlcovaná látka se nazývá adsorbát, pohlcující adsorbent. Adsorpce je 
tedy důsledkem intermolekulových interakcí.  

Fyzikální adsorpce – je způsobenaslabými Van der Waalsovými silami. Jde o 
reverzibilní proces, při kterém se adsorbát může vázat na povrch adsorbentu ve více 
vrstvách, čímž se dosáhne vyšší sorpční kapacity. 

Chemická adsorpce – vyžaduje přítomnost sil chemického charakteru. Tyto síly se 
označují jako specifický adsorpční potenciál. Vazba je mnohem pevnější než u fyzikální 
adsorpce [1, 37]. 

Adsorpci ovlivňují mnohé faktory: 

• velikost a charakter měrného povrchu adsorbentu, 
• charakter adsorbátu (náboj, molekulová hmotnost apod.), 
• koncentrace / aktivita adsorbátu. 

Aktivní uhlí patří k nejvíce využívaným adsorbentům při čištění vod. Vyrábí se 
z organického materiálu s vysokým obsahem uhlíku. Prášková forma se využívá při 
diskontinuálních aplikacích a granulovaná, tam, kde je kontakt zabezpečen pohybem vody 
přes pevnou adsorpční vrstvu. Po použití je možnéaktivní uhlí regenerovat a opětovně 
použít. Na obrázku 14 je zobrazeno schéma uspořádání různých adsorpčních stupňů [1]. 

 
Obrázek 14: Uspořádání adsorpčních stupňů (1 – vstup, 2 – výstup, 3 – granulované uhlí, 4 – sériové 

gravitační uspořádání, 5 – paralelní gravitační uspořádání, 6 – pohyblivá adsorpční bariéra, 7 – sériové 
uspořádání proti gravitaci) [1]. 
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3.2.2. Elektrochemické čištění 

Elektrochemické instrumentální analytické metody, jejichž podstatou je elektrolýza, 
se souhrnně nazývají metody elektrolytické. Využívají korelace mezi elektrickými 
veličinami (proudem, napětím a odporem) a jinými neelektrickými veličinami (čas, objem, 
hmotnost). Dle způsobu založení na elektrochemických vlastnostech látek tvořících 
prostředí mezi elektrodami budou popsány pouze elektrolýza a cementace [38, 39]. 

Základem elektrolytického systému jsou: 

• Elektroda – elektrochemický systém složený ze dvou fází, z nichž jedna je vodič 
první třídy a druhá vodič druhé třídy, ve kterých probíhají elektrochemické 
procesy. 

• Elektrolyt – roztok iontové povahy v elektrochemickém systému. 

Elektrolýza -  uzavřeme-li elektrochemický systémvodičem první třídy, 
nebok němupřipojíme zdroj proudu, začne probíhat děj zvaný elektrolýza. Hlavním 
elektronovým dějem na rozhraní kov – elektrolyt je výměna kladně nebo záporně nabitých 
částic, což označujeme jako elektrodová reakce [39]. 

Cementace -  když ponoříme jakýkoliv kov do roztoku jeho soli, přejde do roztoku 
ve formě iontů, např. zinek, který je zobrazen na obrázku 15. Mezi roztokem a elektrodou 
vznikne rozdíl potenciálu. Snaha kovu vysílat do roztoku své ionty se nazývá 
elektrolytický rozpouštěcí tlak. Tlak kladných iontů přitahovaných k elektrodě je tlak 
osmotický. Jde o elektrochemický proces nazývaný rovněž vnitřní elektrolýza [20]. 

 
Obrázek 15: Schéma vytvoření elektrické dvojvrstvy v okolí zinkové destičky [20]. 

3.2.3. Chemická oxidace a redukce 

Základem procesu chemické oxidaceje vytvoření dostatečně silného oxidačního 
prostředí, při kterém se změní oxidační stav kontaminující látky. V rámci sanačních metod 
ex-situ kontaminovaných vod jde nejčastěji o oxidaci organických látek při současném 
vzniku neškodných nebo méně toxických forem. Chemická oxidace se zabezpečuje 
prostřednictvím dávkování oxidačních činidel do chemických reaktorů. 

Chemická oxidace se může použít na vysoké spektrum kontaminantů organických 
znečišťujících látek, ale také anorganických komplexů těžkých kovů.  
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Nejčastěji používanými oxidačními činidly jsou Fentonovo činidlo (Fentonova 
reakce), manganistan draselný (KMnO4), ozon, alkalická chlorace nebo UV záření.  

V některých případech můžeme využít AOP – pokročilé oxidační metody, které jsou 
založeny na vytváření volného hydroxidového radikálu a ten právě s vysokou oxidační 
kapacitou dokáže degradovat i těžko rozložitelné organické látky. Výhodou je, že při 
zapojení procesu nevznikají odpadní látky, ale nevýhodou vyšší finanční náročnost. 
Zapojení takovéhoto procesu je na obrázku 16 [1, 40]. 

 
Obrázek 16: Schematický náčrt uplatnění AOP s využitím ozonu a UV – záření (1 – vstup vody, 2 – ozonový 

kontaktní reaktor, 3 – vývoj ozonu, 4 – bublinkový rozptylovač, 5 – výstup ozonu do destrukční tepelné 
jednotky, 6 – UV lampa, 7 – UV reaktor, 8 – upravená voda). 

Chemická redukce je sanační metoda ex-situ, při které se využívá působení 
redukčních činidel na vzniku méně nebezpečné kontaminující látky. Principem je transfer 
elektronů z redukčního činidla na redukovanou látku, resp. její složky. Mezi běžná 
redukční činidla zařazujeme oxid siřičitý, siřičitan sodný, dithioničitan sodný, síran 
železitý a sulfid sodný. Technologie je použitelná pro odstranění anorganických těžkých 
kovů z odpadních vod pro redukci Cr6+ na méně toxický Cr3+, nebo Hg2+  na Hg0, rovněž 
v případě mědi, olova apod. [1]. 

3.2.4. Iontová výměna 

Iontová výměna je reverzibilní proces, při kterém se nežádoucí nabité částice 
z kontaminované vody, mění výměnou za relevantní nabité částice z aktivovaného ionexu 
(iontoměniče). Iontoměniče, jsou nerozpustné látky s vysokým měrným povrchem, složené 
z pevné kostry – matrice. Při tomto procesu se tuhá fáze podstatě nemění [1, 20]. 

Iontoměniče mají limitovánu kapacitu a po jejich vyčerpání je nutné iontoměnič 
opětovně regenerovat. Při čištění kontaminovaných vod je možné využít ionty na výměnu, 
které se vyskytují v roztoku ve formě iontů resp. nabitých komplexů, případně některých 
organických látek. Při sanaci se využívají iontoměniče odstraňující anionty (anexy) nebo 
kationty (katexy).  Jako iontoměniče sepoužívají přírodní materiály anorganické nebo 
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organické, např. fulvokyseliny, sacharidy, zeolity (klinoptilolit), jílovité minerály 
(bentonit) [1, 20, 38]. 

Metoda iontové výměny se často používá v kombinaci s jinými metodami sanace 
vod. Vhodné je předřazení stupně odstraňujícího nerozpustné pevné látky v čištěné vodě, 
které mohou způsobit kolmitaci náboje iontovýměnného stupně [1, 28]. 

3.2.5. Srážení, koagulace, flotace, flokulace 

V rámci sanačních metod ex-situ je srážení technologický proces, při kterém se 
rozpuštěné kontaminanty z odpadní vody odstraňují tím, že přidáním srážecího činidla, 
nebo jinou fyzikálně-chemickou změnou (pH, teplota), se mechanismem srážecí reakce 
vyloučí z roztoku jedna z látek ve formě sraženiny. Malá rozpustnost je dána tím, že mezi 
ionty působí velmi přitažlivé síly, které jsou odolné i vůči molekulám vody. Za málo 
rozpustné se považují soli, jejichž nasycené roztoky mají ve vodě látkovou koncentraci 
menší než 0,1 mol.dm-3 [1, 41]. 

Využívá se k odstranění toxických a těžkých kovů a sloučenin z vod, jako např. Al, 
Mn, Fe, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Se, Zn, Ni, Pb, radionuklidů, fosforečnanů, síranů, sulfidů, 
kyanidů apod. Srážení oxohydroxidů Fe, Mn, Al a úprava (neutralizace) vápnem nebo 
(vápencem) má významnou úlohu při úpravě odtoků kyselých důlních vod. Jako srážecí 
činidla se využívají oktododekahydrát síranu hlinitého (Al2(SO4)3.18H2O), chlorid železitý 
(FeCl3), hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) a jejich kombinace [1, 8]. 

Koagulace je proces shlukování částic v suspenzi a vytváření agregátů, což vede ke 
snížení stupně dispergace a zvýšení sedimentační rychlosti. Úlohou je překonat faktory 
stabilizující daný systém koloidní suspenze. Koagulace probíhá vlivem anorganických 
elektrolytů, které způsobují snížení elektrokinetického potenciálu, a tím zmenšují 
elektrické dvojvrstvy. Koagulaci je možné využít pro čištění skládkového prosakování, při 
srážení nerozpustných sloučenin kovů a odstranění makromolekulárních organických látek. 
Jako koagulanty se používají např. hlinitan sodný, síran hlinitý nebo chlorid železitý. 
Příklad možné reakce po přidání koagulantu do procesu čištění vody s tvorbou hydroxidu 
hlinitého popisuje následující rovnice [1, 42]: 

Al2(SO4)3. 14H2O + 6CaH(CO3)2 ↔ 2Al(OH)3 + 3 CaSO4 + 6CO2 + 14H2O (7) 

Flotační metoda je založena na principu rozdílných fyzikálně-chemických vlastností 
jednotlivých povrchů materiálů určených k rozdružování. Jedná se především o povrchové 
napětí jednotlivých materiálů. Jsou, jednoduše řečeno, materiály hydrofobní a hydrofilní. 
Ve flotaci probíhá děj na fázových rozhraních kapalina – vzduch, kapalina – kapalina, 
kapalina – pevná látka a kapalina – vzduch. Princip flotace je zobrazen na obrázku 17 [42]. 
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Obrázek 17: Princip flotačního rozdružování [42]. 

Flokulace – princip spočívá ve shlukování částic a ve vytváření agregátů – flokulí, 
zobrazených na obrázku 18. Na rozdíl od koagulace tento děj nezávisí na elektrostatickém 
vybíjení suspenze. Flokulace funguje pouze při optimálním množství flokulantu, který se 
absorbuje jen na část povrchu zrn [42]. 

 
Obrázek 18: Vznik flokul [42]. 

3.2.6. Radiační procesy 

Technologie radiačních procesů je založena na principu radiační destrukce 
kontaminantů. Jde o metodu ex-situ pro dekontaminaci odpadních vod, odpadního 
materiálu a také vzduchu. Při radiačních procesech se využívají reaktivní složky s krátkou 
životností. Jsou formovány procesem radiolýzy s cílem efektivněji rozložit kontaminanty. 
Radiolytický rozklad se v praxi aplikoval při odstraňování těžkých kovů ze znečištěných 
vod, např. Pb, Hg, Cd, Ni, Ag, Zn, Cr. 

Produkty v průběhu ozařování mohou být lehce oxidovatelné, redukovatelné nebo 
biodegradovatelné ve srovnání s použitím konvenčních metod. Jako zdroje záření gama se 
nejčastěji využívají vyřazené a přepracované zářiče 60Co ze zdravotnictví, méně 137Cs 
a elektronové louče [1].  



S. Mikušínec: Biosorpce vybraných těžkých kovů biomasou kvasinek S. cerevisiae 

2015 30 

3.3. KOMBINOVANÉ METODY 

Na eliminaci resp. odstranění existujícího znečištění ve vodném prostředí je 
v současné době celá řada technologií. Jde především o metody biologické, chemické, 
fyzikální, fyzikálně-chemické a biotechnologické a jejich vzájemné kombinace. V praxi se 
však při mnohých sanacích využívají právě kombinované metody zneškodnění toxických a 
těžkých kovů [1, 28, 30]. 

3.3.1. Nanotechnologie 

Nanotechnologie je vědní obor, který se zabývá přesnou a záměrnou manipulací 
hmoty na úrovni atomů a molekul s rozměry přibližně 1 – 100 nanometrů s možností jejich 
aplikací v důsledku jejich vlastností a struktury. Použití nanomateriálu k environmentálním 
účelům, například elementární nanoželezo bylo použito v roce 1994 a v roce 2004 se 
uskutečnila první aplikace v Evropě.  

Pro účely environmentálních technologií se rozděluje jejich vliv na tři oblasti: 

• sanace, 
• monitorování, 
• prevence znečištění. 

Nanofiltrační metody selektivně odstraňují toxiny z kontaminovaných vod, půd a 
vzduchu. Je možné je využít v kalových reaktorech, nebo při aplikaci na povrch nosiče, 
např. zeolitu. 

Obecně jsou nanomateriály rozděleny na čtyři skupiny: 

• Nanočástice na bázi uhlíku – nanomateriály složené převážně z uhlíku ve formě 
fullerenů. 

• Nanočástice na bázi kovu – elementární částice nanoželeza, nanozlata, 
nanostříbra, nanozinku. 

• Dendrimery – syntetické makromolekuly s přesně definovanou velikostí a 
dendritickou strukturou. 

• Kompozity – kombinace nanočástic s jinými nanočásticemi[1]. 

3.3.2. Hybridní intrabiotechnologie 

Kombinovaná metoda využívající biosorpci, bioprecipitaci a biodegradační pochody 
pro zpracování průmyslových odpadních vod založená na živé bakteriální biomase. 
Testování se provádělo v poloprovozních podmínkách čtyř závodů a jedním z nich byl 
galvanizační závod ve Vídni.  

Technické údaje: 

• pH roztoku – 7, 
• zařízení - pískový filtr s pohybujícím se lůžkem, 
• objem pískové náplně – 1,7 m3, 
• plocha filtračního lůžka – 0,6 m2, 
• účinná výška – 2 m, 
• celková výška – 4,5 m, 
• průtoková rychlost – 1 – 8 m3. h-1 [4]. 
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4. BIOTECHNOLOGIE A VYUŽITÍ KVASINEK PŘI 
ODSTRAŇOVÁNÍ TĚŽKÝCH KOVŮ 

Biotechnologie (bio v řečtině znamená život, technologie znamená nauku o 
technických vědách) se v rámci životního prostředí identifikují jako celospolečenská 
potřeba, přičemž jejích pokračující rozvoj je podmínkou pro přechod od takzvané 
,,hightechnology" k ,,eco-technology". Existuje mnoho definicí ale podle OECD je to 
aplikace vědeckých a inženýrských principů pro produkci jakýchkoliv organických nebo 
anorganických látek pomocí biologických činitelů, které látky tvoří, nebo při tvorbě 
pomáhají; biologický činitel zahrnuje i biologickou katalýzu, příslušné mikroorganismy, 
enzymy, jakož i živočišné a rostlinné buňky nebo jejich aktivní struktury [43]. 

Název biotechnologie se začal používat v roce 1960, ale jejich vývoj má již dlouhou 
historii. Sledují přitom historii životního prostředí, lidstva v prostředí, proto je můžeme 
dělit na: 

• biotechnologie produkce nápojů a potravin, 
• biotechnologické procesy v začátku vývoje v nesterilních podmínkách, 
• zavedení sterilizace a čistých kultur do biotechnologických procesů, 
• zavedení bioreaktorů a inženýrských metod, 
• výzkumy aplikované genetiky a rekombinační DNA technologie. 

Biotechnologie jsou charakterizovány jako obor interdisciplinární a systematicky je 
schopen dosahovat vysoké přidané hodnoty.  

Hlavními oblastmi využití jsou: 

• Technologie bioprocesů – souvisejí s vývojem nových produktů jako 
polysacharidy, léčiva, rozpouštědla, bílkovinami obohacené potraviny. 

• Technologie enzymů – katalyzátory pro extrémní specifické chemické reakce. 
• Technologie odpadů – recyklace látek a živin v přírodě. 
• Technologie životního prostředí – kontrola znečištění, odstranění škodlivin, 

rekuperace kovů z chudých rud a rozptýlených zdrojů.  
• Technologie obnovitelných zdrojů – využití hydrolyzátů polymerů, bioetanol pro 

palivo, rostlinné oleje pro biodiesel apod. 
• Technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu – použití modifikovaných rostlin 

jako biologické ochrany vůči škůdcům. 
• Technologie pro zdraví – vývoj léčiv [44]. 

Od roku 1978 se biotechnologie prezentují v tradičních a netradičních aplikacích: 

• Červené biotechnologie (farmaceutické biotechnologie) – např. mikroorganismy 
produkující antibiotika. 

• Bílé biotechnologie (environmentální biotechnologie) – využití odpadů 
z průmyslové výroby (kukuřičný výluh, melasa), více v kapitole 4.6 – 4.6.2. 

• Zelené biotechnologie (zemědělské biotechnologie) – mikrobiální kmeny jsou 
využívány při kompostování. 

• Průmyslové biotechnologie – anorganická a organická výroba [4, 43]. 
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4.1. Taxonomické zařazení kvasinek Saccharomyces cerevisiae 

Jestliže vycházíme z úvahy, že kvasinky vznikly jako redukované formy z jiných 
hub, měli bychom hyfovité kvasinkovité organismy považovat za vývojově starší než 
jednobuněčné formy. V podstatě se rozlišují dvě velké skupiny kvasinek: Ascomycetes a 
Basidiomycetes lišící se způsobem sexuálního množení. Z tohoto hlediska je zařazení 
kvasinky Saccharomyces cerevisiae následující [45]: 

• Říše:Houby (Fungi) 
o Oddělení:Houby vřeckovýtrusné (Ascomycota) 

 Pododdělení:Saccharomycotina 

• Řád:Kvasinkotvaré (Saccharomycetales) 
o Čeleď:Kvasinkovité (Saccharomycetaceae) 

 Rod:Kvasinka (Saccharomyces) 

Saccharomyces cerevisiae (Meyen ex E. C. Hansen 1883), tento druh se dále dělí na 
dva poddruhy: 

• Subspecies: Saccharomyces cerevisce supsp. cerevisiae nov. comb.  
• Saccharomyces cerevisce supsp. uvarum nov. comb. 

Oba poddruhy považujeme za sdružené, odlišující se v některých projevech 
morfologicky a taky fyziologicky způsobem zkvašování rafinosy.  

Saccharomyces cerevisce supsp. cerevisiae – jsou elipsoidní, kulovité, cylindrické až 
protáhlé buňky dlouhé 3,7 – 9,7 µm. Vegetativní buňky se přímo mění na asky, obsahující 
1 – 4 kulovité spory s hladkými stěnami.  

Saccharomyces cerevisce supsp. uvarum -  jsou elipsovité, někdy protáhlé buňky. 
Diploidní kmeny vytvářejí stromečkovité pseudomycelium a rozměry jejich buněk se 
shodují s rozměry susp. cerevisiae.  

Saccharomyces carlsbergensis - vyšlechtěné triploidní nebo aneuploidní buňky 
dlouhé 7 – 8 µm. Jde o pivovarské šlechtěné kvasinky.  

Sdružený druh Saccharomyces cerevisiae se v praxi používá hlavně v klasickém 
kvasném průmyslu [45]. 

4.2. MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE KVASINEK 

4.2.1. Morfologie buňky 

Velikost buněk kvasinek je pod hranicí viditelnosti volným okem, a proto je 
pozorujeme vždy mikroskopem. Přeměna tvaru buněk nastává vlivem vnějších podmínek a 
úzce souvisí s vlastní funkcí buněk. Za základní tvar buněk kvasinek považujeme rotační 
elipsoid a odchylky tvarů jsou dvojího druhu: změna na kulaté tvary, podlouhlé až vláknité 
tvary, zobrazeny na obrázku 19 [46]. 
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Obrázek 19: Různé tvary buněk kvasinek (upraveno) [46](1 - kulaté, 2 – oválné, elipsoidní, 3 – 

citronkovité, 4 – ogivální, 5 – lahvovité, 6 – podlouhlé, 7 – vláknité). 

4.2.2. Morfologie kultury 

Rozmnožování kvasinek v kapalném médiu se projevuje zákalem. Čím rychleji se 
buňky množí, tím je zákal intenzivnější a buňky menší a lehčí. Některé kultury rodů 
Candida, Endomyces, Trichosporon apod. tvoří na povrchu kapalného média pevný hrubý 
povlak s vrstvou kůžovité konzistence. Povrch kolonie na pevném agarovém médiu je 
charakteristický tvorbou malých, ale vysokých kolonií a může být hladký s vyvýšeninou 
uprostřed, skrčený, nebo radiálně a koncentricky čárkovaný. U kmene Saccharomyces 
cerevisiae při tetrádové analýze byly zjištěny dvě hladké a dvě drsné monosporové 
kolonie. Typy povrchů a okrajů kolonií ukazuje obrázek 21a různé typy průřezu koloniemi 
je zobrazen na obrázku 20 [46]. 

Kromě extrémních typů hladkých a drsných kolonií existuje více přechodných 
fenotypů, např. silná schopnost Saccharomyces cerevisiae kvasit potlačuje drsný fenotyp a 
drsné mutace vznikají v nepřítomnosti zkvasitelného sacharidu. 

 

Obrázek 20: Různé typy průřezu koloniemi, (upraveno) [46](1 – hladká kolonie, 2 – hladká kolonie 
vyvýšená uprostřed, 3 -  hladká kolonie kráterovitá,  4 - plochá kolonie rozšířená, 5 – kráterovitá kolonie 

uprostřed kudrnatá, 6 – vyvýšená kudrnatá kolonie, 7 – plochá, zvlněná kolonie, 8 – rhizoidní kolonie 
s pseudomyceliem ). 
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Obrázek 21: Typy povrchů a okrajů kolonií (upraveno) [46] (1 – centrálně pruhované, 2 – radiálně 
pruhované, 3 - ucelený okraj, 4 – lalokovitý okraj, 5 – pilovitý, 6 – cípovitý, 7 – kořínkovitý). 

4.2.3. Růst a množení 

Růstem buněk kvasinek se rozumí zvětšování obsahu buňky; růstem kultury 
zvětšování počtu buněk, tedy celkové zvětšení živé hmoty kvasinek, tj. biomasy. Na růst a 
rozmnožování potřebují kvasinky správnou výživu. Tu přijímají ze živného prostředí 
(živná půda, živina, živné médium), které musí plnit určité předpoklady. Základními 
složkami výživy kvasinek jsou: 

• voda (alespoň 30 % pro kvasinkovité formy), 
• zdroj uhlíku a dusíku (cca 1 – 10 % ve formě sacharidů jako D-glukózy, D-

manózy, D-fruktózy), 
• prvky důležité pro stavbu živé hmoty – biogenní prvky (P, Mg, Ca), 
• prvky potřebné v malém množství – stopové prvky (Cu, I, Mo, Co, Zn), 
• vitaminy (biotin, kyselina listová, inositol, kyselina pantotenová, p-amino 

benzoová, niacin, pyridoxin, riboflavin, tiamin) a růstové látky. 

Rychlost množení kvasinek pučením je pro některé kvasné výroby důležitá. Posuzuje 
se podle množství buněk nebo hmotnosti biomasy kvasinek. Počet buněk se stanoví v 1 ml 
kvasné tekutiny počítáním v Bürkerově komůrce. Průběh růstu se dá sledovat stanovením 
přírůstků v pravidelných časových intervalech od naočkování. Grafickým vyjádřením je 
křivka ve tvaru S – růstová křivka, která ukazuje, že kultura během růstu přechází vícerými 
fázemi buňkového cyklu: 

• Počáteční stacionární fáze (lag fáze)–počet buněk se nezvyšuje, ale zvětšuje se 
biomasa a v průběhu této fáze buňky čerpají energii a připravují se na 
rozmnožování.  

• Exponenciální fáze (logaritmická) –nejbujnější růst a největší zrychlení růstu.  
• Stacionární fáze – má dvě pod-fáze, a to fázi zpomaleného růstu (retardační) a 

vlastní stacionární fázi. 
• Fáze odumírání – růst se zpomaluje a zastavuje. Nastává smrt a zánik 

kultury [46]. 

Kvasinky jsou buněčné organismy, které se množí pučením nebo dělením 
přihrádkami. K této původní charakteristice později přibyla také tvorba pseudomycelia. 
V podstatě existují dva typy rozmnožování kvasinek: 

Vegetativní rozmnožování (nepohlavní) pučením nebo dělením přihrádkami, kdy se 
konidie vytvářejí na zvláštních buňkách nebo buněčných útvarech, tzv. konidiace. Tento 
způsob využívá většina rodů kvasinek. Pučení kvasinek začíná tak, že se na mateřské 
buňce objeví nový výběžek. Současně se prodlužuje jádro a prorůstá do nově tvořící se 
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buňky. Jádro se dělí mitoticky, zdvojením genomu, čímž se syntetizuje také DNA, až se 
oddělí nové jádro. Výběžek se zvětšuje, až vznikne nová dceřinná buňka. 

Sexuální fruktifikace s vytvářením asků a bazidií (pohlavní), na základě čehož je 
dělíme na druhy Ascomycotina a Basidiomycotina. Tento typ rozmnožování je 
charakteristický pro rod kvasinek Saccharomyces a je popsán na obrázku 22[47, 48]. 

 
Obrázek 22: Pohlavní rozmnožování kvasinkovité buňky rodu Saccharomyces (upraveno) [48]. (Spojením 
dvou haploidních buněk (a, α), konjugací a spojením jejich jader karyogamií vzniká diploidní jádro (a/α), 

pak následuje dělení jádra meiózou na 4 haploidní jádra.) 

4.2.4. Cytologie kvasinek 

Vegetativní kvasinková buňka se skládá ze silné a pevné buněčné stěny, jemné 
cytoplazmatické membrány, cytoplazmy, která již obsahuje řadu membránových struktur a 
jádra, které je od cytoplazmy odděleno dvojitou jadernou membránou. Pohybové orgány, 
tj. bičíky, vegetativní buňky kvasinek nemají. Některé rody tvoří pohlavní spory. 
Schematický nákres kvasinkovité buňky je na obrázku 23 [49]. 
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Obrázek 23: Schematický nákres kvasinkovité buňky s popisem (upraveno) [48]. 

Buněčná stěna  - má silnou a pevnou strukturu a chrání buňku před mechanickými 
vlivy vnějšího prostředí. Velkými póry stěny mohouvolně procházet všechny 
vysokomolekulární sloučeniny, jako jsou polysacharidy a bílkoviny. Z elektronového 
mikroskopu bylo zjištěno, že nejrozsáhlejší skupina kvasinek rodu Saccharomyces je 
tvořena třemi vrstvami, navzájem odlišnými po chemické stránce. Hlavní složkou buněčné 
stěny, která tvoří až 80 % sušiny, jsou polysacharidy (glukány, u S. cerevisiae také 
mannany). Kromě sacharidů a bílkovin jsou v buňce přítomny také lipidy, fosforečnany a 
fosfolipidy. U Saccharomyces cerevisiae je vnitřní vrstva stěny složena z glukánu a 
bílkovin, pak následuje glukomannan s bílkovinami a na povrchu se nacházejí mannany 
s bílkovinami a malým množstvím lipidů. Na povrchu stěny kvasinek jsou patrné jizvy, 
které se v elektronovém mikroskopu jeví jako mírně vyvýšené prstence. Na jedné straně, 
z pólu buňky, je možné pozorovat také zvláštní jizvu, která zůstala na místě po spojení 
s mateřskou buňkou, tzv. jizva zrodu [48, 49]. 

Cytoplazmatická membrána – se jeví jako průhledná, homogenní hmota, u starších 
buněk se objevují zrníčka a jemná nebo větší vakuolizace. Cytoplasma kvasinek obsahuje 
systém dvojitých membrán, což je endoplasmatické retikulum. Dále jsou přítomny: 

• mitochondrie – s různým tvarem, které jsou centrem dýchání a oxidační 
fosforylace. Jsou obklopeny dvěma membránami s vychlípením – kristy, 

• vakuoly – v nich jsou uloženy zásobní nebo odpadní látky, 
• Golgiho aparát – membránový útvar v cytoplasmě kvasinek. Má tvar plochého 

měchýře a jeho funkcí je transportovat prekurzory buněčné stěny z cytoplazmy 
přes cytoplazmatickou membránu, 

• mikrotubuly – systém rourek umožňující vnitrobuněčný pohyb organel buňky, 
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• jádro – od cytoplazmy oddělené dvojitou jadernou membránou s velkými póry a 
je umístěno přibližně uprostřed buňky. U kvasinky Saccharomyces cerevisiae 
bylo zjištěno 16 chromozomů v haploidním jádře, což potvrzuje i jeho 
sekvenování [48, 49]. 

4.2.5. Chemické složení buňky 

Množství produkčních kmenů kvasinek neustále narůstá, protože se hledají nejlepší 
kmeny pro nejrůznější substráty. Přirozené je, že i chemické složení bude různé, podle 
toho, jestli se bude posuzovat hmota saccharomycety, kandidy, rodotoruly, nebo 
jednobuněčné, myceliové, sedimentující kvasinky. 

Buněčná hmota kvasinek obsahuje 65 – 83% vody, tedy poněkud méně, než je tomu 
u bakterií. Obsah vody závisí na druhu kvasinek, stáří buněk a kultivačních podmínkách. 
Produkční kvasinky se pěstují v kapalných fermentačních půdách, od kterých se oddělují 
odstředěním, filtrací, usazováním apod. Voda uzavřená v prostorech mezi buňkami se 
nazývá mezibuněčná (intercelulární), na rozdíl od vody obsažené vbuňce, vnitrobuněčná 
(intracelulární). Například v pivovarském lisovaném droždí s obsahem kvasinek 
Saccharomyces cerevisiaebývá asi 75 % vody a 25 % sušiny a v sušeném droždí 
s obsahem kultury Saccharomyces cerevisiae bývá asi jen 5– 10% sušiny [46, 49]. 

Jednotlivé buněčné struktury neobsahují stejné množství vody. Nejvíce vody je 
obsaženo v cytoplazmě, šťávě vakuol, méně v jádře, buněčné stěně a sporách [46]. 

Popel, zbytek po spálení biomasy, s důkladně odstraněnou živnou půdou se mění 
v závislosti na kmenu, řase a druhu kultivačních podmínek. V sušině pivovarských a 
pekárenských kvasinek tvoří obsah popela 8 – 9 %. Hlavní složkou popela je oxid 
fosforečný. Nukleové kyseliny představují 10 % sušiny, strukturní polysacharidy kolem 
5 % [46, 49].  

V důsledku poměrně velkého množství nukleových kyselin nemůže buněčná hmota 
kvasinek nahradit celý obsah živočišných bílkovin ve výživě člověka, neboť vysoký obsah 
RNA a purinů vede ke vzniku dny. Z organických sloučenin se v nízkých koncentracích 
vyskytují zejména vitaminy skupiny B (B1, B2, B6), provitamin D (ergosterol). Z iontů 
kovů jsou v největším množství zastoupeny K+, Na+, Ca2+, Mg2+, ostatní tzv. stopové 
prvky jsou obsaženy jen ve zlomcích procenta [49]. 

4.3. Metabolismus kvasinek 

Látková přeměna, která se odehrává v buňkách kvasinek a jejich činností také 
v prostředí, kde rostou a rozmnožují se, se nazývá metabolismus. Metabolismus v podstatě 
může směřovat: 

• k biosyntéze látek, různých složek buňky a jejich obalů, která se nazývá 
anabolismus nebo asimilační proces, kdy buňka energii potřebuje, a proto 
hovoříme o endotermických reakcích, 

• k rozkladu látek, degradaci nazývané katabolismus nebo disimilační proces, kde 
se energie uvolňuje, a proto hovoříme o exotermických reakcích [46]. 
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4.3.1. Dýchání 

Dýchání nebolirespirace (z lat. Respire – dýchat) je proces uvolňující energii 
množstvím reakcí, při kterých se přenášejí elektrony. Při tomto procesu se uplatňují dvě 
skupiny přenašečů: 

• Donory – jsou to zpravidla organické sloučeniny, nebo jejich ionty. 
• Akceptory – konečným akceptorem je molekulový kyslík. 

Celý soubor těchto reakcí se nazývá dýchací řetězec, zobrazen na obrázku 23. 
V podstatě je to biologická oxidace, jejímž výsledkem je uvolněná energie do 
makroenergetických vazeb ATP, jelikož aerobně metabolizující kvasinky oxidují glukózu 
na oxid uhličitý a vodu. Při úplné oxidaci glukózy se uvolní 2881 kJ. Při anoxidační 
přeměně glukózy na etanol a oxid uhličitý je to jen asi 3 – 5 % ATP, získaného 
biologickou oxidací. Při přenosu 2 H z NADH2 na kyslík jsou jenom tři elektronové 
přechody související s fosforylací (ADP → ATP), přičemž se přenášejí maximálně jen tři 
molekuly ortofosfátu. Jsou tady tři přenašeče: pyridinový, flavoproteinový, cytochromový 
systém.  

 
Obrázek 24: Dýchací řetězec [50] ( NAD+-nikotinamidadenindinukleotid, FAD – fosfát aminoadenin, CoA – 
acetyl koenzym A, CoQ – koenzym Q, ADP – adenozindifosfát, ATP – adenozintrifosfát, E0 - potenciál). 

4.3.2. Kvašení 

Kvašení nebo fermentace (z lat. fermentatio – kvašení) je anoxidační proces při 
přeměně sacharidů na etanol a oxid uhličitý. Dokazuje se jednoduše v plynovkách vývojem 
plynu.  

Kvašení předchází celý proces substrátové fosforylace, až po vznik kyseliny 
pyrohroznové. Na výstavbu tiaminpyrofosfátu (TPP), se využívá fosforylace a jako zdroj 
můžeme použít pivovarské kvasinky. Důležité je, že koenzym TPP je potřebný na produkci 
každého fermentačního produktu, který se tvoří z kyseliny pyrohroznové dekarboxylací. 
Procesem dekarboxylace vzniká v každé kvasící kapalině také acetoin a diacetyl. Podle 
produkce vedlejších produktů kvašení nebo způsobu dekarboxylace kyseliny pyrohroznové 
se rozlišuje pět různých alkoholových kvašení.  
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Procesy dýchání a kvašení se navzájem spojují. Z termodynamického hlediska, 
pokud buňka zpracovává sacharid oxidačně nebo anoxidačně, uvolňuje se spalné teplo a 
čím je větší, tím méně energie se uvolní pro buňku podle rovnic: 

Oxidace glukózy dýcháním 
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 2,82 MJ      (8) 
2,82 MJ 
Štěpení glukózy kvašením na etanol 
C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2 + 0,092 MJ      (9) 
2,82 MJ2 . 1,34 MJ    
Štěpení glukózy na kyselinu mléčnou 
C6H12O6 → 2 CH3CH2OH . COOH + 0,094 MJ (10) 
2,82 MJ  2 . 1,36 MJ  

Oba procesy se dají měřit manometricky, podle spotřeby kyslíku, nebo podle 
vylučování oxidu uhličitého. Poměr dýchání a kvašení vyjadřuje respirační kvocient -  QR. 
V pekařském droždí je jeho hodnota 2 – 3, ve vinných kvasinkách 6 – 10 a ve spodních 
pivovarských kvasinkách 10 – 30 [46]. 

4.3.3. Rezistence a detoxikace 

Významné jsou pokusy, u kterých si kvasinky zvykají na různé sloučeniny. 
Vypěstovaly se tak kvasinky draslíkové, sodíkové, amonné, kyanidové apod. Úspěšná byla 
i adaptace vinných kvasinek na prostředí s vyšším obsahem síranu měďnatého. 1 M 
koncentraci CuSO4 přežilo 70 % buněk. Pokud se kvasinky přeočkovaly do nového média, 
přežily v dvojnásobně vyšším počtu.  

Kyselina ribonukleová podporuje rezistenci kvasinek vůči mědi. Jestliže se v buňce 
zabrzdí proces směřující k oxidačnímu katabolismu azidem sodným nebo 2,4-
dinitrofenolem, stane se buňka vůči mědi rezistentní. 

Některé aminokyseliny se mohou uplatnit přímo při detoxikaci jedovatých látek. 
Sloučeniny obsahující metylové skupiny je mohou vnášet do jedovatých látek a 
metylačním procesem je proměnit na méně toxické nebo prchavé. Detoxikačním 
mechanismem odstraňují pivovarské a vinné kvasinky z moštu nebo mladiny toxické soli 
arzenu, které se tam dostaly z hroznů nebo chmelu [46].  

4.4. Využití kvasinek 

4.4.1. Potravinářské biotechnologie 

V přírodě hrají mikroorganismy zásadní roli v biologickém koloběhu. 
Mikroorganismy sloužily člověku již dávno předtím, než byly objeveny. Egypťané 
používali před 6000 lety kvasinky k výrobě chleba a z téměř stejné doby pochází zprávy o 
výrobě sýrů. Jak již bylo uvedeno, nejdůležitější, a to z ekonomického hlediska,pro oblast 
biotechnologie je v současnosti průmyslová mikrobiologie neboli mikrobní, fermentační, 
kvasný průmysl.  

Z více než 500 dnes známých druhů kvasinek je nevýznamnější a nejdéle používaná 
kvasinka Saccharomyces cerevisiae, jejichž speciálně vyšlechtěné kmeny slouží při 
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výroběpiva, vína a dalších alkoholických nápojů, etanolu, pečiva a také pro získávání 
mikrobních bílkovin [51]. 

Výroba etanolu – etanol se vyrábí alkoholovým kvašením cukerných roztoků. 
Hroznový cukr se při kvašení mění na etanol a oxid uhličitý, prostřednictvím přeměny 
komplexů enzymů, které produkují kvasinky.  

Výroba vína – víno se vyrábí kvašením ovocných nebo hrozinkových šťáv, přičemž 
surovinou na výrobu jsou rozinky, pomocí vinných kvasinek rodu Saccharomyces a 
zejména pro tokajskou oblast druh carlsbergensis. 

Výroba piva – k výrobě piva se používají různé kmeny kvasinek Saccharomyces 
cerevisiae a od nich odvozených tříd. Speciálně pro výrobu piva je to šlechtěná kvasinka 
S. cerevisiae var. carlbergensis. Horní pivovarské kvasinky se používají při výrobě piv 
svrchním kvašením mladiny vyráběné infuzním postupem. Výroba piva i jakost hotového 
výrobku může být negativně ovlivněna patogenními kvasinkami, které pak mění 
organoleptické vlastnosti piva, jako chuť. Jedná se o mléčné bakterie Lactobacillus a 
Pediococcus [52]. 

Výroba droždí – představuje lisovanou formu pekařských kvasinek Saccharomyces 
cerevisiae. Výroba představuje několika stupňovitý proces (generace). Základní surovinou 
pro výrobu droždí je melasa – odpadní látka z výrobycukru. IV. generace je expedice 
droždí. Pekařské kvasinky mohou být také využity k výrobě ergosterolu, které v nich tvoří 
až 80 – 90 % všech sterolů. Kontaminaci představují kvasinky Candida utilis, Candida 
tropicalis, Saccharomyces exitus, na povrchu se někdy vyskytuje Oidium lactis. Podle 
potravinářského kodexu, třetí část, hlava 22., se dělí droždí jako: 

• pekařské  - kvasinky druhu Saccharomyces cerevisiae, 
• aktivní sušené pekařské droždí – vyrobené sušením proudem horkého vzduchu ve 

speciálních sušárnách, 
• sušené potravinářské droždí – sušené pekařské droždí při teplotě více než 100 °C, 

bez kvasní aktivity (použito na vlastní experiment, viz kapitola 6.), 
• sušené pivovarské  - kmen Saccharomyces cerevisiae var. Carlsbergensis, 

rozstřikováním s vysokým podílem vitaminů B [52, 53]. 

4.4.2. Genové inženýrství 

Genetické inženýrství tvoří významnou složku rozvoje mikrobiálních technologií. Je 
novou oblastí metodického a technického přístupu k řešení dědičnosti její podstaty a 
proměnlivosti.  

Genová manipulace představuje soubor nových technik, kterými je možné 
programově ovlivňovat živé systémy směrem k žádaným funkcím. Souborem těchto 
nových technik lze z buňky izolovat kterýkoliv gen. Kmeny Saccharomyces cerevisiae 
jsou geneticky dobře charakterizovány a u mnohých byla nalezena plazmidová DNA 
(2 u DNA), která se stala základem ke konstrukci celé řady plazmidových vektorů [54]. 

Přehled některých dalších výzkumů u kvasinek Saccharomyces cerevisiae: 

• Dokazování exprese aminokyselin Candidy albicans v Saccharomyces cerevisiae. 
• Proteolytická degradace galaktosového přenašeče Gal – 2 u kvasinky S. cerevisiae 

je mechanismem jeho katabolické inaktivace. 
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• Úloha transkripčních faktorů při vícenásobné rezistenci proti inhibici u kvasinek 
S. cerevisiae. 

• Stanovení dvouvláknových zlomů DNA po indukci a opravě v kvasinkách 
S. cerevisce metodou pulzní elektroforézy apod. [55, 56]. 

4.4.3. Environmentální biotechnologie 

Mikrobiální technologie představují v současné době jediný typ perspektivních 
průmyslových technologií, který je schopen řešit tři problémy naší planety: potravinářský, 
energetický a životní prostředí. Zahrnuje šlechtění organismů s překročením 
mezidruhových či dokonce mezirodových bariér, zdraví společnosti, kontrolu znečištění, 
recyklaci hrubých materiálů a výrobu na energii bohatých paliv, z hrubých biologických 
materiálů (biomasy) [54]. 

Akumulace kovů mikroorganismy 

Ionty kovů nacházející se ve vodném roztoku mohou být v některých případech 
adsorbovány mikroorganismy a tak z roztoku odstraněny. Při adsorpci se uplatňují různé 
druhy mikroorganismů a mechanismus účinku je rovněž různý. Řada těchto reakcí je 
nezávislá na funkcích buňky, mohou je tedy realizovat i mrtvé buňky – biosorpce. 
Příkladem akumulace kovů mikroorganismy může být např. precipitace Fe3+ ve formě 
Fe(OH)3 na polysacharidových pouzdrech bakterií, adsorpce uranu ve formě UO2

2+ 
na povrchu Saccharomyces cerevisiae. 

Nejdůležitější možné využití je použití jako biofiltrů pro čištění odpadních vod 
[52, 57, 58]. 

Přehled některých dalších výzkumů u kvasinek Saccharomyces cerevisiae: 

• vliv Cd2+ na kvasinkovité buňky, 
• cytotoxický účinek chlorovaných derivátů na Saccharomyces cerevisiae, 
• tolerance některých druhů kvasinek vůči iontům těžkých kovů [55, 56], 
• biosorpce (použit byl radioaktivní 85Sr), Sr2+iontů kvasinkami Saccharomyces 

cerevisce za nerůstových podmínek [59], 
• biosorpce (použit byl radioaktivní 60Co), Co2+ iontů kvasinkami Saccharomyces 

cerevisce za nerůstových podmínek [60]. 
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5. BIOSORPCE V LABORATORNÍCH EXPERIMENTECH 

Proces odstranění kovů z vodných roztoků, nebo proces opětovného získávání kovů 
(desorpce) biosorpcí spočívá v kontaktu pevné a kapalné fáze. Celý proces se skládá 
z cyklu zachycení kovu a desorpčního cyklu. Při studiu rovnovážných parametrů biosorpce 
v laboratorních podmínkách se nejčastěji využívá diskontinuální uspořádání, z důvodu 
relativně jednoduchých experimentů. Celý proces probíhá hodně rychle, často je potřeba 
jenom několik hodin na ustálení rovnováhy. Jako bezpečně jistý čas na ustálení rovnováhy 
se nejčastěji volí 16 až 24 hodin. Základní postup diskontinuálního experimentu je 
schematicky znázorněn na obrázku 25 [4]. 

 
Obrázek 25: Postup při diskontinuálním sorpčním experimentu (upraveno) [4]. 

V praxi se kovy znečištěná voda přivedená na povrch vede do reaktoru, kde probíhá 
biologická/biochemická degradace, transformace, mineralizace kontaminantů 
prostřednictvím mikroorganismů při optimalizovaných podmínkách. Výsledkem 
biochemických pochodů v reaktoru jsou netoxické (méně toxické) produkty a vyčištěná 
voda. I když jsou produkční podmínky bioprocesů ve srovnání s chemickými mírné (nízké 
teploty, tlaky, neutrální prostředí), bioreaktory se konstruují z nerezavějící oceli, aby se 
udržela čistota procesu. Po ukončení fermentačního procesu je potřeba oddělit biomasu od 
produktů. Na izolaci se používají ultraodstředivky (pro bakterie a kvasinkovité organismy) 
a biofiltry (pro plísně) [1, 61]. 

Bioreaktory je možné dělit podle více kritérií. Mohser zohledňuje tyto skutečnosti: 

• geometrie – druh rozdělení katalytické masy v objemu reaktoru. Podle toho jsou 
reaktory děleny na reaktory s mikrobiální masou ve tvaru vloček a ve tvaru filmů, 

• způsobu práce reaktoru: 
o vsázkový (diskontinuální – batch), 
o vsázkový průtokový (fed - batch),  
o semikontinuální (repeatedfed - batch), 
o kontinuální, 

• stavu promíchávání v reaktoru: 
o ideálně míchaný reaktor, 
o totálně segregovaný. 

Výhodou bioreaktorů je možnost efektivního procesu čištění kovy kontaminované 
vody na konkrétním typu technologie (typ bioreaktoru, mikroorganismů, kontaminantů) 
[1, 61]. 
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5.1. KINETIKA BIOSORPCE 

Základní parametry ovlivňující biosorpční rovnováhu jsou: 

• teplota, 
• hodnota pH, 
• koncentrace biomasy, 
• přítomnost jiných iontů. 

Z chemického hlediska by teplota měla ovlivnit sorpci, vzhledem k převládajícímu 
ději. Jestli je tímto dějem fyzikální adsorpce, měla by účinnost procesu růst s klesající 
teplotou, protože jde o exotermický děj. Jestliže, v převládajícím ději jde o chemisorpci, 
měla by účinnost procesu růst s rostoucí teplotou. Na základě studií se zjistilo, že optimální 
teplota v rozpětí 20 – 35 °C nemá velmi výrazný vliv na průběh procesu[4]. 

Hodnota pH má významný vliv na rozpouštění a chování kovů v roztoku a na 
aktivitu funkčních skupin biomasy. Základními složkami buněčné stěny mikroorganismů 
jsou hydroxylová, karbonylová, aminová, imidová, iminová a tioeterová funkční skupina, 
které jsou protonovány a deprotonovány v závislosti na hodnotě pH prostředí. Zvyšování 
hodnoty pH má za následek negativní náboj buněčné stěny až do okamžiku, dokud nejsou 
všechna deprotonovaná místa obsazena, což napomůže adsorpci kationtů v roztoku. 
Většinou dochází ke zvyšování akumulace kovů až po hodnotu pH, při které se daný kov 
sráží. Tento princip platí pro ionty, které jsou v Pearsonově škále zařazeny mezi střední 
ionty, např. Cu2+, Zn2+, Pb2+, Cd2+. Biosorpce kationtů kvasinkami Saccharomyces 
cerevisiae je optimální při pH do 5,9 [4, 59]. 

Specifickou adsorpci ovlivňuje také koncentrace biomasy, kde se předpokládá, že její 
vzrůst vede k interferenci mezi vazbovými místy, což způsobuje pokles a zvýšení 
koncentrace biomasy. Druhým jevem je snížení sorpčního koeficientu při rostoucím 
poměru biomasa/voda. Vysvětlením je nedokonalá separace, tj. existence třetího jevu, a to 
úlomků buněčné stěny [4, 62]. 

Vzorec pro výpočet specifické sorpce v závislosti na čase při diskontinuálním laboratorním 
experimentu vyjadřuje následující vztah: 

qt =  V. (ci – ct) / m (1) 

Kde: 

qt – specifická adsorpce v čase v mg.g-1, 

V – objem roztoku v l, 

ci – počáteční koncentrace v mg.l-1, 

ct – koncentrace kovu v čase v mg.l-1, 

m – hmotnost biomasy v g.l-1 [2, 57,64].  

Jelikož se proces biosorpce využívá nejčastěji při čištění odpadních vod s obsahem 
různých iontů kovů, je potřeba brát v úvahu i tento faktor. Přítomnost jiných iontů může, 
ale taky nemusí, ovlivnit odstranění daného kovu z roztoku [4, 57]. 
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5.2. ROVNOVÁŽNÉ ADSORPČNÍ MODELY 

Při návrhu procesu biosorpce v průmyslové praxi je vývoj matematického modelu, 
který popisuje rovnovážné chování v systému biomasa/kov, hodně důležitý.  

Nejrozšířenější modely popisu chování jsou Langmuirova a Freundlichova adsorpční 
izoterma [4, 33]. 

Langmuirova adsorpční izoterma – vztah, který kvantitativně popisuje rovnováhu při 
adsorpci molekul na povrch adsorbentu při izotermických podmínkách [37, 65]. Obrázek 
26 popisuje tvar Langmuirovy izotermy pro sorpci Sr2+ iontů kvasinkami Saccharomyces 
cerevisiae za stanovených podmínek experimentálně [59]. 

Rovnice pro adsorpci z roztoku má tvar: 

Qeq=
	.		 	.

	.
=  (2) 

Kde: 

Qeq – rovnovážné množství adsorbované látky (adsorbátu) na povrchu tuhé fáze vztažené 
na jednotku hmotnosti adsorbentu (mg.g-1), 

Ceq – rovnovážná koncentrace v roztoku (mg.dm-3), 

b – konstanta izotermy. 

Linearizovaný tvar Langmuirovy izotermy popisuje následující vztah: 

= +
	.		

 (3) 

 

 
Obrázek 26: Langmuirova izoterma pro biosorpci Sr2+ iontů kvasinkami Saccharomyces cerevisiae 

(upraveno) [59]. 
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Freundlichova izoterma – je empiricky odvozený vztah, který popisuje závislost míry 
adsorpce molekul na tuhý adsorbent na tlaku a teplotě. Kvantitativně popisuje adsorpci na 
energeticky heterogenní povrchy [37, 57, 66]. Obrázek 27 popisuje tvar izotermy podle 
Freundlicha pro sorpci Sr2+ iontů kvasinkami Saccharomyces cerevisiae za stanovených 
podmínek experimentálně [59]. 

Rovnice pro adsorpci z roztoku má tvar: 

Qeq= .
/  (4) 

Kde: 

K – konstanta izotermy, 

Qeq – rovnovážné množství adsorbované látky (adsorbátu) na povrchu tuhé fáze vztažené 
na jednotku hmotnosti adsorbentu (mg.g-1), 

Ceq – rovnovážná koncentrace v roztoku (mg.dm-3). 

Jestliže Ceq=1, pak K představuje množství adsorbované látky při rovnovážné 
koncentraci 1 mol.dm-3. Hodnota 1/n charakterizuje míru přiblížení izotermy k přímce. 
S rostoucí teplotou hodnota koeficientu K klesá a 1/n se zvyšuje.  

Linearizovaný tvar izotermy podle Freundlicha popisuje vztah: 

log Qeq = log K + 1/n . log Qeq (5) 

 

 

Obrázek 27: Freundlichova izoterma pro biosorpci Sr2+ iontů kvasinkami Saccharomyces cerevisiae [59]. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem diplomové práce je experimentální ověření sušených potravinářských 
kvasinek Saccharomyces cerevisiae (mrtvé biomasy) při procesu biosorpce, 
prováděnév laboratorních podmínkách na modelových roztocích těžkých kovů mědi, niklu 
a zinku o zvolené koncentraci a pH charakteristickém pro metodu biosorpce,s určením 
snížení koncentrace jednotlivých kovů v roztoku po reakci s biosorbentem, určením 
maximální adsorpční kapacity a změny koncentrace kovů navázaných na biosorbent. 

Praktická část předkládané diplomové práce je koncipována do tří na sebe navazující 
části: 

1) Původ, odběr a označení biosorbentu, analýza biosorbentu, příprava modelových 
roztoků kovů, vlastní biosorpce. 

2) Pracovní postup pro experimentální stanovení (metodika). 
3) Analýza vzorků metodou AAS s plamenovou atomizací podle příslušných 

norem. 

6.1. Původ vzorku biosorbentu 

Použitý biosorbent byl získán ze společnosti OLD HEROLD HEFE, s.r.o. se sídlem 
v Trenčíně, jako potravinářské droždí v sušené neaktivní formě, jehož hlavním obsahem 
jsou mrtvé kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Odpadní produkt při výrobě cukru – 
melasa, z výrobního podniku Povážský cukr, se sídlem v Trenčínské Teplé, je přivezena a 
skladována v tancích společnosti OLD HEROLD HEFE, s.r.o., kde je proveden základní 
analytický rozbor (stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla, stanovení cukernatosti 
polarimetricky apod.), pak je načerpána do mobilních zásobníků a převezena do dceřiné 
společnosti LALLEMAND Inc., se sídlem ve Vídni, kde probíhá fermentační proces. Po 
ukončení etanolové fermentace je odpadní produkt, tzv. melasová zápara (kvasničné 
mléko), opět převezena do Trenčína, uskladněna a chlazena, poté je sběrným systémem 
potrubí kvasničné mléko přečerpáno do zásobníku, pak do pasterizační nádrže, a odtud 
putuje přes nasávací systém a systém filtrů přímo do válcové rotační sušárny, kde je 
dávkována rozstřikováním a suší se při teplotě 135 °C. Pak je výrobek šnekovým 
zařízením přesunut do válcovéhomlýna, kde se pomele a propadá přes síta s velikostí ok 2 
mm, pak 1 mm, ukončené přepadem na trubkovitý šnekový podávací dopravník na 
vibrační síto s velikostí ok 1 mm, pak propadá produkt na magnetický pás s propadem 
přímo do pytlů, na váhu, kde je balen do 25 kg pytlů z dvojného papíru vevnitř a venku 
obalených PE. Uskladněn je v chladicím boxu při teplotě 2 – 8°C a exportován do dceřiné 
společnosti SOLUTAGUSE – TALLINN v Estonsku. 

6.2. Odběr a označení biosorbentu 

Vzhledem k tomu, že jde o druhotnou surovinu, vyráběnou pro další využití, je 
účelem popsat způsob odběru vyráběného výrobku, aby bylo možné vykonat objektivní 
kontrolu kvality, a to ve všech kvalitativních parametrech jak mikrobiologických, tak 
fyzikálně-chemických.  

Odebírání vzorků hotového výrobku je rozděleno na tři etapy: 

• Etapa 1 – odebírání vzorků během výroby. 
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• Etapa 2 – sumarizace a příprava vzorků pro laboratorní účely. 
• Etapa 3 – archivace vzorků. 

Vzorek o hmotnosti přibližně 400g byl odebrán sterilní lopatkou pro odběr vzorkůdo 
uzavíratelného PE sáčku z 80. pytle během výroby s označením (název, LOT, datum 
odběru, číslo pytle) pro další analýzu.   

Každé balení hotového výrobku musí být náležitě označeno, podle směrnice ES o 
označování výrobků v potravinářství. U nestandardního výrobku je řádné označení etiketou 
s názvem výrobku a "O", u standardního, opatřen etiketou s údaji: název výrobku, šarže, 
datum výroby a datum spotřeby, číslo balení – pytle, hmotnost. 

Vzorek pro vlastní experiment je zobrazen na obrázku 28. 

 
Obrázek 28: Sušené neaktivní potravinářské droždí (Saccharomyces cerevisiae), vzorek LB/2130. 

Název: sušené neaktivní potravinářské droždí (Saccharomyces cerevisiae), dále jen 
(LB/2130). 

Datum odběru: 09. 02. 2015 
Číslo pytle: 80. 
LOT – šarže: 502002S (5 - značí rok, 02 – měsíc v kalendářním roku, 002 – pořadí šarže 
v roku, S-Slovensko). 

6.3. Analýza biosorbentu 

Před experimentálním stanovením na modelových roztocích těžkých kovů a při jejich 
přípravě je důležité znát hodnotu pH vzorku a množství vody v biosorbentu v přepočtu na 
sušinu vyjádřenou v procentech Z fyzikálně-chemické kontroly kvality biosorbentu je to 
hodnota, kterou jsem stanovil pomocí laboratorního pH-metru, a hodnotu sušiny 
vyjádřenou v procentech pomocí digitálního laboratorního přístroje. Mikrobiologické 
parametry byly stanoveny v externí laboratoři společnosti CERTIPO, s.r.o. v Trenčíně, 
jejichž hodnocení je uvedeno v příloze 1 této práce. 
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6.3.1. Metodika stanovení pH biosorbentu 

Pro přesné měření hodnot pH roztoku jsem použil laboratorní pH-metr model pH50 
lab. s elektrodou (model 602 – Hamilton), konkrétně 201T-M Plastic Three – in – one. 
Prvním krokem vlastního měření byla kalibrace pH-metru jak pro kyselou, tak neutrální a 
zásaditou hodnotu sadou pufrových tlumících roztoků dodávaných společností 
CHROMSERVIS, s.r.o. Bratislava. Po zapnutí pH-metru jsem vysunul elektrodu ze 
zásobního roztoku (1 M roztoku KCl), vložil do kádinky s destilovanou vodou, opatrně 
osušil. Pak jsem přistoupil k vlastnímu měření, stlačením funkce pH – měření a vložil 
roztok s biosorbentem LB/2130 (který byl připraven rozpuštěním 1 g v 10 g destilované 
vody, přičemž na vážení jsem použil analytické váhy s přesností na dvě desetinná místa 
typu METLER TOLEDO AG204) a změřil hodnotu pH. 

6.3.2. Metodika stanovení sušiny biosorbentu 

Kontrolou sušiny hotového výrobku dostatečně kontrolujeme proces sušení, tj. 
teplotu válců, jejich otáčky, resp. množství mléka přiváděného na válce, pomocí 
laboratorního digitálního přístroje METLER TOLEDO. Vzorek na stanovení sušiny 
LB/2130 ze vzorku odebraného pro analýzu (podle kapitoly 6.1) jsem odebral 
vysterilizovanou naběračkou o hmotnosti přibližně 2 g, vložil na misku do přístroje a 
přístroj jsem uzavřel. Po 2 minutovém odečítání mi přístroj vyhodnotil naměřenou hodnotu 
sušiny automaticky. 

6.4. Příprava modelových roztoků 

6.4.1. Metodika přípravy modelových roztoků Cu, Ni, Zn 

Pro experimentální ověření biosorpce kvasinkami Saccharomyces cerevisiae, vzorek 
LB/2130, jsem připravil modelové roztoky dvojmocných kationtůmědi, niklu a zinku se 
známou koncentrací a známou hodnotou pH, dle tabulky 14. Všechny tři kovy patří mezi 
těžké a některé jejich sloučeniny jsou toxické. 

Tabulka 14: Navážky a hodnoty pH pro přípravu modelových roztoků. 

Kov Vzorec 
sloučeniny 

kovu 

pH Navážka (g) Objem 
odměrné 

baňky (ml) 

Koncentrace 
(mg.l-1) 

*Vstupní 
koncentrace 

(mg.l-1) 

Cu CuSO4.5H2O 5,1 157,17  1000 40 59,70 

Ni NiCl2.6H2O 5,4 121,50 1000 30 29,18 

Zn Zn(NO3)2.6H2O 5,4 91,00 1000 20 22,10 

 

Navážky sloučenin kovů, dle tabulky 14, jsem navážil na analytických váhách 
OHAUS – ANALYTICAL PLUS s přesností na 4 desetinná místa. Každá ze sloučenin po 
navážení byla kvantitativně přenesena do označené 1000 ml odměrné baňky, rozpuštěna 
v destilované vodě, pH jsem upravil pomocí pH-metru typu WTW 330i, kalibrovaného pro 
kyselou oblast 1M roztokem kyseliny chlorovodíkové, viz obrázek 29. 
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Obrázek 29: Modelové roztoky kovů. 

Z každého roztoku jsem pak odebral cca 25 ml vzorku do plastové vzorkovnice, do 
které jsem přidal 1 – 2 kapky koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) pro stabilizaci kovu 
ve vzorku a přenesl je do Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava (CPIT VŠB – TUO) na analýzu pomocí atomové absorpční 
spektrometrie (AAS) s plamenovou atomizací, kde byly stanoveny vstupní koncentrace 
podle norem pro jakost vod, stanovení zinku STN 75 7931, stanovení mědi STN 75 7932, 
stanovení niklu STN 75 7933 a hodnocení kvality vody STN – ISO 8288 Stanovení zinku, 
mědi, niklu, kobaltu, kadmia, olova. Tyto koncentrace, označované jako vstupní, jsou ve 
vlastním experimentálním stanovení brány pro ostatní výpočty kinetiky biosorpce. 

6.5. Experimentální biosorpce 

Biosorpce je proces, při kterém dochází k pasivnímu zachycení kovů na povrchu 
biomasy. Mechanismus nezávisí pouze na metabolismu biosorbentu, ale také na fyzikálně-
chemických interakcích mezi funkčními skupinami buněčného povrchu a iontu kovu. 
Využití mrtvé biomasy pro metodu biosorpce umožňuje lepší možnosti pro průmyslové 
využití procesů.  

6.5.1. Metodika experimentální biosorpce biosorbent + modelový roztok 

Po analytické přípravě roztoků bylo pomocí odměrného válce přeneseno 500 ml 
každého roztoku do předem označené plastové vzorkovnice a do každé z nich byl 
kvantitativně nasypán biosorbent o hmotnosti 3 g.l-1, navážený na analytických váhách 
OHAUS – ANALYTICAL PLUS, s přesností na dvě desetinná místa. Biosorpce probíhala 
při laboratorní teplotě 20 – 22°C. Vzorkovnice byly uzavřeny, opatrně promíchány, a 
abych zajistil dostatečný kontakt biosorbentu s roztokem, byly vzorkovnice umístěny na 
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rotační třepačku  HEIDOLPH REAX 20 s nastavením počtu otáček s rychlostí 13 rpm, viz 
obrázek 30. 

 
Obrázek 30: Rotační třepačka. 

Rotační třepačka byla použita pro 5 vzorků a pro poslední nebylo třepání zajištěno. 
Hodnota pH roztoků byla měřena a kontrolována během prvních dvou odběrů pomocí 
laboratorního pH-metru WTW 330i, kalibrovaného pro kyselou oblast, a pH bylo upraveno 
1 M roztokem kyseliny chlorovodíkové na pH počáteční pro každý roztok. Po spuštění 
rotační třepačky jsem spustil také stopky a vzorky byly odebírány v časových intervalech – 
0,5, 1, 2, 3, 4 a 24 hodin. V úseku každého časového intervalu jsem pomocí odměrného 
válce přenesl asi 50 ml vzorku do připravené filtrační aparatury, zobrazena na obrázku 31, 
pro oddělení biosorbentu od roztoku, přičemž jsem použil jednoduchý skládaný filtrační 
papír pro středně vysokou rychlost KA4, a filtrát byl zachycen do předem označené 
plastové vzorkovnice s objemem cca 25 ml (aby se zabránilo záměně), do které jsem po 
každém ukončení filtrace přidal 1 – 2 kapky koncentrované HNO3, pro stabilizaci kovu ve 
filtrátu. Vzorkovnice jsem uzavřel a přenesl do CPIT VŠB – TUO na stanovení pomocí 
AAS, před kterým následovalo ještě příslušné ředění jednotlivých vzorků, jelikož 
analyzátor je dost citlivý na vysoké koncentrace. 
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Obrázek 31: Filtrační aparatura. 

Biosorbent a roztok kovu byly přidány pouze na začátku vlastní práce. 
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7. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Podstatou této kapitoly je zhodnocení naměřených experimentálních výsledků, které 
jsou nejdříve zapsány do tabulek, následně vyhodnoceny graficky pomocí programu 
MS OFFICE EXCEL 2007 a pak slovně popsány, s ohledem na cíl práce.  

7.1. Hodnocení analýzy biosorbentu 

Analytické stanovení parametrů použitého biosorbentu, neaktivního sušeného 
potravinářského droždí s obsahem mrtvých kvasinek Saccharomyces cerevisiae, pod 
označením LB/2130, se zjišťovala hodnota pH a množství vody v biosorbentu v přepočtu 
na sušinu vyjádřenou v procentech, jak uvádí následující tabulka 15. 

Tabulka 15: Analýza biosorbentu. 

Biosorbent Označení pH Sušina (%) 

Sušené neaktivní 
potravinářské droždí 

 
LB/2130 

 
5,4 

 
96,4 

 
Znalost hodnoty pH biosorbentu byla důležitá jednak pro přípravu roztoků 

jednotlivých kovů, kde bylo pH v rozmezí 5,1 – 5,4 a pak pro vlastní biosorpci, která 
probíhala v kyselé oblasti, typické pro biosorpci kvasinkami. Obsah sušiny v biosorbentu 
dosahuje vysoké hodnoty, což svědčí o jeho kvalitě.  

7.2. Hodnocení experimentální biosorpce 

7.2.1. Určení snížení koncentrace jednotlivých kovů v roztoku po reakci s 
biosorbentem v závislosti na čase 

Koncentrace mědi, niklu a zinku byly ve filtrátu měřeny podle normy STN – 
ISO 82 88, pomocí atomového absorpčního spektrometru s plamenovou atomizací typu 
VARIAN AA2 80 FS. Výsledky naměřených hodnot jsou uvedeny v tabulce 16 a jejich 
vyhodnocení je v grafu 1, který ukazuje změnu koncentrace jednotlivých kovů (c) 
v závislosti na čase (t) po přidání biosorbentu. 
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Tabulka 16: Změna koncentrace jednotlivých kovů v roztoku s biosorbentem v závislosti na čase 

t c Cu2+ c Ni2+ c Zn2+ 

h-1 mg. l-1 % mg. l-1 % mg. l-1 % 

0 59,70 100 29,18 100 22,10 100 

0,5 18,60 31,16 20,69 70,9 6,34 28,69 

1 17,68 29,62 20,34 69,71 6,31 28,55 

2 16,50 27,64 18,97 65,01 5,57 25,20 

3 21,23 35,56 18,23 62,47 6,15 27,83 

4 22,50 37,68 24,60 84,30 7,55 34,16 

24 21,10 35,34 23,90 81,91 7,87 35,61 

 

Jak můžeme vidět v tabulce 16, koncentrace kovův roztoku v procesu biosorpce 
postupně klesala až do dosažení rovnováhy biosorbent – modelový roztok, tak jak je 
znázorněno v grafu 1. 

 Pro modelový roztok mědi je evidentní, že hodnota rapidně klesla již v první 
půlhodině měření. Pak byl zaznamenán další pokles po druhém a třetím odběru, tedy po 
první a druhé hodině sorbování. Po 2 hodinách od přidání biosorbentu bylo dosaženo 
maxima adsorpce – koncentrace mědi v roztoku tam měla své minimum, a to 16,50 mg.l-1. 
V dalších měřeních pomalu nastávala rovnováha v systému biosorbent – modelový roztok, 
ukončená koncentrací 21,10 mg.l-1. 

V modelovém roztoku niklu nebyl po první půlhodině naměřen tak zřetelný pokles 
koncentrace, jako tomu bylo u mědi a pak i u zinku, ale koncentrace klesala postupně. To 
vede k závěru, že biosorpce niklu tímto druhem biosorbentu potřebuje relativně dlouhý čas. 
Maxima adsorpce se dosáhlo po třech hodinách, kdy byla naměřena hodnota koncentrace 
niklu 18,23 mg.l-1. Rovnováha systému se pak ustálila na koncentraci 23,90 mg.l-1. Dá se 
tedy usuzovat, že pro roztoky s obsahem niklu nebude tento biosorbent nejvhodnější. 

Pro modelový roztok zinku byl zaznamenán rapidní pokles, podobně jako u mědi, 
na začátku biosorpce. Hodnoty koncentrace postupně klesaly, až po dosažení maxima po 
2 hodinách, a to z koncentrace 22,10 mg.l-1 na hodnotu 5,57 mg.l-1. Rovnováha se ustálila 
na koncentraci 7,87 mg.1-1. Použitý biosorbent je vhodný pro tento prvek.  
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Graf 1: Úbytek koncentrace jednotlivých kovů v roztoku po reakci s biosorbentem v závislosti na čase. 

 

7.2.2. Určení maximální adsorpční kapacity biosorbentu 

Kvalita sorbentu je určena jeho schopností vázat kovy na povrch buněk a dá se 
vyjádřit tzv. adsorpční, resp. specifickou sorpční kapacitou.  

qt =  V . (ci – ct) / m      (1) 

Kde: 

qt – specifická adsorpce v čase v mg.g-1, 

V – objem roztoku v l, 

ci – počáteční koncentrace v mg.l-1, 

ct – koncentrace kovu v čase v mg.l-1, 

m – hmotnost biomasy v g.  

 

Tento vztah byl použit pro zhodnocení prováděných experimentů a výsledky udává 
 tabulka 17 a  graf 2. 
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Tabulka 17: Hodnoty maximální adsorpční kapacity biosorpce pro jednotlivé vzorky. 

t  Cu2+  Ni2+ Zn2+ 

h-1 ci(mg.l-1) qt(mg.g-1) ci(mg.l-1) qt(mg.g-1) ci(mg.l-1) qt(mg.g-1) 

0 59,70 0 29,18 0 22,10 0 

0,5 18,60 13,70 20,69 2,83 6,34 5,25 

1 17,68 14,00 20,34 2,95 6,31 5,26 

2 16,50 14,40 18,97 3,40 5,57 5,51 

3 21,23 12,82 18,23 3,65 6,15 5,31 

4 22,50 12,40 24,60 1,53 7,55 4,85 

24 21,10 12,87 23,90 1,76 7,87 4,94 

 

 
Graf  1: Určení maximální adsorpční kapacity biosorbentu 

 

Podle znázorněného grafu 2 můžeme konstatovat, že množství navázaných kovů 
biosorbentem, vyjádřené jako adsorpční kapacita, je závislé na čase. 

Schopnost této biomasy, i když mrtvé, sorbovat na svůj povrch kovy, je podle 
zjištěných  hodnot v pořadí Zn>Cu>Ni. 

7.2.3. Určení koncentrace kovů navázaných na biosorbent v závislosti na čase 

Tabulka 18 a graf 3 znázorňují změnu koncentrace jednotlivých kovů v modelových 
roztocích v závislosti na čase probíhající biosorpce. 
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Hodnoty byly vypočteny podle vzorce: 

cx = ci – ct (2) 

Kde: 

cx- množství naadsorbovaného kovu na povrchu biosorbentu v mg.l-1, 

ci– počáteční koncentrace kovu v roztoku v mg.l-1, 

ct - koncentrace v mg.l-1 po dosažení rovnováhy v čase.  

Tabulka 18: Naadsorbované množství kovu na povrchu biosorbentu. 

t cx Cu2+ cx Ni2+ cx Zn2+ 

h-1 mg. l-1 % mg. l-1 % mg. l-1 % 

0 0 0 0 0 0 0 

0,5 41,10 31,16 8,49 29,09 15,76 71,31 

1 42,02 29,61 8,84 30,29 15,79 71,45 

2 43,20 27,64 10,21 34,99 16,53 74,80 

3 38,47 35,56 10,95 37,53 15,95 72,17 

4 37,20 37,69 4,58 15,69 14,55 65,84 

24 38,60 35,34 5,28 18,09 14,23 64,39 

 

 

 
Graf  2: Určení koncentrace kovů navázaných na biosorbent v závislosti na čase. 
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Z provedených experimentů - biosorpce některých těžkých kovů z modelových 
roztoků kovů s použitím sušené neaktivní mrtvé biomasy kvasinek Saccharomyces 
cerevisiae z potravinářského droždí -  lze vyvodit tyto závěry: 

V modelovém roztoku mědi hodnota koncentrace rapidně klesla již v první 
půlhodině měření. Po 2 hodinách od přidání biosorbentu, bylo dosaženo maxima adsorpce 
– koncentrace mědi tam měla své minimum, a to 16,50 mg.l-1, což je 27,64%  původní 
koncentrace mědi. 

V modelovém roztoku niklu bylo dosaženo maxima adsorpce po třech hodinách, kde 
byla naměřena hodnota koncentrace niklu 18,23 mg.l-1, což je 62,47% původní 
koncentrace. 

V modelovém roztoku zinku byl zaznamenán rychlý pokles, podobně jako u mědi, 
na začátku biosorpce. Maxima adsorpce bylo dosaženo po 2 hodinách. Koncentrace zinku 
pak byla 5,57 mg.l-1, což je 62,47% původní koncentrace. 
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8. ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce byla prováděna v laboratorních podmínkách s 
modelovými roztoky těžkých kovů mědi, niklu a zinku. Cílem bylo ověřit biosorpční 
aktivitu mrtvé biomasy kvasinek a určit kinetiku procesu biosorpce. 

Studiem  biosorpční aktivity a kinetiky  biosorpce, biosorbentu na vybrané kovy 
(Cu, Ni, Zn), resp. jejich dvojmocné kationty v modelovém roztoku, se ověřila schopnost 
této biomasy, i když mrtvé, sorbovat na svůj povrch kovy, a to podle výsledných hodnot 
v pořadí Zn>Cu>Ni. 

 Z počáteční koncentrace 59,70 mg.l-1 v modelovém roztoku Cu hodnota klesla na 
16,50 mg.l-1. Maximální sorpční kapacita byla 14,40 mg.g-1. Maximální množství 
naadsorbovaného kovu bylo 43,20 mg.l-1, a to během 2 hodin od začátku biosorpce. 
V tomto případě lze hodnotit biosorpci jako rychlý proces. 

V modelovém roztoku Ni byla počáteční koncentrace 29,18 mg.l-1, maximální pokles 
byl na  hodnotu 18,23 mg.l-1 a maximální sorpční kapacita byla 3,40 mg.g-1. Maximální 
množství naadsorbovaného kovu tedy bylo 10,95 mg.l-1, a to během 3 hodin od začátku 
biosorpce. V tomto případě probíhala biosorpce pomaleji. 

Z  koncentrace 22,10 mg.l-1 pro Zn hodnota klesla na 5,57 mg.l-1 a maximální 
sorpční kapacita byla 5,51 mg.g-1. Maximální množství naadsorbovaného kovu bylo 
16,53 mg.l-1, a to během 2 hodin od začátku biosorpce. V tomto případě jde o velmi rychlý 
proces. 

V rámci hodnocení experimentu lze konstatovat, že použitý biosorbent je 
nevhodnější pro sorpci Cu a Zn z odpadní průmyslové vody. Koncentrace těchto prvků 
v odpadních vodách se pohybují obvykle v koncentracích cca 43 mg.l-1 pro Cu a do 
16 mg.l-1 pro Zn. 

Méně je použitelná pro sorbci niklu, který se v odpadních vodách vyskytuje obvykle 
v koncentracích 5 mg.l-1 ± 0,5 mg.l-1. 

Důležitou úlohu v procesu biologické sorpce mají matematické modely, kterými lze 
popsat probíhající procesy. Ty ulehčují přechod od laboratorních experimentů k provozním 
zkouškám. 

Jako náměty pro další diplomové práce  by mohly být rovněž uplatěny následující 
návrhy: 

- použití větší škály modelových roztoků o odstupňované vstupní koncentraci 
těžkých kovů, 

- použití víceprvkových vstupních modelových roztoků, 
- sledování sorpce i jiných kovů, než zde uvedených, 
- použití roztoků s různým vstupním pH,  
- přímé zkoušky na reálné odpadní vodě a sledování jejího chování v procesu 

biologické sorpce, 
- sledování jiných parametrů, 
- komplexní posouzení všech parametrů ovlivňujících sorpční procesy. 
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Obr. 1: Digitální přístroj pro měření sušiny ve vzorku, METLER TOLEDO. 
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Obr. 2: pH-metr pro měření vzorků potravinářského droždí. 

 
Obr. 3: Pasterizační nádrže. 
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Obr. 4:  Válcová rotační sušárna. 

 

 
Obr. 5: Válcový mlýn, se sérií sít. 
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Obr. 6: Vibrační síto s magnetem a propadem. 


