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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití odpadů jako biosorbentů 

při odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. V první části je uvedena celková 

problematika biosorpce jako je např. definice biosorpce, mechanismus biosorpce, rozdělení 

typů adsorpce, desorpce, atd. Dále jsou zde uvedeny biosorbenty jak na bázi organismů, tak 

na bázi odpadního materiálu. V další části jsou popisovány těžké kovy, které se nejčastěji 

vyskytují v odpadních vodách. U těchto těžkých kovů jsou uvedeny základní fyzikálně - 

chemické vlastnosti, výskyt, toxicita a rizika pro životní prostředí. Závěr je věnován 

současnému stavu a zhodnocení celé práce. 

Klíčová slova 

Biosorpce, adsorpce, biosorbent, adsorbent, těžké kovy  

Summary 

The aim of the bachelor work is utilization of wastes like biosorbents at stripping heavy 

metal from wastewater. In forepart is mentioned general problems bio - sorption such as e.g . 

definition bio - sorption, mechanism bio - sorption, indicative allocation types adsorption, 

desorption, and so on Further are here mentioned biosorbents how on base organisms, so on 

base excrement. In next parts are described most frequent heavy metals in wastewater. Near 

these heavy metal are mentioned primary objective physico - chemical characteristics, 

occurrence, toxicity plus environmental hazards. Lockwork be devoted state - of - the - art 

plus upward revaluation whole work. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V současné době dochází k znečišťování životního prostředí, zejména vodních zdrojů, 

toxickými těžkými kovy. Na rozdíl od organických látek, které lze biologickými či fyzikálně-

chemickými postupy rozložit, jsou ve vodě obsažené těžké kovy nerozložitelnými 

kontaminanty životního prostředí. Lidská činnost, ať již zaměřená na průmyslovou výrobu, 

energetiku, výstavbu, hromadnou dopravu či těžbu nerostů, je doprovázena vznikem stále 

nových zdrojů kontaminace životního prostředí těžkými kovy. Za nejnebezpečnější z těžkých 

kovů pro zdraví člověka jsou považovány plutonium, uran, rtuť, kadmium a olovo. Jako 

toxické a jen o málo nebezpečnější jsou  pak indikovány  arsen, antimon, měď, zinek a hliník. 

Těsně za těmito prvky následuje v pořadí ekotoxicity chrom, kobalt, nikl, wolfram a další.  

Mezi nejvýznamnější z biotechnologických procesů, které jsou vhodné k odstraňování 

ve vodě rozpuštěných těžkých kovů patří biosorpce. Pojem biosorpce je užíván pro jevy, které 

doprovázejí zachycování iontů těžkých kovů neživou biomasou mikroorganismů či rostlin. 

Vhodnost určitého biologického materiálu lze charakterizovat stanovením jeho sorpční 

kapacity (rovnováhy) a rychlosti (kinetikou) zachycování iontů. Vždy je nakonec prioritní 

cena likvidace odpadu a její možnost masového a universálního nasazení při dodržení 

legislativních limitů stupně čistoty vyčištěné vody. 

Cílem bakalářské práce je nastínit problematiku biosorpce, popsat a vysvětlit  zařízení 

pro biosorpce, rozvést nejčastěji se vyskytující těžké kovy v odpadních vodách a také zjistit 

současný stav řešené problematiky z hlediska biosorbentů na bázi odpadního materiálu jako 

jsou např. lusky, pecky, ořechy, apod. a navrhnout nové řešení. 
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2 BIOSORPCE  

V posledních letech byla provedena řada studií zmíněného procesu s cílem odstranit či 

opětovně získat sledované kovy z vody. Většina autorů označuje proces vazby kovů 

z roztoků bez aktivní účasti metabolismu buňky termínem „biosorpce", probíhá zejména 

v povrchové struktuře buněčné stěny. Oproti tomu termín „bioakumulace" označuje 

akumulaci kovů živými metabolizujícími buňkami, u kterých se může výrazně projevit 

i intracelulární akumulace kovů. [1] 

Některé organismy váží většinu kovů na povrch buněk, naopak u jiných převládá 

intracelulární akumulace kovů. Jedná se o proces, který je závislý na metabolické aktivitě 

buněk schopných přežívat v prostředí s vysokou koncentrací kovů nebo akumulovat vysoké 

koncentrace kovu, aniž by byla ovlivněna jejich životaschopnost. Predikce efektivity 

bioakumulace po aplikaci živých mikroorganizmů např. do přirozeného vodního prostředí 

s velmi odlišnými fyzikálně-chemickými parametry byla však často velmi obtížná. Z tohoto 

důvodu se výzkum zaměřil na mikroorganizmy, které mohly odstranit kovy z prostředí bez 

využívání speciálních metabolických procesů . Většinou byly testovány vnější složky buněk, 

které nejsou závislé na jejich metabolické aktivitě a mají známé chemické složení. Takovou 

známou strukturou mikrobiální buňky je její vnější obal, tedy buněčná stěna. Pro tzv. pasivní 

fyzikálně-chemickou sorpci různých kovů a jejich iontových forem na zvláštní „aktivní místa“ 

specifických molekulárních struktur buněčné stěny byl zvolen termín bioadsorpce nebo 

jednoduše biosorpce. [1,2] 

Od roku 1986 je biosorpce považována za jednu z nových technologií pro odstraňování 

těžkých kovů z kontaminovaného prostředí. [1] 

2.1 Procesy studia biosorpce 

Procesy biosorpce jsou studovány z hlediska: 

a) výzkumu sorpčního potenciálu přirozeně se vyskytující biomasy 

b) uměle navozené změny biosorbentů získaných z přirozených materiálů 

c) vysvětlení mechanizmů biosorpce těžkých kovů 

d) porovnání účinnosti biosorpce s adsorpcí uskutečňovanou na iontoměničích 

e) možnosti komerčního využití sorpčního potenciálu biomasy 
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Biosorpční metody jsou nejčastěji využívány k čištění kontaminovaných vod s nízkou 

koncentrací kovů, kdy se nevyplácí využití selektivních adsorbentů pro nahromadění 

některého kovu či pro jeho izolaci ze směsi kovů. Proces biosorpce byl studován u řady 

mikroorganizmů. Nejvhodnějším sorpčním materiálem je biomasa hub a kvasinek. Výborné 

biosorpční vlastnosti vykazují rody Rhizopus, Aspergillus, Streptoverticilium 

a Saccharomyces. Mezi bakteriemi vykazuje vysoký sorpční potenciál Bacillus sp., který je 

součástí řady komerčních biosorpčních preparátů. Existují také studie biosorpce kovů zástupci 

rodů Pseudomonas, Zoogloea a Streptomyces. Mezi velmi dobré druhy pro využití k biosorpci 

patří i mořské fotoautotrofní mikroorganizmy jejichž sorpční aktivita je srovnatelná 

se zelenými řasami rodu Chlorella. [1] 

2.2 Typy biosorpce 

Mechanizmus adsorpce buněčným povrchem není závislý od metabolizmu buněk, ale je 

založený na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními skupinami buněčné 

stěny. Buněčná stěna mikroorganizmů je převážně tvořena polysacharidy, lipidy a proteiny. 

Tyto látky respektive jejich povrchové skupiny nabízejí hodně vazebných možností pro kovy. 

Používaná biomasa má všechny charakteristiky jako mají jiné adsorbenty např. aktivní 

uhlí, což je velkou výhodou pro aplikaci tohoto procesu v průmyslu. 

Síly poutající rozpuštěnou látku k povrchu tuhé fáze se nazývají fyzikální adsorpce, 

chemisorpce a iontová adsorpce. [2] 

2.2.1 Fyzikální adsorpce 

Je proces, který probíhá na povrchu tuhých látek při poměrně nízkých teplotách a je 

doprovázen uvolňováním malých adsorpčních tepel. Molekuly adsorbátu nejsou vázané 

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

se může tvořit více vrstev molekul adsorbátu. Adsorpční rovnováha se dostavuje rychle. Tato 

adsorpce bývá vratná. [2] 

2.2.2 Chemisorpce 

Při chemisorpci dochází k chemické interakci mezi adsorbentem a adsorbátem. Z toho 

vyplývá, že tento děj je vázaný jen na určité místa na povrchu adsorbentu – adsorpční centra, 
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může se tedy tvořit jen jedna vrstva molekul adsorbátu. Na rozdíl od fyzikální adsorpce 

se jedná o povrchovou reakci spojenou s porušením a vytvořením chemických vazeb. [2] 

2.2.3 Iontová adsorpce 

Rozeznáváme dva základní typy iontové adsorpce, kterými jsou: jednoduchá iontová 

adsorpce a výměnná iontová adsorpce nebo iontová výměna. 

Při jednoduché iontové adsorpci se přednostně zachytává jeden z iontů elektrolytu. 

Molekuly jsou k povrchu poutány elektrostatickými Coulombovými přitažlivými silami. 

K adsorpci tohoto typu dochází např. na povrchu iontových mřížek nerozpustných solí nebo 

hydroxidů. Adsorpcí iontů získává tuhá částice elektrický náboj. Působením elektrostatických 

sil se vytváří druhá vrstva opačně nabitých iontů a vzniká elektrická dvojvrstva. 

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

tuhé látky nebo iont z venkovní části elektrické dvojvrstvy. Iontová výměna uskutečňovaná na 

povrchu biomasy využívá iontové výměnné vlastnosti polysacharidů účastňujících se 

na stavbě buněčné stěny. Zjistilo se že dvojmocné ionty se vyměňují se stejně nabitými ionty 

polysacharidů. Základní rozdíl mezi fyzikální adsorpcí a iontovou  výměnou je zobrazen 

na obrázku č. 1. [2] 

 
Obrázek 1: Základní rozdíl mezi fyzikální adsorpcí a iontovou výměnou [2] 

2.3 Mechanizmus biosorpce 

Biosorpce těžkých kovů je velice rychlý proces, který není ovlivňován metabolickými 

inhibitory. Jedná se spíše o pasivní proces než o proces stimulovaný energeticky. Biosorpce 

kovů se uskutečňuje hlavně komplexací povrchových struktur buňky, iontovou výměnou nebo 

mikroprecipitací. V současnosti jsou pro odvození mechanizmů biosorpce využívány různé 

chemické modifikace funkčních skupin buněčné stěny. Mezi kovem a reaktivními skupinami 

buněčné stěny se uskutečňují stechiometrické interakce. Buněčná stěna vystupuje jako 
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komplexní iontoměnič. Vzhledem k tomu, že se složení buněčné stěny u různých skupin 

mikroorganizmů liší, můžeme pozorovat i významné rozdíly v typu a objemu navázaných 

kovových iontů. Buněčná stěna bakterií a cyanobakterií jsou v podstatě tvořeny 

peptidoglykany. [1] 

 Při studiu biosorpční kapacity kadmia u Grampositivních (G+) a Gram-

negativních (G-) bakterií izolovaných z aktivního kalu bylo zjištěno, že Grampozitivní 

bakterie mají pro kadmium vyšší biosorpční kapacitu. Je tedy zřejmé, že glykoproteidy 

u těchto G+ bakterií tvoří více potenciálních vazebných míst pro Cd v porovnání s fosfolipidy 

a lipopolysacharidy G- bakterií aktivního kalu. Při vazbě kovů buňkami Bacillus subtilis 

se uplatňuje zejména teikoová kyselina. Při studiu vazby kovů s využitím buněk Bacillus 

licheniformis bylo prokázáno, že primárním místem vazby kovů je nejen kyselina teikoová, 

ale i teikuronová. Fosforylované skupiny lipopolysacharidů a fosfolipidů jsou vazebnými 

místy pro kationy kovů na povrchu Escherichia coli K12. U buněk Citrobacter sp. byl popsán 

zcela neobvyklý mechanizmus adsorpce kovů. Citrobacter sp. může odstranit z roztoku U, 

Cd, Cu a Pb po přídavku glycerol-2-fosfátu. [1] 

Mechanizmus adsorpce kovů je vyvolán enzymatickým štěpením glycerol-2-fosfátu 

fosfatázou, což je doprovázeno uvolněním −2
4HPO  a následnou precipitací kovu na povrchu 

buňky ve formě nerozpustného fosfátu kovu ( např. CdHPO4). Tento proces může být dobře 

aplikovatelný v praxi pro čištění odpadních vod s vyšším obsahem organických fosfátů. 

Dostupnost, pohyblivost a vazbu kovů ovlivňují fyzikálně-chemické faktory. Vazebná místa 

a získání kovu z roztoku ovlivňuje hodnota pH prostředí. Při nízkých hodnotách pH jsou 

místa na buněčném povrchu těsně vázány s H+ ionty a jsou tak nedostupné pro jiné kationy 

v roztoku. Vzrůstající hodnota pH roztoku je doprovázena vzrůstem ligandů s negativním 

nábojem, což umožňuje vazbu jiných kationů. Jako příklad si můžeme uvést sorpci uranu 

buňkami aktinomycet, která je nejvyšší v prostředí s hodnotou pH kolem 6. Rovněž Chlorella 

vulgaris vykazuje značnou závislost sorpce olova na hodnotě pH kontaminovaného roztoku. 

Maximální rychlost adsorpce olova (15,4 mg/min) se uskutečňuje v roztoku při hodnotě 

pH = 5. Při pH = 2 rychlost adsorpce prudce klesá na hodnotu 1,2 mg/min. [1] 

Všeobecně lze shrnout, že proces biosorpce kovů obvykle vzrůstá mezi hodnotami 

pH = 4 – 8 a je limitován volbou biomasy a kovem. V některých případech vysoké hodnoty 

pH vedou k precipitaci kovu a k omezení procesu biosorpce. 
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Podobně teplota ovlivňuje řadu faktorů, které regulují biosorpci kovů. Nejčastěji 

ovlivňuje stabilitu kovu v roztoku, konfiguraci buněčné stěny, stabilitu komplexu buňka – kov 

apod. Existují však studie, které prokázaly, že biosorpce některých kovů ( např. uranu a mědi) 

není výrazně teplotně závislá a uskutečňuje se v širokém teplotním rozmezí. Na vzrůstu 

biosorpce kovů se podílí i koncentrace kovu v prostředí. Studium adsorpce uranu buňkami 

Actinomyces levoris a Streptomyces viridochromogenes prokázaly lineární vzrůst adsorpce 

kovu až do koncentrace 8 ppm. Při vyšších koncentracích byl již zaznamenán slabý pokles 

biosorpce kovu. K podobným závěrům dospěly studie biosorpce Cd, Cu a Co na buňky 

Saccharomyces cerevisiae. Biosorpce je všeobecně ukončena během prvních pěti minut, které 

uplynuly od prvního kontaktu biomasy s kontaminovaným roztokem. Po této době je 

dosaženo rovnováhy mezi sorbovaným kovem na biomasu a zbytkovou koncentrací kovu 

v roztoku. Rychlost procesu svědčí spíše o pasivním mechanizmu biosorpce, nežli 

o metabolicky aktivním procesu. K podobnému závěru dospěly studie biosorpce uranu 

buňkami Chlorella regularis, biosorpce mědi buňkami Zoogloea ramigera či biosorpce olova 

buňkami Chlorella vulgaris. Rozhodujícím faktorem v procesu biosorpce je i povaha samotné 

biomasy. [1] 

Bylo prokázáno, že všeobecně vysoká koncentrace biomasy odstraňuje velice dobře 

kov z roztoku, ale hmotnost kovu vztažena na miligram suché hmotnosti biomasy je poměrně 

nízká. Vysoká koncentrace biomasy vede často k tvorbě velkých agregátů, které narušují 

vytvářenou rovnováhu mezi kovem a povrchem buňky. Co se týká stáří použité biomasy, jsou 

výsledky pozorování velmi rozporuplné. Často nebyla prokázána žádná souvislost mezi stářím 

buněk a jejich sorpční kapacitou. [1] 

2.3.1 Rovnováha procesu biosorpce 

Základními parametry, které ovlivňují rovnováhu biosorpce jsou teplota, hodnota pH, 

koncentrace biomasy a přítomnost jiných iontů. 

 Z chemického hlediska by teplota měla ovlivňovat adsorpci vzhledem k převládajícímu 

ději. Když je tímto dějem fyzikální adsorpce, měla by účinnost procesu růst s klesající 

teplotou, protože se jedná o exotermický děj. Pokud je převládajícím dějem chemisorpce, 

měla by účinnost procesu růst s narůstající teplotou. V některých případech však teplota 

neovlivňuje adsorpci vůbec. [2] 

Hodnota pH roztoku má významný vliv na rozpouštění a chování kovů v roztoku 

a na aktivitu funkčních skupin biomasy. Základní složky buněčné stěny jsou protonované 
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nebo deprotonované v závislosti od hodnoty pH prostředí. Zvyšování hodnoty pH má 

za následek zvyšování negativního náboje buněčné stěny až do okamžiku, dokud nejsou 

všechny příslušné místa deprotonované, což napomáhá adsorpci kationtů přítomných 

v roztoku. 

Specifickou adsorpci dále ovlivňuje koncentrace biomasy. Podle některých autorů při 

nižších koncentracích biomasy specifická adsorpce vzrůstá. Předpokládají, že vzrůst 

koncentrace biomasy vede k interferenci mezi vazebnými místy, což způsobuje pokles 

specifické adsorpce se zvyšováním koncentrace biomasy. 

Ionty, které se vyskytují přirozeně v tvrdých vodách se na biomasu řas vážou velmi 

slabě a výrazně neovlivňují sorpci přechodných kovů, které se na biomasu vážou přednostně. 

Tento fakt je výhodou použití algalných biosorbentů v porovnání s komerčními iónoměničmi. 

Komerční iónoměniče se při odstraňování iontů těžkých kovů z tvrdé vody rychle nasytí 

vápenatými a hořečnatými ionty, které překážejí při adsorpci iontů těžkých kovů. [2] 

2.3.2 Biosorpční izoterma 

Účinnost vazby kovu na biomasu lze stanovit výpočtem z experimentální biosorpční 

izotermy. Jedná se o jednoduchou metodu prováděnou v Erlenmeyerových baňkách o objemu 

250 ml se známým objemem vody (V) kontaminované známou koncentrací kovu (Ci). 

Do tohoto systému je přidána biomasa (M) a vzorky jsou umístěny na třepačku a třepány 

po dobu, která je nutná k dosažení sorpční rovnováhy. Obsah každého vzorku je filtrován 

a filtrát je analyzován na konečnou /zbytkovou/ rovnovážnou koncentraci kovu (Cf). 

Z dosažených hodnot je vypočtena schopnost biomasy vázat kov (U). Hodnota (U) 

je vyjádřena v miligramech vyvázaného kovu jedním gramem biomasy. Výpočet se provádí 

ze vztahu (1) : 

 

U = V (Ci-Cf) / M     (1) 

 

Konečná hodnota (Cf) je závislá na objemu biomasy, která byla aplikována 

na počátku. Změnami (M) získáme hodnoty (U), které vynášíme proti (Cf) a získáme 

biosorpční izotermu. Maximální hodnota (U) je důležitá pro charakteristiku daného 

adsorbentu. Strmost křivky vypovídá o afinitě kovu k použité biomase. Biosorpční izoterma 

reprezentuje dynamický proces, který vyžaduje určitý čas pro dosažení rovnováhy mezi 
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sorbovaným kovem a kovem rozpuštěným v roztoku. V tomto procesu nehraje počáteční 

koncentrace kovu významnou roli. Významná je ale hodnota konečné nebo zbytkové 

koncentrace. Vedle tohoto velice jednoduchého modelu byly navrženy složitější modely, 

např.Langmuirův model, založený na předpokladu, že při nasycení povrchu adsorbentu 

nedochází k žádné migraci adsorbovaných molekul a energie adsorpce je konstantní. [1] 

2.4 Zařízení na biosorpci 

 Proces odstraňování kovů z vodných roztoků nebo opětovné získání kovů biosorpcí 

spočívá v kontaktu pevné a kapalné fáze. Celý proces se skládá z cyklu zachycení kovu 

a desorpčního cyklu. Roztok kovu se může do kontaktu s pevnou sorpční fází dostávat 

v diskontinuálním, semikontinuálním a kontinuálním uspořádáním. [2] 

2.4.1 Diskontinuální – vsázkový „ batch“ reaktor 

 V diskontinuálním vsázkovém reaktoru viz. obrázek č. 2 se granulovaný nebo 

práškový biosorbent neustálé míchá. Míchání je důležité z hlediska homogenizace směsi 

a kontaktu pevných částic s roztokem, tj. biosorbent se udržuje v suspenzi v roztoku 

s obsahem kovů. Standardní zařízení se skládá z nádrže a míchadla. Nádrž může být 

rozdělena příčkami, aby se zabránilo vniknutí virů. Důležitá je rychlost míchání, při nevhodné 

rychlosti může dojít až k poškození částic biosorbentů. Po odstranění kovů z roztoku 

navázáním na biosorpční částice následuje fáze oddělení pevné a kapalné fáze. Tento krok je 

základní nevýhodou tohoto technologického uspořádání. Nejčastěji se oddělování pevné 

a kapalné fáze uskutečňuje usazováním, flotací, filtrací a odstředivou silou (centrifugací). [2] 

 
Obrázek 2: Schéma diskontinuálního – vsázkového (batch) reaktoru [2] 

 Každá z těchto technik zvyšuje náklady na biosorpční proces. Po oddělení pevné 

a kapalné fáze se získá vyčištěná voda a pevný biosorbent, který se musí ještě často 
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odvodňovat další filtrací nebo lisováním. Biosorbent s navázaným kovem se dále buď 

regeneruje, spaluje nebo skládkuje. [2] 

2.4.2 Kontinuální reaktor 

Většina biosorpčních procesů se uskutečňuje v kontinuálních reaktorech. 

Nejdůležitějším problémem při tomto uspořádání je oddělení pevné a kapalné fáze 

po ukončení adsorpce. Centrifugací nebo filtrací, která se běžně používá v laboratořích, 

nejsou příliš vhodné pro využití v průmyslových procesech. Za nejvýhodnější uspořádání 

se považují různé kolony. Schéma kontinuálního reaktoru je uvedeno na obrázku č. 3. 

 
Obrázek 3: Schéma kontinuálního reaktoru [2] 

Reakční nádoba je podobná jako v předcházejícím případě, avšak se plní kontinuálně 

roztokem kovu. Biosorbent je možné do roztoku dávkovat dvěma způsoby: 

1. kontinuálně se přidává čerstvý biosorbent a na odtoku se kontinentálně odebírá 

2. dávka biosorbentů se ponechá určitou dobu v reaktoru a míchá se. V tomto případě 

roztok kontinuálně přetéká reaktorem až do doby, dokud není biosorbent nasycený 

a stává se neúčinným. Potom se celá suspenze vybere a oddělí se pevná fáze 

od kapalné jako v předcházejícím procese. [2] 

2.4.3 Desorpce  

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

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

biosorpčního materiálu. Důležitost regenerace spočívá jednak v ovlivňování ceny celého 
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procesu, ale i v možnosti opětovného získání kovu z kapalné fáze. Vzhledem k tomu je nutné 

resorbovat kov navázaný na biosorbent a regenerovat biosorpční materiál, aby ho bylo možné 

použít ve více cyklech. Schématicky je celý postup desorpce uveden na obrázku č. 4. [2] 

 
Obrázek 4: Schéma postupu při desorpci [2] 

Hlavní úlohou desorpce je získat kov v koncentrované formě a vrátit biosorbent 

do stavu co nejbližšímu původnímu (nesnížit jeho sorpční schopnost, nezměnit jeho fyzikální 

vlastnosti a nepoškodit ho). Dále je třeba brát v úvahu v jakém typu reaktoru se bude 

biosorpce a desorpce realizovat. Je důležité najít nejvhodnější desorpční činidlo, které 

odstraní navázaný kov. [2] 

Vysokou účinnost desorpce je možné dosáhnout použitím velkého objemu málo 

koncentrovaného desorpčního činidla nebo malého objemu koncentrovaného činidla. 

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

zředěného činidla si vyžádá velký objem. Vždy je nutné najít správný poměr mezi oběma 

parametry. Ideální desorpční činidlo by nemělo poškodit biosorbent, ale mělo by vymýt 

všechen kov v co nejmenším objemu. Jako desorpční činidla se nejčastěji používají 

anorganické kyseliny. [2] 

2.5 Adsorbenty 

Adsorbenty jsou tuhé materiály s rozvinutou porézní strukturou, schopné zachycovat 

z plynných nebo kapalných směsí některé složky. [3] 
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2.5.1 Charakteristické vlastnosti 

Zrnitost – charakterizuje ji křivka zrnitosti. Tu sestrojujeme jako závislost hmotnostního 

podílu částic menších než je určitá velikost síta k celkové hmotnosti adsorbentu Zrnitostní 

křivka je součtová čára, jejíž každý bod udává, kolik procent z celkové hmotnosti vzorku činí 

hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna d. Pro její stanovení existují dva 

nejčastěji používané laboratorní způsoby: 

o  Sítový rozbor - prosévání na sítech standardizované řady pro zrna větší než 0,06 mm 

(písčitá až štěrkovitá). 

o Hustoměrná metoda - pro zrna menší než 0,06 mm (prachovitá), vychází ze Stokesova 

usazovacího zákona, udávajícího vztah mezi průměrem zrn a rychlostí jejich 

usazování v kapalině. 

Pórovitost – Celkový objem pórů v tuhé látce a poměrné zastoupení pórů podle jejich 

velikosti. V užším slova smyslu pórovitost označuje celkový objem pórů látky, vyjádřený 

v procentech, který z celkového objemu látky připadá na objem pórů, tj. celkový objem pórů 

v jednotce hmotnosti porézní tuhé látky je možné zjistit jako rozdíl reciprokých hodnot 

zdánlivé a skutečné hustoty tuhé látky. Informace o rozměrech a rozdělení pórů lze získat: 

o z hysterezních smyček na adsorpčních izotermách (adsorpční hystereze) 

o optickými metodami - na mikroskopickém snímku výbrusu porézního materiálu lze 

přímo změřit velikost pórů 

o rtuťovou porozimetrií 

Specifický povrch - Plocha povrchu pevné látky, vztažená na jednotku hmotnosti (obvykle 

m2/g). Velikost plochy povrchu pevných látek se nejčastěji zjišťuje z adsorpčních dat 

(z plynné i kapalné fáze), nebo z hodnot smáčecích tepel. 

Chemické vlastnosti – z těch má největší význam polarita adsorbentu. Určuje, do jaké míry 

bude ovlivňovat polarita adsorbátu schopnost jeho adsorpce. Čím je adsorbát polárnější, tím 

větší je tendence adsorbovat látky polárního charakteru a naopak. Záleží na poměru počtu 

polárních a nepolárních míst na povrchu adsorbentu. [4] 
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2.5.2 Rozdělení adsorbentů 

Adsorbenty dělíme buď dle polarity, nebo kyselosti. Z hlediska molekulové adsorpce 

rozlišujeme 2 skupiny adsorbentů: 

o polární (např. silikagel, hydratované oxidy, hlinitokřemičitany) – lépe sorbují polární 

sloučeniny. 

o nepolární (např. aktivní uhlí, organické polymery) – lépe sorbují nepolární 

sloučeniny. 

Z hlediska iontové adsorpce rozlišujeme adsorbenty také do dvou skupin: 

o Zásadité (např. hydratované oxidy) 

o Kyselé ( např. silikagel, křemičitany) 

Chování adsorbentů z hlediska jejich „kyselosti“ nebo „zásaditosti“ závisí na hodnotě pH 

nulového náboje a na hodnotě pH prostředí. S ohledem na procesy na povrchu tuhých fází 

v přírodních vodách a při úpravě a čištění vod má největší význam iontová adsorpce 

(aniontová nebo kationtová). Iontová adsorpce se obecně rozlišuje na prostou a výměnnou. [5] 

2.6 Použití biomasy jako adsorbentu těžkých kovů 

Výzkum v oblasti odstraňování kovů z roztoků se zaměřuje na organismy, které jsou 

schopné akumulovat velká množství kovů. Často nelze zanedbat ani ekonomické hledisko, 

a proto jsou intenzivně zkoumány i odpadní biomasy z různých průmyslových odvětví. 

Zajímavým zdrojem biomasy jsou také organismy z řek, jezer, moří a oceánů. [6] 

2.7 Biosorbenty na bázi organismů  

2.7.1 Bakterie 

Mnohé bakterie tvoří polysacharidový obal, tzv. glykokalyx, a díky němu jsou 

schopné akumulovat velké množství kovů. Polymery v glykokalyxu mohou často vázat velké 

množství kademnatých, měďnatých, olovnatých a jiných iontů. K jejich zajímavým 

producentům patří např. bakterie Klebsiella aerogenes, Pseudomonas putida, Arthrobacter 

viscosus, Enterobacter aerogenes či Zooglea ramigera. Tyto bakterie jsou běžnou součástí 

aktivovaných kalů, kde se díky glykokalyxu velkou měrou podílejí na akumulaci kovů 

z odpadních vod. Například gramnegativní bakterie Zooglea ramigera může vázat více než 
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300 mg mědi nebo kadmia, 70 mg olova nebo 800 mg uranu/gram suché hmotnosti biomasy. 

Kmeny Klebsiella aerogenes, které tvoří extrémní množství polysacharidů, odstraňují 

kadmium lépe než kmeny Pseudomonas putida a Arthrobacter viscosus.  [7] 

Na obrázku č. 5. je znázorněno schéma bakteriální buňky a na obrázku č. 6. jsou 

znázorněny základní tvary bakterií. 

 
Obrázek 5: Schéma bakteriální buňky [22] 

 
Obrázek 6: Základní tvary bakterií [22] 

Biomasa Bacillus species, která vzniká jako odpad z fermentačních výrob, vykazuje 

velmi dobré vazebné vlastnosti pro řadu kovů. Po její úpravě louhem, což zvyšuje její 

akumulační schopnost, a následném zesítění, může být z této biomasy vyroben sorbent, který 

není selektivní, ale může akumulovat kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, U a Zn) s velkou 
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účinností. Jiným sorbentem, který je založený na této biomase, je přípravek AMT-

BIOCLAIM. Tento biosorbent vykazuje velkou kapacitu akumulace pro mnoho kovových 

iontů, snáší široké rozmezí pH, je účinný při teplotách 4 až 90 °C a má nízkou afinitu 

k vápenatým a horečnatým iontům.  [7] 

Bakterie Citrobacter species jsou schopné srážet velké množství kademnatých 

a jiných dvojmocných kovových iontů na buněčném povrchu ve formě fosforečnanů. Jiné 

bakterie, např. rodů Desulphovibrio, Desulphotomaculum, Thiobacillus nebo Klebsiella, 

mohou kovové ionty vysrážet ve formě sulfidů kovů. 

Anaerobní kultura Enterobacter cloacae může redukovat chromany na chromité 

ionty. Proces je striktně anaerobní, při aeraci redukce neprobíhá. Účinnost procesu je také 

velmi závislá na koncentraci buněk v roztoku. Při koncentraci 3 x 109 buněk na mililitr jsou 

chromany o koncentraci 10 mM CrO4
2- kompletně zredukovány za 12 hodin. 

Mnoho dalších bakteriálních rodů a kmenů bylo a je zkoumáno pro své schopnosti 

odstraňovat kovy z roztoků. Mezi ně patří např. zástupci rodů Escherichia, který je možno 

vidět na obrázku č. 7., Bacillus, Pseudomonas, Thiobacillus, Micrococcus, Azotobacter, 

Acinetobacter, Mycobacterum nebo Streptomyces. [7] 

 
Obrázek 7: Escherichia Coli [22] 
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2.7.2 Kvasinky 

Nejlépe prozkoumaným druhem je Saccharomyces cerevisiae viz. obrázek č. 8., 

avšak jeho jednotlivé kmeny vykazují mezi sebou značné rozdíly v akumulaci jednotlivých 

kovů. Pro srovnání kmenů Saccharomyces cerevisiae, získaných z aerobních (pekařské 

droždí) a anaerobních kultur (pivovarské kvasnice), se používají kvasinky ve stádiu 

exponenciálního růstu. Kvasinky kultivované za aerobních podmínek vykazují větší 

akumulační schopnosti pro kadmium, měď a zinek než kvasinky kultivované anaerobně. 

[6,7] 

 
Obrázek 8: Saccharomyces cerevisiae fixace do membrány [23] 

Opačně tomu je při vazbě uranu, kdy jsou výrazně úspěšnější pivovarské kvasinky. 

Velký vliv na akumulaci kovů má také způsob kultivace a obsah jednotlivých živin v médiu. 

Pokusy provedené s přidáním glukosy nebo cysteinu do růstového média vedou často 

k získání kvasinek, které více akumulují kovy než kvasinky kultivované na standardním 

médiu. Akumulaci zinku u těchto kvasinek lze zvýšit přídavkem fosfátu do růstového 

média. [6,7] 

Vazba olova kvasinkami Saccharomyces cerevisiae je energeticky nezávislá. 

Olovnaté ionty ovlivňují permeabilitu kvasničné buněčné membrány a způsobují ztrátu 

draselných a hořečnatých iontů z buňky. K uvolňování některých iontů z buňky dochází i při 

akumulaci jiných kovů. Například v čerstvě připravených suspenzích kvasničných buněk se 

dva draselné ionty uvolňují z buňky na každý akumulovaný kobaltnatý iont. Po delším 

působení kobaltnatých iontů na buňky ovšem dochází k další ztrátě draselných iontů z buněk 
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a tato ztráta už není spojena s další akumulací kobaltnatých iontů. Při akumulaci 

kademnatých iontů dochází také k uvolňování draselných iontů z buněk, ale mezi 

uvolňovanými a akumulovanými ionty není jednoduchý stechiometrický poměr. Schéma 

buňky kvasinky můžeme vidět na obrázku č. 9. [6,7] 

 
Obrázek 9: Schéma buňky kvasinky [23] 

Akumulace uranu kvasinkami Saccharomyces cerevisiae nevyžaduje aktivní 

metabolismus. Uran je akumulován až do hodnoty 124 mg Uranu/gram a ukládá se ve formě 

jehličnatých fibril na povrchu a později i uvnitř buněk. Naopak intracelulární akumulace 

zinku, cesia či stroncia je silně závislá na metabolismu buněk a lze ji podpořit přídavkem 

glukosy do média. [6,7] 

Kvasinky Candida utilis mohou akumulovat podobné množství kadmia a zinku jako 

kvasinky Saccharomyces cerevisiae, ale ve srovnání s jinými kvasinkami vykazují vyšší 

aktivitu při redukci chromanů na chromité ionty.  

Výrazně vyšší akumulaci zinku než kvasinky Saccharomyces cerevisiae (10,5 mg/g) 

vykazují při stejných podmínkách kvasinky Sporobolomyces roseus (19 mg/g). Tyto rozdíly 

lze částečně vysvětlit jiným složením buněčných stěn (buněčná stěna Sporobolomyces roseus 

obsahuje výrazně více chitinu a mannanu).  

Při porovnání akumulace mědi různými druhy kvasinek bylo zjištěno, že měď více 

váží kvasinky Rhodotorula mucilaginosa než kvasinky Candida utilis a Saccharomyces 

cerevisiae. Anaerobně propagovaná biomasa Saccharomyces cerevisiae (pivovarské 

kvasinky), živá i mrtvá, vykazuje výrazně menší úroveň akumulace mědi než aerobně 

propagovaná (pekařské droždí). [6,7] 
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2.7.3 Plísně 

Mnohé plísně jsou schopné vázat z roztoků velké množství kovů. Často se na jejich 

vazbě nejvíce podílí buněčná stěna, která je složena především z glukanu, chitosanu 

a chitinu. Plísně jsou také široce využívány v průmyslu, který je velkým producentem této 

odpadní biomasy, jež je prakticky nevhodná k dalšímu použití. Tato biomasa je proto velmi 

levná a její použití k akumulaci kovů je lákavé i z ekonomického hlediska. [6] 

Typickým příkladem je rod Penicillium viz. obrázek č. 10., jehož zástupci nejen že 

váží kovy z roztoku, ale umí je i vyluhovat z pevné fáze. Teplem usmrcené mycelium 

Penicillium chrysogenum se využívá k adsorpci kovů v mnoha experimentech. Tento 

mikroorganismus vykazuje mnohem větší schopnost sorpce olovnatých iontů než ostatních 

kovových iontů. Jeho akumulační schopnost pro kovy klesá v pořadí: 

Pb2+>Cd2+>Cu2+>Zn2+>As3+. Tato plíseň je schopna vázat až 120 mg Pb/g biomasy (suché 

hmotnosti) při pH 4,5. Ve směsi olovnatých a zinečnatých iontů však schopnost sorpce 

olovnatých iontů touto plísní silně klesá. Jiný druh, Penicillium digitatum, usmrcený teplem, 

vykazuje schopnost adsorpce kovů v pořadí: Zn2+>Cu2+>Cd2+>Pb2+>UO2
2+. Toto pořadí je 

prakticky obrácené než pro Penicillium chrysogenum, což je pravděpodobně způsobeno 

odlišným složením buněčných stěn obou mikroorganismů. [6] 

 
Obrázek 10:  Penicillium [24] 

K intenzivně zkoumaným mikroorganismům patří plíseň Rhizopus arrhizus, která je 

v průmyslu používána jako producent enzymů. Tato plíseň je popisována jako úspěšný 

sorbent mnoha kovových iontů. Její akumulační schopnost pro různé kovové ionty klesá 

v pořadí: UO2
2+>Pb2+>Zn2+>Cd2+>Cu2+, což je podobné pořadí jako u Penicillium 

chrysogenum, ale opačné než u Penicillium digitatum. [6] 
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Dalšími mikroorganismy široce užívanými v průmyslu jsou plísně rodu Aspergillus, 

zvláště druh Aspergillus niger. Bylo zjištěno, že akumulace mědi, kadmia a zinku touto 

plísní není spojena s metabolickými procesy. Tato biomasa vykazuje velkou afinitu pro měď 

a její schopnost akumulace kovů klesá v řadě: Cu2+>Cd2+>Mn2+>Zn2+>Co2+. Tento 

mikroorganismus může také akumulovat velká množství uranu a to více než 200 mg U/g 

suché hmotnosti biomasy.  

Na melanin bohaté Cladosporium cladosporoides váže třikrát až čtyřikrát více kovů 

(Ni, Cu, Cd, Pb) než druh Penicillium digitatum. Tento rozdíl je patrně spojen právě 

s produkcí melaninu. 

K dalším zajímavým vláknitým organismům patří například příslušníci rodů Mucor, 

Trichoderma, Neurospora, Rhizomucor nebo již zmíněných rodů Rhizopus, Penicillium, 

Aspergillus či Cladosporium. [6] 

2.7.4 Řasy a vodní rostliny 

Řasy, jako velmi rozšířené vodní organismy, jsou často vystaveny toxickému 

znečištění, a proto i jejich schopnost akumulovat kovy je předmětem studia. K nejčastěji 

studovaným druhům patří zástupci rodu Chlorella. Bioakumulace kobaltu, manganu a zinku 

řasou Chlorella salina je ovlivněna teplotou, světlem a metabolickými inhibitory. Je to 

způsobeno tím, že velké množství těchto kovů je akumulováno za účasti metabolismu 

intracelulárně. Ve vakuolách se nacházejí výrazně větší množství zmíněných kovů než 

v cytosolu. Velké množství kovů může být vázáno i na buněčnou stěnu těchto řas. 

U živých buněk řasy Chlorella vulgaris klesá akumulační schopnost pro jednotlivé 

kovové ionty v pořadí: U02
2+>Cu2+>Zn2+>Ba2+=Mn2+>Co2+=Cd2+>Ni2+>Sr2+ a toto pořadí je 

obdobné i pro mrtvé buňky. Neživé buňky této řasy po drobných úpravách mohou 

akumulovat významné množství zlata z roztoků. Jsou schopny vázat okolo 25 mg Au/g, 

zatímco živé buňky mohou akumulovat jen 16,5 mg Au/g suché hmotnosti biomasy. [7] 

Neživé hnědé řasy Sargassum natans, Fucus veliculosus a Ascophyllum nodosum jsou 

schopny akumulovat velmi dobře kadmium z roztoků. Řasa Ascophyllum nodosum z nich 

vykazuje největší akumulační vlastnosti, když je schopna vázat více než 100 mg Cd/gram 

sušiny při pH 3,5. Tuto biomasu po zesítění formaldehydem, je možno použít i v několika 

sorpčních a desorpčních cyklech. Po pětinásobné desorpci (zředěnou kyselinou 

chlorovodíkovou) a následující sorpci zůstává vazebná kapacita této biomasy prakticky 
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nezměněna. Ascophyllum nodosum vykazuje také velmi dobré vlastnosti při biosorpci olova, 

když je schopna vázat až 250 mg Pb/gram. Velmi dobré výsledky dosahuje i řasa Sargassum 

natans, která akumuluje olovo jen o trochu méně (210 mg Pb/g suché hmotnosti biomasy). 

Velká množství kovových iontů mohou akumulovat také některé vodní rostliny. 

K zajímavým druhům patří například Azolla filiculoides. Tato rostlina je schopna odstraňovat 

velmi účinně z roztoků mnohé kovy (Pb, Cr, U, Cu, Cd, Zn) a byla úspěšně použita 

v laboratorním měřítku k dekontaminaci některých odpadních vod. 

Dobré akumulační vlastnosti pro kovy vykazují i některé další organismy, mezi něž 

patří například zástupci rodů řas Scenedesmus, Dunaliella, Thalassiosira, Vaucheria, 

Eremosphaera, Chlamydomonas viz. obrázek č. 11., rostlin Lemna, Sphagnum nebo již 

zmíněných rodů Chlorella, Sargassum či Fucus. [6,7] 

 
Obrázek 11: Chlamydomonas [25] 

2.8 Biosorbenty na bázi odpadního materiálu 

2.8.1 Vylisovaná cukrová třtina z hroznu  

Tato metoda spočívá v použití vylisované cukrové třtiny z hroznu jako alternativního 

přírodního adsorbentu k tomu, aby byly odstraněny Cd2+ a Pb2+ ionty z odpadní vody. Za 

pomocí rentgenového difraktometru, infračervené spektroskopie, skenovací elektronové 

mikroskopie, jaderně magnetické rezonance a termogravimetrických rozborů, byla vytvořena 

analýza charakteristická pro tento materiál. Parametry adsorpce například pH a doba kontaktu, 

byla optimalizovaná pro maximální hromadění těžkých kovů na pevný povrch. Hodnoty pH 

byly stanoveny  pro Cd2+ pH = 7 a pro Pb2+ pH = 3. Doba kontaktu byla 5 minut pro oba 

kovy. Adsorpční kapacita pro kovy byly vypočítaná z adsorpční izotermy použitím Langmuir 

modelu a zjištěno, že je pro Cd2+  rovna 0,774 mmol/g a pro Pb2+ 0,428 mmol/g. Výsledky 
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této metody ukázaly, že uváděný materiál by mohl být použit jako adsorbent pro čištění 

odpadních vod, zvláště kvůli jeho snadné akvizici, nízké ceně a rychlé adsorpce. 

Adsorpční materiál  

Vylisovaná cukrová třtina z hroznu získaná z vinného technologického postupu byla 

sušena v peci na 50 °C až do stálé váhy a rozsítováná, aby se získaly částice = 355 µm. Pak 

byl materiál uložen v polyetylenových nádobách a používán bez jakéhokoliv fyzického či 

chemického zpracování. [8] 

2.8.2 Slupky z citrusu 

Tento přírodní biosorbent je schopen odstraňovat Pb2+ ionty z vodného roztoku. 

Důležité parametry jako pH, počáteční koncentrace Pb2+ a doba kontaktu na biosorpci byla 

stanovena různými metodami. Optimální hodnota pH pro adsorpční kapacitu byla 5. 

Biosorpce proběhla rychle okolo 60 minut a byla založena na Langmuirově izotermě. 

Maximální adsorpční kapacita byla 112.1 mg/g. Výsledek ukazuje, že slupka je dobrý 

biosorbent pro odstranění iontů z vodného roztoku a nepotřebuje žádnou chemickou či 

fyzickou předběžnou úpravu. Výhodou tohoto biosorbent je nízká cena a snadná dostupnost. 

Na obrázku č. 12 můžeme vidět Ponkan strom s citrusy. 

 

Obrázek 12: Ponkan strom [26] 



Jiří Barabáš: Využití odpadů jako biosorbentů při odstraňování těžkých kovů 

2008/2009  21 

Adsorpční materiál  

Ponkan slupka (citrusový plod) je ovocnářský odpad jehož základní kompozice je 

lignin, hemicelulóza, celulóza a pektin. Materiál byl sušen v pokojové teplotě a pak se mlel 

v nožovém mlýně na požadovanou velikost. Pomletý materiál byl vypraný dvakrát 

v destilované vodě a potom sušený na slunečním světle po dobu 7 dnů. Usušený materiál 

o velikost částic = 600 µm byl uchován v exsikátoru pro další použití. [9] 

2.8.3 Sláma z ječmene 

Hlavní parametr mající vliv na sorpci Cu2+ a Pb2+ iontů je: počáteční hustota kovových 

iontů, množství adsorbentu, doba kontaktu a hodnota pH. Optimální hodnota pH pro 

adsorpční kapacitu byla 6. Maximální adsorpční kapacita pro Cu2+ 4,64 mg/g a pro Pb2+  

23,20 mg/g.  

Adsorpční materiál  

Sláma z ječmene byla pomleta na velikost částic pod 75 µm. Před použitím byl 

materiál vypraný v neionizující vodě a sušen v peci na 100 °C po dobu 24 hod. [10] 

2.8.4 Skořápka lískového ořechu  

Vyjmutí Cu2+ iontů z vodného roztoku ultrazvukovou adsorpcí na zrnitý materiál 

získaný z aktivního uhlí. Pozornost byla zaměřena na rovnováhu a kinetiku Cu2+ iontů. Zrnité 

aktivní uhlí bylo připravené ze sušených lískových skořápek. Adsorpce byla založena 

na Langmuirově izotermě. Maximální adsorpční kapacita pro Cu2+ byla 3,77 mmol/g což je 

větší než ta za nepřítomnosti ultrazvukové adsorpce (3,14 mmol/g).  

 

Obrázek 13: Lískový ořech [27] 
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Adsorpční materiál  

Lískový ořech viz. obrázek č. 13 ( Corylus avellana ). Čerstvé skořápky lískového 

ořechu byly vyprané několikrát v destilované vodě, aby se  odstranily povrchové nečistoty 

a byly sušeny při teplotě 100 °C přes noc. Pak byly rozdrceny kladivovým mlýnem 

a současně zkarbonizovány a aktivovaný po vodě pára v peci v 950 °C po dobu 2 hod. Pak 

bylo zrnité aktivní uhlí  vyprané třikrát v destilované vodě, sušeno při 110 °C po dobu 24 hod 

a uloženo v exsikátoru. [11] 

2.8.5 Fazole Mungo 

Fazolová slupka je nový biosorbent pro vyjmutí Cd2+  z vodného roztoku. Maximální 

vyjmutí Cd2+ je 35,41 mg/g při pH 5. Adsorpce byla založena na Langmuirově izotermě.  

Mechanismus Cd2+ adsorpce na slupku byl zjišťován spektroskopií a monitorováním 

alkalických kovů kladných iontů (Ca2+ , Mg 2+ , K+ , Na+ ) během absorpce Cd2+ . Spektrum 

skořápky ukázalo přítomnost amin – karboxylových kyselin. Na obrázku č. 14 můžeme vidět 

fazole Mungo. [13] 

 

Obrázek 14: Mungo fazole [28] 

2.8.6 Odpad hroznu  

Odpad hroznu získaný z vinné produkce je celulosový materiál bohatý na 

polyphenolické sloučeniny. Adsorpce byla připravena z odpadu hroznu síťováním 

s koncentrovanou kyselinou sírovou. To bylo využito pro vyjmutí Cr4+ ze syntetického 

vodného roztoku. Cílem bylo studovat hodnoty pH, dobu kontaktu a adsorpční izotermu Cr4+. 

Maximální zatížení bylo 1,91 mol/kg při pH 4. Adsorpce jiných kovových iontů jako Fe3+, 

Zn2+, Cd2+ a Pb2+ z vodného roztoku bylo při hodnotách pH 1–5. Odpad z hroznu má vysokou 
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možnost být využíván jako efektivní adsorbent pro vyjmutí Cr4+ z vodného roztoku. 

Na obrázku č. 15 můžeme vidět plod vinné révy. [14] 

 

Obrázek 15: Vinná réva [30] 

2.8.7 Vlákna konopí  

K tomu, aby mělo vliv složení vláknitého konopí na sorpci těžkých kovů, bylo důležité  

odstranit selektivně chemickou modifikaci ligninu a hemicelulózy. Počáteční hustoty iontů 

a doba kontaktu byla studovaná v několika stanoveních. Získané výsledky ukázaly obsah buď 

ligninu či hemicelulózy, který je postupně zmenšován chemickými pochody. Krátká vlákna 

konopí jsou schopná adsorbovat kovové ionty (Pb2+, Cd2+ a Zn2+).  Maximální adsorpční 

kapacita pro Pb2+ , Cd2+ a Zn2+ ionty  je  0,078 mmol/g.  

 

Obrázek 16: Vlákna konopí[29] 

Adsorpční materiál  

Vlákna konopí viz. obrázek č. 16 byla krátká a zapletená. Chemické složení vláken je: 

rozpustnost ve vodě 1,50%; tuky a vosky 0,69%; pektiny 1,39%; celulóza 78,15%; lignin 

6,06%; hemicelulózy 10,72%. [12] 
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3 TĚŽKÉ KOVY 

Jsou chemické prvky, mezi které patří zejména přechodné kovy, některé polokovy, 

lanthanoidy a aktinoidy. Existuje mnoho různých definic, některé vyčleňují těžké kovy podle 

hustoty, jiné podle protonového čísla nebo atomové hmotnosti či podle toxicity. Těžké kovy 

se ukládají v organismech (rostlinách i živočiších) a po jejich smrti se stávají potravou jiných 

živočichů až člověka, pro kterého je větší koncentrace těžkých kovů v organismu 

smrtelná. [15] 

Všeobecně představují kovy vážné znečišťující látky a už v malých koncentracích mohou 

vyvolávat poškození a onemocnění organizmu. Za mimořádně nebezpečné je potřebné 

považovat nejvíce ty kovy, které blokují činnost enzymů obsahujících –SH skupiny např. Hg, 

Pb, Cd, Se, Cu a další. Tyto kovy můžou vyvolávat akutní otravy, vznik nádorů nebo 

poškození plodu. [5] 

Vybral jsem šest nejčastěji se vyskytujících těžkých kovů v odpadních vodách, mezi 

které patří chrom, kadmium, měď, olovo, rtuť a selen. Do vod se mohou dostávat 

ze sklářského, textilního a kožedělného průmyslu, z hutí a válcoven a z autoopraven. 

Nemalou měrou ke kontaminaci přispívají samotná rudná naleziště, těžba a zpracování rud. 

Především těchto těžkých kovů z odpadních vod se chceme za pomocí adsorbentů zbavit. 

3.1 Chrom 

Chemická značka Cr, (latinsky Chromium) je světle bílý, lesklý, velmi tvrdý a zároveň 

křehký kov. Používá se v metalurgii při výrobě legovaných ocelí a dalších slitin, tenká vrstva 

chromu chrání povrch kovových předmětů před korozí a zvyšuje jejich tvrdost. Na obrázku 

č. 17. můžeme vidět pochromovaný kov. [16] 

 
Obrázek 17: Pochromovaný kov [16] 
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3.1.1 Základní fyzikálně - chemické vlastnosti 

Chrom je nejtvrdším elementárním kovem a vyznačuje se mimořádně nízkou 

reaktivitou a vysokou chemickou odolností. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční 

elektrony v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Cr3+ a Cr6+, 

sloučeniny Cr2+ jsou silnými redukčními činidly a za normálních podmínek jsou oxidovány 

vzdušným kyslíkem na trojmocné. Některé jeho sloučeniny mají oxidační číslo Cr4+. Přes 

svoji značnou chemickou stálost se chrom pomalu rozpouští v neoxidujících kyselinách 

(kyselina chlorovodíková), zatímco kyseliny s oxidačním působením povrch kovu pasivují. 

Chrom se oxiduje při zahřívání v kyslíkovém plameni nebo s oxidačními činidly, jako jsou 

dusičnany nebo chlorečnany. Přímo se také slučuje s halogeny, se sírou, dusíkem, uhlíkem, 

křemíkem, borem a některými kovy, avšak teprve za žáru. [16] 

3.1.2 Výskyt  

Chrom patří mezi prvky s poměrně značným zastoupením na Zemi i ve vesmíru. 

V zemské kůře činí průměrný obsah chromu kolem 0,1 – 0,2 g/kg. V mořské vodě se jeho 

koncentrace pohybuje pouze na úrovni 0,05 mikrogramů v jednom litru. V přírodě se chrom 

vyskytuje velmi často současně s rudami železa např. jako ruda chromit, chemicky podvojný 

oxid železnato-chromitý FeO . Cr2O3. Dalším důležitým minerálem chrómu je krokoit, 

chemicky chroman olovnatý PbCrO4. Malá množství chromu přispívají k zabarvení 

drahokamů smaragdu a rubínu. Největším světové zásoby chromu jsou v Jihoafrické 

republice, která vyrábí přibližně polovinu veškeré světové produkce tohoto kovu. [16] 

3.1.3 Toxicita a rizika pro ŽP 

Tento kov velmi často znečišťuje odpadní vodu z chladících věží elektráren a dostává se 

nejen do povrchových vod a půdy, ale i do spodních vod. Hlavním cílem remediace půdy 

a vody je snížení koncentrace vysoce toxického a mobilního Cr4+ jeho přeměnou na méně 

toxický a méně mobilní Cr3+. Redukce chromu vede k precipitaci kovu a ke snížení 

pravděpodobnosti jeho transportu do vzdálených lokalit. Mezi mikroorganizmy, které 

redukují Cr4+ patří např. někteří zástupci rodu Pseudomonas (Pseudomonas dechromaticans, 

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas chromatophila, Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas putida a další druhy), rodu Bacillus (Bacillus cereus, Bacillus subtilis), rodu 

Corynebacterium, Enterobacter, Escherichia, Micrococcus, Vibrio a další. Tyto 

mikroorganizmy většinou prokazují vysoký stupeň tolerance k Cr4+. Redukce Cr4+ byla 
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pozorována za aerobních i anaerobních podmínek. Za optimálních podmínek mohou 

mikroorganizmy redukovat více než 99 % Cr4+.  Biologické účinky chromu jsou silně závislé 

na mocenství, ve kterém se do organizmu dostává. Zatímco trojmocný chrom je pokládán 

za převážně prospěšný a je nezbytnou součástí každodenní stravy, pak naopak šestimocný 

chrom působí negativně a je pokládán za potenciální karcinogen. [16] 

3.2 Kadmium 

Chemická značka Cd, (latinsky Kadmium) je měkký, lehce tavitelný, toxický kovový 

prvek. Slouží jako součást různých slitin a k povrchové ochraně jiných kovů před korozí. 

Vzhledem k jeho toxicitě je jeho praktické využití omezováno na nejnutnější minimum. [17] 

3.2.1 Základní fyzikálně - chemické vlastnosti 

Typický kovový prvek bílé barvy. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční 

elektrony v d-sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje téměř pouze v mocenství Cd2+, sloučeniny 

Cd1+ jsou silně nestálé. V silných minerálních kyselinách je kadmium dobře rozpustné 

za vývoje plynného vodíku. Na vzduchu je kovové kadmium stálé viz. obrázek č. 18., ale 

v atmosféře kyslíku je možné jej zapálit za vzniku oxidu kademnatého CdO. [17] 

 
Obrázek 18: Kovové kadmium [17] 

3.2.2 Výskyt  

V zemské kůře je kadmium vzácným prvkem. Průměrný obsah činí kolem 0,1–0,5 

mg/kg. I v mořské vodě je jeho koncentrace značně nízká – 0,11 mikrogramu v jednom litru. 

V přírodě se kadmium vyskytuje jako příměs rud zinku a někdy i olova, z nichž se také 

společně získává. [17] 



Jiří Barabáš: Využití odpadů jako biosorbentů při odstraňování těžkých kovů 

2008/2009  27 

3.2.3 Toxicita a rizika pro ŽP 

Kadmium patří mezi několik málo prvků, jejichž vliv na zdravotní stav lidského 

organizmu je jednoznačně negativní. Rizikovým faktorem u kadmia je skutečnost, že se jedná 

o mimořádně kumulativní jed. Přijaté kadmium se z organizmu vylučuje jen velmi pozvolna 

a obtížně, jeho většina se přitom koncentruje především v ledvinách a v menší míře 

i v játrech. Kadmium je také prokazatelně karcinogenní a jeho vysoký obsah v organizmu 

zvyšuje riziko vzniku rakovinného bujení. Při jednorázové vysoké dávce kadmia se dostavují 

bolesti břicha, průjmy a zvracení. 

Velké množství kadmia se v současné době dostává do životního prostředí ze starších 

nezabezpečených skládek komunálního odpadu, které obsahují různé typy použitých nikl 

kadmiových baterií, různých železných součástí chráněných kadmiováním atp. V ČR patří 

mezi  známé případy znečistění spodních vod kadmiem kontaminace spodních vod v oblasti 

obce Vinoř (zdrojem kontaminace byly odpadní vody ze závodu PAL, Kbely), kde byly 

zjištěny koncentrace kadmia ve studniční vodě převyšující 1 mg/l, přičemž  podle standardů 

pro pitnou vodu nemá koncentrace kadmia překročit hodnotu 10 ppb t.j. hodnotu stokrát nižší. 

[17] 

3.3 Měď 

Chemická značka je Cu (latinsky Cuprum). Je to ušlechtilý kovový prvek načervenalé 

barvy, používaný člověkem již od starověku. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou 

a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolný proti atmosférické 

korozi. Je základní součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitá 

pro elektrotechniku. [18] 

3.3.1 Základní fyzikálně - chemické vlastnosti 

Typický kovový prvek červenohnědé barvy, která ve velmi tenkých plátech prosvítá 

zelenomodře. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře a patří 

do I.B skupiny. Měď se ve většině vlastností podobají prvkům VIII.B skupiny, tedy 

přechodným kovům (nikl, paladium a platina), ale v některých vlastnostech se velmi podobají 

prvkům I.A skupiny (alkalickým kovům, tedy prvků nepřechodným). Společný rys s prvky 

VIII.B skupiny má měď v oxidačním stupni Cu2+ a jejích barevných komplexech a společný 

s alkalickými kovy zejména Cu1+. V těchto dvou oxidačních stupních tvoří měď nejvíce 
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sloučenin, vzácně i v oxidačním stupni Cu3+ a Cu4+. Trojmocnou měď je nutné stabilizovat 

velkými anionty. Na vzduchu je měď nestálá, protože se za působení atmosférické vlhkosti 

a oxidu uhličitého pasivuje, pokrývá se tenkou vrstvičkou zeleného zásaditého uhličitanu 

měďnatého (měděnkou), která ji účinně chrání proti další korozi vzdušným kyslíkem 

i vlhkostí (vodou). Za vyšší teploty se měď slučuje s velkou spoustou prvků a k nejvýraznější 

je významná slučivost se sírou. Sloučeniny měďnaté barví plamen zeleně. Měď vede v čistém 

stavu velmi dobře elektrický proud, po stříbře vykazuje druhou nejlepší vodivost ze všech 

kovových prvků za normální teploty. Zároveň je i výborným vodičem tepla. Čistá kovová 

měď je poměrně měkká a proto se pro praktické aplikace často používají její slitiny s prvky. 

Měď je velmi tažná a kujná a i proto se z ní vyrábí vodiče elektrického proudu. [18] 

3.3.2 Výskyt 

Měď je v zemské kůře přítomna poměrně vzácně. Odhaduje se, že její obsah činí 55 – 

70 ppm (mg/kg). V mořské vodě se její koncentrace pohybuje pouze na úrovni 

0,003 miligramů v jednom litru. Ryzí měď se v přírodě nachází vzácně, ve větším množství se 

vyskytuje převážně ve sloučeninách. Nejčastěji ji nacházíme ve formě sulfidů např.: 

Chalkosin Cu2S, Covellin CuS, Bornit Cu3FeS3, Chalkopyrit CuFeS2 viz. obrázek č. 19. 

Dalšími významné sloučeniny jsou: Kuprit  Cu2O, Malachit CuCO3 . Cu(OH)2, Azurit: 

2CuCO3 . Cu(OH)2. Mezi největší světové producenty mědi patří především Chile, Peru, 

USA. [18] 

 
Obrázek 19: Chalkopyrit [18] 
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3.3.3 Toxicita a rizika pro ŽP 

Měď patří mezi prvky s významným vlivem na živý organizmus, vyskytuje se v řadě 

enzymatických cyklů nezbytných pro správnou funkci životních pochodů a její přítomnost 

v potravě ovlivňuje zdravotní stav organizmu. Tyto enzymy například ovlivňují metabolizmus 

sacharidů v organizmu, ovlivňují vytváření kostní hmoty a krvetvorbu, ovlivňují i fungování 

nervového systému. Na nižší organismy však působí jako silný jed. Kromě toho je měď 

centrálním kovem organokovové sloučeniny hemocyaninu, který u měkkýšů a některých 

členovců (např. krabů) funguje jako přenašeč kyslíku. Doporučená denní dávka mědi 

v potravě by se měla pohybovat kolem 1 miligramu. Potraviny bohaté na měď jsou např. játra, 

kakao, ořechy, houby, korýši a měkkýši. 

 Nedostatek mědi se projevuje anémií (chudokrevností), zpomalením duševního vývoje 

a zhoršením metabolismu cukrů. Dochází ke ztrátě pigmentů a vypadávání vlasů, k poruše 

tvorby a kvality kostí a vaziva. [18] 

3.4 Olovo 

Chemická značka: Pb (latinsky Plumbum)je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již 

od starověku. Má velmi nízký bod tání a je dobře kujný a odolný vůči korozi. [19] 

3.4.1 Základní fyzikálně - chemické vlastnosti 

Nízko tavitelný, měkký, velmi těžký, toxický kov, používaný člověkem již 

od starověku. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství: Pb2+ a Pb4+. Za normálních 

podmínek je olovo odolné a neomezeně stálé vůči atmosférickým vlivům viz. obrázek č. 20. 

V kompaktním stavu se na vlhkém vzduchu příliš nemění, pouze zvolna ztrácí lesk a tvoří se 

na něm šedobílá vrstva oxidů, hydroxidů a uhličitanů. [19] 

 
Obrázek 20: Kostka olova [19] 
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Dobře se rozpouští především v kyselině dusičné, koncentrovaná kyselina sírová jej 

naopak pasivuje a olovo s ní nereaguje. Kovové olovo velmi dobře pohlcuje rentgenové 

záření a slouží proto k odstínění zdrojů tohoto záření v chemických a fyzikálních aparaturách 

a především v lékařství při ochraně obsluhy běžných medicinálních rentgenů. Jeho slitiny 

s cínem, antimonem nebo stříbrem vykazují výborné vlastnosti při mechanickém spojování 

kovových předmětů pájením a jako pájky jsou doposud široce používány. [19] 

3.4.2 Výskyt  

Olovo je v zemské kůře zastoupeno poměrně řídce, průměrný obsah činí pouze 12 - 16 

ppm (mg/kg). V mořské vodě činí jeho koncentrace pouze 0,03 mikrogramu v jednom litru. 

Elementární olovo se v přírodě vyskytuje pouze vzácně. Nejběžnějším minerálem a zároveň 

olověnou rudou je sulfid olovnatý a galenit PbS. [19] 

3.4.3 Toxicita a rizika pro ŽP 

Olovo patří zcela jasně mezi toxické prvky. Po vniknutí do organismu se ukládá hlavně 

v kostech a v určitém množství se nachází v krvi. Velmi toxické tetraethyl olovo je přidáváno 

do vysokooktanových benzinů jako antidetonátor. V ČR jsou vedle znečistění prostředí 

olovem při provozu motorových vozidel také vážným ekologickým nebezpečím brusné vody 

z výroby olovnatého křišťálu, který je velmi vyhledávaným výrobkem českého sklářského 

průmyslu. Tyto odpadní vody obsahují  10 - 30 mg Pb/l a bereme-li  v úvahu i další zdroje  

jakými jsou staré ekologické zátěže představované skládkami pevných odpadů z výroby 

olovnatého křišťálu,  pak  tyto odpady představují  dosti značné ekotoxické riziko pro velkou 

část severních Čech.  Za horní limit obsahu olova v odpadních vodách se pokládá hodnota 

0,8 mg/l. [19] 

3.5 Rtuť 

Chemická značka Hg, (latinsky Hydrargyrum) je těžký, toxický kovový prvek. Slouží 

jako součást slitin a jako náplň různých přístrojů. Je jediným kovem, který je za normálních 

podmínek kapalný. [20] 
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3.5.1 Základní fyzikálně - chemické vlastnosti 

Rtuť je kapalný kovový prvek stříbřitě bílé barvy viz. obrázek č. 21. Je nápadně těžká 

a dobře vede elektrický proud. Patří mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-

sféře. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství Hg1+ (kovalentní vazba rtuť-rtuť) a Hg2+, 

přičemž vlastnosti sloučenin rtuťných se podobají sloučeninám stříbrným, zatímco rtuťnaté 

soli připomínají spíše sloučeniny měďnaté. Z minerálních kyselin je rtuť dobře rozpustná 

v kyselině dusičné za vývoje oxidů dusíku. Na vzduchu je rtuť neomezeně stálá, velmi 

ochotně však reaguje s elementární sírou a halogeny. S některými kovy tvoří kapalné i pevné 

slitiny – amalgámy. [20] 

 
Obrázek 21: Kapalná Rtuť [20] 

3.5.2 Výskyt  

V zemské kůře je rtuť velmi vzácná. Průměrný obsah činí kolem 0,1–0,3 mg/kg. 

I v mořské vodě je její koncentrace téměř na hranici měřitelnosti - 0,03 mikrogramu v jednom 

litru. V přírodě se rtuť vyskytuje poměrně vzácně i jako elementární prvek. Hlavním 

minerálem a zdrojem pro výrobu je však sulfid rtuťnatý HgS, česky rumělka neboli cinabarit. 

Největší světová ložiska tohoto nerostu nacházejí ve Španělsku, Slovinsku, Itálii, USA 

a Rusku. [20] 
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3.5.3 Toxicita a rizika pro ŽP 

Rtuť vypuštěná do životního prostředí představuje vážné riziko. Je schopna putovat na 

velké vzdálenosti a kontaminovat vodu a půdu i tisíce kilometrů daleko od zdroje znečištění. 

V ČR je únik rtuti z velkých provozů jako je výroba elektrolytického louhu monitorován 

a vyhodnocován. Bohužel k největšímu úniku rtuti do prostředí dochází však v zemědělství 

(moření obilí) a malých podnicích. I malá zubařská ordinace používající amalgamové 

preparáty může být velkým zdrojem znečistění kanalizace a vodních toků rtutí.  

Rtuť patří mezi prvky, jejichž vliv na zdravotní stav lidského organismu je 

jednoznačně negativní. Je, stejně jako podobně se chovající kadmium kumulativním jedem. 

Do organismu se rtuť dostává dvěma cestami – v potravě a dýcháním. Z potravin jsou 

rizikovým faktorem především vnitřnosti (játra, ledviny) nebo ryby, které byly 

kontaminovány rtutí při svém růstu. Rizikové mohou být i zemědělské plodiny, pěstované na 

půdě zamořené rtuťnatými sloučeninami ať již z průmyslových zdrojů nebo nevhodně 

použitými přípravky k hubení zemědělských škůdců. [20] 

3.6 Selen 

Chemická značka Se, (latinsky Selenium) je nekovový prvek za skupiny chalkogenů, 

významný svými fotoelektrickými vlastnostmi. [21] 

3.6.1 Základní fyzikálně - chemické vlastnosti 

Selen je poměrně vzácný prvek. Elementární selen se vyskytuje v několika 

krystalických formách, jejichž barva je buď šedá nebo tmavě červená viz. obrázek č. 22. 

Je prakticky nerozpustný ve vodě, poměrně dobře se rozpouští v sirouhlíku. [21] 

 
Obrázek 22: Elementární selen [21] 
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3.6.2 Výskyt 

V zemské kůře je selen přítomen v koncentraci 0,05 – 0,09 ppm (mg/kg). V mořské 

vodě je jeho koncentrace na hranici měřitelnosti analytickými technikami, obvykle je uváděna 

hodnota 0,09 mikrogramů/l. Elementární selen je za normálních podmínek stálý, poměrně 

snadno se slučuje s kyslíkem a halogeny. Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství Se2-, 

Se2+, Se4+ a Se6+. Selen obvykle doprovází síru a tellur v jejich rudách. Je proto také obvykle 

získáván z odpadů po spalování síry při výrobě kyseliny sírové nebo ze zbytků 

po elektrolytické výrobě mědi ze sulfidických rud. [21] 

3.6.3 Toxicita a rizika pro ŽP 

Toxické koncentrace selenu v prostředí bývají častou příčinou úhynu ptáků. Selen 

se nejčastěji vyskytuje v prostředí ve formě Se6+ nebo Se4+. Četné mikroorganizmy (např. 

zástupci rodů Pseudomonas, Flavobacterium a Clostridium ) mají schopnost transformovat 

anionty selenu na Se. Tento elementární selen je nerozpustný ve vodě a může být zejména 

z vodního prostředí velmi dobře odstraněn. Bylo prokázáno, že transformace selenátu může 

být inhibována v přítomnosti nitrátů. Proto v některých těchto systémech byly k transformaci 

selenátu využity Se6+ redukující mikroorganizmy společně s denitrifikačními bakteriemi nebo 

byla vytvořena společenstva „algae-bacterium“. [21] 
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4 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V praxi je samozřejmé, že kontaminované přírodní a odpadní vody neobsahují pouze 

kontaminující kov, ale celou řadu jiných iontů, které mohou ovlivňovat proces biosorpce kovu 

našeho zájmu a soutěžit o vazebná místa na povrchu mikrobiální buňky. V řadě experimentů 

bylo prokázáno, že modifikace buněčného povrchu může výrazně ovlivnit vazbu kovových 

iontů. Tyto modifikace mohou být vyvolány působením různých vnějších faktorů jednak 

během růstu a nahromadění biomasy, jednak jejich přímým působením na připravenou 

biomasu.  

Chemicky lze nahromaděnou biomasu modifikovat např. promýváním detergenty, 

zesíťováním organickými ředidly nebo působením kyselin či louhů. Připravená biomasa bývá 

často působením některých vnějších faktorů usmrcena, avšak v mnoha experimentech bylo 

potvrzeno, že usmrcené buňky streptomycet, řas a bakterií vykazují často vyšší sorpční 

kapacitu v porovnání s živými buňkami.  

Během kontinuálních průmyslových procesů může být k odstranění kovů z odpadních 

vod využita technika imobilizace živých či mrtvých buněk do matric (např.nerozpustný 

Caalginát, polyakrylamid aj.).Tyto sorpční systémy jsou velmi stabilní a dovolují dlouhodobé 

využívání nahromaděné biomasy. Některé imobilizované preparáty pro sorpci těžkých kovů 

jsou vyráběny průmyslově.  

V posledních letech je věnována pozornost možnosti využití mikrobiálních biofilmů 

k průmyslovému odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. Matrice je nejčastěji tvořena 

pevnou složkou ( např.  dřevěnými hoblinami, jílem, pískem nebo štěrkem) a porézním 

materiálem ( např.molitanem či jinou houbovitou hmotou). Pro tvorbu biofilmu buněk 

Alcaligenes eutrophus byla vyvinuta plošná membrána tvořená ZrO2 a polysulfonem. Takto 

imobilizované buňky A. eutrophus mohou vyvolávat precipitaci kovů ve speciálním reaktoru. 

Testy reaktoru prokázaly vysokou účinnost při odstraňování Cd, Zn, Ni, Cu a Co z odpadních 

vod kontaminovaných kovy.  

Při vývoji biosorbentů se klade důraz nejen na jejich účinnost sorpce kovů, ale 

i na možnost jejich regenerace a uvolnění sorbovaného kovu. Existuje celá řada metod eluce 

kovů s ohledem na vázaný prvek a mechanizmus jeho vazby. Při reverzibilní sorpci se často 

využívají jednoduché nedestruktivní fyzikální a chemické faktory, které umožňují regeneraci 

biomasy a uvolnění kovu. Biomasa je pak opakovaně využívána v biosorpčních- desorpčních 

cyklech s ohledem na její sorpční kapacitu. Intracelulární akumulace je často ireverzibilní 
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a k uvolnění kovu se využívá drastických metod jako je zpopelnění nebo rozpuštění 

v kyselině či louhu. Závěrem lze říci, že biosorpce je ekonomicky přijatelná a technicky 

účinná technologie odstraňování či získávání kovů z kontaminovaného vodního prostředí. [1] 

Zajímavým typem biosorbentu se jeví krunýř z kraba. Byli provedeny výzkumy 

na odstranění rtuti z vodného roztoku za pomocí vrchního krunýře z kraba viz. obrázek č. 23. 

Vyjmutí rtuti z roztoku bylo rychlé a účinné, kolem 80% z 500 mg/l do 60 minut.Tento 

biosorbent je běžně dostupným odpadem a snadno se zpracovává do zrnité formy. Proto 

nabízí levnou alternativu na rozdíl od komerčních adsorbentů a je jen otázkou času, kdy se mu 

dostane větší pozornosti a uplatnění. [31] 

 

Obrázek 23: Krab Eritrea [32] 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo poukázat na nové řešení při odstraňování těžkých kovů 

z odpadních vod za pomocí biosorbentů. Biosorbenty jsou na rozdíl od běžných adsorbentů 

levnější a efektivnější. Obrovské množství biologického materiálu zvláště bakterií, řas, 

kvasinek a hub se dostalo do popředí kvůli jejich nízké ceně, dobrým výsledkům a dobré 

dostupnosti. Dalším zdrojem biosorbentů jsou odpadní materiály ze zemědělství 

a potravinářského průmyslu jako jsou např. slupky z mandarinek, ořechové skořápky, krunýře 

z krabů, pecky z oliv, hrachové lusky a mnohé další. 

V dnešní době se biosorpce ubírá dvěmi směry. Jeden směr se zaměřuje na živé buňky 

a druhý na vyvinutí komerčního biosorbentu za použití technologie fixace a zlepšení 

biosorpčního procesu včetně opětovného použití.  

 Biosorbenty jsou z mého hlediska budoucností v odstraňování těžkých kovů 

z odpadních vod, jelikož v sobě mají velký potenciál a zdroje jsou téměř nevyčerpatelné. 

Menší problém akorát vidím v tom, že jsou teprve na začátku své cesty, jelikož vše musí 

projít určitým výzkumem a nalezením vhodného druhu materiálu, který bude hlavně cenově 

přijatelný. 
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