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Summary 

 The aim of this work is to introduce problem of heavy metals in the environment 

and their decontamination. In this work is described transport of heavy metals form source 

to food chain and thein dangerous properties. There are also described technologies and 

biotoechnologies used to remove heavy metals from waste water. The main part describes  

and explains mechanizm of biosorption on diferent kind of biomass.  A recherche was 

made to find out the highest uptakes for different kinds of biomass. As the biomass were 

used prokaryotes, algae (green algae,seeweeds etc.), fungi (yeast) and plants. The last part 

describes experimental measuring of biosorption properties on acid-activated plant biomass 

(Reynoutria bohemica) it´s plant-body parts (root, footstalk, leaf). In the end, results of the 

recherche and experimental measuring were evaluated and results of experimental 

measuring on R. bohemica were compared with the best biosrbent in the way of sorbing 

Zn2+ ionts form aqueous solutions.The best biosorbent was bakteria Acidithiobacilus 

ferrooxidans.  

Anotace  

 Cílem této práce je podrobné seznámení se s problematikou těžkých kovů 

v životním prostředí a možnostmi jejich dekontaminace. V této práci je podrobně popsán 

transport těžkých kovů v životním prostředí od jejich zdroje až po zapojení se do 

potravinového řetězce a popis jejich nebezpečných vlastností. Jsou zde popsány dosavadní 

technologie a biotechnologické metody používané při odstranění těžkých kovů z odpadních 

vod. Podstatnou součástí práce je podrobný popis mechanizmu biosorpce u různých typů 

biomas. Byla provedena rešerše, v níž bylo cílem naleznout biomasu s největší schopnosti 

vázat vybrané těžké kovy. Biomasou byly prokariotické organizmy, řasy, houby (kvasinky) 

a rostliny. Poslední část popisuje experimentální měření biosorpčních vlastností na kysele 

aktivovanou rostlinnou biomasu křídlatku českou (Reynoutria bohemica). Byly použity 

části rostlinného těla kořen, stonek, list. V závěru vyhodnocuji výsledky rešerše 

a experimentálního měření. Porovnávám výsledky experimentálního měření s nejlepšími 

biosorbenty iontu Zn2+. Nejlepšm biosorbentem byla bakterie Acidithiobacilus 

ferrooxidans.  
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 Seznam použitých zkratek a slovník  

Zkratka Popis

Adsorbát Chemická látka nebo částice zachycující se na absorbentu (např. 
biomasa , aktivní uhlík).

Adsorbent Pevná látka, která je schopna vázat různou silou látky z roztoku.
Adsorpce Je separační proces, jehož principem je hromadění plynné látky ze 

směsi plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině (adsorbátu) na 
povrchu pevné látky (adsorbentu) účinkem mezipovrchových 
přitažlivých sil.

Akumulace Hromadění nebo shromažďování na jednom místě nebo omezeném 
prostoru.

Alergen Je to exogenní antigen, který je schopen u vnímavých jedinců 
vyvolat patologickou imunitní reakci - alergii.

Antropogenní činnost Společenská, lidská průmyslová nepřirozená činnost.
Archea Rozsáhlá skupina prokaryotických jednobuněčných organismů. Na 

Zemi se archea objevila již před 3,5 miliardami let. Dnes jsou 
známa především jako extrémofilní organismy.

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

Biotop Neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí.
BSK5, Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů.

Corg Celkový organický uhlík.

Cyanoprokaryota Sinice.
ČOV Čistička odpadních vod.
ČR Česká republika, členský stát Evropské Unie od 1.5.2005. Nachází 

se ve střední Evropě.
Degradace Rozpad nebo rozložení chemické sloučeniny na jiné, jednodušší     a 

méně nebezpečné chemické látky.
Dekontaminace Odmoření, odstranění škodlivých látek z prostředí či organizmu.
Dermatosy Kožní onemocnění.
Embryotoxicky účinek Účinek chemické látky poškozující vývoj plodu nebo zárodku.
Emeticky účinek Účinek způsobující dávení nebo zvracení.
Emise Vyslání, vydávání, vydání; uvedení do oběhu; množství 

znečišťujících příměsí dostávajících se z určitého zdroje do ovzduší. 

ESCA Fyzikální analytická metoda pracující s monochromatickými 
rentgenovými paprsky. Používá se pro měření vazebných energií 
elektronu v atomech.

Expozice Vystavení organizmu působení chemickým látkám. 
Fotoautotrofní organismy Jako zdroj uhlíku mají oxid uhličitý a zdrojem energie je světelné 

záření.
Geneticky modifikované rostliny viz GMO
Genotoxický účinek Poškozující genetický materiál.
GMO Geneticky modifikovaný organizmus.
Hematotoxický účinek Poškozující krev.
Hepatotoxický účinek Poškozující játra.
Chronické expozice Dlouhodobá expozice organizmu. 

 



 

 

Zkratka Popis

CHSK Chemická spotřeba kyslíku.
Inhibitor koroze Chemická látka zpomalující nebo zcela zastavující korozní

reakci.
IRZ Integrovaný registr znečištění.
Karcinogen Látka způsobující v živém organizmu nádorové bujení.
Konsorcie Sdružení odlišných jedinců, žijících ve své blízkosti, jež se

navzájem i ovlivňují.
Mutageny Genotoxické látky a faktory, a to buď chemické, biologické

(např. viry) nebo fyzikální (např. ionizační záření), které svým
působením na organismus mohou způsobovat genetické změny a
mutace.

Nefrotoxický  účinek Poškozující ledviny.
Peptidoglykan murein Je chemická látka patřící mezi glykosidy. Setkáváme se s ní 

hlavně v bakteriální buněčné stěně.
pH Kyselost - „potenciál vodíku“, též vodíkový exponent je číslo,

kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či
naopak alkalicky (zásaditě).

Plazmatická membrána Tenký semipermeabilní obal ohraničující buňku. Skládá se
z jedné lipidové dvouvrstvy a v ní ukotvených bílkovin.

Salinita Nazývaná také jako slanost, označuje koncentraci minerálních
látek (solí) rozpuštěných v roztoku (obvykle ve vodě). 

Srdeční ischemie Nedokrvování srdeční tkáně.
Teratogenní účinek Způsobujé těžké poruchy vývoje zárodku (embrya).
TK Těžké kovy.
Toxikóza Otrava, chorobný stav vznikající působením jedovatých látek

vytvářených ve vlastním organizmu nebo přiváděných do
organizmu zvnějšku a projevující se příznaky podobnými
otravám některými jedy. 

SEM analýza Skenovací elektronovová mikroskopická analýza.
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1 Úvod  
Těžké kovy v životním prostředí jsou v dnešní době velice aktuálním tématem, 

neboť znamenají vážné environmentální a zdravotní riziko pro všechny živé organizmy. 

Těžké kovy se nedají v přírodě rozložit a mají schopnost akumulovat se a vstupovat do 

potravinového řetězce. S rozvojem civilizace a antropogenní činnosti roste spotřeba 

a produkce materiálů obsahující složky těžkých kovů, které se uvolňují do životního 

prostředí ve formě plynných, kapalných nebo tuhých anorganických či organických 

sloučeninách.  

S novým tisíciletím přichází i nová legislativní opatření, která se snaží omezovat 

vznik emisí obsahující těžké kovy. Mezi tyto legislativní nařízení pro ČR patří např. zákon 

č. 435/2006 Sb. o integrované prevenci a omezovaní znečistění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některý zákonů, ale také i zákon o odpadech č.314/2006 

Sb. a nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kde jsou uvedeny  imisní standardy ukazatelů 

přípustného znečištění povrchových vod.  

Potenciál dnešní doby je vývoj technologických řešení pro snižovaní emisí 

a i ekonomických nákladů. Biotechnologické procesy jsou jednou z moderních alternativ, 

jak snížit emise množství těžkých kovů přímo u jejich zdroje, a tím zamezit jejich úniku do 

životního prostředí. Biosorpce je technologie, která se řadí do skupiny environmentálních 

biotechnologií. Biosorpce je ekonomicky a ekologicky výhodná a velice účinná při 

odstraňovaní, případně také znovu získávání, těžkých kovů nebo jiných polutantu 

z kontaminovaných vod. Z těchto důvodů jsem si vybral téma zaměřené na řešení problému 

dekontaminace vod, kontaminovaných těžkými kovy, pomocí biotechnologických procesů. 

Jedním z cílů této práce je seznámit s výskytem nejběžnějších těžkých kovů 

v životním prostředí. Chtěl bych zdůraznit potenciální antropogenní zdroje těžkých kovů, 

se zaměřením převážně na odpadní vody. Biosorpce těžkých kovů pomocí mrtvé biomasy 

je jedním z biotechnologických procesů, jak výhodně ekologicky a ekonomicky snížit 

emise různých kontaminantů životního prostředí.  

Chtěl bych přiblížit transport těžkých kovů do životního prostředí, jejich vstup do 

potravinového řetězce a jejich účinek na živé organizmy.  

Dalším cílem je seznámení s biotechnologickými metodami, které jsou vhodné 

k odstranění těžkých kovů, především z odpadních vod. Jedná se zejména o proces 

biosorpce a bioakumulace.  
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Hlavním tématem je seznámení s biosorpčními procesy, pobíhajícími na různých 

typech biomasy a vyhodnocení výsledků různých nezávislých studií, které se biosorpčními 

procesy zabývají. Tyto biotechnologické studie byly prováděny v různých institucích po 

celém světě a jsou v nich aplikovány různé typy biosorbentů, které sorbují různé typy kovů 

s různou účinností.  

Pro přehlednost výsledků studií budou biosorbenty rozděleny podle druhu biomasy, 

jako například prokaryotické organizmy, houby (a kvasinky), řasy a vyšší rostliny. Budu 

také porovnávat biosorpční vlastnosti u výše zmíněných biosorbentu a sorbentů pro 

nejběžnější, nejrizikovější a nejsledovanější těžké kovy jako je As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, U, 

Zn a jiné zajímavé kovy (Fe, Au).  

Budou ukázány rozdíly biosorpčních vlastností v závislosti na různém chemickém 

složení buněčné stěny u odlišných typů biomasy.  

Součástí této práce je také experimentální část, kde jsem měřil biosorpční vlastnosti 

na chemicky, kysele aktivovanou rostlinnou biomasu křídlatku českou (Reynoutria 

bohemica) a její rostlinné části jako kořen, stonek a list. V této části uvedu postup 

a výsledky prvních  experimentů. 

V závěru této práce budou  porovnávány biosorpční vlastnosti rozdílných typů 

biosorbentu a následně vyhodnocen typ nejlepší biomasy pro vybrané nejběžnější těžké 

kovy. Na tomto základě  navrhnu, které biosorbenty by se mohly aplikovat v průmyslu .  

Věřím, že zmíněné informace budou přínosné pro řešení problematiky 

dekontaminace vod kontaminovaných těžkými kovy pomocí biomasy.   
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2 Těžké kovy v životním prostředí 

Těžké kovy vstupují do životního prostředí jako anorganické a organické 

sloučeniny. Jejich chemická forma výrazně ovlivňuje toxický účinek.  

„Těžké kovy představují skupinu asi 40 prvků s hustotou větší než 5 g.cm-3. Mezi 

tuto skupinu látek zařazujeme i některé amfoterní prvky (selen a arsen) s analogickým 

toxickým působením.“ [1]  

2.1 Antropogenní zdroje těžkých kovů 

Antropogenní činnost je nejvýraznější zdroj těžkých kovů v životním prostředí. 

Hlavním zdrojem těžkých kovů je spalovaní fosilních paliv, různé průmyslové procesy 

(viz tabulka 1), kdy se těžké kovy dostávají do prostředí převážně celkovou atmosférickou 

depozicí. Dále aplikace pesticidů a průmyslových hnojiv, případně kalů z čistíren 

odpadních vod, emise z dopravy, aplikací inhibitorů koroze a stárnutím nátěrů 

(uvolňování Pb). [1]. Výsečový graf č.1 znázorňuje druhové procentuální zastoupení 

nejvíce vypouštěných kovů v emisích z podniku vyznačených v tabulce 1.  

Tabulka 1 : Nejvýznamnější zdroje těžkých kovů v prostředí [1] 

Druh výroby Výskyt sloučenin prvků

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

Hutní průmysl Al, Cr, Mo, Ni, Pb, V

Strojírenství, povrchová úprava Fe, Al, Mn, Ni, Cu, Zn

Chemický průmysl Cr, Cu, Ni, Zn, Cd, Fe, Al

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

Buničina, papír Ti, Zn, Al, Ba, Sr, Cr, Se, Cu, Hg

Zpracovávání kůží Cr, Al, Fe

Textilní průmysl Cu, Zn, Cr, Pb, Fe

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

Elektrotechnika Ag, Se, Ge, Mn, Ni, Pb, Cu, Hg

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

Spalování topných olejů V, Ni, Zn, Cu

Pesticidy Hg, As, Cu, Zn, Ba

Průmyslová hnojiva Cd, Mn, As

Koroze potrubí Fe, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr

Automobilová doprava Pb, Cd, Tl  
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2.2 Transport těžkých kovů do potravního řetězce 

Velkým environmentálním problémem je průnik těžkých kovů  do povrchových, 

podzemních nebo pitných vod. Těžké kovy mohou v tomto prostředí výrazně ohrozit zdraví 

a život živých organizmů. Ve velkých koncentracích působí toxicky, v nízkých 

koncentracích s dlouhodobou expozicí mohou způsobit chronickou otravu organizmu, která 

se projevuje až po několika měsících nebo letech.  

V případě nízkých a dlouhodobých kontaminací povrchových vod  dochází 

k bioakumulaci těžkých kovů v živých organizmech a následně tyto organismy vstupují do 

potravního řetězce, na jehož vrcholu je člověk.  

Například arzén  je akumulován vláknitou řasou Cladophora glomerata 

(Siphonocladiales ) (viz obr. 1 a 2) v měřítku 16,8 mg As.kg-1 sušiny. Arzén se také 

akumuluje na jiné vláknité řase Oedogonium sp. (Ulotrichales) (viz obr. 3) a v porostových 

Graf  1: Procentuální zastoupení kovů, které se nejvíce vypouštějí z různých podniků [1]

Fe
5,9% Zn

10,8%

Hg
5,9%

As
4,9%

Se
2,9%

Mn
4,9%

Cu
9,8%Al

6,9%

Cr
7,8%

Mo
2,0%

Ni
7,8%

Pb
6,9%

Ag
1,0%

Ge
2,0%

Be
1,0%

Cd
3,9%Se

2,9%
Sr

2,0%

Ba
2,0%

Ti
3,9%

Sb
1,0%

V
2,0%

Bi
1,0%

Pt
1,0%

Fe Zn Hg As Se Mn Cu Al Cr Mo Ni Pb

V Ti Ba Sr Se Cd Ag Ge Be Sb Pt Bi



Tomáš Ružovič: Biosorpce těžkých kovů 

2009 14 

vláknitých sinicích rodu Phormidium sp. (viz obr. 4) a Microcystis aeruginosa 

(viz obr. 5 a 6). 

Chróm je akumulován vláknitou řasou Cladophora glomerata (Siphonocladiales) 

v měřítku 45,7 mg Cr.kg- 1 sušiny nebo vodním květem Microcystis aeruginosa v měřítku 

38,4 mg Cr.kg-1. [2] . Tyto řasy a sinice jsou běžnou součástí vodních toků a nádrží. 

Mikroorganizmy jako bakterie, sinice (cyanoprokaryota), řasy atd. se řadí na 

nejnižší stupeň různých druhů potravních řetězců. Dalšími konzumenty mikroorganizmů 

bývají vývojově vyšší skupiny organizmů, na jejichž konci mohou být živé organizmy, 

které konzumuje sám člověk (ryby, drůbež, hovězí a vepřové maso, obiloviny a jiné). 

Obrázek 1       Obrázek 2  

Vláknitá řasa Cladophora glomerata, tzv. žabí  Cladophora glomerata pod  
vlas přichycený na kameni ve vodě. [14]    světelným mikroskopem 250x zvětšena. [15] 

    

 

Obrázek 3       Obráze 4 

Vláknitá řasa Oedogonium sp. [16].    Vláknitá sinice Phormidium sp. [17] 
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Obrázek 5       Obrázek 6 

Jednobuněčná sinice Microcystis aeruginosa   Microcystis aeruginosa tvořící vodní květ [19]. 
pod mikroskopem [18].       

.    

Bioakumulace těžkých kovů probíhá i u rostlin jako je Len setý (Linum 

usitatissimum L.) (viz obr. 7 A; B) nebo technické konopí (Cannabis sativa L.) (viz obr. 7 

C), jak dokazují studie z AVČR. Některé vybrané druhy konopí mohou sloužit i pro 

získávání uranu z kontaminovaných vod; mohou nahromadit až 1,2 g uranu na 10 kg 

biomasy. [3].  

Obrázek 7 A; B; C   

A; B) Len setý (Linum usitatissimum L). [20; 27] 
C) Technické konopí (Cannabis sativa L.). [21] 

      

Těžké kovy se mohou bioakumulovat do rostlin nebo organizmů i z kontaminované 

půdy. Půda může být kontaminovaná podzemními nebo povrchovými vodami nebo prašnou 

depozicí či různými haváriemi.  

Brukev hořčičná sareptská (Brassica juncea) (viz obr. 5 A, B) umí půdu 

dekontaminovat od toxického selenu. Výzkumníkům se podařilo vytvořit geneticky 

modifikované rostliny (dále jen GMO) brukve, které mohou na sebe vázat až 4,3 krát více 

toxického selenu, než jak se to daří jejím přirozeným rodičům. [5]  

Dekontaminace půdy rostlinami je šetrný způsob, avšak většinou trvá několik let. 

Genetici připravili GMO rostliny, akumulující rtuť  např. huseníček, tabák viz obr. 8 A; B. 

Také existuje kapradina (Pteris vittata) akumulující arsen (viz obr. 8 C). Koncentrace As v 

biomase jsou tisícinásobně vyšší než u ostatních rostlin. [5]  

A B C 
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Obrázek 8 A; B; C 

A; B) Brukev hořčičná sareptská (Brassica juncea). [22; 26];  
C) Kapradina milující arsen (Pteris vittata). [23] 

 

Podle skupiny odborníků z Oldenburgu může křídlatka sachalinská (Reynoutria 

sachalinense viz obr. 9 A;B) vyčerpat z půdy za 1 rok 1,3 kg kadmia, 24 kg olova a 322 kg 

zinku za předpokladu výnosu 100 t nadzemní a 100 t podzemní biomasy na 1 ha. [12] 

Podle profesora Steve Mc Gratha z Rothamstedu v Anglii může penízek alpinský 

(Thlaspi alpestre viz obr. 9 C) na akumulovat  za rok na 1 ha až 40 kg zinku.[12] 

Obrázek 9 A; B; C 

A; B) Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinense) [24];  
C) Penízek alpinský (Thlaspi alpestre). [25] 

.   . 

Níže uvedená tabulka znázorňuje obsahy těžkých kovů v křídlatce, sloní trávě a v 

kukuřici pěstovaných na silně kontaminované půdě v mg/kg sušiny. 

Tabulka 2: Obsahy těžkých kovů v křídlatce a v kukuřici pěstovaných na silně kontaminované půdě v 

mg/kg sušin [12] 

Pb Cd Cr Cu Ni Zn

Obsahy TK v půdě 

(mg.kg-1)
1279,0 42,0 220,0 288,0 64,0 1569,0

listy 3,0 5,4 1,1 6,0 3,4 311,0

stonky 1,9 2,9 1,4 6,9 2,6 83

kořeny 14,0 3,7 3,1 25,8 7,1 80

 sláma 4,5 3,7 1,9 9,7 0,7 192

 kořeny 15,9 6,5 9,9 51,7 9,9 98

Křídlatka 
sachalinská

Kukuřice 

mg TK .kg-1 sušiny biomasy 

 „Příjem těžkých kovů rostlinami je ovlivňován více faktory; je to jejich obsah 

v půdě, půdní vlastnosti (pH, bonita (povaha půdy) aj.), povětrnostní vlivy (množství 

srážek, rozložení srážek apod.), preferenční schopnosti rostlin (druh rostliny, odrůdy). 

a b 

A B C 

A B C 
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Rozdíly se projevují rovněž mezi jednotlivými těžkými kovy, jsou dány hlavně jejich 

rozpustností a pohyblivostí v půdě.“ [13] 

Tabulka 3: Zvýšení obsahu Cd v rostlinách na různě kontaminovaných půdách (1978-1989), mg.kg-1 

sušiny [13] 

0,7 4,4 7,5 11,7 24,7

jarní žito 0,15 0,24 0,29 0,32 0,39
jarní pšenice 0,33 0,73 0,73 0,9 1,2
kukuřice 0,04 0,09 0,1 0,12 0,15
cukrová řepa 0,84 1,62 1,9 2,06 2,08
jarní žito 0,32 0,64 0,75 0,8 1,24
jarní pšenice 0,92 1,95 2,25 2,42 3,06
kukuřice 0,55 1,72 2,31 2,57 3,81
cukrová řepa 2,25 4,89 5,64 6,99 8,19
jetel luční, 1.seč 0,39 0,78 1,03 0,95 1,37
špenát 4,75 7,52 7,87 12,18 12,29

sl
á
m

a
, l

is
ty

zr
n
o
, b

u
lv

y
Obsahy Cd v půdě v mg.kg-1 

obsahy Cd v mg.kg-1 sušiny biomasy 

 

 

2.3 Účinky těžkých kovů na živé organizmy  

Mnoho živých organizmů je schopno bioakumulovat těžké kovy ve svém těle. 

Některé kovy jsou životně důležité pro správnou funkci  metabolických procesů. Těmto 

kovům říkáme esenciální. Jsou přijímány přirozeně v potravě. Ale na druhé straně ty, které 

organizmus nepotřebuje, nazýváme neesenciální kovy. Při zvýšeném množství esenciálních 

kovů může dojít k příznakům akutní nebo chronické toxikózy.  

V průběhu dlouhodobé expozice nízké koncentrace neesenciálního kovu se 

organizmus nemusí chovat příliš odlišně do té doby, dokud se kov nenahromadí až na 

kritickou koncentraci, která je charakteristická pro rozdílné organizmy, druhy kovů a jejich 

sloučeniny. Po dosažení kritické koncentrace většinou dochází k projevům chronické 

otravy toxickou látkou, kdy už může být pozdě k léčení.  

V případě náhlé expozice vysoké koncentrace těžkého kovu s živým organizmem 

dochází k akutní toxické otravě živého organizmu. Tato otrava může skončit vážným 

poraněním životně důležitých orgánů nebo i smrtí. Vždy závisí na dávce kovu, respektive 

na jeho koncentraci a na délce expozice.  

Některé kovy vstupující do živých organizmů mohou být ve své původní chemické 

formě neškodné, avšak při vstupu do biochemických metabolických cyklů, probíhajících 

v buňce, se může změnit jeho válenční stav, nebo chemická forma, která může být mnohem 

toxičtější než původní forma. Dochází tak k biotransformaci chemické látky metabolickým 

procesem živého organizmu. 
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2.3.1 Toxické účinky olova, Pb 

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

Olovo 

 je kumulativní jed hromadící se v kostech. Je podezřelé z karcinogenního účinku na plíce 

a ledviny. Působí embryotoxicky a teratogenně. Poškozuje játra, ledviny, cévy, svalstvo 

i centrální nervový systém. Po intoxokaci dochází k psychickým poruchám. Časté jsou 

pohybové potíže. Chronické otravy se projevují bledou barvou obličeje a šedým lemem na 

dásních.  

Požití 2 – 3 g vyvolává těžkou otravu, 20 až 25 g je pro člověka smrtelná dávka. [4]. 

2.3.2 Toxické účinky arsenu, As 

Sloučeniny arsenu jsou vysoce jedovaté, akutně i chronicky, některé jsou prokázané 

karcinogeny. Kovový arsen je považován za netoxický, ale v organismu je přeměňován na 

toxické sloučeniny. Smrtelná dávka pro člověka je asi 70 – 180 mg. Chronickou otravu 

vyvolává množství 10 mg denně. Ta se projeví ložisky šedě zbarvené pokožky, bílými 

proužky na nehtech, vysokým krevním tlakem a srdeční ischemií. Trojmocný arzen je 

toxičtější než pětimocný arsén. Jsou to výrazné mutageny, teratogeny a karcinogeny. [4]  

2.3.3 Toxické účinky mědi, Cu 

Ve stopových množstvích je měď nezbytná pro život některých organizmů. Akutní 

požití 8 – 10 gramů síranu měďnatého může být smrtelné. V těchto koncentracích dráždí, 

účinek je hepatotoxický, nefrotoxický a hematotoxický.“ [4] 

2.3.4 Toxické účinky stříbra, Ag 

Stříbro samo není toxické. Jeho sloučeniny jsou hepatotoxické a nefrotoxické. 

Chronická expozice má za následek ergyrii, to je postupné usazovaní stříbra v orgánech, 

především sliznicích a kůži. Je doprovázena nenápadnými poruchami zažívacího traktu 

a krevního obrazu. [4]. 

2.3.5 Toxické účinky zlata, Au 

Soli zlatité se vyznačují dráždivým a leptavým účinkem. Sloučeniny zlata se 

používají jako léčiva. Dalším účinkem může být cirhóza jater a poškození krvetvorby. [4] 
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2.3.6 Toxické účinky zinku, Zn 

Ionty zinku jsou součástí některých biologických makromolekul a enzymů. Zinek 

jako kov je prakticky netoxický. Síran zinečnatý heptahydrát, který v malých koncentracích 

působí emeticky, ve vyšších koncentracích leptá. Pro člověka je smrtelné požití 3 – 5 g. Po 

akutní otravě může dojít až k zánětům ledvin a poškození srdečního svalu. [4] 

2.3.7 Toxické účinky kadmia, Cd 

Kadmium a jeho soli jsou toxikologicky velmi nebezpečné. Ionty kadmia blokují 

sulfhydrylové skupiny enzymů a biologických makromolekul, zasahují do metabolizmu 

cukrů a inhibují sekreci insulinu. Některé sloučeniny jsou podezřelé z karcinogemity. 

Chronické expozice sloučenin kadmia mají nespecifický průběh a následkem může být 

i smrt. Indikátorem je zažloutlý lem zubní skloviny. Může se též projevit bolestmi 

v zádech, nohou. Z Japonska je známý epidemický výskyt nemoci Itai-itai (bolí-bolí), 

způsobený kontaminací rýže sloučeninami kadmia, pravděpodobně organickými. Při této 

nemoci dochází ke zborcení kostí a poškození jater a plic. Epidemioligické studie 

prokázaly zvýšený počet rakoviny prostaty u lidí, kteří pracují s kadmiem a jeho slitinami. 

[4] 

2.3.8 Toxické účinky chromu, Cr 

Sloučeniny šestimocného chromu jsou toxikologicky nebezpečné. Soli trojmocného 

a dvojmocného chromu jsou prakticky akutně netoxické. Nesmí se však zapomínat na 

možné biotransformace prvku v organizmech měnící i jeho valenci. Kovový chrom je 

považován za netoxický. Dvojmocné soli chromu mají dráždivé účinky. Při akutní expozici 

solí šestimocného chromu rozpuštěných ve vodě dochází k poleptáni, což při orální 

expozici může vyvolat šok až smrt. Na místech poškozené kůže vzniknou vředy. 

Šestimocný chrom má karcinogenní a mutagenní účinky. Je to silný alergen. Ionty chromu 

zasahují i do metabolizmu cukru a tuků. [4] 

2.3.9 Toxické účinky uranu, U 

„Toxické účinky uranu jsou významně nefrotoxické. Předpokládá se u nich 

negativní účinek na plodnost a vývoj plodu. Chronické exposice mají za následek 

poškození krvetvorby, plic a vnitřních orgánů. Jsou to karcinogeny. Je nebezpečný i svou 

radioaktivitou.“ [4] 



Tomáš Ružovič: Biosorpce těžkých kovů 

2009 20 

2.3.10 Toxické účinky manganu, Mn 

„Akutní toxicita iontů manganu závisí na jejich mocenství a je málo závažná. 

Manganisté ionty jsou dráždivé až leptavé vzhledem ke své silné oxidační mohutnosti. 

Chronické inhalační expozice patří mezi závažné a mají za následek tzv. manganismus. 

Ten se vyznačuje neurologickými a neuropsychickými poruchami. Chronická otrava se 

navíc projevuje poškozením funkce ledvin a zvýšenou činností štítné žlázy, je postižena 

krvetvorba." [4] 

2.3.11 Toxické účinky železa, Fe 

Akutní toxicita železa a jeho sloučenin je nízká. Chronická inhalační expozice může 

být významnější pouze v případě oxidu železitého, kdy se podílí na vzniku horečky 

slévačů. [4] 

Horečka slévačů se projevuje zvýšenou horečkou po expozici a celkovou 

nevolností. 

2.3.12 Toxické účinky kobaltu, Co 

„Kovový kobalt sám je výrazně jedovatý. Může způsobit kožní záněty i zažívací 

potíže. Při pokusech na zvířatech byla prokázána u některých solí kobaltu karcinogenita. 

Akutní otrava rozpustnými solemi kobaltu se projeví podrážděním zažívacího traktu, 

případně vasodilatačními problémy. Ionty kobaltu se v těle dobře kumulují. Chronické 

otravy se projeví hepatotoxicky, neurotoxicky a alergickým účinkem.“ [4] 

2.3.13 Toxické účinky niklu, Ni 

„Nikl a jeho soli patří mezi významné jedy ze dvou důvodů. Styk pokožky se 

solemi niklu vyvolává dermatosy a některé soli niklu jsou podezřelé karcinogeny, zvláště 

sulfid nikelnatý, oxid nikelnatý, tetrakarbonikl niklu. Akutní otravy se projevují 

podrážděním zažívacího traktu. Vstřebané soli niklu poškozují krevní cévy, zejména cévy 

mozku, jsou neurotoxické. Samotný nikl je alergen. Při kontaktu s kůží vyvolává  vyrážku. 

Při chronické expozici se vedle dermatosy objevují nádory plic, vedlejších dutin nosních, 

vzácně hltanu. Kromě karcinogeních účinku jsou pravděpodobně soli niklu i mutagenní, 

teratogenní a jsou podezřelé z genotoxicity.“ [4] 
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3 Biotechnologické metody vhodné k odstranění těžkých 

kovů z odpadních vod 

Jednou z možností při hledaní nových technologických postupů je využití 

přirozených schopností organizmů vypořádat se s negativními vlivy prostředí. Snaha 

využívat procesy probíhající v živé přírodě v nejrůznějších oblastech lidské činnosti je 

stará jako lidstvo samo. Rozsah možnosti praktického využití látkové přeměny a dalších 

funkčních projevů organizmů je ale úměrný hloubce jejího poznání. A tak až revoluční 

objevy v biologických vědách v druhé polovině minulého století otevřely cestu 

k širokému a cílevědomému využívání procesů živé přírody. Pro tyto nové aplikace se 

začal používat pojem biotechnologie. [9] 

„Biotechnologie je jakákoliv technologie, která využívá biologické systémy, 

živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě, nebo jejich přeměně, či jinému 

specifickému použití.“ [6]. Tato definice stručně charakterizuje biotechnologie.  

Biotechnologickými metodami lze odstraňovat z vody některé těžké kovy 

a organické polutanty. Tyto metody se liší ve svém účinku podle typu biomasy živých 

a i neživých organizmů, mechanizmem dekontaminace a degradace organizmem 

a technologickým postupem celého procesu.  

Organizmy použitými v biotechnologických metodách mohou být bakterie, 

sinice, řasy, plísně, živočichové, nižší a vyšší rostliny a produkty těchto organizmů.  

Vzhledem k rostoucímu zájmu o využívání biotechnologických metod roste 

i intenzita vývoje a výzkumu v této oblasti. V posledních letech se objevují stále nové 

zprávy a výsledky odborných studií potvrzujících význam biotechnologií 

v environmentální oblasti.  

Nejstarší, nejpoužívanější a asi i nejvyvinutější biotechnologické metody 

v oblasti dekontaminace životního prostředí se využívají při čištění odpadních vod. 

Čištění odpadních vod je velice významným procesem při ochraně životního prostředí. 

Biotechnologické metody se využívají v takzvaném biologickém stupni na čističkách 

odpadních vod (dále jen ČOV). 

3.1 Biologický stupeň ČOV  

Biotechnologické metody se hojně využívají při čištění komunálních odpadních 

vod. Tyto metody tvoří takzvaný biologický stupeň čištění odpadních vod. 

V biologickém stupni ČOV probíhá tzv. aktivační proces ve kterém se dekontaminují 
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a rozkládají polutanty právě pomocí mikroorganizmů. Tento stupeň se používá 

k odstranění znečisťujících látek, které jsou rozpuštěny nebo rozptýleny v odpadních 

vodách tak, že nejsou schopny sedimentace. Principem je biologická kultura 

mikroorganizmů, která tyto látky z vody, v rámci svých životních procesů, získává jako 

stavební látky a zdroj energie, a která je od vyčištěné odpadní vody oddělitelná 

jednoduchým fyzikálním postupem, obvykle sedimentací.  

3.1.1 Aktivační proces  

„Aktivační proces nebo také aktivace (anglicky Activated Sludge Proces) je 

nejstarší kontinuální kultivace mikroorganizmů v nesterilních podmínkách.“ [30] 

Blokové schéma procesu je na obr. 10. Skládá se z vlastní biologické jednotky 

(AN- aktivační nebo také aerační nádrž) a jednotky separační (DN – dosazovací nádrž, 

dosazovák). [30] 

Obrázek 10: Blokové schéma aktivačního procesu [30] 

 

 „Surová nebo odpadní voda v množství Q1 a koncentraci organického znečištění 

S1 (vyhodnocovaného jako BSK5,CHSK, Corg) přitéká do aktivační nádrže, ve které se 

mísí s necirkulovaným (vratným) aktivovaným kalem, který se čerpá v množství Qr 

a má koncentraci sušiny Xr . Směs se intenzivně provzdušňuje tlakovým vzduchem 

nebo mechanickými aerátory. Recirkulací se dosahuje vyšší koncentrace biomasy 

v biologickém reaktoru. Po projití směsi aktivační nádrže se aktivovaný kal separuje od 

vyčištěné vody v separačních nádržích (tzv. dosazovací nádrží nebo také dosazováku). 

Zahuštěný aktivovaný kal se recirkuluje zpět na začátek aktivační nádrže. Odstraňování 

nerozpuštěných a rozpuštěných organických látek z odpadní vody má za následek 

kontinuální tvorby nové biomasy, která se ze systému musí periodicky odstraňovat ve 

formě přebytečného aktivovaného kalu.“ [30] 
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Obrázek 11A; B 

:A) Kruhová aktivační nádrž s aerací [32].     B) obdélníková aktivační nádrž [32] 

    

 Vývoj přinesl různé modifikace aktivačního procesu, známé jako dvoustupňová 

aerace (tapered aeration), postupně zatěžovaná aktivace – Gouldův systém (step 

aeration), modifikovaná aerace (modified aeration) a biosorpční proces (contact 

stabilization – aktivace s oddělenou regenerací kalů), které vznikly ve Spojených 

státech. V Evropě vznikl po druhé světové válce systém s aerobní stabilizací kalů, 

známý jako oxidační příkop. Ukázalo se totiž, že u malých čistíren je neekonomické 

stabilizovat směs primárního a aktivovaného kalu anaerobním procesem. Vznikly tak 

systémy s aerobní stabilizací kalů (extended aeration), provozované bez primární 

sedimentace a anaerobní stabilizace, které jsou dnes realizovány nejenom v oxidačních 

příkopech. V dalších letech vznikají aktivační systémy odstraňující další znečišťující 

složky z odpadních vod (např. dusík a fosfor), systémy s vysokou účinností využití 

kyslíku z dodávaného vzduchu a s podstatně nižším záběrem stavební plochy (šachová 

aktivace, věžová aktivace, systémy Carrousel, selektorová aktivace aj). [30]  

3.1.2 Směsná kultura zvaná aktivovaný kal  

„Aktivovaným kalem (Activated Sludge, Belebtschlamm, aktivnyj il) nazýváme 

směsnou kulturu, kterou se poprvé podařilo vypěstovat v Manchesteru v roce 1913 

dlouhodobým provzdušňováním městských splašků. Na rozdíl od čistých kultur, ve 

kterých jsou jednotlivé bakterie většinou volně pohyblivé, vyskytují se bakterie 

v aktivovaném kalu převážně ve formě zoogleí (Z. ramigera, Z. ulva). Z bakterií se 

nejčastěji vyskytují následující rody: Pseudomonas, Flavobacterium, Achrobcter, 

Azotobacter, Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter, Mycobacterium, Nocardia, aj.“ [30] 

„Kromě různých druhů bakterií mohou být v aktivovaném kalu přítomny 

v menším množství také houby, plísně a kvasinky. Pravidelně bývají přítomny i bakterie 

nitrifikační Nitrsomonas a Nitrobacter. V aktivovaném kalu jsou rovněž často přítomny 

různé vláknité mikroorganismy například Sphaerotilus, Leptomitus, Leucothirix, 

Thiothirix, Beggiatoa, Nocardia, Microthrix parvicella a další. Pokud tyto organismy 

A B 
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z jakýchkoliv důvodů převládnou v aktivovaném kalu, způsobují značné technologické 

potíže, projevující se špatnými usazovacími a zahušťovacími vlastnostmi kalu.“ [30] 

3.1.2.1 Rozbor bakteriální biocenózy 

„Rozbor bakteriální biocenózy se opírá převážně o morfologii technologicky 

nejvýznamnějších složek (vloček a vláken), pozorovanou v nativním preparátu nebo 

s použitím obvyklých barvicích technik (např. Neisserovo barvení zásobních 

polyfosfátů a vláken). Izolace čistých kultur pro biochemické testy k identifikaci je 

velmi obtížná. Na organickém médiu je schopno růst jen málo kmenů, z aktivovaného 

kalu jen 1 – 10 %. Některé kmeny vyžadují vitamíny a speciální substráty, některé 

anaerobní bakterie jsou schopny růst jen v konsorciích s jinými kmeny. Identifikace 

celého spektra bakterií ve společenstvu při čištění odpadních vod se proto provádí jen 

zřídka. V tabulce 4 je výskyt vybraných skupin a nejpočetnějších rodů či druhů bakterií 

v aktivovaném kalu.“ [31] 

Z vyšších organizmů jsou pravidelnou součástí aktivovaného kalu různá protozoa, 

vířníci, hlístice aj. Z ciliátových prvoků jsou nevíce zastoupeny Vorticella, Operaculara 

Epistylis. Prvoci slouží často jako indikátorové organizmy pro odhad stavu 

aktivovaného kalu. Názory na jejich funkci v aktivovaném kalu se postupem doby 

měnily. Nakonec bylo experimentálně prokázáno, že výrazně snižují obsah volně 

pohyblivých bakterií ve vyčištěné vodě a tím přispívají k jejímu vyčeření. 

V aktivovaném kalu jsou přítomni proto, že v něm nacházejí bohatou potravu. [30]  

Tabulka 4: Výskyt vybraných skupin a nejpočetnějších rodů či druhů bakterií v aktivovaném kalu 

(první stupeň dvoustupňové ČOV; podle Wetzelové a Dotta, 1978). [31] 

Procentualní 
výskyt

Suma sum 95,8

Suma 19,5

Suma 28,0

Suma 24,2

Enterobacter spp. 15,5

Pseudomonas spp. 8,6

Flavobacterium spp. 7,1

Pasteurella spp. 6,5

Aeromonas spp. 5,3

Actinetobacter calcoaceticus 5,3

Moraxella spp. 3,0

Spirillum spp. 1,4

Eschrichia coli 1,2

Zoogloea sp. 0,8

Suma sum 3,6

Sum 2,6

Sum 1,0

Grampozitivní bakterie 

Grampozitivní tyčinky a kokobacily

Grampozitivní koky 

Bakterie

Gramnegativní bakterie                     

Enterobacteriaceae                     

Pseudomonadaceae                 

nerozlišitelné tyčky                     
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„Kvalitativní i kvantitativní složení aktivovaného kalu závisí hlavně na složení 

substrátu, na němž byl daný kal vypěstován, a na hodnotách technologických parametrů 

během kultivace (na době zdržení, zatížení a stáří kalu). Aktivovaný kal se liší od 

většiny čistých kultur mikroorganismů také tím, že je schopen se oddělovat od kapalné 

fáze prostou sedimentací. Dobrá flokulace a sedimentace vloček kalu je jednou 

z nejcennějších vlastností této směsné kultury. Tato technologicky důležitá vlastnost je 

výslednicí mnoha faktorů daných charakterem čištěné odpadní vody, technologickými 

parametry procesu.“ [30] 

3.2 Závislost aktivity biologické kultury na koncentraci těžkých kovů 

Výše zmíněný postup eliminuje jen většinu množství těžkých kovů. Odpadní 

vody s vysokou koncentrací a rozmanitostí těžkých kovů mohou působit toxicky na živé 

mikroorganizmy; to může způsobovat komplikace při čisticích procesech. Při vyšších 

koncentracích těžkých kovů klesá růst mikroorganizmů, mohou být postiženy 

metabolické procesy a nemusí pak docházet ke kvalitnímu čištění. Použití vhodné 

biotechnologie závisí na koncentraci kontaminantů a na jejich druhovém zastoupení 

v různých odpadních vodách.  

Bylo zjištěno, že při vyšších koncentracích než 7,8 mg.l-1 Cr6+ působí letálně na 

bakteriální kulturu Serratia marcescens. Letálně působí Cr4+ na Escherichia coli při 

vyšší koncentraci než 10,4 mg.l-1. Letálně působí Ni2+ na Escherichia coli při vyšší 

koncentraci než 42 mg.l-1. Letálně působí Zn2+ na Escherichia coli při vyšší koncentraci 

než 10 mg.l-1. Nepříznivé účinky Pb2+ na růst Escherichia coli jsou již při koncentracích 

1,25 mg.l-1. [7]  

Tabulka 5: Koncentrace těžkých kovů působící letálně na Escherichia coli  [7] 

Koncentrace 

mg.l-1

Cr4+ 10,4

Ni2+ 42

Zn2+ 10
Pb2+ 1,25

Iont kovu 
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Obrázek 12 A; B 

A; B) Gramnegativní Escherichia coli  [28, 29] 

           

Z výsledků letálních účinků kovů a jiných kontaminatů na živou aktivní je 

pravděpodobné, že vyšší koncentrace a rozmanitost kontaminatů by mohla ovlivňovat 

účinnost přirozeného čištění. 

Kontaminaty mohou negativně a toxicky působit i na významné mikroorganizmy 

podílející se na biologickém čištění vod, nejsou-li organizmy adaptované na vyšší 

znečištění.  

Většina těžkých kovů, ať již samostatných nebo ve formě sloučenin, má škodlivý 

účinek na bakterie. Nejúčinnější jsou v tomto ohledu stříbro, rtuť, měď a arzen. [52] 

3.3 Odpadní vody 

Odpadní voda je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Znečištění 

vody může být tvořeno rozpuštěnými nebo nerozpuštěnými látkami, za znečištění se ale 

považuje i například tepelné nebo radioaktivní znečištění. V naprosté většině případů 

musí být odpadní voda před vypuštěním do vodotečí čištěna. [8] 

3.3.1 Druhy odpadních vod  

Komunální odpadní voda vzniká každodenní lidskou činností. Pochází z 

domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně. Splašky mají přibližně stejné 

složení. Kromě splašků obsahuje v případě jednotné kanalizace i oplachové vody (vodu 

z mytí ulic) a dešťovou vodu ze srážek. Zpracovává se na městských čistírnách 

odpadních vod (ČOV). [8]  

Průmyslová odpadní voda vzniká v průmyslových podnicích. Míra a charakter 

znečištění vody záleží na druhu průmyslu, ale i použité technologii výroby. Průmysl 

produkuje odpadní vody jednak z technologických vod (což je voda přímo použitá ve 

výrobě) a jednak z chladicích vod (což je voda používaná na chlazení zařízení, ta bývá 

A B 
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znečištěná „pouze“ tepelně). Průmyslová odpadní voda se čistí buď přímo v podniku 

(tam někdy stačí vodu předčistit a pak vypustit do kanalizace, nebo přímo v městské 

ČOV). [8]  

3.4 Průmyslové odpadní vody s obsahem těžkých kovů  

Velké a malé průmyslové podniky mohou produkovat odpady a emise ve 

skupenstvím plynném, pevném a kapalném. Odpady kapalného skupenství jsou bohužel 

často naředěny vodou a vypouštěny do povrchových vodních toků. To vše je důsledek 

nedokonalého technického řešení a hospodaření s odpady. Tyto nedokonalosti dokazují 

záznamy z integrovaného registru znečistění (viz tabulka 6), kde jsou uvedeny úniky 

těžkých kovů ze všech podniků v ČR, které ohlásily své běžné nadlimitní úniky do 

vody během let 2004 až 2007.  

Tabulka 6: Nadlimitní běžné úniky těžkých kovů do vod ze všech podniků v ČR. [11] 

As Cr Cd Cu Ni Pb Hg Zn
kg.rok-1 kg.rok-1 kg.rok-1 kg.rok-1 kg.rok-1 kg.rok-1 kg.rok-1 kg.rok-1

2004 2 287 603 141 1 872 663 1 144 68 104 840

2005 2 130 52 100 2 651 740 752 87 33 519

2006 2 821 719 127 2 318 1 239 581 191 30 733

2007 1 861 1 728 308 2 384 1 659 478 147 22 865

Suma 9 099 3 102 676 9 225 4 301 2 955 493 191 957

Rok

Kov a jeho sloučeniny

 

V ý s eč ový  d iag ram  zas toup en í p rvk ů  T K , k teré  vypu s tily  p odn ik y n ah lá š en é  v  IR Z  d o 
pov rc h vý c h  vod  jak o b ěžn é  n ad lim itn í ú n ik y  v  le tec h  20 04  -  2 00 7  [11 ] 

P b ; 2 95 4  kg C u ; 9 22 5  kg
C r; 3 1 02  kg

H g ; 49 3  kg

Z n ; 19 1 95 7  kg

A s ; 9 09 9  kg

C d ; 6 75  kgN i; 4 3 01  kg

A s C r C d C u N i P b H g Z n

 

 Je nutné upozornit, že hodnoty jsou jen orientační. Jsou to součty nahlášených 

běžných nadlimitních úniků těžkých kovů u jednotlivých podniků registrovaných 

v IRZ. Celkové úniky v ČR do povrchových vod mohou být odlišné. Jednoznačně 

i z těchto informací vyplývá, že úniky těžkých kovů jsou značně vysoké. A u některých 

prvků v závislosti na čase roste jejich množství vypouštěné do životního prostředí (např. 

Cr, Cd, Ni, Hg, Cu). Ale některé úniky se zase v posledních letech snížily nebo se 

snižují, což je velice příznivá zpráva (např. Pb, Zn, As).  
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3.5 Dosavadní technologie na odstraňovaní kovů z odpadních vod  

V současné době je k dispozici více technologií odstraňovaní těžkých kovů 

z odpadních vod, které jsou založeny na fyzikálně-chemických procesech. Mezi nimi 

dominují srážení ve formě málo rozpustných hydroxidů, elektrochemické metody 

(cementace, elektrolýza), iontová výměna, kapalinová extrakce a různé membránové 

procesy. Konvekční technologie, které se využívají na zpracovaní odpadních vod 

s obsahem kovu, jsou stručně shrnuty v následující tabulce 7. [9]  

Tabulka 7: Konvekční technologie na zpracovaní odpadních vod. [9] 

Metoda Princip Poznámka 
Srážení a filtrace chemickými 

činidly 
Příprava málo rozpustných sloučenin a 

jejich následná filtrace.
Problematická separace.

Adsorpce 
Sloučeniny jsou odstraňovany hlavně 

na základě hydrofobní adsorbce.
Používají se konvenční sorbenty (aktivované uhlí).

Iontová výměna
Ionty jsou odstraňovany výměnou za 

méně škodlivé ionty z kolony.
Vysoké kapitálové a provozní náklady. Velmi účinná 

metoda.

Kapalinová extrakce
Extrakce kovů z vodných roztoků v 

nepolárních rozpouštědlech.
Vysoké kapitálové a provozní náklady. Velmi dobře 

zavedená technologie.

Chemická oxidace a redukce 
Tvorba nerozpustných oxidů kovu nebo 

čistých kovů.
Vyžaduje si mnoho chemikálií. Citlivá na podmínky.

Mikro/nano/ultra filtrace
Eliminace sráženin kovů a dalších 
znečisťujícich látek filtrací přes 

membranové filtry.

Vysoké kapitalové a provozní náklady. Rozsáhla 
příprava filtrů: na odstranění pevných látek, 

mikroorganizmů, olejů a tuků.

Reverzní osmóza
Eliminace iontů kovů přechodem přes 

membrány.

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

zanášením a chemickými vazbami.  

3.6 Biotechnologické metody vhodné k odstraňovaní kovů z vodných 

roztoků  

Schopnost přežití organizmů, včetně mikroorganizmů, kromě jiného závisí na 

schopnosti vypořádat se s toxickými vlastnostmi různých látek přítomných v životním 

prostředí. Během svého vývoje si organizmy vytvořily různé mechanizmy, které jim 

umožnily udržovat nízkou koncentraci toxických látek ve svém nitru. Vývojově 

determinovaná odolnost se stala součástí genetického vybavení organizmů a je zapsaná 

v chromozomech jádra. [9] 

 Biologické metody na odstraňovaní kovů z vodných roztoků lez rozdělit na čtyři 

velké skupiny:  

• Bioakumulace (intracelulární aumulace). 

• Bioprecipitace.  

• Tvorba prchavých sloučenin (volatilizace). 

• Biosorpce.  
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Principy mnohých z těchto metod nejsou ještě stále velmi známé, většinou se 

jedná o velmi složité biochemické děje. Z biochemického hlediska za průběh těchto 

procesů mohou být zodpovědné různé mechanizmy, které se částečně mohou překrývat 

při různorodých procesech, ale odlišují se svým finálním produktem. Pravděpodobné 

mechanizmy zodpovědné za jednotlivé procesy jsou uvedeny v tabulce 8. [9] 

Tabulka 8: Biologické procesy a jejich mechanizmy. [9] 

Typ procesu Typ mechanizmu 
vazba na intraceluární sloučeniny

vnitrobuněčná precipitace

methylace

intraceluární akumulace v tělech vyšších organizmů 

jiné mechanizmy

fyzikální adsorpce

chemisorpce

iontová výměna

fyzikálně-chemická reakce s buněčným povrchem

redukce

tvorba organokovových komplexů

vyloučení oxidačních činidel do roztoku

redukce

methylace

Bioakumulace (intraceluární akumulace)

Biosorpce 

Bioprecipitace 

Tvorba prchavých sloučenin
 

3.7 Bioakumulace  

„Jedná se o proces, který je závislý na metabolické aktivitě buněk schopných 

přežívat v prostředí s vysokou koncentrací kovu nebo akumulovat vysoké koncentrace 

kovů, aniž by byla ovlivněna jejich životaschopnost.“ [10]  

 Bioakumulace představují vnitrobuněčné zachycení kovů, ke kterému může dojít 

těmito způsoby [9]:  

• Vazba kovů na intracelulární sloučeniny. 

• Vysrážení kovů. 

• Methylace kovů. 

• Intraceluární akumulace kovů v tělech vyšších organizmů.  

• Jiné mechanizmy bioakumulace kovů.  

3.7.1 Vazba kovů na vnitrobuněčné sloučeniny  

Biosyntéza intracelulárních sloučenin představuje dočasné opatření buňky, které 

jí umožňuje přežít zvýšené hladiny toxického kovu nad snesitelné hodnoty. Toto 

přechodné opatření je často následované vyloučením kovu z buňky vakuolami. 

V mnohých případech se jedná o velmi účinné opatření, např. syntézou metalotionínu. 

Metalotioníny jsou nízkomolekulární proteiny nebo polypeptidy, které vážou kovy SH-
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skupinami a tvoří klastery. Jednou z jejich základní funkcí je transport kovů na místa 

jejich spotřeby nebo zásoby (vakuoly). [9] 

 Sinice Synechococcus produkuje vnitrobuněčné polymery schopné zachytit a 

odstranit z prostředí nikl, přičemž koncentrace niklu v této sinici je potom 200 x vyšší 

než v prostředí. [9] 

3.7.2 Vysrážení kovů 

V některých případech mohou být kovy uloženy v buňce ve formě sraženin 

volně v cytoplazmě, např. tvorba intracelulárních granulí Cu, Ni, nebo sraženin CdS. [9] 

3.7.3 Metylace kovů  

Mezi základní mechanizmy zodpovědné za detoxikaci patří biometylace. To je 

schopnost organizmu produkovat alkyl a aryl-alky sloučeniny. Proces metylace vede ke 

vzniku plynných sloučenin nebo ke vzniku sloučenin, které se ukládají v organizmu. 

V závislosti od typu organizmu a typu kovu může metylace snižovat nebo zvyšovat 

toxicitu prvku. [9] 

 Schopnost bioakumulovat ionty kovů mají nejen mikroorganizmy ale také různí 

živočichové a rostliny. Koncentrace kovů v některých rostlinách vysoko převyšuje 

jejich průměrné koncentrace v ostatních rostlinách, které jsou témže stanovišti. 

Nejčastěji se kovy ukládají ve vakuolách nebo ve formě sraženin v cytoplazmě. Ve 

vakuolách tvoří kovy cheláty s organickými kyselinami nebo enzymaticky 

syntetizovanými polypeptidy. Tyto rostliny se nazývají metalofilní. [9] 

Obrázek 2: Předpokládaný průběh biometylační reakce arzenu. [9] 

 

 

 Například Agrostis stolonifera dokáže z půdy vyčerpat 300-krát více arzenu, než 

na tomto stanovišti jiné volně rostoucí rostliny. Minuartia verna obsahovala 1000 

násobek kadmia v půdě. [9] 

 Pro čištění odpadních vod je možno podobně využívat vodní rostliny. Vodní 

hyacint Eichhornia crassipes, Hydrocotyle umbellata, Lemna minor, Azolla pinnata 

dokážou odčerpat z vod a uložit ve svém těle Pb, Cu, Cd, Fe, a Hg .[9] 
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3.7.4 Intraceluární akumulace kovů v tělech vyšších organizmů 

Intracelulární akumulace může probíhat podobně jako výše zmíněná vazba kovů 

na intracelulární sloučeniny nebo metylaci kovů. Avšak probíhá u vyšších organizmů 

jako jsou rostliny anebo živočichové. Například koncentrace arzenu v mořských 

živočiších se pohybuje od 0,31 mg.kg-1 u lososa, až po 340 mg.kg-1 v žlázách plže 

Charonia sauliae.[9] 

3.7.5 Jiné mechanizmy bioakumulace kovů  

Mohou to být blíže neznámé procesy zapojení kovů do metabolizmu 

s pozitivním nebo negativním nebo neutrálním účinkem.  

3.8 Bioprecipitace 

Tento proces je založen na tvorbě a vysrážení kovů ve formě málo rozpustné 

sloučeniny, například organokovových komplexů, sulfidů nebo oxidů kovů. 

Extraceluární precipitace může, ale nemusí být závislá na metabolizmu. Většinou je 

pomalá, nevratná a závislá na teplotě. V současné době známe tyto čtyři mechanizmy 

bioprecipitace kovů: 

• Fyzikálně chemické interakce kovů s buněčným povrchem. [9] 

• Redukce kovů 

• Tvorba organokovových komplexů 

• Vyloučení oxidačních činidel do roztoku  

3.9 Tvorba prchavých sloučenin  

 Posledním typem biologického procesu odstraňování kovů je tvorba prchavých 

sloučenin redukcí nebo methylací. [9] 

3.9.1 Redukce 

Mikrobiální redukcí dochází ke snížení oxidačního stavu kovů. Redukce může 

být částečná (z vyššího na nižší válenční stav) nebo úplná za vzniku elementárního 

kovu. Příkladem je redukce ortortuti. Dvojmocná rtuť je z roztoku transportována do 

buněčné membrány, kde je enzymem ortuť-reduktáza redukována na elementární rtuť. 

Elementární rtuť difunduje z buňky a z okolního roztoku se odstraní vypařováním. [9]  
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3.9.2 Metylace  

Příkladem metylace je metylace arzénu. Arzén nacházející se v prostředí se 

může redukovat a biometylační reakci transformovat na plynný arzán nebo 

trimethylarzán. Tento mechanizmus byl popsán u houby Scopulariopsis brevicaulis. 

Tento proces může probíhat i u Candida sp., Penicillium sp., Gliocladium sp. Nové 

experimenty dokázaly přítomnost methylovaných sloučenin v živném médiu některých 

bakterií, např. Mellaanobacterium sp., Corynebacterium sp., Pseudomonas sp. [9] 
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4 Biosorpce 

Biosorpce je biologický proces. Je to v podstatě pasivní imobilizace kovu. [9]  

Biosorpce byla definována, pochopena a zkoumána na základě pasivního ukládání 

nemetabolizující a nežijící biomasou. Biomasa je komplex mnoha chemických látek 

s odlišnými chemicky aktivními skupinami. Aktivní skupiny představují určitý směr 

průběhu navazujících se chemických látek nebo iontů. Ionty se přitahují z roztoků 

a navazují se na pevný materiál biomasy. [33] 

Na obrázku 14 jsou vyfoceny průmyslové biosorpční kolony, jež efektivně 

fungují při dočišťování různých odpadních vod.  

Obrázek 14: Průmyslové biosorpční kolony [33] 

 

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

odstraňování těžkých kovů z kontaminovaného prostředí. Procesy biosorpce jsou 

studovány z hlediska:  

a) výzkumu sorpčního potenciálu přirozeně se vyskytující biomasy, 

b) umělé navozené změny biosorbentů získaných z přirozených materiálů, 

c) vysvětlení mechanizmů biosorpce těžkých kovů, 

d) porovnaní účinnosti biosorpce s adsorpcí uskutečňovanou na iontoměničích, 

e) možnosti komerčního využití sorpčního potenciálu biomasy. 

Biosorpční metody jsou využívány dekontaminaci vod s nízkou koncentrací kovů. 

Proces biosorpce byl studován u řady mikroorganizmů. [10] 

Výhodou biosorpce je možná desorpce za určitých podmínek a zpětná recyklace 

biosorbentů a kovů.  
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4.1 Desorpce  

Desorpce je opačný proces biosorpce, při kterém dochází k uvolnění 

nakumulovaného adsorbátu (těžkého kovu) do roztoku, a to za určitých podmínek. 

Desorpce se provádí vhodným desorpčním činidlem. Těmito činidly můžou být kyseliny, 

hydroxidy nebo některé soli.  

Obrázek 3: Schéma postupu při desorpci, graficky upraveno dle [9] 

 

Úlohou desorpce je získat kov v koncentrované formě a vrátit biosorbent do stavu 

co nejblíže původnímu tak, aby se nesnížily jeho sorpční schopnosti, aby se nezměnily 

jeho fyzikální vlastnost a aby se nepoškodil. [9] 

4.2 Mechanizmus biosorpce  

Biosorpce těžkých kovů je velice rychlý proces, který není ovlivňován 

metabolickými inhibitory. [10]. Mechanizmus je založen na fyzikálně-chemických 

interakcích mezi kovem a funkčními skupinami buněčné stěny. [9]  

Chemické složení buněčné stěny je rozdílné u různých typů biomasy. Prostorová 

struktura biomolekul a zastoupení aktivních povrchových funkčních skupin na buněčné 

stěně ovlivňuje typy mechanizmu biosorpce.  

Obrázek 16: Schéma biosorpčního a desorpřního procesu upraveno dle [33] 
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 Při většině adsorpčních jevů se uplatňují různé typy adsorpce. Jednotlivé síly 

mohou působit současně a obvykle je velmi obtížné rozlišit, v jaké míře se jednotlivé 

typy absorpce na celkovém výsledku podílejí. Není možno vyloučit ani tvorbu komplexu 

nebo jiné biologické mechanizmy. Za základní sorpční mechanizmus uplatňující se při 

odstraňování kovů z roztoku biomasou se však považuje iontová výměna. [9] 

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

4.2.1 Fyzikální adsorpce  

Dochází k působení mezimolekulových van der Waalsových sil. Je to proces, 

který probíhá na povrchu tuhých látek při poměrně nízkých teplotách. Molekuly 

adsorbátu (těžkého kovu) nejsou vázany na určité místo povrchu adsorbentu 

a v závislosti od velikosti sil a objemu pórů adsorbentu se může tvořit více vrstev 

molekul adsorbátů (vícevrstvová nebo multimolekulová adsorpce). Adsorpční rovnováha 

se dostavuje rychle. Tato adsorpce bývá vratná, tedy za určitých podmínek může dojít 

k desorpci. [9] 

4.2.2 Chemisorpce 

Dochází k chemické interakci mezi elektrony adsorbátem a adsorbentem. Tento 

děj je vázán jen na určité místa na povrchu adsorbentu – adsorpčně aktivní centra. Může 

se tvořit jen jedna vrstva molekul (jednovrstvá nebo monomolekulová adsorpce). Jedná 

se o povrchovou reakci spojenou s porušením a vytvořením chemických vazeb. [9] 

4.2.3 Iontová adsorpce 

Dochází k projevu elektrické přitažlivosti mezi adsorbentem a adsorbátem. 

Rozdělujeme dva typy iontové adsorpce[9] :  

• Jednoduchá iontová adsorpce. 

• Výměnná iontová adsorpce nebo iontová výměna. 

4.2.3.1 Jednoduchá iontová adsorpce  

Přednostně se zachytává jen jeden iont z elektrolytu. Molekuly jsou k povrchu 

poutané elektrostatickými Coulombovými přitažlivými silami. K adsorpci tohoto typu 

dochází např. na povrchu iontových mřížek nerozpustných solí nebo hydroxidů. Adsorpci 

iontu získává tuhá částice elektrický náboj. Působením elektrostatických sil se vytváří 

druhá vrstva opačně nabitých iontů a vzniká elektrická dvojvrstva. [9] 
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4.2.3.2 Výměnná iontová adsorpce  

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

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

uskutečňována na povrchu biomasy využívá iontově výměnné vlastnosti polysacharidu 

zúčastňujících se na stavbě buněčné stěny. [9] 

Zde pro přehlednost uvádím schéma iontově výměnné desorpční aktivace a 

iontově výměnnou biosorpci. Schémata je upraveno dle [9;33]  

 

Obrázek 4: Iontové výměny. Graficky upraveno dle [9; 33] 

Legenda:  

BSB – povrch buněčné stěny biomasy Aktivovaná funkční vazebná 
skupina (např kys. alginová 
s dvěma –COOH skupinami) 

BSB 

Funkční skupina s iontem 
(nař. Cu2+) Vodíkový iont H+ 

Iont těžkého kovu  
např. Cu 2+ 

BSB 
BSB 

Iontová výměna při biosorpci Nasorbovaná biomasa Aktivovaná biomasa Cu2+ ionty v roztoku 

BSB 

Různé ionty v biomase 
(Ca2+,Mg2+, K+,Na+atd.) 

Aktivační kyselina 
HA (například HCl) 

BSB 

Sůl aktivační kyseliny 
a různých iontů Aktivovaná biomasa 

 
Molekuly aktivační 

kyseliny 

Biomasa obsahující různé 
ionty navázané na 

funkčních skupinách 

Iontově výměnná biosorpce 

Iontově výměnná desorpční kyselá aktivace biomasy 
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4.2.4 Hlavní vazebné skupiny pro biosorpci 

 Bylo navrženo mnoho chemických skupin, které mohou mít podíl na biosorpci 

u bakterií, řas nebo biopolymerů. Tyto skupiny zahrnují hydroxylové skupiny, 

karbonylové skupiny, karboxylové, thiolové, sulfonátové, thioetherové, aminové, 

amidové, imidové, imidazoleové, fosfátové a fosfátdiesterové skupiny [33]. Jejich 

strukturní vzorce jsou uvedeny v následující tabulce 9.  

Tabulka 9: Hlavní vazebné skupiny pro biosorpci [33] 

Vazebná skupina Strukturní vzorec Vazebná skupina Strukturní vzorec 

Hxdroxylová
Sekundární 

aminová 

Karbonylová 
(ketonová)

Amidová

Karboxylová Imidová 

Thiolová Imidazoleová

Sulfonátová Fosfátová 

Thioetherová Fosfátdiesterová 

Aminová 

 

 Zdali je vazebná skupina důležitá pro biosorpci určitých kovů na určitou biomasu, 

závisí na několika faktorech. 

• Množství vazebných míst v biosorbentu. 

• Přístupnost k vazebnému místu. 

• Chemický stav vazebného místa a jeho vhodnost. 

• Afinita mezi kovem a vazebným místem, vazebná síla. 

 Hlavní vazebné skupiny v biosorpci jsou kyseliny. Hlavní skupiny jsou 

hydroxylové, karbonylové, thiolové, sulfonátové a fosfátové; ty mohou vyměňovat 

proton za jiný, opačně nabitý proton. [33]  

4.2.5 Techniky pro zjištění mechanizmu biosorpce  

Některé techniky byly využity pouze pro zjištění umístění těžkých kovů 

v mikrobiální buňce, například infračervená spektroskopie, rentgenová analýzá, 

elektronová mikroskopie. Relativně nová technika je ESCA (X-paprsková 

fotoelektronová spektroskopie) umožňuje stanovení vazebné energie elektronů v atomech 
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či molekulách, která je závislá na distribuci valenčních změn a dává tedy informaci o 

oxidovaném stavu atomu. V současné době jsou pro odvození mechanizmu biosorpce 

využívány různé chemické modifikace funkčních skupin buněčné stěny. [10]  

Teoreticky lze také odhadnout mechanizmus biosorpce na základě typu biomasy a 

její biochemické analýzy. Tato biochemická analýza by měla být zaměřena na složení 

buněčné stěny.  

Biomasu můžeme před biosorpcí upravit chemicky, a tak aktivovat specifické 

vazebné skupiny. Například promýváním v kyselinách se aktivují vazebná místa, která 

jsou zaplněna kovy alkalických zemin (Ca, Mg) a na tato místa pak lze navázat kov na 

základě mechanizmu iontové absorpce. 

4.2.6 Výpočty používané při popisu biosorpce  

 Účinnost vazby kovu na biomasu lze stanovit výpočtem z experimentální 

biosorpční izotermy. [10] 

Jedná se o jednoduchou metodu prováděnou většinou v Erlenmeyerových 

baňkách o objemu 250 ml se známým objemem vody (Vi) kontaminované známou 

koncentrací kovu (ci). Do tohoto systému se přidá známá hmotnost biomasy (m). Vzorky 

jsou míchány na třepačce nebo na magnetickém míchadle. Míchání probíhá po dobu, 

která je nutná k dosažení sorpční rovnováhy. Obsah každého vzorku je filtrován nebo 

centrifugován tak, aby se získal čistý roztok vzorku, bez biomasy, vhodný k analýze. 

Analýzou je získána konečná, zbytková, rovnovážná koncentrace kovu (cf). Hodnota U je 

v literatuře nazýváná sorpce (anglicky uptake). [10]:   

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

je vyjádřena v miligramech vyvázaného kovu jedním gramem biomasy. Výpočet 

s provádí ze vztahu [10]:  

m

ccV
U fii )( −
=  [ ]1. −gmg  

„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 sorbetu. Strmost 

křivky vypovídá o afinitě kovu k použité biomase. Biosorpční izoterma reprezentuje 

dynamický proces, který vyžaduje určitý čas pro dosažení rovnováhy mezi sorbovaným 

kovem a kovem rozpuštěným v roztoku.“ [10] 



Tomáš Ružovič: Biosorpce těžkých kovů 

2009 39 

Dalším matematickým, složitějším a nejpoužívanějším modelem popisující 

rovnováhu biosorpce je Langmuirova a Freundlichova adsorpční izoterma.  

4.3 Biosorpce pomocí prokaryotických organizmů 

 Prokaryotické organizmy představují velkou skupinu organizmů pro biosorpční 

využití. [9] Biomasa prokaryotních buněk je vhodná pro biotechnologické využití 

z důvodu rychlého nárůstu biomasy, která se vyskytuje nejen v přírodě, ale také jako 

vedlejší produkt při průmyslové výrobě. Průmysl produkující prokaryotické organizmy 

může být farmaceutický, chemický, potravinářský a jiný. Prokaryotické organizmy se 

také hojně vyskytují, pěstují a využívají v odpadovém hospodářství. Jsou valnou součástí 

aktivovaného kalu v čističkách odpadních vod. 

 Pro lepší představivost zde uvádím mikrofotografii (obrázek 17 A; B) buněčného 

povrchu bakterie Bacillus sp. (ATS-1) před biosorpcí a mikrofotografii buněčného 

povrchu po biosorpci Pb2+ . Mikrofotografie je pořízena SEM analýzou. [44] 

Obrázek 5 A; B: Mikrofotografie buněčné stěny bakterie Bacillus sp. (ATS-1) [44] 
A) před biosorpcí Pb2+    B) po biosorpci Pb2+  

     

4.3.1 Třídění prokaryotických organizmů 

 Prokaryotické organizmy patří mezi nejstarší organizmy na zemi. Vývojově patří 

mezi nejjednoduší. Během vzniku a vývoje těchto organizmů panovaly extrémní životní 

podmínky. Musely přizpůsobit své vlastnosti tomuto prostředí. Extrémním prostředím je 

například i vysoká salinita, obsah solí těžkých kovů nebo jiných sloučenin ve vodě.  

 Prokaryotní organizmy dělíme podle tvaru buňky, příjmu energie, zdroje uhlíku, 

podle příjmu kyslíku, podle patogenity, výskytu a mnoha dalších charakteristických 

vlastností. 

 Prokaryotické organizmy jsou svou strukturou mnohem jednodušší než 

eukaryotické organizmy. Ty se liší svou strukturou, chemickým složení a metabolickými 

A B 
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ději od eukaryot. Mezi prokaryotické organizmy patří bakterie grampozitivní, bakterie 

gramnegativní, archibakterie a sinice dříve zvané cyanobakterie nebo Cyanophyta.  

 „Jméno Cyanophyta je tvořeno podle nomenklatorických pravidel botanického 

kódu, jméno Cyanobacteria odpovídá kódu prokaryotnímu. Kromě těchto jmen se 

v novější literatuře objevuje jméno Cyanoprokaryota.“[35]  

4.3.1.1 Rozděléní bakterií podle buněčné stěny  

 Bakterie lze rozdělit podle struktury buněčné stěny na gramnegativní 

a grampozitivní . [34] „Grampozitivní druhy poznáme podle toho, že barvivo (krystalová 

violeť) pronikne do fixované buňky a udrží se v ní i po delším promývání v lihu. 

Gramnegativní bakterie se sice také obarví, ale barvivo se vypláchne působením 

ethanolu. Odlišná reakce obou skupin souvisí se stavbou buněčné stěny.“[35]  

Obrázek 19: Stavba bakteriální grampozitivní a gramnegativní buňky [37] 

 

  „U grampozitivních druhů je buňka pokryta jednou plazmatickou membránou 

a poměrně silnou buněčnou stěnou obsahující peptidoglykan murein. Gramnegativní 

bakterie mají na povrchu dvě plazmatické membrány“ (viz obrázek 18 a 19). [35]  

 „Petidoglykan obsahuje N - acetylglukozamin (NAG) a kyselinu  

N- acetylmuramovou (NAM).“ [52]  

Obrázek 20: Detail gramnegativní a grampozitivní prokyryotické buněčné stěny [42] 
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„Na rozdíl od archeí jsou membrány lipoproteinové. Mezi nimi je pevná buněčná 

stěna obsahující murein, proteiny polysacharidy a lipidy“. [35] 

4.3.1.2 Charakteristické prvky sinic 

 Sinice jsou prokaryotní autotrofní organizmy s fotosyntézou rostlinného typu, 

provázenou produkcí kyslíku. Jejich stélky jsou jednobuněčné nebo vláknité, v obou 

případech mohou žít jednotlivě nebo tvořit kolonie. Pevná buněčná stěna je řadí mezi 

gramnegativní bakterie. Četné sinice mají schopnost fixovat molekulární dusík. Sinice 

jsou všeobecně rozšířené ve vodním prostředí, v půdě i v biotopech s extrémní teplotou, 

salinitou i s extrémními hodnotami pH. Sinice jsou nejstarší fotoautotrofní organizmy 

na Zemi, první paleontologické nálezy pocházejí z doby před 3,2 miliardami let. S jejich 

vývojem je spojen vznik kyslíkové atmosféry. [35] 

 Buněčná stěna sinic je podobná buněčné stěně gramnegativních bakterií. 

 Vnější obal tvoří slizovitá vrstva, složená z lipopolysacharidu (glykokalyx). 

Lipopolysacharidová vrstva má fibriální strukturu a bývá vyvinuta v různé míře. 

U některých sinic tvoří nápadný homogenní nebo vrstevnatý, někdy zabarvený obal 

buňky nazývaný pochva. Další složkou je dvojice lipoproteinových membrán, vnější 

a vnitřní membrány (viz obr. 20). Pevná složka buněčné stěny je uložena mezi oběmi 

membránami a je složena z peptidoglykanu, kde hlavní složkou je murein. Mureinová 

vrstva je poměrně tenká. V buněčné stěně jsou vytvořeny transportní kanály. Pasivní 

kanály obsahující protein porin. Porinové kanály umožňují difůzi iontů nebo malých 

molekul. [35] 

Obrázek 6: Model molekulární stavby buněčné stěny sinic [35] 

 
Gly – glykokalyx, kaps – pasivní kanály, ktr – transportní kanály, mem1 – vnější membrána, mem2 – vnitřní 
(plazmatická) membrána, pept – peptidová vrstva, prv1 – vnější periplazmatický prostor, prv2 – vnitřní 
periplazmatický prostor [35] 
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4.3.2 Přehled biosorpční schopnosti prokaryotických organizmů 

 Prokaryotické organizmy mají značné biosorpční vlastnosti. To prokazuje 

následující přehled mikroorganizmů s nejvyšší sorpci. Sorpce je hmotnost těžkého kovu, 

který se nasorboval na jednotku biomasy.  

Tabulka 10: Výběr nejlepších prokaryotních biosorbentů s nejvyšší sorpcí pro vybrané těžké kovy 

Sorpce
Podstatné jméno Přídavné jméno mg.g -1

As Pseudomonas fluorescens 31,5 Prokaryota cit. 9
Au Bacillus subtillus 79 Prokaryota preparované buněčné st. 33
Cd Acidithiobacillus ferrooxidans 346,12 Prokaryota cit. 50
Cr Aeromonas caviae 284,4 Prokaryota cit. 43
Cu Acidithiobacillus ferrooxidans 204,75 Prokaryota cit. 50
Fe Bacillus subtillus 201 Prokaryota cit. 33
Ni Pseudomonas fluorescens 99,8 Prokaryota cit. 9
Pb Citrobacter sp. 4000 Prokaryota cit. 33
U Citrobacter sp. 8000 Prokaryota cit. 33
Zn Acidithiobacillus ferrooxidans 383,64 Prokaryota cit. 50

Kov Poznámka Lit.Typ biomasy
Název

 

4.4 Biosorpce pomocí řas 

 Řasy obecně mají velký význam v ekosystému. Čisticí, biosorpční 

a bioakumulační schopnost řas byla potvrzena mnohými studiemi. Největší podíl na 

biosorpčních schopnostech řas má chemické složení a druhově odlišná struktura buněčné 

stěny. 

4.4.1 Základní dělení řas  

 V dnešní době máme šest oddělení řas. Rhodophyta (červené řasy), Dinophyta 

(obrněnky), Cryptophyta (skrytěnky), Chromophyta (hnědé řasy, mezi které se řadí 

zlativky, rozsivky, chaluhy a různobrvy). Dále máme Chlorophyta (zelené řasy) 

a Euglenophyta (krásnoočka). Řasy se také dělí podle tvaru stélky na bičíkaté, 

měňavkovité, kausální, kokální, vláknité, trubicovité a pletivné. Různé druhy řas se liší 

také podle druhu životního prostředí, některé žijí ve slané vodě, jiné ve sladké vodě 

a některé žijí v půdě.  

4.4.2 Buněčná stěna řas  

 Buněčnou stěnu řas tvoří mnohovrstvá mikorfibriální matrice, která z větší části 

obsahuje celulózu s rozptýlenými amorfními částicemi. Základním stavebním materiálem 

buněčné stěny některých řas nemusí být celulóza, ale manán nebo xylan. Někdy je 

matrice inkrustována oxidem křemičitým a uhličitany. Celulóza (v závislosti na druhu) 

může představovat 1 až 90% celkové hmoty, amorfní materiál představuje různé 



Tomáš Ružovič: Biosorpce těžkých kovů 

2009 43 

glykoproteidy. Velmi často je na vnějším povrchu ještě slizovitý obal, který může 

obsahovat urónové kyseliny, které jsou důležité při sorpci kovu. Další charakteristikou 

pro hnědé řasy je kyselina alginová. Rozpustné algináty jsou hydrofilní koloidy. Alginát 

mořských řas je přítomný ve formě solí K+, Na+, Ca2+
 a Mg2+. Tyto ionty se potom 

mohou vyměňovat s ionty kovů jako jsou Co2+, Cu2+,Cd2+ a Zn2+.[9] 

Obrázek 7: Struktura celulózy a kyseliny alginové [9] 

 

4.4.3 Přehled biosorpční schopnosti u řas 

 Kovy se vážou na specifické funkční skupiny. Na povrchu řas jsou přítomné tyto 

skupiny: hydroxylové (-OH), fosforylové (-PO3H2), amino (-NH2), karboxylové                

(- COOH) a tiolové skupiny (-SH). Přítomnost jednotlivých skupin a jejich počet je 

druhově specifický, proto některé řasy mají schopnost vázat jiné ionty jako další skupiny, 

v jiných podmínkách prostředí. Stres způsobený přítomností kovů může zvyšovat povrch 

a drsnost buněčné stěny, a tak zvyšovat adsorpční kapacitu řas. [9] 

 Zde uvádím přehled sorpce různých řas biosorbující vybrané těžké kovy. 

Tabulka 11: Výběr nejlepších řasových biosorbentů s nejvyšší biosorpcí pro vybrané těžké kovy 

Sorpce
Podstatné jméno Přídavné jméno mg.g-1

Au Sargassum natans 420 hnědá mořská řasa cit. 9
Cd Ascophyllum nodosum 215 hnědá mořská řasa cit. 33
Cr Halimeda opunita 40 řasa cit. 9
Cu Chlorella kessleri 1260 sladkovodní řasa cit. 9
Fe Sargassum fluitans 60 hnědá řasa cit. 33
Ni Ascophyllum nodosum 270-360 hnědá mořská řasa cit. 33
Pb Ascophyllum nodosum 271,4 mořská řasa cit. 49
U Sargassum fluitans 520 hnědá řasa cit. 33
Zn Laminaria japonica 91,55 mořská řasa cit. 49

Lit.Kov Typ biomasy Poznámka
Název
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4.5 Biosorpce pomocí hub (Fungi) 

 Houby jsou heterotrofní organizmy. Energii získávají aerobním dýcháním nebo 

kvašením. V ekosystému jsou houby prakticky nenahraditelné při rozkladu celulózy, 

lignidu, chitinu, keratinu a jiných těžko rozložitelných látek. Jsou naprosto nezbytné při 

syntéze humusových látek při tvorbě humusu. Jsou nejbohatší skupinou organizmů, 

které jsou původci chorobu planých i kulturních rostlin. Škodlivou látkou jsou houbové 

jedy (mykotoxiny). [36] 

4.5.1 Základní rozdělení hub  

 Systematicky se dělí houby na nižší (tzv. plísně latinsky Phycomycetes) a na 

houby vyšší (Eumycetes).  

 Mezi nižší houby patří :  

• hlenky (Myxomycetes) 

• chytridiomycety (Chytridiomycetes) 

• plísně vaječné (Oomycetes) 

 Mezi vyšší houby patří:  

• houby spájivé (Zygomycetes) 

• endomycety (Endomycetes) 

• vřeckovýtrusé houby (Askomycetes) 

• stopkovýtrusé houby (Bazidiomycetes) 

• houby nedokonalé (Deuteromycetes) 

• lišejníky (Lichenes) 

 Houby se liší od sebe také svým morfologickým tvarem, způsobem 

rozmnožování, příjmem potravy a podle místa výskytu a dalšími prvky.  

4.5.2 Buněčná stěna hub 

 Buňky hub jsou chráněny pevnou buněčnou stěnou podobně jako buňky řas. 

Základní složkou buněčné stěny hub jsou různé polysacharidy (do 90%). [9]  

 Mezi tyto polysacharidy paří chitin (obr. 21), chitosan, celulóza, β-glukan,  

α- glukan, glykogen, manan, polyuronoidy, ukoran a další.  

 Polysacharidy se často vážou s proteiny, lipidy a dalšími látkami, např. 

pigmenty. Buněčná stěna hub má mnohovrstvou, mikrofibriální strukturu. Na základě 

ultrastrukturních pozorování ji můžeme rozdělit na tyto základní, koncentricky 
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uspořádané vrstvy. Modelem je buněčná stěna houby Neurospora crassa (viz 

obrázek 22). Tloušťka buněčné stěny je asi 125 nm, v rostoucí buňce může být tenčí 

(okolo 50 nm), jednoduší, skládající se jen z vnější glukanové vrstvy a vnitřní vrstvy 

chitinu zakotveného v proteinové matrici. Vrstvu však není možno takto jasně ohraničit, 

ve skutečnosti přecházejí jedna do druhé. [9]   

Obrázek 8: Architektura buněčné stěny hub [9] 

 

(a) Vnější vrstva, obsahující amorfní glukan, převážně vázaný β-1,3 a β-1,6 vazbami.  

(b) Glykoproteinová síť, tato síť je vnořená v proteinové matrici. 

(c) Vrstva proteinů. 

(d) Plazmatická membrána, tvoří ji chitinové mikrofibrily zakotvené v proteinech. 

 

Rozdělení taxonomických skupin podle složení buněčné stěny je uvedené v tabulce. 

Tabulka 12: Rozdělení taxonomických skupin hub podle typu buněčné stěny [9] 

Složení buněčné stěny Taxonomická skupina
celulóza -b-(1,3)-b-(1,6)-  
glukan

Oomycetes

chitin - glukan Chytridiomycetes

chitin - chitozan Zygomycetes

chitin -b-(1,3)-b-(1,6)-  glukan Askomycetes

chitin -b-(1,3)-b-(1,6)-  glukan Bazidiomycetes  

 „Chitin je polysacharid složený z molekul N-acetyl-D-glukosaminu, které jsou 

1,4-β-glykosidickou vazbou. Je také součástí buněčné stěny hub.“ [51] 

Obrázek 9: Strukturní vzorec chitinu [51] 

 

 „Chemicky je velmi podobný celulóze, pouze má na uhlíku C2 místo hydroxyl- 

lové skupiny navázanou skupinu acetamidovou.“ [51] 
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4.5.3 Přehled biosorpční schopnosti u hub 

 O biosorpčních vlastnostech chitinu, který je obsažen nejen v houbách, ale 

i v živočišné biomase, se zmiňují mnohé studie [33; 9]. Je pravděpodobné, že ionty 

kovu se zachycují mezi molekulami chitinu podobně jakou u celulózy (viz 4.6.2.) nebo 

biosorpci ovlivňuje funkční acetamidová skupina. 

 Zde uvádím přehled sorpce nejlepších hub biosorbujících vybrané těžké kovy. 

Tabulka 13: Výběr nejlepší houbovitých nebo kvasinkovitých biosorbentu s nejvyšší sorpcí pro 

vybrané těžké kovy 

Sorpce
Podstatné jméno Přídavné jméno mg.g -1

Au Aspergillus niger 200 houba cit. 9
Cd Fusarium flocciferum 192 houba cit. 9
Cr Rhizopus arrhizus 31 houba cit. 33
Cu Candida tropicalis 80 kvasinka cit. 33
Ni Fusarium flocciferum 52 houba cit. 9
Pb Absidia orchidia 351 houba cit. 33
U Rhizopus arrhizus 220 houba cit. 33
Zn Rhizopus oryzae 36,09 houba cit. Odpadní materiál - 

NaOH zpracované BS
45

Lit.Kov Typ biomasy Poznámka
Název
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4.6 Biosorpce na rostlinnou biomasu 

 Rostlinná biomasa má značný biosorpční potenciál. Mnoho studií potvrdilo 

biosorpční schopnost u různých druhů biomasy. Tyto schopnosti se liší u různých druhů 

a kovů a také způsobem úpravy biomasy před samotnou biosorpcí.  

 Následně budu popisovat typy biomasy které se zdály být významné. Rostlinné 

materiály jsou vodní hyacint, hořčice, lišejníky, rašeliny, jablečné zbytky, banánová 

dužina, kokosové skořápky, palmová vlákna, kukuřičné klasy, skořápky lískových 

ořechů, vlákna palmy olejné, zbytky pomletých oliv, arašídové skořápky, slupky, 

rýžové lusky, rýžová sláma, odpad ze saga, opotřebovaná zrna, čajové listí, využitá 

kávová zrna, výlisky z cukrové třtiny, ústřicové skořápky, skořápky švestkových jader, 

zbytky vytěžených chaluh, sladká červená řepa, šrot z vlašských ořechů, vlna (rostlinné 

textilní vlákna) a jiné. [33]  

4.6.1 Základní rozdělení rostlinné biomasy 

 Rozeznáváme především zbytkovou (odpadní) biomasu - dřevní odpady 

z lesního hospodářství a celulózo-papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu, 

rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny, komunální bioodpad 

a odpady z potravinářského průmyslu - a cíleně pěstovanou biomasu - energetické 

byliny a rychle rostoucí dřeviny. [38] 

 Biomasou mohou být také invazní rostliny například křídlatka sachalinská 

(Reynoutria sachalinense), křídlatka japonská (Reynoutria japonova), křídlatka česká 

(Reynoutria bohemica). Obecně se křídlatky řadí do 1. kategorie invazních rostlin. Tyto 

invazní rostliny ohrožují životní prostředí tak, že vytlačují původní rostlinné a živočišné 

druhy ze svého původního stanoviště, a tím mění ekologickou stabilitu původního 

systému. Vytěžené invazní rostliny by mohly byt použité jak účinný biosorbent.  

 Neměli bychom také zapomenout, že rostlinná biomasa stejného druhu může 

obsahovat různá rostlinná pletiva, která mají různé chemické složení a také i biosorpční 

schopnosti.  

 Rostlinné pletivo (též pletivo, rostlinná tkáň) je soubor buněk stejného tvaru 

a funkce. [41]  

4.6.2 Buněčná stěna rostlinné biomasy 

 Podle stupně diferenciace rozeznáváme dva typy stěn. Tenkou primární stěnu 

mladé, rostoucí a dosud nediferencované buňky. Po ukončení růstu vzniká postupně 
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ukládáním rozmanitých látek silnější sekundární stěna. Rostlinná buněčná stěna je 

složena hlavně z celulósy, hemicelulósy, pektinů, strukturních bílkovin a ligninu. [39] 

 Celulóza může mít významný vliv na biosorpci. Iont těžkého kovu se může 

zachytit mezi mikrofibrilní vlákna celulózy. Celulóza obsahuje ve své molekule velké 

množství  funkčních skupin –OH. Zachycení iontu těžkého kovu může být ovlivněno 

také jeho velikosti a nábojem. Jako příklad uvádím zachycení iontu dvojmocné mědi do 

volného prostoru mezi molekuly celulózy (viz obrázek 22). 

Obrázek 10: Model možného umístění dvojmocného iontu mědi mezi dvě vlákna celulósy [46] 

 

 Proteiny tvoří přibližně 3 – 10 %. Sekundární buněčná stěna obsahuje 40 až 

60 % celulózy. Má tři vrstvy, které se odlišují uspořádáním mikrofibril celulózy 

chemickým složením. Na povrchu buněčné stěny je velké množství různých funkčních 

skupin, které jsou schopné zachytit a vázat různé kovy z roztoků. Do buněčných stěn se 

kromě základních stavebních složek ukládají i různé jiné organické (např. lignin, kutin 

nebo suberín) a anorganické látky (nejčastěji oxid křemičitý a uhličitan vápenatý). [9] 

 
Obrázek 11: Detail struktury rostlinné buněčné stěny [40] 

 

Legenda: a - část buněčné stěny se střední lamelou; b – makrofibrily; c – mikrofibrily;  

d – micely; e - fragment micely 
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4.6.3 Přehled biosorpční schopnosti rostlinné biomasy 

 Biosorpční mechanizmy mohou být u různých rostlin odlišné. Funkční skupiny 

se mohou lišit podle chemického složení různých typů pletiv. Tato rostlinná pletiva 

mohou obsahovat odlišné typy buněk s odlišnými biosorpčními schopnostmi. Hlavní 

biosorpční význam mají pravděpodobně funkční skupiny –OH na molekule celulózy, 

nebo funkční skupiny obsažené v proteinech na povrchu buněčné stěny. Chemickou 

úpravou biomasy můžeme ovlivnit biosorpční schopnosti nebo mechanizmy. Úpravou 

se mohou aktivovat užitečné funkční skupiny. 

 Zde je přehled rostlinné biomasy sorbující vybrané těžké kovy.  

Tabulka 14:Výběr nejlepších biosorbentů s nejvyšší sorpci pro vybrané těžké kovy 

Sorpce

Podstatné jméno Přídavné jméno mg.g -1

Cd Lemna minor 47,04 vodní rostlina cit. Vstup 10mg.l-1 biosor. - 0,2g 
biomasy v 50ml roz. 

48

Cr Quercus ilex 0,09 listnatý strom 
(dub)

cit. Kořen 47

Cu Cymodocea nodosa 52,7 vodní rostlina cit. 9

Ni Lemna minor 34,52 vodní rostlina cit. Vstup 10mg.l-1 biosor. - 0,2g 
biomasy v 50ml roz. 

48

Pb Lemna minor 49,27 vodní rostlina cit. Vstup 10mg.l-1 biosor. - 0,2g 
biomasy v 50ml roz. 

48

Zn Spirodela intermedia 91,76 vodní rostlina cit. Vstup 20mg.l-1 biosor. - 0,2g 
biomasy v 50ml roz. 

48

Lit.Kov Typ biomasy Poznámka
Název
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4.7 Experimentální část: biosorpce iontu Zn2+ na rostlinnou kysele 
aktivovanou biomasu Reynoutria bohemica.  

 Cílem experimentální části je zjistit biosorpční kinetiku Zn2+ na usušenou 

a chemicky upravenou (kysele aktivovanou) rostlinnou biomasu křídlatku českou 

(Reynoutria bohemica).  

 Dalším cílem je porovnat účinnost biosorpce Zn2+ při různých koncentracích 

iontu, pomocí dílčích části biomasy s rozlišným rostlinným pletivem a fyziologickým 

významem pro rostlinu. Těmito částmi jsou kořen, stonek a list. 

 Posledním úkolem je porovnat účinnost biosorpce (uptaky) Zn2+ křídlatky 

s vybraným nejlepším biosorbentem. 

4.7.1 Příprava aktivovaného biosorbentu a zásobního roztoku Zn2+ 

 Biosorbenty (kořen, stonek, list) byly odebrany z přirozeného stanoviště. 

Biomasa byla vysušena na vzduchu, dílčí části biomasy (kořen, stonek, list) byly zvlášť 

nadrceny, pomlety a prosety na velikost částic menší než 0,67 mm. 

 Biomasa byla promyta 2 x deionizovanou vodou (20 g biomasy na 1 l 

deionizované vody). Po promytí byla biomasa aktivovaná 0,01 M HCl (10 g biomasy na 

1 l HCl c = 0,01 M) po dobu 90 minut. Pak byla biomasa znovu promyta (20 g biomasy 

na 1 l deionizované vody) a podruhé aktivována stejným způsobem a po aktivaci 

promyta deionizovanou vodou stejným předešlým způsobem. Po aktivaci byla biomasa 

sušena při teplotě 90°C po dobu 24 hodin.  

 Pro měření biosorpční kinetiky při různém pH jsem zvolil koncentraci 

biosorpčního roztoku 10 mg.l-1 Zn2+. Zásobní roztok Zn2+o koncentraci 1 g.l-1 byl 

připraven rozpuštěním 4,3980 g ZnSO4  7 H20 v 1 l deionizované vody. Ze zásobního 

roztoku byl připraven biosorpční roztok Zn2+ odpipetováním 10 ml roztoku a doplněním 

do 1 l deionizovanou vodou. 

4.7.2 Biosorpční kinetika  

 Biosorpční kinetika byla měřena při neudržovaném pH. Z 500 ml roztoku Zn2+ 

(c= 10 mg.l-1) se odebralo 20 ml vstupního vzorku, ten se konzervoval přídavkem 0,04 

ml 65 % HNO3. Ve vstupním vzorku se analyzovala koncentrace Zn2+ metodou AAS 

(Atomová Absorpční Spektrometrie). Zbylý roztok se použil pro biosorpci. 

 Při biosorpci bylo aplikováno 0,5 g biomasy (kořen, stonek, list) do zbylého 

roztoku o objemu přibližně 480 ml.  
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 Během biosorpce se odebíraly kontrolní vzorky o objemu 20 ml v časech 5, 10, 

20, 30, 60, 120,180,240, 300, 360 minut. Vzorky byly filtrovány přes filtrační papír 

(KA1-M very fast), filtrát byl konzervován přídavkem 0,04 ml HNO3 (65%). Ve 

vzorcích byl stanoven Zn2+metodou AAS. 

 Biosorpce se provedla zvlášť pro kořen, stonek a list. Výsledky pak byly 

vyhodnoceny.  

4.7.3 Vyhodnocení biosorpční kinetiky  

 Vyhodnocení se provedlo porovnáním grafického průběhu poklesu koncentrace 

iontu Zn2+. Bylo zjištěno že největší pokles koncentrace Zn2+ je u listu, pak stonku 

a nakonec kořenu. Zjistil jsem, že rovnovážný stav biosorpce probíhá už po 10 až 20 

minutách. Měření bylo provedeno pouze jednou, tyto výsledky se budou dále ověřovat. 

4.7.4 Měření konečné, zbytkové, rovnovážné koncentrace kovu 

 Do dvanácti 250 ml Erlenmeyerových baněk bylo aplikováno 100 ml roztoku 

Zn2+ o koncentracích (25; 50; 75 a 100 mg.l-1). Ve třech baňkách o stejné koncentraci 

bylo aplikováno 0,1 g aktivované biomasy (kořen, stonek, list). Obsah baněk byl 

promícháván na třepačce po dobu 180 minut. Během biosorpce nebylo udržováno pH. 

Po uplynulém čase se odebralo 20 ml vzorku, ten byl filtrován, zakonzervován 

přídavkem 0,04 ml HNO3 (65%) a analyzován metodou AAS.  

4.7.5 Vyhodnocení konečné, zbytkové, rovnovážné koncentrace kovu a výpočet 
sorpce  

 Z naměřených výsledku se poté vypočítala sorpce (U) podle vzorce uvedeného 

v kapitole 5.2.6.  

m

ccV
U fii )( −
=  [mg.g-1] 

 Měření bylo provedenou pouze jednou. Výsledky i s vypočítanou sorpcí jsou 

uvedeny v tabulce 15. Zde jsou uvedeny analyticky změřené vstupní koncentrace Zn2+ 

v roztoku (Ci), konečná zbytková rovnovážná koncentrace kovu Zn2+ v roztoku (Cf), 

vstupní hmotnost kysele aktivované rostlinné biomasy (m) a objem roztoku kovu (Vi).  
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Tabulka 15: Sorpce aktivované biomasy Reynoutria b. při různých vstupních koncentracích. 

C vstup teor. C i C f m V i U (uptake)
mg.l

-1
mg.l

-1
mg.l

-1
g l mg.g

-1

25 23,278 16,348 0,1 0,1 6,93
50 52,734 45,540 0,1 0,1 7,194
75 75,90 62,775 0,1 0,1 13,126

100 96,023 86,239 0,1 0,1 9,784
25 23,267 18,366 0,1 0,1 4,901
50 52,567 41,287 0,1 0,1 11,28
75 75,208 63,952 0,1 0,1 11,256

100 97,252 84,888 0,1 0,1 12,364
25 23,20 15,112 0,1 0,1 8,09
50 52,322 36,90 0,1 0,1 15,418
75 72,610 59,037 0,1 0,1 13,573

100 97,427 87,438 0,1 0,1 9,989

Biomasa
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n
ek
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ře

n

 

 Níže uvádím graf závislosti vstupní koncentrace Zn2+(Ci) na sorpci (Uptak) pro 

rozdílné typy rostlinné části kysele aktivované biomasy Reynoutria b. při neudržovaném 

pH 6. 

Graf závislosti vstupní koncentrace Zn2+ na uptaku 
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 Z grafu lze vyčíst, že nejvyšší biosorpční schopnost má kořen při koncentraci 50 

mg.l-1 Zn2+; pak schopnost biosorpce s rostoucí koncentraci Zn2+ klesá. U stonku je 

maximální biosorpční schopnost také kolem 50 mg.l-1 Zn2+, ale schopnost biosorpce 

s rostoucí koncentrací Zn2+ neklesá. List má biosorpční schopnost největší při 

koncentraci kolem 75 mg.l-1, ale pak s rostoucí koncentrací Zn2+ biosorpční schopnost 

klesá. Lze odhadnout, že maximální sorpce pro kysele aktivovanou rostlinnou biomasu 

Reynoutria b. má kořen se sorpcí kolem 15,4 mg.g-1.  
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5 Závěr 

 Těžké kovy jsou v životním prostředí nežádoucí v nadlimitních hodnotách. Jsou 

výrazným rizikem pro zdraví a život většiny živých organizmů. Cílem antropogenní 

činnosti musí být snížení emisí těžkých kovů, a to do ovzduší, tak i do vody a půdy. 

Biosorpční technologie jsou jednou z účinných alternativ, jak snížit emise do vody 

a kontrolovatelně nakládat s kontaminovanými biosorbenty.  

 Vybral jsem nejzajímavější těžké kovy (As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, U, Zn) 

a u nich jsem vyhledal nejúčinnější biosorbenty s nejvyšší sorpcí (viz tabulka 16).  

Tabulka 16: Nejúčinnější biosorbenty pro vybrané TK s nejvyšší sorpci 

Sorpce

Podstatné jméno Přídavné jméno mg.g-1

As Pseudomonas fluorescens 31,5 Prokaryota cit. 9

Au Sargassum natans 420 hnědá mořská řasa cit. 9

Cd Acidithiobacillus ferrooxidans 346,12 Prokaryota cit. 50

Cr Aeromonas caviae 284,4 Prokaryota cit. 43

Cu Chlorella kessleri 1260 sladkovodní řasa cit. 9

Fe Bacillus subtillus 201 Prokaryota cit. 33

Ni Ascophyllum nodosum 270-360 hnědá mořská řasa cit. 33

Pb Citrobacter sp. 4000 Prokaryota cit. 33

U Citrobacter sp. 8000 Prokaryota cit. 33
Zn Acidithiobacillus ferrooxidans 383,64 Prokaryota cit. 50

Kov Poznámka Lit.Typ biomasy
Název

 

 Rešerší jsem ověřil, že mezi nejúčinnější biosorbenty patří prokaryotické 

organizmy a řasy. Velice zajímavá je biosorpční schopnost prokaryotních organizmů 

rodu Acidithiobacillus ferrooxidans, Citrobacter sp. a řasy Chlorela kessleri. Účinnost 

bude dána nejen množstvím jejich funkčních skupin, ale také velkým měrným 

povrchem těchto jednobuněčných organizmů.  

 Porovnáme-li orientační výsledky sorpce u experimentální části biosorpce Zn2+ 

na rostlinnou biomasu R. bohemica se sorpcí bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, 

dojdeme k závěru, že biosorpční schopnosti bakterie  Acidithiobacillus ferrooxidans 

jsou až 25 x vyšší. Účelem experimentální části v této práci je předvést příklad průběhu 

biosorpčních experimentu na rostlinou biomasu.  

 Přesto, že má rostlinná biomasa nižší schopnost biosorpce než bakterie nebo 

řasy, mohla by být perspektivní v oblasti průmyslové aplikace, hlavně díky její snadné 

dostupnosti (zvláště u nevyužitých invazních rostlin) a jednoduší manipulaci. Způsobům 

aktivace a chemické či mechanické úpravy biomasy by měla být věnována větší 

pozornost. Je to jeden ze způsobu, jak lze docílit zvýšení biosorpčních vlastností nejen 

u rostlinné biomasy, ale i u jiných typu biomasy. 
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 V průmyslu by mohly být aplikovány různé směsné kultury mikroorganizmů, 

vykazujících vysokou biosorpční schopnost. Kultury by mohly být v suchém stavu, 

aktivovány nebo chemicky upraveny, mohly by být navázány na rostlinnou, mechanicky 

a chemicky upravenou biomasu, nebo na jiné materiály (jíly, minerály, syntetické 

hmoty).  

 Složení biosorbentu by se mohlo připravovat specificky pro určité typy 

odpadních průmyslových vod, vykazujících konstantní složení kontaminantů. 

Biosorbenty by byly selektivní pro dané kontaminanty, čímž by se mohlo dosáhnout 

vyššího účinku dekontaminace. Nasycený biosorbent by se mohl recyklovat pomocí 

desorpce, nebo by se mohl spalovat ve speciálních pecích.  

 Kdyby se vytvořily selektivní průmyslové biosorbenty, které by vázaly na sebe 

jen určité vybrané kovy, mohly by se tak zpětně získávat kovy z roztoků. Tato metoda 

by se dala využít třeba pro vzácné kovy nebo ušlechtilé jako Au, nebo jiné málo se 

vyskytující prvky. 

 Jestliže bude výroba a provoz těchto speciálních směsných biosorbentu 

ekonomičtější a ekologičtější než výroba a provoz dosavadních technologií, bude 

biosorpce těžkých kovu pomoci biomasy významným průmyslovým prvkem při 

dekontaminaci a ochraně životního prostředí.  
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