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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá studiem vyuţití CANSORBu, jakoţto biosorbentu, pro 

sorpci těţkých kovů. Práce porovnává kinetiku sorpce  CANSORBu na vybraných těţkých 

kovech. V počátečních kapitolách je popsána podstata teorie sorpce. Další kapitoly jsou 

věnovány vlastnostem CANSORBu a jeho vyuţití. Závěrečná kapitola se zabývá 

testováním sorpčních vlastností CANSORBu na olovu, kadmiu a zinku. 
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Annotation 
 

This diploma thesis deals with use of CANSORB for adsorption of heavy metals. In initial 

chapters are described the theory of adsorption. Other chapters are devoted CANSORB 

properties and its use. The final chapter deals with the testing CANSORB sorption 

properties of lead, cadmium and zinc. 
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Seznam symbolů a zkratek 

České zkratky 

AAS    Atomová Absorpční Spektrometrie 

b   Langmuirova konstanta, související s afinitou sorbentu k sorbátu (mg/l) 

BSK   Biochemická spotřeba kyslíku (mg/l) 

Cf   Konečná koncentrace iontů kovu v roztoku (mg/l) 

Ci   Počáteční koncentrace iontů kovu v roztoku (mg/l) 

Cr  Rovnováţná koncentrace iontů kovu v roztoku (mg/l) 

EU   Evropská unie 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku (mg/l) 

k   Freudlichova konstatnta, vztahující se k adsorpční kapacitě (l/g) 

k2  Rychlostní konstanta adsorpce druhého řádu (g/mg/min) 

mabs.  Hmotnost adsorbentu (g) 

n   Freudlichova konstanta vztahující se k adsorpční intenzitě 

PCB   Polychlorované bifenyly 

TK   Těţké kovy 

Vroz.  Objem roztoku (l) 

Cizojazyčné zkratky 

BET  Brunauer, Emmet, Teller (adsorpční izoterma) 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

TWA  Toleranční mez na pracovišti 
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1. ÚVOD 

„… v 60. letech jsme nad přírodou vítězili, v 70. letech jsme snili o panenské přírodě 

přírodních rájů, v 80. letech jsme začínali uvažovat globálně a od 90. let minulého století 

se s přírodou učíme žít pod jednou střechou.“   

Václav Cílek (2005) 

 

Ţivotní prostředí je neustále zatěţováno a poškozováno zejména lidskými aktivitami. 

K jednomu z nejzávaţnějších problémů se řadí znečištění ţivotního prostředí těţkými kovy.  

Toto znečištění vzniká při činnostech, jako jsou přímá těţba kovů, jejich zpracování a 

úprava, elektrolytické pokovování, koţedělný průmysl, spalování fosilních paliv, chemický 

průmysl, textilní a papírenský průmysl, jaderný průmysl, ale také koroze potrubí, emise 

z automobilové dopravy či četné havárie, zanedbat nelze ani zemědělství [13].  

K běţným metodám odstraňování kovů se řadí filtrace, chemická oxidace a redukce, 

odpařování ap., které ale často posléze vytvářejí sloţité obtíţe, jako například odpadní kaly 

znečištěné kovy. Ukládání nebo úprava takto znečištěných odpadních kalů je velmi 

nákladné a v neposlední řadě ekologicky nešetrné. 

Těţké kovy jsou ve vodách nerozloţitelné, proto je nelze biologickými či jinými metodami 

rozloţit. Vyuţitím adsorbentů, které jsou na bázi přírodních materiálů, se můţe omezit jak 

mnoţství toxických látek v ţivotním prostředí, tak i zmírnit zatěţování přírody.  
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2. CÍL PRÁCE 

Diplomová práce se zabývá ověřením moţnosti pouţití biosorbentu CANSORB při sorpci 

těţkých kovů - olova, kadmia a zinku.  
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3. DEFINICE POJMŮ 

V této kapitole jsou vysvětleny některé základní pojmy týkající se sorpce. 

 Adsorpce je vlastnost tuhých látek koncentrovat na svém povrchu plyny a kapaliny. 

Adsorpce je tedy fyzikální děj probíhající na fázovém rozhraní kapalina - tuhá fáze 

nebo plyn - tuhá fáze, při kterém se na povrchu tuhé fáze adsorbentu koncentruje 

jedna nebo více sloţek kapalné či plynné fáze.  

 Absorbce je fyzikální děj probíhající  na  fázovém  rozhraní  plyn  -  kapalina,  při  

kterém  dochází k rozpouštění plynu v povrchové vrstvě kapaliny (v kapalném 

rozpouštědle - absorbentu).  

 Adsorbent je tuhá látka pouţívaná na separaci sloţek z kapalných nebo plynných 

směsí adsorbcí.  

 Adsorbát je kapalná či plynná látka zachycená na adsorbentu.  

 Adsorpční kapacita je mnoţství adsorbátu zachycené na jednotkovém mnoţství 

adsorbentu.  

 Hydrofobní materiál je materiál, jehoţ tuhý povrch se smáčí nepolárními 

kapalinami.  

 Hydrofilní materiál je materiál, jehoţ povrch se smáčí polárními (olejovitými) 

rozpouštědly a vodou.  

 Rekuperace je proces opakovaného získávání látek v takovém stavu, ve kterém jsou 

vhodné na další zuţitkování.  

 Vysokoviskózní ropné látky jsou látky s vyšší kinematickou viskozitou neţ 13 mm 

2 /s při 100 °C.   

 Vysokoviskózní oleje jsou oleje s vyšší kinematickou viskozitou neţ 28 mm 2 /s při 

100 °C. [25] 
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4. ADSORPCE A BIOSORPCE 

Adsorpce či biosorpce splňují podmínky ekonomicky rentabilního opatření. O mnohých 

přírodních materiálech je známo, ţe jsou schopny koncentrovat kovy rozpuštěné ve 

vodních roztocích, a akumulovat je ve svých strukturách. [13] Adsorpce s pouţitím 

pórovitých látek má velký potenciál v rozvoji účinných technologií pro úsporu energie [4].  

Ve všech budoucích energetických a environmentálních technologií bude pravděpodobně 

hrát adsorpce klíčovou nebo omezující roli [22]. Nacházení nových technologií k úspoře 

energie je nezbytné pro udrţení optimálního globálního prostředí [4]. 

Adsorpce vzniká jako výsledek nenasycených a nevyváţených molekulárních sil, které 

jsou přítomny na kaţdém pevném povrchu [1]. Adsorpcí na tuhých látkách (adsorbentech) 

lze z kapaliny odstranit některé rozpuštěné látky (adsorbáty). Přidá-li se adsorbent 

k roztoku adsorbátu, dochází působením přitaţlivých sil adsorbentu k hromadění molekul 

adsorbátu v tenké povrchové vrstvě kapaliny na povrchu adsorbentu, která je relativně 

nehybná vůči ostatnímu roztoku. Koncentrace adsorbátu v ostatním roztoku proto klesá, při 

jednostupňovém uspořádání (jednostupňové adsorpci) z původní koncentrace (c0, před 

přidáním adsorbentu) aţ na hodnotu blíţící se rovnováţné koncentraci (cr). [14] 

Biosorpce je rychlý proces pasivního zachytávání a izolování kovů pomocí neţivé biomasy. 

V posledních letech je vynakládáno stále větší úsilí pro zařazení biosorpce mezi techniky 

čištění průmyslových odpadních vod, obsahujících kovy, kdy tyto kovy mohou být buď 

z odpadní vody odstraňovány, nebo také izolovány a následně získávány. [13] V porovnání 

s konvenčními metodami pro odstraňování kovů z průmyslových odpadních vod, biosorpce 

nabízí nízké provozní náklady, minimalizaci pouţívaných chemických látek, ţádné 

poţadavky na ţiviny nebo likvidaci biologických nebo anorganických kalů a vysokou 

účinnost jiţ při nízké koncentraci kovu [12]. 
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4.1. Historické aspekty 

První známé pouţití adsorpce je udáváno v roce 3750 př.nl. Egypťany a Sumery, kteří 

pouţívali dřevěné uhlí pro redukci mědi, zinku a cínové rudy při výrobě bronzu. Kolem 

roku 1550 př.nl. Egypťané vyuţili dřevěné uhlí pro léčebné účely, zatímco kolem roku 460 

př.nl. Hippokrates zavedl pouţívání uhlí k léčbě široké škály infekcí. Okolo tohoto roku 

Féničané pouţili uhlíkové filtry k čištění pitné vody. Pravděpodobně je to první pouţití 

adsorpce při ochraně ţivotního prostředí. [9] 

Aplikace adsorbentů se stala běţnou praxí v návaznosti na 

rozšířené pouţívání uhlí pro odbarvení kapaliny. Velký význam má zejména jeho pouţití 

během druhé světové války v letech 1914-1918 pro plynové masky a tudíţ k ochraně 

vojenských pracovníků před jedovatými plyny. [19] V prvních letech 20. století byly 

provedeny první pokusy o vysvětlení základních principů adsorpce [2]. 

Další metodou je také destilace, ale jelikoţ není energeticky efektivní a souvisí 

s rostoucími náklady na energii, stále větší pozornost přitahuje hledání alternativních 

metod a pouţití ekologicky šetrných adsorbentů je rozhodně vhodnou cestou. [17]  

4.2. Schéma adsorpce 

Na obrázku číslo 1 můţeme vidět znázornění procesu adsorpce. Na obrázku vidíme 

adsorptiv, coţ je látka v tekuté nebo plynné fázi, která se můţe adsorbovat na povrchu. 

Adsorpt, coţ je molekula, která je navázána na povrchu adsorbentu. Dále pak adsorbát, coţ 

je společný komplex adsorptu a adsorbentu. A v neposlední řadě adsorbent, coţ je látka, 

která je schopna na svůj povrch vázat molekuly či atomy. [21] 

 

Obrázek 1: Schéma procesu adsorpce [21] 
Obrázek 1: Schéma procesu adsorpce [21] 
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4.3. Vyjádření adsorpce 

Pro kvalitní vyjádření adsorpce je třeba znát látkové mnoţství adsorbované hmotnostní 

jednotkou adsorbentu. Poněvadţ zpravidla není znám objem povrchové vrstvy na povrchu 

adsorbentu, ani mnoţství v ní obsaţeného adsorbátu, definuje se tzv. zdánlivá specifická 

adsorpce určité sloţky (i) případně směsi látek vztahem (1). Grafické znázornění vidíme na 

obrázku 2, kde (c0) představuje počáteční koncentraci a (cr) označuje rovnováţnou 

koncentraci rozpuštěné látky. Pokles koncentrace rozpuštěné látky je způsoben 

adsorbentem, který na svůj povrch přitahuje molekuly rozpuštěné látky. Počáteční a 

rovnováţné koncentrace jsou v látkových nebo hmotnostních jednotkách, případně u 

sloţitějších směsí se vyjadřují pomocí skupinových kritérií (CHSK, BSK, atp.) 

     (1) 

  

kde:  

a  je látkové nebo hmotnostní mnoţství adsorbátu,  

vroz.  je objem roztoku,  

mabs.  je hmotnost přidaného adsorbentu,  

c0 resp. cr  jsou počáteční, resp. rovnováţné látkové nebo hmotnostní koncentrace 

adsorbátu. 

 

Obrázek 2: Závislost c = f (t) [7] 

 

Mnoţství látek, které se z roztoku adsorbují na tuhém adsorbentu, závisí na celé řadě 

faktorů: především na povaze adsorbentu, rozpuštěných adsorbovaných látek a 

rozpouštědla, pH prostředí, teplotě. Podstata adsorpčních sil můţe být různá. Uplatňují-li 

se mezimolekulové van der Waalsovy síly, jde o fyzikální adsorpci, pokud dochází ke 

sdílení elektronů, jde o chemisorpci. Jsou-li adsorbovány ionty, hovoříme o iontové 
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adsorpci, při výměně adsorbovaného iontu jiným iontem, uvolněným z adsorbentu o 

výměnné adsorpci. 

Při fyzikální adsorpci nejsou molekuly adsorbátu striktně vázány na určité místo, mohou 

tvořit více vrstev molekul adsorbátu, dochází k adsorpci vícevrstvé nebo mezimolekulární. 

Tato adsorpce bývá vratná, můţe tedy dojít za určitých podmínek k desorpci. Adsorpční 

tepla jsou malá. 

Při chemisorpci dochází k chemické interakci, vázané na určitá místa na povrchu 

adsorbentu a tvoří se proto jen jediná vrstva molekul adsorbátu (adsorpce jednovrstvá nebo 

monomolekulární). Chemisorpce bývá nevratná, pokud dochází k desorpci, uvolňuje se 

jiná látka, neţ která se adsorbovala. Při této adsorpci se uvolňuje mnohem více tepla neţ 

při adsorpci fyzikální, jeho mnoţství řádově odpovídá teplu uvolněnému při exotermické 

chemické reakci, její rychlost roste exponenciálně s teplotou podobně jako rychlost 

chemických reakcí (Arheniova rovnice). [14] Z výše uvedeného lze vyvodit shrnutí: 

Fyzikální adsorpce  

 Není specifická  

 Podstatou jsou van der Waalsovy síly  

 Můţe dojít k vytvoření vícenásobné vrstvy absorbátu (tedy stoupá sorpční kapacita)  

Chemisorpce  

 Je specifická  

 Podstatou je elektronová vazba  

 Na povrch se můţe nasorbovat pouze jedna tenká vrstva absorbátu (menší kapacita  

sorpce)  

 Sorpce probíhá pouze na aktivních centrech  

Elektrostatická adsorpce  

 Podstatou jsou coulombovské síly [5] 

4.4. Vlivy na adsorpci 

Při adsorpci se mezi absorbentem a adsorbátem uplatňuje pravidlo o vzájemné afinitě látek 

podobné polarity. Na nepolárním adsorbentu se lépe adsorbují nepolární látky, a naopak. 

Současně se uplatňuje konkurenční adsorpce rozpouštědla. Pro dosaţení účinné adsorpce je 

výhodné, je-li rozpouštědlo opačné polarity neţ adsorbent (např. sorpce nepolárních 

uhlovodíků na nepolárním aktivním uhlí z polárního vodného prostředí). Podle 
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Langmuirova pravidla roste adsorpce látky s její klesající rozpustností v pouţitém 

rozpouštědle. 

Míra adsorpce (absorptivita) závisí na molekulové hmotnosti adsorbátu. Při adsorpci na 

aktivním uhlí roste s rostoucí molekulovou hmotností. Rychlost adsorpce naopak s rostoucí 

molekulovou hmotností klesá (platí u rychle míchaných systémů, kde řídícím procesem je 

difuze v pórech). 

Vliv pH na adsorpci je podstatný tehdy, jestliţe v molekule adsorbátu jsou přítomny 

disociovatelné skupiny (např. karboxylové, aminoskupiny, atd.) Obecně lze při adsorpci na 

nepolárním adsorbentu říci, ţe s disociací karboxylových skupin sorpce klesá, disociované 

kyseliny jsou mnohem polárnější. 

Vliv teploty na sorpci byl jiţ zmíněn, změna entalpie neboli adsorpční teplo, je obecně 

nízké a tedy i teplotní vlivy nejsou příliš výrazné. [14] 

4.5. Kinetika adsorpce z vodných roztoků 

Kinetika adsorpce závisí na rychlostech následných dílčích kroků, které se na procesu 

podílejí, tj.: 

 transport adsorbátu k povrchu adsorbentu (vnější difuze),  

 difuzi adsorbátu v pórech adsorbentu (vnitřní difuze), 

 vlastní adsorpci adsorbátu na vnitřním povrchu adsorbentu. 

 

Při dokonalém promíchání bývá mezní difuze v pórech, u kontaktních nádrţí s malou 

turbulencí a u průtočných nádrţí bývá naopak mazní rychlostí vnější difuze. Stanovení 

tohoto rychlost určujícího kroku předurčuje příslušné kinetické výrazy a parametry pro 

matematický průběh adsorpce. Vlastní vyjádření závislosti c= f (t) vychází z 1. Fickova 

zákona a Langmuirova schématu. Příslušné parametry pro vyčíslení tohoto vztahu je nutno 

stanovit experimentálně. [14] 

4.6. Adsorpční rovnováha 

Kdyţ se k roztoku nějaké látky o počáteční koncentraci (c0) přidá adsorbent, začne se 

koncentrace rozpuštěné látky v roztoku sniţovat a s prodluţující se dobou styku se 

asymptoticky blíţí rovnováţné koncentraci (cr). V rovnováţném stavu dochází k rozdělení 

adsorbované látky mezi kapalnou a pevnou fází. Mnoţství adsorbované látky se nejčastěji 



Bc. Zuzana Adamcová: 

 Ověření moţnosti pouţití CANSORBU při adsorpci těţkých kovů 

2011  9 

 

vyjadřuje jako látkové mnoţství nebo hmotnost adsorbované látky na hmotnostní jednotku 

adsorbentu. Závislost c=f(cr) při konstantní teplotě se nazývá adsorpční izoterma, při 

adsorpci z vodných roztoků na pevných sorbentech má většinou jednoduchý průběh. 

Pro vyjádření různých tvarů adsorpčních izoterem byla za různých předpokladů odvozena 

řada rovnic, kterými lze adsorpci na pevných látkách popsat. Pro analytický popis adsorpce 

z vodných roztoků se nejčastěji vyuţívají dvě izotermy (vztahy 2,3): 

 Langmuirova adsorpční izoterma 

- tvar Langmuirovy izotermy je uveden na obrázku číslo 3 

        (2) 

kde:  

qmax je maximální moţné mnoţství potřebné k úplnému pokrytí povrchu (mg/g); 

q je skutečné naadsorbované mnoţství (mg/g); 

b koeficient vyjadřující afinitu mezi adsorbentem a absorbátem; 

Cf  je koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l). 

 

Obrázek 3: Tvar Langmuirovy izotermy [28] 

 

 Freundlichova adsorpční izoterma 

- tvar Freundlichovy izotermy je uveden na obrázku číslo 4 

         (3) 

kde:  

q je naadsorbované mnoţství (mg/g); 

Cf  je koncentrace látky v roztoku po dosaţení adsorpční rovnováhy (mg/l); 

k a n jsou Freundlichovy empirické konstanty. 
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Obrázek 4: Tvar Freundlichovy izotermy [27] 

 

Obě uvedené adsorpční izotermy se pouţívají pro popis jednovrstvé adsorpce 

(monomolekulární), při které se adsorbované částice navzájem neovlivňují. Při odvození 

Langmuirovy izotermy bylo předpokládáno, ţe adsorpční místa jsou navzájem ekvivalentní 

(povrch je homogenní), Freundlichova izoterma naopak předpokládá povrch heterogenní 

(rozloţení adsorpčních míst podle adsorpčních tepel je exponenciální). Pro vícevrstvou 

adsorpci z roztoků se pouţívá adsorpční izoterma BET (Brunauer, Emmet a Teller). [14] 

4.7. Mechanismus sorpce kovů  

Adsorpce kovů na různých sorbentech má v chemii a technologii velký význam. Značnou 

sorpční kapacitu vykazují nerozpuštěné látky a sedimenty v povrchových vodách. 

Sedimenty v přírodních vodách obsahují  CaSO3, oxidy ţeleza, hliníku, křemíku, 

hlinitokřemičitany, aj.  

Kromě adsorbentu závisí adsorpce látek na jejich formě výskytu, tzn., zda je látka přítomná 

jako aniont, kationt nebo molekula bez náboje. S formami výskytu souvisí vliv hodnoty pH, 

která určuje náboj povrchu a formu výskytu adsorbované látky.  

U kovů jde především o různé hydroxokomplexy. Například rtuť můţe být v závislosti na 

hodnotě pH přítomná jako kationt nebo jako aniont.   

Ionty kovů s větším nábojovým číslem a menším hydratačním poloměrem se sorbují lépe. 

Slabě kyselé kationty s nábojovým číslem jedna se sorbují teprve v silněji alkalickém 

prostředí. Komplexotvorné ligandy mohou sniţovat, ale i naopak zvyšovat adsorpci.   

Komplexy se mohou sorbovat trojím způsobem a to: povrch-kov-ligand,  povrch-ligand-

kov nebo povrch-kov-ligand-povrch. Většina ligandů ovlivňuje adsorpci negativně a mění 

hodnotu pH optimální pro adsorpci. Například Ni ve formě Ni 2+ a pozitivně nabitých  

hydroxokomplexů  se sorbuje lépe v alkalickém prostředí.  Je-li nikl ve formě jako aniont, 

adsorbuje se lépe v kyselém prostředí.  
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Adsorpce aniontů se zmenšuje se vzrůstající koncentrací jiných aniontů, protoţe se 

uplatňuje kompetitivní adsorpce. Adsorpce na hydratovaných oxidech Fe III a Mn III-IV  

je podstatně větší neţ na hydratovaných oxidech Fe II a Mn II. Proto se v redukčním 

prostředí desorbují kovy zadrţené na hydratovaných oxidech kovů ve vyšších oxidačních 

stupních. Kromě kationtů a aniontů se adsorbují na různých sorbentech i neutrální 

molekuly sloučenin kovů. [16] 

4.8. Praktické vyuţití adsorpce 

Adsorpce se často vyuţívá v technologii vody. Uspořádání procesu můţe být 

diskontinuální, nebo kontinuální. Při jednostupňové adsorpci se po určitou dobu udrţuje 

voda ve styku s adsorbentem, načeţ se vyčerpaný adsorbent oddělí. Lepšího vyuţití 

adsorbentu se dosáhne při odstupňované adsorpci, tj. kdyţ se adsorpce prování v několika 

adsorbentech za sebou, vţdy s čerstvým adsorbentem.  

Ještě lepších vyuţití se dosáhne protiproudým uspořádáním procesu: čerstvý adsorbent se 

přidává v určitém stupni adsorpce k částečně vyčištěnému roztoku (např. odpadní vodě), 

takto částečně vyčerpaný sorbent se vyuţije k „předčištění“ vstupního roztoku. 

Nejčastějším případem kontinuálního uspořádání procesu je filtrace čištěné vody nehybnou 

vrstvou adsorbentu. [14] 

Adsorpce se vyuţívá jako prostředku k určení fyzikální struktury a textury katalyzátorů, 

dále pak je adsorpce prvým krokem, jímţ začíná koroze látek, a adsorpcí vhodných látek se 

také korozi bráníme. V neposlední řadě je známá aplikace adsorpce jako prostředku dělení 

látek. Sem spadá čištění a odbarvování roztoků, odstraňování toxických nebo 

nepříjemných látek z ovzduší plynovými maskami a filtry, příprava čistých plynů 

v průmyslových adsorbérech apod. [15] 
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5. ADSORBENTY 

Adsorbenty jsou výrobky, které se vyznačují schopností velmi rychle a účinně adsorbovat 

organické a anorganické látky, jako kyseliny, zásady a ropné látky, látky znečisťující vodu, 

ale také znečištěnou vodu. K dalším pozitivním vlastnostem adsorbentů patří moţnost 

jejich opakovaného pouţití a vyhovující pevnost v tahu i po adsorpci.  

Adsorbenty se pouţívají jako preventivní ochrana  před  znečišťováním  ţivotního  

prostředí  a  ohroţováním  zdraví lidí  ve  výrobních  zařízeních  s  předpokládaným  či  

kontrolovaným  únikem  olejů,  paliv  nebo  jiných chemických látek. Jsou vhodné a  

účinné  při  havarijních  situacích  na  zachytávání  ropných  či chemických  látek  ve  vodě  

nebo  na  pevném  podkladu.  Adsorbenty je moţné po pouţití bezpečně upravovat, 

skladovat, přepravovat a to bez rizik při jejich zneškodňování. [25] 

5.1.  Dělení sorbentů 

Sorbenty jsou látky především v tuhém skupenství, různého chemického sloţení, uvedené 

do takové formy, aby měly co největší aktivní povrch. Jsou vhodné zejména pro 

odstraňování tenkých vrstev uniklých kapalin na velké ploše. Tímto způsobem je snaha 

znečištěný povrch osušit. [25] 

 Univerzální  adsorpční  materiály,  které  jsou  schopné  adsorbovat  kapalné  látky,  

včetně  vody, z pevných povrchů. Mohou být ve formě plošných útvarů (rohoţe, 

náviny, hadice) nebo ve formě vloček nebo granulátu.  

 Adsorbenty  s  hydrofobním  povrchem,  které  jsou schopné adsorbovat ropné i 

jiné chemické látky nerozpustné ve vodě. Mohou být pouţity na adsorpci těchto 

látek z pevných povrchů stejně jako z vodních ploch. Mohou být ve formě plošných 

útvarů (rohoţe, náviny, nohavice, norné stěny, vaky) nebo ve formě vloček nebo 

nasekaných útvarů různé velikosti. [25] 

V praxi všem těmto látkám  a  materiálům  říkáme  sorbenty.  Sorbenty můţeme rozdělit na 

sypké a textilní. Mezi záporné vlastnosti některých sorbentů musíme jednoznačně přiřadit 

jejich prašnost a špinění při práci s nimi. Přílišná prašnost sypkých sorbentů obtěţuje 

zasahující jednotky, zraněné osoby, případně i osoby nezúčastněné. Navíc, díky úletům 

narůstá i vlastní spotřeba sorbentů k zachycení uniklých kapalin. Špinavost nám můţe 

mnohdy znemoţnit pouţití sypkých sorbentů zvláště v provozech, kde je kladen důraz na 

zvýšenou čistotu a hygienu. [30] 
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Výše uvedenými zápornými vlastnostmi v ţádném případě netrpí sorbenty textilní. Textilní 

sorbety pracují na principu přilnutí rozlité kapaliny k povrchu sorbetu. Vyznačují se: 

 Vynikajícími sorpčními vlastnostmi a pro odsátí srovnatelného mnoţství kapaliny 

je jejich hmotnost asi 30krát niţší neţ při pouţití sorbetů sypkých. 

 Dlouhou ţivotností. Odolávají plísním i slunečnímu záření. Při déle trvajícím 

zásahu je lze pouţít několikrát. Pouţitý sorbent se jednoduše mechanicky vyţdímá. 

Tuto vlastnost lze vyuţít do vyčerpání kapacity daného sorbentu. 

 Snadnou manipulací, malou hmotností a snadnou úpravou tvaru. 

Textilní sorbenty se vyrábí ve formě rohoţí, koberců, hadů, norných stěn, polštářků, 

sorpčních pásků a sorpční drti. Textilní sorbenty se nejčastěji dělí na tři druhy: 

 Údrţbové, které sají běţné, méně agresivní kapaliny i vodu. Pouţívají se všude 

tam, kde dochází k pravidelným únikům olejů, chladící emulze a jiných méně 

agresivních kapalin. Nehodí se ke sběru chemikálií a ropných produktů z vodní 

hladiny. 

 Hydrofobní, které sají pouze nepolární látky jak z vodní hladiny, tak z jiných 

povrchů, kde se vyţaduje, aby sorbent vysál skutečně jen ropný produkt a nikoli 

vodu či vodou ředitelné kapaliny. 

 Univerzální, které sají všechny kapaliny včetně agresivních chemikálií. Poněvadţ 

sají i vodu, nehodí se pro pouţití na vodní hladině. [30] 
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6. CANSORB 

Uvědomělé chování k ţivotnímu prostředí a přijímání ekologicky nezávadných pracovních 

postupů a preferování ekologických výrobků jak v průmyslu, tak v ostatních oblastech 

našeho ţivota je v dnešní době nezbytné.  

Pouţívání sorbentů se tím pádem stalo samozřejmostí nejen v průmyslu, jejich pouţívání je 

příslušnými úřady přímo vyţadováno. Sorbent CANSORB jiţ mnohokrát prokázal, ţe je k 

ţivotnímu prostředí citlivý ve všech myslitelných směrech a přitom dokáţe podstatným 

způsobem redukovat náklady spojené s ekologicky odpovědnými postupy. Moţnosti 

likvidace pouţitého CANSORBU zahrnují všechny známé metody. Těmito moţnostmi 

jsou: 

 pouţití jako paliva 

 spalování 

 biodegradace 

 skládkování [24] 

6.1. CANSORB CZ, s.r.o. 

CANSORB CZ, s.r.o. je firma zabývající se velkoobchodním prodejem ekologických 

sorbentů se sídlem v Moravské Ostravě. Dále jako předmět podnikání je uvedena koupě 

zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování a inţenýrská činnost 

v investiční výstavbě. Datum zápisu do obchodního rejstříku je 18. března 1998. 

Tato firma je hlavním distributorem sorbentu CANSORB v ČR a dle návrhu podaného dne 

28. 5. 1998 Ministerstvu Zdravotnictví ČR na uvedení do oběhu bylo zjištěno, ţe se jedná 

o přípravek na bázi rašeliny, který není nebezpečný a na jehoţ dovoz a distribuci se 

nevztahuje ustanovení §4 zákona č. 20/1966 Sb. 

Současně má tato firma povinnost poskytovat odběratelům a spotřebitelům ve smyslu § 9 a 

§ 10 zákona č. 634/1992 Sb. a § 37 vyhlášky české návody k pouţití výrobků včetně 

výstraţných upozornění, pokynů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pokynů pro 

první pomoc v případě nehody a jen takové další informace a pokyny, aby při pouţití 

výrobku k určenému účelu a určeným způsobem nemohlo být poškozeno zdraví lidí. 
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Před uvedením výrobku do oběhu byla firma povinna sdělit Toxikologickému 

informačnímu středisku chemické sloţení výrobku a další údaje podle § 14 odst. 1 nařízení 

vlády. [24] 

6.2. Vlastnosti CANSORBu 

CANSORB je rašelinný mech kanadského výrobce. Při speciálních úpravách za teplot 750-

900⁰ C dochází k vylučování přírodních vosků na povrch buněk a k aktivaci huminové 

kyseliny. Na obrázku 5 je vidět struktura CANSORBu. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyloučené přírodní vosky způsobují hydrofobnost (odpuzování vody), takţe je moţno 

pouţívat rašelinu na vodní hladině i za silného deště. Huminová kyselina je biokyselina, 

která je v rašelině přirozeně obsaţená. Je schopná přímo do svého řetězce vázat uhlovodíky 

i jiné chemikálie přičemţ navázanou látku jiţ zpátky neuvolní. Způsobuje také neobvykle 

vysoký sorpční poměr. Jedná se v podstatě o chemosorpci.  

Z pohledu bezpečnosti nejsou rizikové faktory ţádné. CANSORB má pH 3,5 – 4,5, 

specifická hmotnost suchého materiálu je 60 – 95 g/dm
3
. Hořlavost je nízká, i kdyţ je 

suchý materiál vystaven ohni. Teplota samovznícení je udána 200 ⁰C. Povolená prašnost je 

TWA 10 ml/m
3
, částečky prachu mohou dráţdit oči, ale pouze ve velmi vysoké 

koncentraci. Při zasaţení očí se doporučuje vypláchnutí pod tekoucí vodou, při inhalaci je 

nutno přemístit postiţeného na čerstvý vzduch. CANSORB absorbuje účinně a rychle  

 Obrázek 5: CANSORB 
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uhlovodíky,  PCB  a  jiné  chemikálie,  u  olejů  absorbuje 8-10 násobek své hmotnosti 

(podle druhu a teplotu oleje). [24], [8] 

Likvidace rašeliny, jako biologicky odbouratelného materiálu, je snadná a i nasátý sorbent 

nepředstavuje ţádné nebezpečí pro ţivotní prostředí [24]. 

CANSORB má nejen podobu sypké rašeliny, ale existují také sorpční prostředky 

zhotovené z CANSORBu: 

 CANSORB polštář, který je CANSORBem naplněný, jeho obal je z polypropylenu, 

rozměr 48 x 43 x 5 cm a sorpční kapacita polštáře je uvedena 8 litrů. Podobu 

polštáře vidíme na obrázku číslo 6. 

 CANSORB punčocha CS je naplněná CANSORBem, obal je z polypropylenu o 

šířce  9 cm a délce 122 cm. Hmotnost výrobku je 0,9 kg a jejho sorpční kapacita 9,0 

litrů. Punčocha je zachycena na obrázku 7. 

 OCLANSORB PLUS stlačený pytel (44 litrů), který je určen pro biologické 

odbourání ropných havárií jak na zemi, tak na vodě. Zanechán na místě havárie 

urychlí biodegradační proces ropných látek. Ropné látky okamţitě nasaje do sebe a 

uzavře. Nastartuje růst vysoce účinných, nepatogenních mikroorganismů, které 

ropné látky rozloţí. Uvolní dusík, fosfor a stopové mnoţství dalších k růstu 

potřebných látek podporujících a urychlujících biodegradaci a to bez tvorby 

toxických látek nebezpečných pro ekosystém. Po aplikaci sám biodegraduje během 

několika týdnů. Můţeme jej vidět na obrázku 8. [33] 

 

          

 

 

 

 
Obrázek 6: CANSORB polštář 

SP20 [33] 
 

Obrázek 7: CANSORB punčocha 

CS [33] 
 

Obrázek 8: 

OCLANSORB PLUS 

stlačený pytel [33] 
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6.3. Základní charakteristické vlastnosti CANSORBu 

V tabulce 1 jsou popsány základní charakteristické vlastnosti CANSORBu. 

Tabulka 1: Vlastnosti CANSORBU [24] 

SORPČNÍ POMĚR:  1 : 10 aţ 14  

UNIVERZÁLNOST:  absorbuje veškeré uhlovodíky včetně PCB (nafta, benzíny, motorové 

oleje, topné oleje), slabé zásady a kyseliny, barvy a rozpouštědla  

 absorbuje na suchu i na vodní hladině a to i za deště  

LIKVIDACE:  pouţitý CANSORB lze likvidovat biodegradací, kompostováním, coţ 

je nejlevnější a nejekologičtější způsob likvidace  

 při likvidaci spalováním dosahuje výhřevnosti 21000 kJ/Kg  

BEZPEČNOST PRÁCE:  jedná se o 100% přírodní, zdravotně nezávadný materiál a proto 

nepředstavuje ţádná zdravotní rizika pro pracovníky, kteří ho 

pouţívají  

 redukuje vznětlivé výpary aţ o 90%  

EKOLOGICKÁ 

NEZÁVADNOST: 

 díky tomu, ţe CANSORB absorbuje látky tím způsobem, ţe je 

zapojuje přímo do řetězce huminové kyseliny, výluhy nasátého 

sorbentu do vody jsou vţdy pod hranicí skládkových norem. 

 CANSORB je také plně biologicky odbouratelný 

SKLADOVÁNÍ:  díky sorpčnímu poměru, nepotřebujete tolik sorbentu, ani tolik 

skladového prostoru  

 v době balení obsahuje max. 10 % vlhkosti, obal je u obou konců 

svařen za tepla, nevyţaduje ţádné speciální skladovací podmínky  

 trvanlivost materiálu je prakticky neomezená  

APLIKACE:  snadná, nevyţaduje speciální školení personálu a rychlá 

 

6.4. Přehled vybraných látek, které CANSORB sorbuje 

V následující tabulce (tabulka 2) jsou uvedeny některé látky, které CANSORB dokáţe 

zapouzdřit a sorbovat. Tyto informace byly poskytnuty vedením firmy CANSORB, s.r.o. 

spolu se sorpčními časy pro nejběţnější látky. 
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Tabulka 2: Vybrané druhy látek, které je CANSORB schopný sorbovat  

Ţivočišné tuky Aceton Cyclohexan Tetrachloroethan 

Krev Alkoholy Dichlorobenzen Methylmethakrylát 

Těţký topný olej Benzen Dichloromethan Naftalen 

Ropa Butanol 1,2-Dichloromethan 2-Nitraniline 

Řezné oleje Aceton Kyanohydrid Ethanol Nitrobenzene 

Nafta Akrolein Ethylbenzen Pentan 

Barvy Allylchloride Ethyl Ether Pentachlophenol 

Benzíny Acetonitrile Ethylene Glycol Phenol 

Těţké kovy Amyl Acetát Heptan Phenol (48% in acetone) 

Herbicidy Avgas 100/130 Hexan Petrolejový ether 

Inkousty Butylacetát Hexachlorobenzen Propanol 

Letecké palivo Kyselina máselná Hexachlorobutaden Scintilační kapalina 

Kerosiny 2-Butanone Hexachloroethan Siliconový olej 

Motorové oleje Bromodichloromethane Hexan (97%) Tetrachloroethylen 

Olejové barvy Bromoform Isobutanol Tetrahydrofuran 

PCB Canola Oleje Isopren Toluen 

Pesticidy Carbon Disulphide Isopropanol Triethylamin 

Styreny Carbon Tetrachlorid JP/7 Trichloroethylen 

Rozpouštědla Chloroform Methanol Trichlorophenol 

Varsol Chloromethan Methylenchlorid Vinylacetát 

Rostlinné oleje Chlorobenzen Methyl Ethyl Keyton Vinylchlorid 

Kyanid Wash Kukuřičný olej Methylphenol Xyleny 

 

6.4.1. Sorpční časy CANSORBU pro nejběžnější látky 

V tabulce 3 jsou uvedeny sorpční časy pro nejpouţívanější látky. 

 
Tabulka3: Sorpční časy některých vybraných látek 

DRUH LÁTKY SORPČNÍ ČAS (s) 

Benzín 2 

Nafta 5 

Strojní olej 20 

Krev 30 

Lehká ropa 60 

Těţká ropa 90 
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7. TĚŢKÉ KOVY 

K těţkým kovům se řadí takové kovy, jejichţ specifická hmotnost je vyšší neţ 5 g cm 
-3 

[3]. Těţké kovy jsou přirozenou součástí půdy a v důsledku toho se dostávají do 

potravinového řetězce [32]. Vyšší koncentrace těţkých kovů je většinou způsobena lidskou 

činností. Zdroje těţkých kovů jsou tedy hlavně antropogenní. Zásadní pro emise těţkých 

kovů je spalování fosilních paliv a průmyslová činnost – zejména pak metalurgie, 

povrchové úpravy kovů a smaltování. Dalším odvětvím, které vnáší do ţivotního prostředí 

nezanedbatelné dávky těţkých kovů je zemědělství, těţké kovy jsou totiţ účinnou sloţkou 

různých pesticidů a herbicidů a jsou obsaţeny i v organických hnojivech. Zanedbat nelze 

ani automobilovou dopravu a pouţívání barviv a pigmentů. [10] Negativní vlastnosti 

mnohých kovů je jejich schopnost akumulovat se v sedimentech, ve vodní floře a fauně 

(biomase). Výraznou akumulační schopnost má Hg, Pb, Cu, Zn. [11] 

7.1. Olovo [Pb] 

Olovo je stříbrošedý kov velmi odolný proti korozi, je velmi dobře kujný a taţný, ale 

špatně vede elektrický proud. Přídavkem jiného kovu se stává tvrdším, vyskytuje se 

v mocenstvích Pb
2+

, Pb
4+

. [6] Olovo je špatným vodičem tepla i elektřiny, slouţí k výrobě 

akumulátorů a tvoří celou řadu slitin, které mají uplatnění jako loţiskové kovy, liteřina a 

lehce tavitelné slitiny [18]. V půdě  je  olovo  velmi  málo  mobilní  a  patří  k nejméně  

mobilním  prvkům  vůbec [20]. 

7.1.1. Použití a zdroje emisí 

Jelikoţ je u Pb prokázána toxicita, projevuje se snaha co nejméně vyuţívat Pb i jeho slitiny. 

V současnosti je největším zpracovatelem Pb průmysl vyrábějící akumulátory, dalším 

producentem je i výroba olovnatých skel, z těch je vyrobena většina lustrů a dekorativních 

skleněných předmětů. Dále se vyuţívají sločeniny Pb při výrobě fotografických 

expozimetrů, zápalek a pyrotechnického materiálu. 

Mezi nejvýznamnější zdroje znečištění Pb patří jeho těţba a zpracování, výroba zpracování 

akumulátorů, spalování odpadů a aplikace čistírenských kalů do půdy. [6] 

7.1.2. Dopady na životní prostředí a zdraví člověka 

Olovo má schopnost se ve vzduchu vázat na prachové částice, ty mohou být inhalovány 

anebo deštěm smyty do půdy či vody a mohou se usazovat na vegetaci. Olovo je toxické 
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pro zooplankton a zoobentos, u ryb můţe dojít k intoxikaci a poškození ţáber, poté ryby 

hynou na udušení. Olovo se hromadí v sedimentech, kalech a v biomase organismů. Olovo 

se můţe kontaminací surovin dostávat do potravy. 

Do těla se dostává inhalací, příjmem potravy anebo prostřednictvím pitné vody. Pb je 

teratogenní, v kostech můţe zůstávat aţ desítky let, velmi snadno přechází do krve při 

změně fyziologického stavu. Olovo poškozuje ledviny, játra, červené krvinky, svalstvo a 

nervový systém. Při velkých expozicích můţe dojít k oslepnutí, poškození mozku vedoucí 

aţ ke smrti. Olovo je klasifikováno jako pravděpodobný karcinogen ledvin a plic. [6] 

Na obrázku číslo 9 vidíme galenit, coţ je minerál obsahující olovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Kadmium [Cd] 

Kadmium je stříbřitý, měkký, kujný a taţný kov. Vlastnostmi je podobný zinku. Dýmy Cd 

se skládají z malých částeček Kadmia nebo oxidu kademnatého, který vzniká při spalování. 

Nejběţnější oxidační stavy jsou Cd
2+

, Cd
1+

. [6] Hlavním zdrojem jsou zinkové rudy 

s obsahem Kadmia ve formě CdS. Čisté kademnaté minerály jsou v přírodě poměrně 

vzácné. [18] 

7.2.1. Použití a zdroje emisí 

Nejvíce Kadmia se vyuţívá při výrobě baterií, převáţně se jedná o Ni-Cd a solární baterie. 

Dále se pouţívá na výrobu pigmentů, jako stabilizátor plastů anebo k tvorbě ochranných 

Obrázek 9: Galenit (Foto:Ing. Jaroslav Závada Ph.D., Ing. 

Tomáš Bouchal Ph.D.) 
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povrchů. Emise Kadmia vstupující do ovzduší je způsobena převáţně lidskou činností. [6] 

Vysoké obsahy tohoto rizikového prvku se nacházejí v půdách městských aglomerací, 

v blízkosti důlních hald a úpraven rud [20]. Zdrojem znečištění jsou převáţně těţba, 

výroba a zpracování samotného Cd. Dalšími významnými zdroji jsou spalování fosilních 

paliv a odpadu. Do vod a půd se dostává převáţně atmosférickou depozicí, hnojením 

fosfátovými hnojivy, můţe unikat ze špatně zabezpečených skládek. [6] 

7.2.2. Dopady na ŽP a na zdraví člověka 

Kadmium je velmi toxický prvek, má schopnost hromadit se v potravním řetězci. Můţe se 

akumulovat v půdě a sedimentech, hrozí zde riziko náhlého uvolnění při změně pH. Cd je 

velmi toxické pro vodní organismy, má schopnost zvýrazňovat toxicitu některých dalších 

TK a negativně ovlivňuje samočisticí schopnost vody.  

Nepatří k prvkům, které jsou důleţité pro ţivot. Kadmium zasahuje do metabolismu cukrů, 

ovlivňuje produkci inzulínu. Kadmium je vysoce kumulativní, hromadí se především 

v ledvinách v menším mnoţství v játrech. Při větší expozici se vyskytuje bílkovina v moči 

(poškození ledvin), impregnace zubní skloviny dozlatova, sucho v hrdle a nose, opakující 

se rýmy a ztráta čichu. 

Některé sloučeniny jsou teratogenní a karcinogenní, můţou prodlouţit působení 

barbiturátů, Kadmium má schopnost zvyšovat toxicitu některých těţkých kovů a působí 

rozdílně na muţe a ţeny. [6] 

Na obrázku číslo 10 vidíme greenockit jako minerál obsahující kadmium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 10: Greenockit [23] 
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7.3. Zinek  

Zinek (Zn) je měkký a lehce tavitelný kov, je křehký a kujný. Vede elektrický proud, má 

vysoký redukční potenciál, ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství Zn
2+

. [6] Zinek je 

chemicky značně reaktivní, reaguje se zředěnými kyselinami i alkalickými hydroxidy [18]. 

7.3.1. Použití a zdroje emisí 

Zinek je čtvrtý nejvíce průmyslově vyráběný kov, pouţívá se jako ochranný antikorozní 

materiál. Zinek můţe slouţit k výrobě motorových karburátorů a kovových ozdob, je 

součástí mnoha slitin, mezi nejvýznamnější patří mosaz. Sloučeniny Zn se pouţívají při 

výrobě obrazovek a barviv.  

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje patří spalování fosilních paliv, těţba a 

zpracování rud, průmyslové odpadní vody a průmyslová hnojiva s obsahem Zn. [6] 

7.3.2. Dopady na ŽP a dopady na zdraví člověka 

Ve vzduchu se zinek váţe na prachové částice, atmosférickou depozicí se tyto částice 

mohou dostávat do vod i půd. V půdě je Zn většinou vázán na půdní částice a nerozpouští 

se ve vodě, proto bývají zpravidla koncentrace ve vodách velmi nízké. Zn je velmi toxický 

pro ryby a další vodní organismy. [6] V literatuře se uvádí  jako toxická koncentrace jiţ 

200 – 300 mg Zn.kg -1  sušiny [20]. 

Zinek patří mezi esenciální stopové prvky pro lidi, zvířata i rostliny, přítomnost Zn je 

nezbytná pro správné fungování enzymatických systémů. Nedostatek Zn má za následek 

mentální letargii, úbytek na váze, špatné hojení ran u dětí se můţe projevit opoţděním 

duševního dospívání. Velké mnoţství Zn způsobuje bolesti ţaludku, křeče, zvracení a 

průjmy. Zinek se z organismu vylučuje, nehrozí tedy jeho kumulace, avšak chronický 

přebytek Zn můţe zvyšovat onemocnění srdečními chorobami a můţe negativně ovlivnit 

imunitní systém. [6] 
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Na obrázku 11 je vyobrazen sfalerit, minerál obsahující zinek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Sfalerit [31] 
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8. Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je jedna z nejrozšířenějších analytických metod, 

která se pouţívá ke stanovení obsahu významných i stopových koncentrací sledovaných 

prvků [11].  

AAS je optická metoda vyuţívající princip absorpce světla daných vlnových délek, 

volnými atomy prvků. Přístroj, který vyuţívá tohoto jevu, se nazývá atomový absorpční 

spektrometr a skládá se ze tří základních částí - zdroj atomizace, optický systém, řídící a 

vyhodnocovací jednotka.  

Vyuţívají se dva základní zdroje pro atomizaci analyzovaného prvku. Prvním zdrojem je 

plamen, druhým, vylepšujícím moţnosti stanovení, je grafitová kyveta (ETA AAS). AAS 

je jedna ze základních metod pro výzkum prvkového sloţení materiálů. [29] 

Vysoká škola báňská, Centrum nanotechnologií, Oddělení anorganické analýzy disponuje 

zařízením UNICAM 969 - atomový absorpční spektrometr s plamenovou atomizací, který 

je vyobrazen na obrázku 12. Je to dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr 

vybavený mikroprocesorem.  

V kapalných vzorcích umoţňuje analyzovat Al, Ag, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, K, 

Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Sn, Si, Ti, Tl, V a Zn na koncentrační úrovni řádově mg/l. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Atomový absorpční spektrometr [26] 
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9. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této diplomové práce je rozdělena do tří částí: 

 Popis vzorku 

 Pracovní postup (metodika) 

 Zpracování vzorků v laboratoři metodou AAS 

9.1. Popis vzorku 

CANSORB je rašelinný mech z Kanady. Při podrobném ohledání jsou patrné drobné 

větvičky, coţ lze vidět na obrázku 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Pracovní postup 

Nejprve byly naváţeny sloučeniny s obsahy Pb, Zn a Cd a to tak, aby byla výsledná 

koncentrace roztoku 2500 mg/l. V tabulce 4 jsou uvedeny vypočtené hmotnosti 

jednotlivých sloučenin.  

Tabulka 4: Pouţité chemikálie 

CHEMIKÁLIE NAVÁŢKA (g) 

Cd(NO3)2∙4H2O 13,72  

Pb(NO3)2 7,992 

Zn(NO3)2∙6H2O 22,745 

Obrázek 13: Struktura CANSORBu 
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Navaţování sloučenin probíhalo na váze RADWAG WAX 160 a je zdokumentováno na 

obrázku 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté byly naváţené sloučeniny převedeny do roztoku, který tak odpovídal koncentraci 

2500 mg/800 ml. Celý postup znázorňuje fotografie 15 a 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Navaţování vzorků 
 

Obrázek 16: Připravený roztok Obrázek 15: Převedení sloučenin do 

roztoku  



Bc. Zuzana Adamcová: 

 Ověření moţnosti pouţití CANSORBU při adsorpci těţkých kovů 

2011  27 

 

CANSORB byl naváţen na váze DENVER INSTRUMENT v hmotnosti 20g a přidán 

k připravenému roztoku těţkých kovů a celkovém objemu 800ml, jak znázorňují fotografie 

17 a 18. Hodnota pH roztoku byla 4,78. Teplota v laboratoři byla 23⁰C.  

 

Obrázek 17: Naváţka CANSORBu Obrázek 18: Smíchání CANSORBu a 

připraveného roztoku 

Poté byla směs umístěna na třepačku Heidolph REAX 20 po dobu 10 minut při rychlostí 

13 otáček za minutu (obrázek 19). V tento okamţik (čas t=0) byly spuštěny stopky a ve 

zvolených časových intervalech 5, 10, 20, 40 a 60 minut byly odebírány, pomocí skleněné 

pipety, vzorky o objemu přibliţně 50 ml suspenze. Takto odebrané vzorky byly 

přefiltrovány přes filtrační papír do připravených a označených vzorkovnic (obrázek 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Přefiltrování vzorku Obrázek 19: Třepačka Heidolph 

REAX 20 
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Na obrázku 21 je zachycen detail filtrace vzorků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zfiltrované vzorky byly pak odneseny k laboratorní analýze na AAS. 

9.3. Zpracování vzorků v laboratoři metodou AAS 

V tabulce 5 jsou uvedeny naměřené koncentrace olova, zinku a kadmia, které byly 

analyzovány metodou AAS podle normy ČSN ISO 8288 (757382) - Jakost vod - Stanovení 

kobaltu, niklu, mědi, zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční 

spektrometrie. 

 
Tabulka 5: Naměřené hodnoty koncentrací ve vzorcích 

t (min) Pb (mg/l) Zn (mg/l) Cd (mg/l) 

0 2500 2500 2500 

5 1918 2417 2259 

10 1890 2405 2242 

20 1884 2398 2212 

40 1727 2387 2176 

60 1707 2371 2134 

 

9.3.1. Závislost koncentrace na čase 

Následující graf (graf 1) znázorňuje závislost koncentrace Pb, Zn, a Cd na sorpčním čase. 

Z grafu je patrné, ţe nejlépe sorbovalo olovo, nejhůře zinek.  

Obrázek 21: Detail filtrace směsi 
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U olova nastal adsorpční proces okamţitě po styku s adsorbentem. Z počáteční hodnoty 

koncentrace olova 2500 mg/l klesla koncentrace na 1918 mg/l během 5-ti minut.  

Pro všechny tři kovy platí, ţe od 40 minuty aţ po 60 minutu adsorpční proces téměř 

stagnoval, coţ mohlo být způsobeno naplněním adsorpční kapacity sorbentu. 

 

Graf 1: Závislost koncentrací Pb, Zn a Cd na době styku roztoku se sorbentem 
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9.3.2. Množství kovu navázaného na sorbent 

V tabulce 6 jsou uvedeny hodnoty mnoţství navázaných kovů na CANSORB v závislosti 

na čase a následuje grafické znázornění v grafu 2. Hodnoty jsou vypočteny z následujícího 

vzorce: 

 

kde cx je mnoţství kovu navázaného na sorbent (mg/l); 

 ci je původní koncentrace kovu v roztoku (mg/l); 

 cf je naměřená hodnota koncentrace kovu v roztoku v daných časech (mg/l). 

Příklad: Výpočet mnoţství navázaného kovu Pb na CANSORB v čase 5 minut. 

 

 

 

Tabulka 6: Mnoţství navázaného kovu na CANSORB 

t (min) cx (mg/l) Pb cx (mg/l) Zn cx (mg/l) Cd 

0 0 0 0 

5 582 83 241 

10 610 95 258 

20 616 102 288 

40 773 113 324 

60 793 129 366 

cx je mnoţství kovu navázaného na sorbent (mg/l) 

 

Z grafu 2 je patrné, ţe CANSORB nejlépe sorboval olovo z připraveného roztoku kovů 

olova, zinku a kadmia.  

Nejznatelnější nárůst adsorpce je patrný do páté minuty, kdy z 0 mg/l se koncentrace olova 

sorbovaného pomocí CANSORBu zvýšila na 582 mg/l, pak se jiţ adsorpce olova 

zvyšovala pozvolně.  
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U zinku a kadmia neprobíhala adsorpce na CANSORB tak znatelně a intenzivně jako tomu 

bylo u olova, ale také si můţeme povšimnout, ţe během prvních pěti minut je nárůst 

nejznatelnější. Pak jiţ byla adsorpce těchto kovů velice pozvolná. 

 

Graf 2: Mnoţství navázaných kovů Pb, Zn, Cd na CANSORB 
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10. ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zaměřená na ověření moţnosti pouţití CANSORBu, který se řadí 

mezi biosorbenty, jako sorbentu těţkých kovů. Pro sorpci byly vybrány olovo, kadmium a 

zinek. Pro tyto účely byl namíchán roztok o počáteční koncentraci 2500 mg/l.  

Pro určení kinetiky sorpčního procesu byly zvoleny časové intervaly 5, 10, 20, 40 a 60 

minut. 

Z naměřených výsledků vyplývá, ţe olovo sorbovalo téměř okamţitě po styku 

s CANSORBem, jeho sorpční křivka byla nejstrmější, coţ vypovídalo o největší rychlosti 

sorpce v porovnání s kadmiem a zinkem, jehoţ afinita k sorbentu byla ze všech tří kovů 

nejmenší. Z počáteční hodnoty koncentrace olova 2500 mg/l klesla koncentrace na 1918 

mg/l během pěti minut.  

Největší mnoţství kovů se navázalo na sorbent během pěti minut. U olova přešlo během 

této doby téměř 74 % z celkového nasorbovaného mnoţství, u kadmia 65 % a u zinku 

66 %. 

Pro všechny tři kovy platí, ţe od 40 minuty aţ po 60 minutu sorpční proces téměř 

stagnoval, coţ poukazovalo na naplnění sorpční kapacity CANSORBu. 

V rámci dalšího pokračování ověřování sorpčních vlastností CANSORBu by bylo vhodné 

provést sorpční testy na několika roztocích těţkých kovů o rozdílných koncentracích. Také 

by se mohly provést testy na dalších těţkých kovech a vytvořit tak tabulku afinit, 

kinetických rychlostí sorpce a sorpčních izoterem na tomto biosorbentu. 
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