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Summary 
 This thesis is focused on the aplication possibilities study of usage plant biomass in 

wastewater decontamination. Model plant we used was invasive plant Reynoutria japonica. 

You can find in this work why is plant biomass interesting in wastwater decontamination. 

This work explains the biosorption process and notices also other sorbents and their 

application possibilities. There is describtion of Reynoutria japonica biomass possible 

application research. There is explained how to prepare sorptive mix of steam and leaf 

biomass from our model plant. This thesis includes steps as biosorption, desorption and 

more further experiments like distribution of particles and measuring ash contain in 

activated and non-activated samples. Also there are designed decontamination system for 

usage in pilot plant. In addition you can find there many equations, pictures, photographs, 

tabs and graphs. The results shows that the plant biomass can be used for decontamination 

of industrial wastewater with presence of heavy metals. 

Key words  
 Biosorption, desorption, heavy metals, Japanese knotweed, Reynoutria japonica, 

plant biosorbents, waste water. 

Anotace  
 Práce je zaměřena na studium možnosti aplikace biosorpce pomocí rostlinné 

biomasy při dekontaminaci odpadních vod. Modelovou rostlinou je invazní rostlina 

Reynoutria japonica. Práce uvádí, proč je rostlinná biomasa zajímavá při dekontaminací 

odpadních vod. V této práci je vysvětleno na čem proces biosorpce závisí. Jsou zde 

uvedeny i jiné sorbenty a jejich vlastnosti. V této práci je popis výzkumu možné aplikace 

biosorpce pomocí rostlinné biomasy Reynoutria japonica. Autor vysvětluje přípravu 

biosorpční směsi stonku a listu z modelové rostliny. Studie obsahuje postupy biosorpčních, 

desorpčních a dalších experimentů jako jsou distribuce částic a měření popelnatostí u 

aktivovaných a neaktivovaných vzorků. Práce obsahuje navržené poloprovozní 

dekontaminační systémy. Práci doplňují rovnice, obrázky, fotografie, tabulky a grafy. 

Výsledky ukazují, že rostlinná biomasa může být použita pro dekontaminaci průmyslových 

odpadních vod s obsahem těžkých kovů.  

Klíčová slova  
 Biosorpce, desorpce, těžké kovy, křídlatka, Reynoutria japonica, rostlinné 

biosorbenty, odpadní vody.



 

 

Obsah   
 
1 Úvod a cíl práce .................................................................................................... 12 

2 Biosorpce .............................................................................................................. 14 

2.1 Obecný mechanizmus biosorpce........................................................................... 14 

2.1.1 Fyzikální adsorpce ................................................................................................ 15 

2.1.2 Chemisorpce ......................................................................................................... 15 

2.1.3 Iontová adsorpce ................................................................................................... 16 

2.1.3.1 Jednoduchá iontová adsorpce ............................................................................... 16 

2.1.3.2 Výměnná iontová adsorpce ................................................................................... 16 

2.2 Faktory ovlivňující proces biosorpce .................................................................... 16 

2.2.1 Teplota .................................................................................................................. 16 

2.2.2 Hodnota pH ........................................................................................................... 17 

2.2.3 Koncentrace biomasy ............................................................................................ 18 

2.2.4 Přítomnost jiných kovů ......................................................................................... 18 

2.2.5 Počáteční množství kovů v roztoku ...................................................................... 18 

2.2.6 Množství funkčních skupin ................................................................................... 18 

2.2.7 Způsob aktivace biomasy ...................................................................................... 20 

2.2.8 Velikost povrchu biomasy .................................................................................... 20 

2.3 Biosorpce na rostlinnou buňku ............................................................................. 22 

3 Přehled sorpčních materiálů .................................................................................. 24 

3.1 Mikroskopické biosorbenty .................................................................................. 24 

3.2 Rostlinné biosorbenty ........................................................................................... 24 

3.3 Reynoutria japonica jako sorpční materiál ........................................................... 26 

3.3.1 Popis rostliny ........................................................................................................ 27 

3.3.2 Potenciální využití křídlatky ................................................................................. 28 

3.4 Minerální sorbenty ................................................................................................ 29 

3.5 Syntetické (polymerní) sorbenty ........................................................................... 31 

4 Metody zpracování – Praktická část ..................................................................... 32 

4.1 Měření hmotnostního poměru stonku a listu u různě vysokých rostlin R. japonica

............................................................................................................................... 32 

4.1.1 Metody zpracování měření poměru stonku a listu u různě vysokých rostlin R. 

 japonica................................................................................................................. 33 

4.1.2 Vzorce pro výpočty hmotnostního poměru........................................................... 34 



 

 

4.2 Příprava biosorbentu ............................................................................................. 35 

4.3 Měření procentuální popelnatosti biosorbentu R. japonica aktivované a 

neaktivované ......................................................................................................... 36 

4.4 Měření distribuce částic u aktivovaného a neaktivovaného vzorku biosorbentu R. 

japonica................................................................................................................. 36 

4.5 Kinetika biosorpce ................................................................................................ 37 

4.6 Kinetika biosorpce těžkých kovů v simulované odpadní vodě ............................. 38 

4.6.1 Příprava simulované odpadní vody ....................................................................... 38 

4.6.2 Měření biosorpční kinetiky ................................................................................... 38 

4.7 Biosorpce a desorpce Zn2+na list R. japonica při různých vstupních koncentracích 

Zn2+ ....................................................................................................................... 39 

4.7.1 Část biosorpce ....................................................................................................... 39 

4.7.2 Část desorpce ........................................................................................................ 40 

4.7.2.1 Desorpční poměr kovů .......................................................................................... 40 

4.8 Biosorpce Zn2+ na připravené poloprovozní aktivované biosorbenty PAB 0,5 a 

PAB 2,5 ................................................................................................................. 41 

4.9 Desorpce Zn2+ z poloprovozní směsi biosorbentu PAB 0,5 a 2,5 ........................ 42 

4.9.1 Příprava směsného nasorbovaného biosorbentu ................................................... 42 

4.9.2 Desorpce Zn2+ ze směsného nasorbovaného biosorbentu ..................................... 44 

4.10 Dekontaminace odpadních vod pomocí PAB 0,5 a PAB 2,5 ............................... 44 

5 Výsledky a diskuze ............................................................................................... 46 

5.1 Měření hmotnostního poměru stonku a listu u různě vysokých rostlin R. japonica

............................................................................................................................... 46 

5.2 Odpady při výrobě modelového biosorbentu ........................................................ 49 

5.2.1 Energetická bilance chemické aktivace modelového biosorbentu ........................ 50 

5.3 Měření popelnatosti aktivovaného a neaktivovaného biosorbentu R. japonica ... 51 

5.4 Měření distribuce částic u vzorku aktivovaného a neaktivovaného biosorbentu R. 

japonica................................................................................................................. 52 

5.5 Měření kinetiky biosorpce .................................................................................... 55 

5.6 Měření kinetiky biosorpce těžkých kovů v simulované odpadní vodě ................. 56 

5.7 Biosorpce a desorpce Zn2+na list Reynoutria j. při různých vstupních 

koncentracích Zn2+ ................................................................................................ 57 

5.8 Biosorpce Zn2+ na připravené poloprovozní aktivované biosorbenty PAB 0,5 a 2,5

............................................................................................................................... 58 



 

 

5.9 Desorpce Zn2+ z poloprovozní směsi biosorbentu PAB 0,5 a 2,5 ........................ 59 

5.10 Dekontaminace odpadních vod pomocí poloprovozní směsi biosorbentu PAB 0,5 

a 2,5 ....................................................................................................................... 60 

5.11 Návrh poloprovozního dekontaminačního systému.............................................. 62 

5.11.1 Metoda TEA BAG ................................................................................................ 62 

5.11.2 Kontinuální pásový TEA BAGS systém............................................................... 63 

5.11.3 Kontinuální trubkový PIPE systém ....................................................................... 64 

6 Doporučení pro další postup ve výzkumu ............................................................ 66 

7 Závěr ..................................................................................................................... 68 

8 Literatura a zdroje informací ................................................................................ 70 

9 Seznam obrázků, tabulek a rovnic ........................................................................ 75 

9.1 Seznam obrázků .................................................................................................... 75 

9.2 Seznam tabulek ..................................................................................................... 76 

9.3 Seznam rovnic ....................................................................................................... 77 



 

 

Seznam použitých zkratek  
Zkratky Význam 

1V vzorek 1. odpadní vody z průmyslu
2V vzorek 2. odpadní vody z průmyslu
A aktivovaný biosorbent 
AAS atomová absorpční spektrometrie
aj. a jiné
BSB povrch buněčné stěny biomasy
BSK biochemická spotřeba kyslíku po  5. dnu (BSK5)
c1f výstupní koncentrace kovů při prvním měření biosorpce 

daného typu

c2f výstupní koncentrace kovů při druhém měření biosorpce 
daného typu

cA vstupní koncentrace kovu u biosorpce (ci)
cB výstupní koncentrace kovů po biosorpci (cf)
cc koncentrace kovu v desorpčním činidle před desorpcí
cD koncentrace kovů v desorpčním činidle po desorpcí 
cf rovnovážná koncentrace kovů (výstupní koncentrace 

kovu)
ci vstupní koncentrace kovu (obecně)
ČSN Česká státní norma
D desorpční poměr kovů
d průměr kulovité částice
dr průměr spodní kořenové části rostliny
FTIR Fourierova transformace infračerveného spektra
GPS global positioning systém
CHSK chemická spotřeba kyslíku manganistanem draselným
k poměr změny průměru kulovité částice z d1 na d2

Kint rovnovážná adsorpční konstanta
L výška jedné rostliny
L list
Lit. literatura
m hmotnost  
 



 

 

Zkratky Význam 

mB hmotnost navážené biomasy (u měření popelnatosti)
mHS hmotnost hlavního stonku
mL hmotnost listů
mP hmotnost popele
mP+V hmotnost popele s hmotností váženky
mV hmotnost váženky
mVS hmotnost vedlejších stonků
mx/y hmotnost směsného nasorbovaného biosorbentu 

složeného ze vzorku 1. a 2. měření

mx/y/z hmotnost nasorbovaného biosorbentu po měření 
biosorbce

N neaktivovaný biosorbent
PAB poloprovozní aktivovaný biosorbent
PCB polychlorované bifenily
pH vodíkový exponent (kyselost)
PL hmotnostní poměr listu ku celé rostlině
PS hmotnostní poměr stonku ku celé rostlině
PS/L hmotnostní poměr stonku ku listu 
qs specifická sorpce
qx/y teoretická koncentrace iontů kovu v jednom gramu 

směsného nabiosorbovaného biosorbentu

R molární plynová konstanta
R. japonica Reynoutria japonica
rpm otáčky za minutu
RS rozdíl procentuálního zastoupení částic o určité velikosti 

SRSA procentuální zastoupení částic u aktivovaného vzorku
RSN procentuální zastoupení částic u neaktivovaného vzorku
S stonek
S velikost částic biosorbentu 
S hmotnost biosorbentu (také m nebo mB)
S1 povrch jedné kulovité částice s průměrem d1

S2 povrch jedné kulovité částice s průměrem d2  

 

 



 

 

Zkratky Význam 

Sn celkový povrch všech n kulovitých částic s průměrem d
T teplota
TK těžké kovy
U sorpce, biosorpce
UD desorpce (hmotnost kovu desorbovaného z jednotky 

hmotnosti nasorbovaného biosorbentu)

VB objem modelového roztoku kovů
VD objem desorpčního činidla
Vi objem vody kontaminované známým kovem
Vk objem krychle
x teoretická vstupní koncetrace kovu v roztoku u dílčího 

měření

y typ biosorbentu (PAB 0,5 nebo PAB 2,5)
z číslo měření stejného typu
ΔH° změna entalpie
ΔS° změna entropie

 
.
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1 Úvod a cíl práce 

 Odpadní vody provázejí lidstvo od počátku vzniku civilizace. S rozvíjejícím 

se průmyslem a antropogenní činností vznikají odpady z průmyslu a jiné odpady, které 

obsahují nebezpečné složky. Tyto složky jsou různorodé a řadí se mezi ně i těžké kovy 

s méně nebo více nebezpečnými vlastnostmi. Těžké kovy v životním prostředí jsou 

aktuálním tématem. Nedají se rozložit a mají schopnost akumulovat se a vstupovat 

do potravního řetězce. Jsou vážným environmentálním a zdravotním rizikem.  

 Novější legislativní nařízení se snaží usměrnit společnost a technologie 

k omezování znečištění a integrované prevenci. Mezi tyto legislativy patří zákon 

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

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

Sb. a nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Ve znění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kde jsou 

uvedeny imisní standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod.  

 K odstranění těžkých kovů se využívá mnoho metod různého charakteru, například 

fyzikálně-chemické (iontová výměna, srážení, kapalinová extrakce, elektrolýza, 

cementace). Avšak tyto metody jsou finančně a ekologicky méně výhodné kvůli vysokým 

energetickým nárokům, velkým spotřebám činidel a vzniku toxických odpadů. [3] 

 Jednou z technologií řadící se mezi biotechnologie je biosorpce. Určité typy 

biomasy mají vysoce efektivní biosorpční schopnosti. Je to alternativní metoda 

dekontaminace odpadních vod. [5] Tato biotechnologie může být ekonomická, ekologická 

a slouží jak k odstraňování těžkých kovů, tak i k jejich znovuzískávání. [4] 

 Tato práce se zabývá aplikaci rostlinné biomasy invazní rostliny křídlatky japonské 

při dekontaminaci odpadních vod a navazuji na bakalářskou práci Ružoviče. [4] 

V literatuře je křídlatka uváděna pod latinskými názvy Reynoutria japonica, Falopia 

japonica, Pleuropteus cuspidatus, nebo Polygonum cuspidatum, anglicky Japanese 

knotweed. 

 Hlavním cílem této práce je zjistit, zda-li je možné používat rostlinné biosorbenty 

pro dekontaminaci odpadních vod s obsahem těžkých kovů. Pro praktické aplikace je 

vytvořena poloprovozní aktivovaná směs (dále jen PAB) z modelové rostliny, která je ve 

výzkumu nejen pro tuto práci, ale i dalších diplomových a bakalářských prací použita.  

 Neméně podstatným cílem je popsat přípravu PAB a vysvětlit význam vztahu mezi 

hmotnostním poměrem stonku a listu u jedné rostliny na výšce rostliny.  
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 Aktivace biomasy a následná příprava biosorbentu je zatížena vznikem odpadů, 

kterými se v této práci také zabývám. To je dalším cílem, hodnotit laboratorní výrobu 

biosorbentu z ekonomického hlediska a zhodnotit možnosti nakládání se vzniklým 

odpadem. 

 Dalším cílem je návrh na poloprovozní systém použitelný pro aktivaci biomasy, 

biosorpci a desorpci a následnou regeneraci. 

 Věřím, že tato diplomová práce bude srozumitelná nejen pro odborníky, 

ale i laickou veřejnost nebo zájemce a čtenáře studující problematiku dekontaminací vod 

pomocí biotechnologií.  
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2 Biosorpce 

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. [1] Biosorpce je biologický proces. 

Je to v podstatě pasivní imobilizace kovu. [2] 

 Od roku 1986 je biosorpce považována za jednu z nových technologií 

pro odstraňování těžkých kovů z kontaminovaného vodního prostředí. Procesy biosorpce 

jsou studovány z hlediska: 

a) výzkumu sorpčního potenciálu přirozeně se vyskytující biomasy, 

b) uměle navozené změny biosorbentů získaných z přirozených materiálů, 

c) vysvětlení mechanizmů biosorpce těžkých kovů, 

d) porovnání účinnosti biosorpce s adsorpcí uskutečňovanou na iontoměničích, 

e) možnosti komerčního využití sorpčního potenciálu biomasy. 

 Biosorpční metody jsou využívány k dekontaminaci vod s nízkou koncentrací kovů. 

Proces biosorpce byl studován u řady mikroorganizmů. [6] Výhodou biosorpce je možná 

desorpce za určitých podmínek a zpětná recyklace biosorbentů a kovů. [4] 

2.1 Obecný mechanizmus biosorpce 

Tento biotechnologický proces není ovlivňován metabolickými inhibitory [6]. 

Mechanizmus je založen na fyzikálně-chemických interakcích mezi kovem a funkčními 

skupinami buněčné stěny. [2] Zastoupení aktivních funkčních skupin a prostorová struktura 

biomolekul účastnících se na biosorpci je odlišné, a tím ovlivňuje typy mechanizmu 

biosorpce. [4] Chemické složení buněčné stěny, počet funkčních skupin a struktura 

biomolekul je rozdílná u různých typů biomasy. [4] Za základní sorpční mechanizmus 

uplatňující se při odstraňování kovů z roztoku biomasou se považuje iontová výměna 

(viz obrázek 1.). [2] Další mechanizmy sorpce jsou fyzikální adsorpce, chemisorpce. [2][4] 
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Obrázek 1: Iontové výměny. Graficky upraveno dle Ružoviče. [4] 

2.1.1 Fyzikální adsorpce  
 Základem mechanizmu je působení mezimolekulových van der Waalsových sil. 

Proces probíhá při poměrně nízkých teplotách na povrchu tuhých látek. Na určité místo 

adsorbentu vázány nejsou molekuly adsorbátu (těžkého kovu) a proto v závislosti 

na velikosti sil a objemu pórů se může tvořit více vrstev molekul adsorbátů. Tomu se říká 

tzv. vícevrstvová nebo multimolekulová adsorpce. Adsorpční rovnováha se dostavuje 

poměrně rychle a adsorpce bývá za určitých podmínek vratná. [2] 

2.1.2 Chemisorpce 
 Tento děj je vázán na specifické místo na povrchu adsorbentu zvané adsorpčně 

aktivní centrum. Zde dochází k chemické interakci mezi elektrony, adsorbátem 

a adsorbentem. Jedná se o povrchovou reakci spojenou s vytvářením a porušováním 

chemických vazeb. Tvoří se zde monomolekulová adsorpce, tedy jednovrstvová. [2] 
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2.1.3 Iontová adsorpce 
 Mezi adsorbentem a adsorbátem dochází k projevu elektrické přitažlivosti. 

Rozdělujeme dva typy iontové adsorpce. [2] 

2.1.3.1 Jednoduchá iontová adsorpce  
 Z elektrolytu se přednostně zachytává jen jeden iont. Elektrostatickými 

Coulombovými přitažlivými silami jsou k povrchu poutané ionty kovu. Například 

na povrchu iontových mřížek nerozpustných solí nebo hydroxidů dochází k tomuto typu 

adsorpce. Elektrická dvojvrstva může vzniknout tak, že se na vrstvu nabitých iontů vytváří 

druhá vrstva opačně nabitých iontů. [2] 

2.1.3.2 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 

uskutečňovaná na povrchu biomasy využívá iontově výměnné vlastnosti polysacharidů 

zúčastňujících se na stavbě buněčné stěny“ (viz obrázek 1). [2]  

2.2 Faktory ovlivňující proces biosorpce  

 Mezi základní parametry ovlivňující rovnováhu procesu biosorpce patří: 

• Teplota 

• Hodnota pH 

• Koncentrace biomasy 

• Přítomnost jiných kovů 

• Počáteční množství kovů v roztoku 

• Množství funkčních skupin  

• Způsob aktivace biomasy  

• Velikost povrchu částic sorbentů 

2.2.1 Teplota 
 Teplota ovlivňuje řadu faktorů regulujících biosorpci kovů. Ovlivňuje stabilitu 

kovů, konfiguraci buněčné stěny, stabilitu komplexu mezi buňkou a kovem. Avšak 

u některých kovů teplota nemá výrazný význam (např. uran a měď), biosorpce není závislá 

na teplotě a probíhá v širokém teplotním rozmezí. Vliv teploty závisí na adsorpčním teple, 

tedy na změně entalpie. [5] 

 Rovnovážnou adsorpční konstantu Kint lze popsat rovnicí 1 [5]. 
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Rovnice 1: Vliv teploty na sorpci [5] 
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 0H∆ - změna entalpie  

 0S∆ - změna entropie  

 R - je molární plynová konstanta  

 T - teplota.  

 „Pro fyzikální adsorpci platí, že adsorpční teplo  0H0 <∆ , reakce je exotermická 

a upřednostňuje nižší teploty. U chemisorpce je 0H0 >∆ , adsorpční reakce je 

endotermická a preferuje vyšší teploty.“ [5] 

 Studie M. Podešvové [8] zmiňuje, že teplota nemá významný vliv na 

biosorpci v rozsahu 25 – 30°C. 

2.2.2 Hodnota pH 
 Hodnota pH patří k jednomu z nejvýraznějších faktorů ovlivňujících jak rovnováhu 

biosorpce, tak její rychlost. Například u biomasy rostliny Reynoutria japonica a řasy 

Spirogyra insignis je nejvyšší biosorpční kapacita Zn2+ dosažena při pH 6 pro biosorpci 

Zn2+. [10] Bylo zjištěno, že výtěžnost iontů kovů dramaticky klesá u řady typů biomasy 

úměrně klesajícímu pH od 6 do 2,5. [5] Viz obrázek 2. Všeobecně lze podle K. Cechlové 

[5] říci, že mezi hodnotou pH 4 až 8 biosorpce kovů obvykle vzrůstá, a to je limitované 

volbou biomasy či sorbovaným kationem kovu. 

 
Obrázek 2: Graf výtěžnosti iontů těžkých kovů jako funkce pH roztoků. [5] 
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 Studie S. Schiewera [11] dokazuje, že u biosorpce kationů je upřednostňována 

hodnota pH vyšší než 4,5, což potvrzuje i studie I. Melčáková a kol.[10] u řas a rostlinné 

biomasy.  

2.2.3 Koncentrace biomasy  
 „Bylo prokázáno, že všeobecně vysoká koncentrace biomasy odstraňuje velice 

dobře kov z roztoku, ale hmotnost kovu vztažená na miligram suché hmotnosti biomasy 

je poměrně nízká. Byla vyslovena domněnka, že závislost biosorpce na hustotě buněk může 

být dána elektrostatickými interakcemi mezi navázanými kationy při malé vzdálenosti mezi 

buňkami v husté suspenzi. Vysoká koncentrace biomasy vede často k tvorbě velkých 

agregátů, které narušují vytvářenou rovnováhou mezi kovem a povrchem buňky.“ [5] 

2.2.4 Přítomnost jiných kovů  
 Kationy lehkých kovů se vážou méně silně než ionty těžkých kovů. [5] Je-li 

v roztoku více kovů, jak tomu bývá u odpadních vod, budou tyto kovy soutěžit o vazebné 

místo. Přítomnost jiných kovů je důležitým faktem.  

2.2.5 Počáteční množství kovů v roztoku 
 Koncentrace kovů v prostředí ovlivňuje vzrůst biosorpce. U adsorpce uranu 

buňkami Actinomyces levoris a Streptomyces viridochromogenes byl prokázán lineární 

vzrůst absorpce kovů až do 8 ppm. Následně byl zaznamenán slabý pokles biosorpce 

při vyšších koncentracích. K podobným závěrům došly další studie používající jako 

biosorbent kvasinky Saccharomyces cereavisiae, na které se sorbovaly kovy kadmium, 

měď a kobalt. [5] 

2.2.6 Množství funkčních skupin  
 Mezi nejdůležitější faktory patří množství funkčních skupin karboxylových, 

hydroxy skupin a ketonových skupin obsažených v biomase. Avšak jiné skupiny nejsou 

méně významné (viz tabulka 1).[1][2][7] S rostoucím počtem těchto skupin roste 

biosorpční schopnost biomasy. Biosorpci ovlivňuje také prostorová dostupnost těchto 

funkčních skupin. Funkčních skupin může být mnoho, ale nemusí být vždy dostupné 

pro ionty, proto je důležité biomasu aktivovat, aby se zvýšil počet aktivních funkčních 

skupin. Mezi nejzajímavější funkční skupiny patří karboxylové  a hydroxylové skupiny. 

Ale ostatní skupiny nejsou neméně významné.  

  V tabulce 1 je uveden přehled nejdůležitějších chemických funkčních skupin 

podílejících se na biosorpci.  
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 Metody analýzy výskytu funkčních skupin jsou různé. Mezi jednu 

z nejdůležitějších, relativně levných a nejrychlejších instrumentálních metod patří infra- 

červená (IR) absorpční spektrometrie. Tato metoda se používá v kvantitativní i kvalitativní 

analýze organických a anorganických látek ve všech skupenstvích. 

Tabulka 1: Nejdůležitější aktivní chemické skupiny vhodné pro biosorpci upraveno dle [7][1][2]. 

Vazebná reaktivní skupina Strukturní  
vzorec Výskyt v molekulách Atom  

ligandu 

Hydroxyly –OH polysacharidy, kyselina uranová, 
sulfáty polysacharidů, aminokyseliny O 

Karbonyly (keton) >C=O peptidová vazba O 

Karboxyly 
 

kyselina uranová, aminokyseliny O 

Thioly –SH aminokyseliny S 

Sulfonáty 

O 
|| 

―S=O 
|| 
O 

Sulfonáty polysacharidů O 

Thioethery >S aminokyseliny S 

Aminy –NH2 chitosan, aminokyseliny N 

Sekundární aminy >NH peptidoglykan, peptidová vazba N 

Amidy 
 

aminokyseliny N 

Iminy =NH aminokyseliny N 

Imidazol 
 

aminokyseliny N 

Fosforitany 

 

fosfolipidy O 

Fosfodiestery 
>P=O 

| 
OH 

lipopolysacharidy O 

  

 V kvalitativní analýze se provádí identifikace funkčních skupin karbonylových, 

hydroxylových, sekundárních aminů a karboxylových bez ohledu na zbytek molekuly. 

Vícesložkovou směs lze kvantitativně analyzovat i u techniky FTIR (Fourierova 

transformace infračerveného spektra) s využitím počítačového zpracování dat. [17]  
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2.2.7 Způsob aktivace biomasy 
 Afinitu a biosorpční efekt lze ovlivnit aktivací, tzv. před úpravou biomasy. Aktivaci 

lze provádět promýváním biomasy různými činidly, které zpřístupní funkční skupiny, nebo 

mohou dokonce podpořit vznik nových funkčních skupin. Aktivaci je možno provádět 

využitím alkálií, kyselin, tenzidů, rozpouštědel a teplotní úpravou. [2][4][5]  

 Aktivace tepelnou úpravou je méně využívána. Při využití aktivace biomasy 

zvýšením teploty dochází k destrukci struktur aminokyselin na povrchu hub, a výsledné 

polysacharidy mají vyšší reaktivnost k těžkým kovům. Je vhodná spíše 

pro mikroorganizmy typu plísní a podobně. [12] 

 Dle mého názoru bychom mohli také aktivovat rostlinnou biomasu i působením 

zvláštních enzymů, jež vznikají jako produkt metabolických procesů u mikroorganizmů. 

Enzymy a aktivita mikroorganizmů a jejich produkty by mohly měnit chemické vlastnosti 

rostlinných a jiných biosorbentů, případně zvýšit množství funkčních skupin. 

 Například některé bakterie z řádu Cytophagales rozkládají celulózu, agar, chytin, 

pektin, škrob, proteiny aj. [22]. Jejich částečným rozkladem by mohlo dojít u některých 

typů biomasy k navýšení funkčních skupin. P. Fečko [23] uvádí, že lignin je obsažen 

v dřevnatých vláknech a jiných buňkách u vyšších rostlin. Lignin lze degradovat také 

pomocí mikroorganizmů. Stejně tak lze odbourávat celulózu a hemicelulózu pomocí hub 

měkké hniloby (askomycety). Buněčná stěna rostlin obsahuje velké množství 

polysacharidů, jež jsou degradovatelné houbami hnědé hniloby (basidiomycetami, jako 

např. Poria placenta). V neposlední řadě mohou být použity i houby bílé hniloby řadící 

se k basidiomycetám (Trametes vesicolor), které účinně degradují a metabolizují všechny 

dřevěné složky. [23] 

2.2.8 Velikost povrchu biomasy 
 Velikost povrchu závisí především  na typu biomasy, množství a velikosti pórů 

a dalších charakteristických vlastnostech jako je geometrický tvar. Lze pouze teoreticky 

usoudit, že větší biosorpční schopnost by mohly mít menší částice. S rostoucí plochou 

částic by měl růst i počet dostupných funkčních skupin u biomasy s menším průměrem.  

 S klesajícím průměrem (d) kulovitých částic v jednotce objemu krychle (Vk) roste 

celkový povrch všech kulovitých částic (Sn) s rostoucím počtem částic (n) ve stejném 

objemu (Vk) viz obrázek 3.  
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Obrázek 3: Znázornění množství kulovitých částic ve stejném objemu, ale o polovinu menším průměru.  

 Jednoduše vyjádřeno, zmenší-li se průměr částice z d1 na d2, pak poměrem změny 

průměru kulovité částice je ukazatel k. viz rovnice 2.  
Rovnice 2: Poměr změny průměru kulovité částice. [odvozeno: Ružovič] 

2

1

d
dk =  

 Povrch koule se vypočte podle rovnice 3.  
Rovnice 3: Výpočet povrchu koule. [24] 

2
11 dS ⋅π=  

 Pro změnu velikosti povrchu koule platí vztah (rovnice 4). Značí, že velikost 

povrchu (S1) jedné kulovité částice je nepřímo úměrný ke zmenšení průměru kulovité 

částice z původního většího (d1) na menší (d2). Platí, že povrch koule se zmenšil (S2), 

ale zvýšil se počet částic (n) v objemu (V) (viz obrázek 4). Tyto vztahy platí pro ideální 

kulovité stejně veliké částice ve stejném objemu.. 
Rovnice 4: Výpočet povrchu kulovité částice zmenšené z průměru d1 na průměr d2 .[odvozeno: Ružovič] 
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 Z matematického hlediska, máme-li ve dvou stejných objemech různý počet 

kulovitých částic (n) a v každém z těchto objemu s odlišným průměrem kulovitých částic 

(d1 a d2), pak je celkový povrch všech částic sumou jednotlivých povrchu (Sn) všech částic 

(n). 

 Poté platí odvozený vztah z rovnice 1;2 a 3. Rovnice 5 je vztah mezi celkovým 

povrchem (Sn) všech částic o počtu (n) ve stejném objemu (V) s původním průměrem 

d1 a hodnotou zmenšení průměru kulovité částice (k) z d1 na d2.  
Rovnice 5: Vztah mezi celkovým povrchem částic S a poměrem změny průměru kulovité částice. 

[odvozeno: Ružovič] 
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2.3 Biosorpce na rostlinnou buňku 

 Rostlinná biomasa má značný biosorpční potenciál. 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. [4]  

 Rostlinná buněčná stěna je složena hlavně z celulózy, hemicelulózy, pektinů, 

strukturních bílkovin a ligninu. [13] 

 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 hydroxidových skupin – OH. Zachycení iontu těžkého kovu může být ovlivněno 

také jeho velikostí a nábojem. Jako příklad uvádím umístění iontu dvojmocné mědi 

do volného prostoru mezi molekuly celulózy (viz obrázek 4). 

 
Obrázek 4: Model možného umístění dvojmocného iontu mědi mezi dvě vlákna celulózy. [14] 

 Proteiny tvoří přibližně 3 – 10 % hmoty v rostlinné buňce. Sekundární buněčná 

stěna obsahuje 40 až 60 % celulózy. Buňka má tři vrstvy, které se odlišují uspořádáním 

mikrofibril celulózy a 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). [2] 

 

Obrázek 5: Detail struktury rostlinné buněčné stěny. [4] 

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

d - micely; e - fragment micely 
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 „Biosorpční mechanizmy mohou být u různých rostlin odlišné. Funkční skupiny 

se mohou lišit podle chemického složení různých typů pletiv. Chemickou úpravou biomasy 

můžeme ovlivnit biosorpční schopnosti nebo mechanizmy. Úpravou se mohou aktivovat 

užitečné funkční skupiny.“ [4] 

 Je také zjevné, že rostliny, které mají převážně kyselou povahu tkáně, budou 

obsahovat velké množství karboxylových skupin (R-COOH), jež se významně podílejí na 

biosorpci. Tomu je například u Reynoutrii japonica, která má poměrně kyselé listy a stonky 

u mladších rostlin. Podobně tomu může být i u šťovíku (Rumex acetosa)- viz obrázek 6, 

rebarbory (Rheum sp.) a jiných kyselých rostlin.  

 

 
Obrázek 6: Krmný šťovík. [16] 
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3 Přehled sorpčních materiálů  

 Sorpční materiály mohou být syntetické nebo biologické. Sorpční materiály 

na biologické bázi mohou být mikroorganizmy, jako jsou bakterie, sinice, houby, řasy 

nebo vyšší rostliny. Pro přehled nastíním pár typů sorpčních materiálů.  

3.1 Mikroskopické biosorbenty 

 Mezi mikroskopické biologické sorbenty bychom mohly zařadit jednotlivé 

mikroorganizmy, jako jsou bakterie, sinice, plísně, kvasinky a řasy. U živých 

mikroorganizmů probíhá často bioakumulace těžkých kovů nebo biodegradace 

organických sloučenin za účasti metabolizmu těchto mikroorganizmů. Avšak u neživé 

biomasy probíhají sorpční mechanizmy nezávisle na metabolických dráhách, 

ale o to více závisle na množství funkčních skupin v biomase buňky. Schopnost 

degradace a bioakumulace se liší u různých typů mikroorganizmů, stejně tak se liší 

i schopnost biosorpce. [4] 

 V níže uvedené tabulce 2 je soubor nejúčinnějších mikrobiálních biosorbentů 

pro různé těžké kovy. Tabulka je vytvořena na základě rešerše.[4]  

Tabulka 2: Nejúčinnější biosorbenty pro vybrané TK s nejvyšší sorpci. [4] 

Sorpce

Rod Druh mg.g-1
As Pseudomonas fluorescens 31,5 Prokaryota 2
Au Sargassum natans 420 hnědá mořská řasa 2
Cd Acidithiobacillus ferrooxidans 346,12 Prokaryota 26
Cr Aeromonas caviae 284,4 Prokaryota 25
Cu Chlorella kessleri 1260 sladkovodní řasa 2
Fe Bacillus subtillus 201 Prokaryota 1
Ni Ascophyllum nodosum 270-360 hnědá mořská řasa 1
Pb Citrobacter sp. 4000 Prokaryota 1
U Citrobacter sp. 8000 Prokaryota 1
Zn Acidithiobacillus ferrooxidans 383,64 Prokaryota 26

Kov Lit.Typ biomasyNázev

 

3.2 Rostlinné biosorbenty 

 U rostlin se liší biosorpční vlastnosti také podle typu buňky nebo chemického 

složení biomasy. To jasně naznačuje studie afinity kovů k biomase typu kořene, listu 

a stonku například u dubu Quercus ilex. Zde byla měřena sorpce a afinita kovů 

u kořene, stonku a listů, která  se lišila afinitou u kořene Ni > Cd > Pb > Cu > Cr, 

u stonku Ni > Pb > Cu > Cd > Cr a u listu Ni > Cd > Cu > Pb > Cr. [27] 
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 Existuje velice mnoho informací a studií o bioakumulačních schopnostech 

rostlin a jejich fytoextrakčních schopnostech získat těžké kovy z vod nebo půd. 

Ale pro aplikaci biosorpce použité pro čištění odpadních vod obsahující těžké kovy 

je výhodnější využívat biosorpční mechanizmy, neboť probíhají rychleji a nejsou 

závislé na metabolizmu živé rostliny. Také lze využít odpadní biomasu po úpravě 

a aktivaci k dočišťování vod. Tím se odpadní biomasa využije jako druhotná surovina, 

čímž se šetří životní prostředí.[4] V následující tabulce 3 je seznam různých typů 

rostlinné biomasy a jejich sorpčních schopností.  

Tabulka 3: Seznam vybraných typů rostlin a jejich sorpčních schopností u různých kovů 

Název Název Sorpce
Rod druh mg.g -1

Ag Sphagnum sp. 8,43 mech 2
Cd Sphagnum sp. 10,8 mech 2
Cd Quercus ilex 0,36 listnatý strom (dub) 27
Cd Quercus ilex 0,53 listnatý strom (dub) 27
Cd Quercus ilex 0,6 listnatý strom (dub) 27
Cd Spirodela intermedia 45,65 vodní rostlina 29
Cd Lemna minor 47,04 vodní rostlina 29
Cd Pistia stratiotes 41,62 vodní rostlina 29
Cd Spirodela intermedia 37,08 vodní rostlina 29
Cd Lemna minor 37,03 vodní rostlina 29
Cd Pistia stratiotes 33,45 vodní rostlina 29
Cd Papaya wood 1,921 dřevo 30
Cr Quercus ilex 0,07 listnatý strom (dub) 27
Cr Quercus ilex 0,08 listnatý strom (dub) 27
Cr Quercus ilex 0,09 listnatý strom (dub) 27

Cr(VI) Cupressus Female Cone 119 rostlina - keř 28
Cu Cymodocea nodosa 52,7 vodní rostlina 2
Cu Sphagnum sp. 10,8 mech 2
Cu Quercus ilex 0,21 listnatý strom (dub) 27
Cu Quercus ilex 0,2 listnatý strom (dub) 27
Cu Quercus ilex 0,12 listnatý strom (dub) 27
Cu Spirodela intermedia 38,02 vodní rostlina 29
Cu Lemna minor 40,3 vodní rostlina 29
Cu Pistia stratiotes 16,39 vodní rostlina 29
Cu Spirodela intermedia 34,25 vodní rostlina 29
Cu Lemna minor 36,39 vodní rostlina 29
Cu Pistia stratiotes 15,12 vodní rostlina 29
Cu Papaya wood 1,944 dřevo 30
Cu Alfalfa 20 rostlina 28
Cu Ceratophyllum demersum 6,17 vodní rostlina 28
Cu Larrea tridenta 24 rostlina - keř 28
Cu Hroznový stonek odpad 15,9 rostlinný odpad 28
Ni Quercus ilex 0,58 listnatý strom (dub) 27
Ni Quercus ilex 0,62 listnatý strom (dub) 27
Ni Quercus ilex 0,67 listnatý strom (dub) 27
Ni Spirodela intermedia 26,26 vodní rostlina 29
Ni Lemna minor 34,52 vodní rostlina 29
Ni Pistia stratiotes 13,03 vodní rostlina 29
Ni Spirodela intermedia 22,94 vodní rostlina 29

Kov Typ biomasy Lit.
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 Pokračování tabulky 3. 
Název Název Sorpce
Rod druh mg.g-1

Ni Lemna minor 27,63 vodní rostlina 29
Ni Pistia stratiotes 13,43 vodní rostlina 29
Ni Hroznový stonek odpad 18,1 rostlinný odpad 28
Pb Pinus sylvestris 11,38 jehličnatý strom 31
Pb Pinus sylvestris 11,38 jehličnatý strom 32
Pb Quercus ilex 0,75 listnatý strom (dub) 27
Pb Quercus ilex 0,4 listnatý strom (dub) 27
Pb Quercus ilex 0,56 listnatý strom (dub) 27
Pb Spirodela intermedia 48,83 vodní rostlina 29
Pb Lemna minor 49,27 vodní rostlina 29
Pb Pistia stratiotes 27,24 vodní rostlina 29
Pb Spirodela intermedia 48,87 vodní rostlina 29
Pb Lemna minor 49,18 vodní rostlina 29
Pb Pistia stratiotes 47,09 vodní rostlina 29
Pb Alfalfa 43 rostlina 28
Pb Azolla filiculoides 93 vodní rostlina 28
Pb Ceratophyllum demersum 45 vodní rostlina 28
Zn Spirodela intermedia 36,26 vodní rostlina 29
Zn Lemna minor 40,2 vodní rostlina 29
Zn Pistia stratiotes 27,1 vodní rostlina 29
Zn Spirodela intermedia 91,76 vodní rostlina 29
Zn Lemna minor 31,74 vodní rostlina 29
Zn Pistia stratiotes 24,75 vodní rostlina 29
Zn Papaya wood 1,336 dřevo 30
Zn Ceratophyllum demersum 14 vodní rostlina 28

Kov Typ biomasy Lit.

 
 

 Rostlinné biosorbenty jsou zajímavé na rozdíl od ostatních z hlediska jejich 

dostupnosti. Mohou být využity z průmyslových procesů jako druhotné suroviny, které 

byly původně odpadní. Jejich účinnost po aktivaci může být konkurentem drahým, 

syntetickým, minerálním nebo některým mikrobiálním sorbentům, avšak to závisí 

na výrobním procesu přípravy rostlinných sorbentů. Také jejich nakládání po využití 

při biosorbcí může být jednoduší. Jsou biologicky rozložitelné nebo spalitelné. Mohou 

být využity pro kompostování nebo jako zdroj energetické suroviny či pro výrobu 

stavebních nebo jiných materiálů.  

3.3 Reynoutria japonica jako sorpční materiál 

 Křídlatka japonská (Reynoutria japonica, Falopia japonica, Pleuropteus 

cuspidatus, nebo Polygonum cuspidatum, anglicky Japanese knotweed aj.) je v Evropě 

a ve světě známa dnes především jako invazní rostlina. 
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3.3.1 Popis rostliny  
 „Tato bylina patří do čeledi Polygonaceae (rdesnovité). Je to vytrvalá, 

dvoudomá, až 2,5 m vysoká bylina. Lodyha přímá, dutá, křehká, červeně skvrnitá, 

v horní polovině větvená. Listy řapíkaté, celistvé, celokrajné, vejčité, na vrcholu 

špičaté, na bázi uťaté až klínovité. Květy uspořádány v hustých, úžlabních latách 

mnohokvětých, až 12 cm dlouhých lichoklasů, jsou drobné, bílé až narůžovělé; samčí 

květy jsou s 8 tyčinkami, samičí se 3 čnělkami zakončenými třásnitými bliznami. 

Plodem je nažka. Roste na místech, jako jsou břehy, okraje vlhkých křovin, okolí 

lidských sídel, skládky, rumiště, vlhčí příkopy, na půdách vlhkých a převážně kyselých. 

Postupem času došlo k jejímu rozšíření z parků a zahrad a dnes ji můžeme nalézt 

po celém území. Rozmnožuje se vegetativně a „dálnicí“ šíření jsou hlavně vodní toky.“ 

[39] 

 Chemické složení křídlatky je v tabulce 4, jedná se o složení v sušině. [40]  

Tabulka 4: Chemické složení křídlatky. [40] 

Složení křídlatky Sušina (%)

Lignin 18,9
Hemicelulóza 20
Celulóza 24
Popeloviny 6,3
Zplyňující látky 75,9
Uhlík 47,7
Vodík 6,6
Křemík (SiO2) 0,9
Chlor 0,22
Dusík 0,54
Draslík 0,75
Síra 0,17
Výhřevnost sušiny  (MJ/kg) 17,2

 
 V dnešní době se vynakládá velké úsilí na její likvidaci v nepůvodním 

biologickém stanovišti. Důvodem její škodlivosti je vytlačování původních druhů 

rostlin a živočichů, ohrožování biotopu a ekologické stability. Stabilitu narušuje svým 

velice rychlým růstem, rozmnožováním, velkou prostorovou kapacitou, jež způsobuje 

zastínění plochy (viz obrázek 7), na které rostou nebo rostly původní, někdy i vzácné 

druhy rostlin. Tato rostlina neohrožuje zdraví lidí, na rozdíl od invazního bolševníku 

velkolepého. Rostlina je zařazena mezi intenzivní druhy invazních rostlin. Její 

negativní vlastnosti jsou [37]: 

• Vytváření rozsáhlých hustých porostů hodnocených jako plevely. 

• Vytlačování původní vegetace a narušení jejich vyvážených vztahů v biotopu. 
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• Zhoršování kvality vodních toků tam, kde se vyskytuje. 

• Snadné rozšiřování. 

• Porušení dlažby, chodníků a pevných povrchů vlivem růstu kořenů (bioeroze). 

• Snížení bezpečnosti provozu na silnicích a železnicích zarůstáním zorného pole. 

• Poškozuje malé vodní stavby při hrazení toků a bystřin. 

• Snížení kvality půdy vlivem odumřelých částí rostliny s fytotoxickými 

vlastnostmi. 

 

Obrázek 7: Křídlatka japonská – masivní porost koncem srpna 2010, Povodí Odry. [foto: Ružovič] 

3.3.2 Potenciální využití křídlatky  

 Tato rostlina má pozitivní vlastnosti, které jsou víceméně dnes přehlíženy, 

ale mohou být významné z hlediska využití odpadu této biomasy při její likvidaci nebo 

případné těžbě pro biotechnologické, energetické či farmaceutické účely. Historie 

křídlatky a její invaze začíná v 18. století. Byla často vysazována v zahradách a parcích, 

na okrajích lesů jako plodina pro vysokou zvěř. V současné době se provádějí pokusy 

pro energetické využití této biomasy. [37] 

 Křídlatka se může stát významnou energetickou plodinou. V současné době 

roste divoce na několika tisících hektarech a s velkými náklady je likvidována. Jen 

město Liberec věnuje každoročně více než 600 000 Kč na likvidaci křídlatky na cca 

11 hektarech různě rozmístěných v katastru města. Křídlatka je velmi výnosná plodina, 

v podmínkách mírného pásma a na dobrém stanovišti vůbec nejvýnosnější, 

a to počínaje třetím rokem vegetace. Při sklizni na podzim, kdy listy sice již zasychají, 

ale ještě neopadly, dosahuje maximálního výnosu hmoty i sušiny 30 až 40 t/ha. 
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V přepočtu na užitné teplo můžeme z 1 hektaru dostat až 580 GJ, což by mohlo stačit 

pro vytápění cca 6 rodinných domů. [40] 

 Na obrázku 8 jsou vzorky komprimovaných biopaliv. Vepředu běžné brikety: 

seno, piliny (3 vzorky), sláma. V pozadí pakety o průměru 160 mm; zleva: len, saflor, 

koriandr, konopí, křídlatka. Zcela vpravo tráva - produkt svinovacího kompaktoru, 

průměr 300 mm. [40] 

 

Obrázek 8: Vzorky komprimovaných biopaliv. [40] 

 „Dokonce se provádějí studie ohledně využití křídlatek k odstraňování 

rizikových prvků (např. olovo, chróm, kobalt, arsen, rtuť či mangan) z kontaminované 

zeminy s určitými pozitivními výsledky.“ [39] 

 Například,  Melčáková studovala schopnost křídlatky a její využití při biosorpci 

těžkých kovů z odpadních vod s velmi pozitivními výsledky. [4] [10] [18] 

V zemích původního rozšíření se používají oddenky křídlatky pro léčebné účely. [37]  

 Vědci v botanickém ústavu AV se zajímají o fytoremediální a léčivé účinky 

v křídlatce obsažených chemických látek. [41] 

 Bylo zjištěno, že luhováním listů křídlatky ve vodě nebo alkoholu lze získat 

ochranný prostředek proti plísním. Rostlina je sama o sobě velmi odolná proti plísním 

a chorobám. V rostlině je obsažen tzv. protykin, je to látka, která pozitivně ovlivňuje 

cévy a srdce, snižuje riziko srdečního infarktu. Další významnou vlastností rostliny je 

látka fytoestrogen, který u žen v menopauze zmírňuje návaly, pocení a změny nálad, a 

u mužů je účinný při problémech s prostatou. Je to rovněž antioxidant, který je výborný 

pro čištění těla od toxických látek. [39]  

3.4 Minerální sorbenty 

 Jako sorpčními materiály jsou nejčastěji využívané různé modifikace minerálů 

nebo hornin složené ze směsi různých minerálů. 
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 Mezi nejznámější minerální sorpční materiály patří aktivní uhlík, který by se dal 

možná zařadit i mezi syntetické, ale uhlík se nachází v přírodě i ve velice čisté formě 

antracitového uhlí. [23] 

 Aktivní uhlík se využívá k sorpci, adsorpci a dalším dekontaminačním 

technikám, a to jak organických, tak anorganických sloučenin. Aktivní uhlí může 

sorpčně dekontaminovat vody obsahující také i těžké kovy. [33] 

 Dalšími minerálními, sorpčními materiály jsou například jílové minerály 

a skupiny silikátů a oxidy kovů (viz. obrázky 9 a 10). [34] 

 

 

Obrázek 9: Sorpce mědi na jílových minerálech. [34] 

 

Obrázek 10: Sorpce mědi na oxidech. [34] 

 Existuje mnoho sorpčních minerálních materiálů s různými vlastnostmi. Patří 

sem také organické minerální ionexy charakteristické svým složením podobně jako jsou 

huminové kyseliny, sacharidy, fluvokyseliny. [36] 

  Mezi minerální sorpční materiály bychom mohli zařadit přepracovaný popílek, 

jenž se také využívá pro čištění odpadních vod. Zhruba 5 % z popílku zachyceného 

v elektrostatickém odlučovači má vlastnosti využitelné pro účely čištění odpadních vod. 
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Životnost náplně filtrů vyrobeného z odseparovaného popílku je 10-20 let. Čištění 

je vysoce účinné zejména na BSK, CHSK, tenzidy, patogenní bakterie, nepolární látky, 

těžké kovy a PCB. Tento sorbent je patentovaný a vyrábí se pod názvem CINIS. [35] 

3.5 Syntetické (polymerní) sorbenty 

 Mezi syntetické polymerní sorpční materiály můžeme zařadit obecně 

iontoměniče. Základem iontoměničů jsou tuhé makromolekulární látky nerozpustné ve 

vodě a běžných rozpouštědlech skládajících se z pevné kostry zvané matrice, tvořené 

z elektricky nabitých iontových skupin, kde se v mezerách volně pohybují ionty 

opačného náboje. Při zachycování iontů dochází k vyvážení náboje iontových skupin 

matrice. [36] 

 Ionexy jsou látky schopné vyměňovat ionty, které jsou přirozené nebo 

syntetické. V technické praxi se však uplatňují syntetické ionexy na bázi syntetických 

pryskyřic, styrenu, divinylbenzenu, polyakrylátu, fenolformaldehydových pryskyřic 

a podobně. [36] 

 Podle charakteru a vlastností účinných funkčních skupin na ionexech 

se iontoměniče dělí na měniče kationtů (katexy), na měniče aniontů (anexy) 

a na měniče iontů. [36] 
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4 Metody zpracování – Praktická část 

 Podle výzkumů [10] [18 ] je vhodná biomasa Reynoutria japonica pro biosorpci 

iontů Zn2+. Z této invazní rostliny byl připraven biosorbent PAB.  

 Z hlediska průmyslového využití bylo zhodnoceno, že není výhodné získávat 

kořen této biomasy Reynoutria japonica z ekonomických a technických důvodů. Tento 

výzkum byl zaměřen na frakci stonek a list, a hlavně na směsi aktivovaného stonku 

a listu s odlišným hmotnostním poměr stonku a listu, který charakterizuje různě vysoké 

rostliny. Tento poměr je důležitý pro přípravu směsi pro biosorpční měření. Směs má 

simulovat biosorbent, vyrobený z celé rostliny o určité výšce bez oddělování stonku 

a listu. Pro průmyslovou výrobu biosorbentu bude tento postup jednodušší 

a ekonomicky výhodnější. 

4.1 Měření hmotnostního poměru stonku a listu u různě vysokých 

rostlin R. japonica   

 Cílem bylo měření, kolik procent listu a stonku obsahuje jedna průměrná rostlina 

R.. japonica s různou výškou. Na základě tohoto měření byly vyrobeny směsné 

poloprovozní aktivované biosorbenty označované jako PAB. Tyto poloprovozní směsi 

byly vyrobeny prostým smícháním aktivované biomasy stonku a listu o stejné velikosti 

částic ve správném hmotnostním poměru. Tento hmotnostní poměr stonku k listu 

(PS/L) charakterizuje hmotnostní zastoupení stonku a listu na jedné průměrné rostlině 

o určité výšce označené jako L.  

 Důvodem špatného měření (odhadu) výšky je, že rostlinný stonek je ohnutý 

tíhou vlastní váhy, a tím dochází k nepravidelnému zakřivení a špatnému odhadu výšky 

rostliny. Pro přesnější měření u velkého počtu rostlin lze použít vztahy mezi výškou 

rostliny a průměrem dolní stonkové části. Tento poznatek může v praxi usnadnit proces 

získávání a charakterizaci biomasy a výroby biosorpčních směsi. 

 Proto byla měřena i závislost velikosti průměru dolní stonkové části rostliny 

(dr) na její výšce (L). Tato hodnota v praxi je významná tím, že lze odhadnout podle 

průměru dolní stonkové části rostliny (dr) výšku (L) i bez měření všech zástupců.  

 Studium směsi PAB je důležité, protože výroba může být jednodušší pro 

poloprovozní sušení, drcení, mletí, aktivaci a výrobu biofiltru vyrobeného z biosorbentu 

z celé biomasy. Nebude nutno oddělovat stonek od listu. Ve výsledku by měl být proces 
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výroby biosorbentu ekonomičtější, praktičtější a rychlejší. Bude vznikat také méně 

odpadů z výroby v podobě úletu, aj.  

4.1.1 Metody zpracování měření poměru stonku a listu u různě vysokých rostlin 
R. japonica  

 Invazní rostliny Reynoutria japonica byly měřeny v lokalitě Ostrava 

s GPS 49°51'47.927"N, 18°15'44.299"E. [19] Jednotlivé kusy rostlin byly u země 

uřezány tam, kde končí kořen a začíná stonek. Byl změřen průměr dolní části stonku 

dr [cm] a metrem byla změřena i výška hlavního stonku L [cm] (viz obrázky 11 a 12 ). 

 Posléze byly odděleny od hlavního stonku zvlášť vedlejší stonky a zvlášť 

všechny listy. Byla zvážena hmotnost hlavního stonku označená jako mHS [g], byla 

zvážena hmotnost vedlejších stonků označená jako mVS [g] a také byla zvážena 

hmotnost všech listů označená jako mL [g] (viz obrázek 13).  

 

Obrázek 11: Znázornění měření průměru d dolní části stonku, graficky upraveno. [Foto: Ružovič] 

 
Obrázek 12: Znázornění měření délky hlavního stonku L, graficky upraveno. [Foto: Ružovič] 

 Takto bylo provedeno měření u 25 rostlin. Následně se vypočítalo procentuální 

zastoupení stonku (PS) a listu (PL) u každé měřené rostliny a také byl vypočítán 

hmotnostní poměr stonku k listu (PS/L). 
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Obrázek 13: Znázornění měření hmotnosti dílčích části biomasy graficky upraveno. [Foto: Ružovič] 

4.1.2 Vzorce pro výpočty hmotnostního poměru  
 Vzorce byly odvozeny na základě logických matematických úvah viz rovnice 6; 

7 a 8.  
Rovnice 6: Výpočet sumy hmotnosti pro jednotlivý vzorek rostliny s délkou L. [odvozeno: Ružovič] 

LVSHS mmmm ++=∑    [g] 

 
Rovnice 7: Výpočet procentuálního zastoupení stonku PS a procentuálního zastoupení listu PL. 

[odvozeno: Ružovič] 
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Rovnice 8: Výpočet hmotnostního poměru stonku k listu . [odvozeno: Ružovič] 
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 Výsledky výpočtu jsou uvedeny kapitole výsledky a diskuze, poté pomocí 

grafického editoru v excelu byla vložena lineární spojnice trendu u grafické závislosti 

průměrů dolní části stonku (dr) na výšce rostliny (L) a i u grafické závislosti poměru 

stonku k listu (PS/L) na výšce rostliny (L). Byl zde také zobrazen interval spolehlivosti 

R a zobrazena rovnice regrese, jež byla upravena tak, aby symboly (x, y) označovaly 

měřené proměnné (PS/L; dr; L). Poté se tyto upravené rovnice lineární regrese použily 

pro vypracování rovnice charakterizující výšku rostliny L podle změřeného průměru 

dolní části stonku dr (rovnice 19). Také byla odvozena rovnice vztahu mezi výškou 

rostliny (L) a hmotnostního poměru stonku k listu (PS/L) viz rovnice 20. Nejvýznamnější 

rovnicí pro praxi je vztah mezi průměrem dolní části stonku (dr) a hmotnostním 

poměrem stonku k listu (PS/L) viz rovnice 21. 

4.2 Příprava biosorbentu  

 Biomasa R. japonica byla odebrána ze stejné lokality, jak je uvedeno ve studiích 

I. Melčákové a kol. [10] [18]. Kyselá aktivace byla provedena odděleně na stonku 

rostliny a na listu rostliny. Tyto dílčí části byly nejdříve usušeny po dobu 24h při teplotě 

90°C a podrceny na frakce 0-0,5 mm a na 0 – 2 mm na přístroji Fritsch Pulverisette 19.  

 Namletá biomasa byla kysele aktivována následným postupem. Navážených 40g 

biomasy bylo promícháno s 2l deionizované vody. Směs byla následně poprvé 

filtrována na büchnerově nálevce s filtračním papírem (KA-01) pod podtlakem, který 

byl vyvinut vývěvou NKF NEUBERGER. Do 10 l baňky byl odváděn odpadní filtrát 

promývací kapaliny.  

 Poté byl celý filtrační papír i s usazenou biomasou tvořící filtrační koláč umístěn 

do předem pečlivě vyčištěného plastového kbelíku obsahující 4 l 0,01M HCl. 

Zde počala první aktivace mícháním plastovým míchadlem připojeném na elektrické 

míchadlo (typ IKA EUROSTAR – Digi – visc). Otáčky byly kolem 200 – 400 rpm 

podle potřeby. Po smytí biomasy z filtračního papíru byl filtrační papír vyjmut 

a zlikvidován jako odpad.  

 Po 90 minutách bylo míchání zastaveno. Směs byla přefiltrována na büchnerově 

nálevce s filtračním papírem pod podtlakem. Po 2. filtraci byl filtrační papír s biomasou 

promyt 1l deionizované vody přímo na büchnerově nálevce pod podtlakem. Pak byl 

filtrační papír i s biomasou přenesen do dalšího druhého aktivačního roztoku 4l. 0,01M 

HCl.  Probíhalo druhé míchání také po dobu 90 minut stejně jako předešlé. Po krátké 

době byl vyjmut a zlikvidován druhý filtr. Po ukončení byla směs filtrována po třetí na 
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büchnerově nálevce pod podtlakem. Následovalo promytí biomasy 1l deionizované 

vody.  

 Následně byl filtr s biomasou přenesen do sušárny (typ ECOCELL) ) a sušen při 

teplotě 105°C a to postupně po dobu 24 h. ve třech osmihodinových intervalech. Filtr 

byl po sušení oddělen a zlikvidován jako odpad. Biomasa byla sítována na potřebné 

frakce 0 – 0,5 mm a 0,5 až 2 mm na kovovém drátěném sítu za použití vibrátoru na síta 

(typ FRITSCH ANALYSETTE 3 SPARTAN). Takto aktivovaná biomasa byla 

připravena pro měření distribuce, popelnatosti, výrobu PAB, studium biosorpce 

a desorpce. 

4.3 Měření procentuální popelnatosti biosorbentu R. japonica 

aktivované a neaktivované 

 Měření procentuální popelnatosti se provádělo u vzorků R. japonica. Vzorky 

byly rozděleny do několika skupin. První je skupina aktivovaný (A) a neaktivovaný (N) 

biosorbent. Další dělení biosorbentů je na stonek (S) a list (L). A poslední 

charakteristikou měřených vzorků je velikost částic, která byla v intervalu od 0 do 0,5 

mm, od 0,5 do 2 mm a 0 do 2 mm. U těchto vzorků byla změřena popelnatost podle 

ČSN ISO 1171 (stanovení popela u tuhých paliv s maximální teplotou 815±15°C). 

 Popelnatost se počítala jako poměr hmotnosti popele (mP) k navážené hmotnosti 

biomasy (mB) násobená sty procenty. Hmotnost popele (mP) je rozdíl hmotnosti popele 

a váženky po spálení (mP+V) a hmotnosti prázdné váženky (mV), jak je uvedeno 

v rovnici 9. 

 
Rovnice 9: Výpočet procentuální popelnatosti. [odvozeno: Ružovič] 
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4.4 Měření distribuce částic u aktivovaného a neaktivovaného 

vzorku biosorbentu R. japonica  

  Distribuce byla změřena na přístroji Malvern Mastersizer 2000 

ve společnosti AKZO NOBEL Interpon Poder Coatings v Opavě Komárově. Byla 

změřena distribuce malých částic rostlinného biosorbentu ve frakci 0 – 0,5 mm 

po sítování. Cílem tohoto měření bylo zjistit rozdíl zastoupení částic mezi aktivovaným 
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a neaktivovaným stonkem a listem. Rozdíl byl zjišťován převážně u částic o velikosti 

S = {5; 10; 20; 32; 40; 60; 73; 75; 80; 90; 100, 110; 150; 200; 400; 500}μm. 

 Z rozdílu zastoupení částic (označené RS) o určité velikosti S mezi 

neaktivovaným (RSN) a aktivovaným vzorkem (RSA) lze zjistit, jak aktivace ovlivnila 

distribuci částic. Výpočet je zobrazen v rovnici 10. 
Rovnice 10: Rozdíl zastoupení částic mezi neaktivovaným a aktivovaným vzorkem. [odvozeno: 

Ružovič] 

SASNS RRR −=  

 Pro aktivaci byl použit tentýž neaktivovaný vzorek, jenž byl měřen. Vzorky byly 

homogenní.  

4.5 Kinetika biosorpce  

 „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 nazývána sorpce (anglicky uptake).“ [4] 

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

U je vyjádřena v miligramech vyvázaného kovu jedním gramem biomasy. Výpočet 

se provádí ze vztahu v rovnici 11, analogicky je odvozena specifická biosorpce 

v rovnici 12“ [4]  
Rovnice 11: Biosorpce. [4] 
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„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 

sorbentu. 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.“ [6] 
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4.6 Kinetika biosorpce těžkých kovů v simulované odpadní vodě 

 Tato část práce se zaměřuje na sledovaní kinetiky biosorpce, respektive 

sledování poklesu koncentrace různých těžkých kovů.  

4.6.1 Příprava simulované odpadní vody  
 Byl vytvořen roztok obsahující šest těžkých kovů Zn2+, Al3+, Ag+,Fe2+,Fe3+, Cu2+ 

a Hg2+. Tento roztok měl představovat simulovanou odpadní vodu. Roztok 

byl připraven rozpuštěním příslušného množství síranových soli těžkých kovů tak, 

aby výsledná koncentrace u každého kationu kovu byla 10 mg .l-1. Takto byl připraven 

1l zásobního roztoku kovů, celková koncentrace kovových kationů byl 80mg.l-1.  

4.6.2 Měření biosorpční kinetiky 
 Biosorpce byla provedena odměřením 0,42 l tohoto roztoku simulované odpadní 

vody. V tomto objemu bylo upraveno pH=6. Byl odebrán vzorek pro analýzy 

(cca 20 ml) a zakonzervován podle ČSN ISO 8288. V tomto vzorku byla stanovena 

koncentrace kovů Zn2+, Al3+, Suma Fe (Fe2++ Fe3+) a Cu2+ metodou AAS.

 Biosorpce probíhala odměřením 400 ml roztoku simulované odpadní vody, která 

už měla upravené pH=6, přidáním 4 g biosorbentu listu invazní rostliny R. japonica 

aktivované podle I. Melčákové a kol.[10][18]. Velikost částic listu byla 0,5 – 1 mm. 

 Biosorpční proces probíhal v kádince a pomocí magnetického míchadla byla 

směs míchána rychlostí 300-400 rpm. Ve směsi modelového roztoku a sorbentu byla 

měřená hodnota pH pomocí pH metru, které byla udržována v rozmezí pH=6±0,1. 

Hodnota pH byla zvyšovaná pomocí roztoků NaOH o cNaOH=0,1 mol.l-1 a snižovaná 

roztokem H2SO4 o 
42SOHc = 0,1 mol.l-1. V časových intervalech 5; 10; 20; 30; 40; 60 

minut bylo odebíráno 23 ml vzorku, filtrováno na suchém filtračním papíře. Filtrát měl 

vždy objem cca 20 ml a odkapával přímo do vzorkovnice. Filtrát byl zakonzervován 

a posléze v něm byly provedeny analýzy těžkých kovů. Byl také odebrán vzorek 

z roztoku před úpravou pH z důvodu zjištění přesné koncentrace těžkých kovů před 

vysrážením úpravou pH.  

 Tento postup byl proveden za stejných podmínek ještě jednou pro kontrolu. 
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4.7 Biosorpce a desorpce Zn2+na list R. japonica při různých 

vstupních koncentracích Zn2+ 

 V této části byla měřena závislost biosorpce na různě měnících se vstupních 

koncentracích roztoku Zn2+. Tímto měřením se získá takzvaná biosorpční izoterma. 

Nasorbované vzorky byly pak bez ztrát převedeny do desorpčního činidla. Desorpčním 

činidlem byla zvolena kyselina sírová o koncentraci 
42SOHc =0,2 mol.l-2.  

4.7.1 Část biosorpce  
 Biosorpce byla provedena na biomase R. japonica kysele aktivované podle 

I. Melčákové a kol. [10][18]. Velikost částic listu byla 0,5 – 1 mm. Modelový zásobní 

roztok iontů Zn2+ byl připraven rozpuštěním 8,796g ZnSO4x7H2O v destilované vodě 

a doplněním do objemu 2l. Tento připravený zásobní roztok o koncentraci +2Znc = 1000 

mg.l-1 sloužil pro přípravu dalších modelových roztoků o nižší koncentraci. Modelové 

roztoky Zn2+ měly přibližnou koncentraci 25 mg.l-1, 50 mg.l-1, 75 mg.l-1, a 100 mg.l-1.  

 Laboratorní sklo, vzorkovnice a pipety, jež přišly do styku s modelovým 

roztokem, byly vyčištěny destilovanou vodou a vždy 24 hodin naloženy 

do koncentrované kyseliny dusičné (65%), a potom promyty znovu destilovanou vodou.  

 Délka biosorpce byla 60 minut. Hodnota pH byla upravena na 6 před biosorpcí 

v zásobní láhvi. Poté byl odebrán vstupní vzorek, ten byl zakonzervován podle ČSN 

ISO 8288. V tomto vzorku byla změřena koncentrace Zn2+ metodou AAS podle ČSN 

ISO 8288 a označena jako vstupní koncentrace Ac  [mg.l-1 ]. 

  Ze zásobní láhve bylo pak odměřeno přesně 0,1 l objemu (VB ) modelového  

roztoku Zn2+ po úpravě pH a ten byl aplikován do čisté Erlenmayerovy baňky o objemu 

0,25 l. Do roztoku v baňce byl nasypán přesně 1 g biomasy (hmotnost označena jako 

m). Stopkami byl měřen čas po dobu 60 minut. Během biosorpce bylo udržováno pH 

v hodnotách 6±0,1. Toto pH bylo udržováno přidáváním roztoku NaOH o cNaOH=0,1 

mol.l-1 a snižováno roztokem H2SO4 o 
42SOHc = 0,1 mol.l-1 pomocí mikropipet (10 – 

1000 μl.). 

  Po biosorpci byl celý roztok i s biomasou přefiltrován přes filtr s označením 

KA-01 (modrý). Filtrační papír po filtraci i s biosorbentem byl vysušen při teplotě 25°C 

po dobu cca 48 h. Z filtrátu byl odebrán vzorek, zakonzervován a byla změřena 

koncentrace Zn2+ a označena jako Bc  [mg.l-1 ], což je výstupní koncentrace kovů 

po biosorpci. 
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 Byl proveden výpočet biosorpce podle [4]; viz rovnice 12.  
Rovnice 12: Specifická biosorpce odvozena z rovnice 11 [4].  

m
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4.7.2 Část desorpce  
 Před měřením byl odebrán vzorek roztoku kyseliny sírové ze zásobní láhve, ještě 

před desorpcí, byl zakonzervován a pro kontrolu byla změřena koncentrace Zn2+ 

a označena vždy jako Cc . Výše zmíněný filtrační papír s biosorbentem, který obsahoval 

nasorbované ionty Zn2+, byl podroben měření desorpce. Filtr s biomasou byl míchán 

na magnetickém míchadle v 0,05 l kyseliny sírové (VD) o koncentraci 
42SOHc =0,2 mol.l-

1. Po 60 minutové desorpci se vše přefiltrovalo přes filtr KA-01 (modrý) a z filtrátu byl 

odebrán roztok vzorku. Ten byl konzervován a byla provedena analýza metodou AAS 

na stanovení koncentrace Zn2+ označená jako cD, což je koncentrace kovu po desorpci 

v desorpčním činidle. 

 Každé měření biosorpce a desorpce proběhlo dvakrát pro porovnání u všech 

různých vstupních koncentrací Zn2+.  

 Byl proveden výpočet desorpce. Rovnice 13 je analogicky odvozena z rovnice 

12; hodnotí množství desorbovaných iontů z 1 gramu biosorbentů. 
Rovnice 13: Desorpce. [odvozeno: Ružovič] 
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4.7.2.1 Desorpční poměr kovů  
 Hodnota desorpčního poměru kovů (D) v roztoku má vyjádřit, o kolik 

je zkoncentrovanější výstupní roztok po desorpci s koncentrací kovu v desorpčním 

činidle po desorpci (cD), než roztok vstupující do biosorpčního procesu s koncentrací 

kovu v dekontaminované vodě před biosorpcí (cA). Vypočte se podle rovnice 14.  
Rovnice 14: Desorpční poměr kovů [odvozeno: Ružovič] 
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 Tato hodnota je velice důležitá pro porovnání biosorpce a následné desorpce. 

U desorpce navazující na biosorpci tuto hodnotu zvětšuje snížení desorpčního činidla, 

nebo použití větších hmotností směsných vzorků nasorbovaných biosorbentů. Je-li  
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D větší než 1, došlo k zkoncentrování roztoku pomocí desorpce, oproti 

dekontaminovanému roztoku.  

4.8 Biosorpce Zn2+ na připravené poloprovozní aktivované 

biosorbenty PAB 0,5 a PAB 2,5 

 Byla provedena biosorpce iontu Zn2+ o různých vstupních koncentracích 

(přibližně 10; 25; 50; 75; 100 a 200 mg.l-1). Zinek byl sorbován na dva typy sorbetů. 

První byl poloprovozní aktivovaný biosorbent (PAB) s hmotnostním poměrem stonku 

a listu 0,5, který jsem zkráceně nazval PAB 0,5. Druhý byl poloprovozní aktivovaný 

biosorbent s hmotnostním poměrem stonku a listu 2,5, který jsem zkráceně nazval PAB 

2,5. Frakce částic je 0 až 0,5 mm, větší frakce byly odděleny sítováním na kovových 

sítech s velikostí ok 0,5 mm. Materiál biosorbentu je kysele aktivovaný stonek a list 

rostliny R. japonica dle výše zmíněných postupů. 

  Biosorpce probíhala při udržovaném pH o hodnotě 6 po dobou 60 minut 

v erlenmeyerových baňkách; viz obrázek 14. Teplota roztoků byla v rozmezí 25±3°C. 

Byly měřeny koncentrace Zn2+ ve vstupním vzorku (ci) před biosorpci a ve výstupním 

vzorku (cf) po biosorpci. Koncentrace Zn2+ byla měřena metodou AAS dle normy ČSN 

ISO 8288.  
 Objem roztoku sorbovaného kovů (V) byl 60 ml a koncentrace biosorbentu byla 

10 g.l-1. Hmotnost biosorbentů (S) byla 0,6 g biosorbentu PAB 0,5 a PAB 2,5 v každé 

reakční nádobě zvlášť. Metoda biosorpce byla vsázková. Hodnota pH byla před 

biosorpci upravena na 6 a poté pomocí činidel NaOH (c=0,1 mol.l-1) a H2SO4 (c=0,1 

mol.l-1) udržována na hodnotě pH = 6±0,1.  

 

 

Obrázek 14: Fotografie laboratorní biosorpce . [Foto: Ružovič] 
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 Ze získaných výsledků byla počítána specifická biosorpce U (také qs) podle 

vztahu v rovnici 12, která je stejná jako uvedený výpočet sorpce v různých zdrojích 

[2][ 5][8][10][18 ] a uvedena v rovnici 15.  
Rovnice 15. Analogie vztahů pro výpočet biosorpce. [odvozeno: Ružovič] 
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4.9 Desorpce Zn2+ z poloprovozní směsi biosorbentu PAB 0,5 a 2,5  
 Biosorbent, který byl použit pro biosorpci Zn2+ v předešlé části (4.8), byl po 

 biosorpci vysušen na filtračním papíře při teplotě 25 °C po dobu několika dnů. 

Z filtračního papíru byl tento, ionty zinku nasorbovaný biosorbent, oddělen a zvážen. 

Z několika vzorků, stejného druhu měření, byl připraven směsný nasorbovaný desorbent 

a následně desorbován. 

4.9.1 Příprava směsného nasorbovaného biosorbentu 
 Z prvního měření biosorpce u biosorbentu typu PAB0,5 byla zvážená hmotnost 

suchého nasorbovaného biosorbentu označená jako mx/y/z, kdy x označuje teoretickou 

vstupní koncentraci Zn2+ pro jednotlivé měření (10, 25, 50, 75, 100, 200) v kapitole 

(4.8), označení y označuje typ biosorbentu, použitý při biosorpci (s PS/L 0,5 a 2,5) 

a z označuje číslo měření stejného typu (1. a 2.). Pak byly stejné typy sorpčního 

materiálu u stejných měření (1. a 2. měření) smíchány a označeny pouze jako biosorbent 

o hmotnosti mx/y. Tak vznikl směsný nasorbovaný biosorbent připravený pro desorpci. 

Jeho hmotnost mx/y lze vypočítat jako součet jednotlivých hmotností nasorbovaných 

sorbentů ze stejného měření, u kterých známe vstupní a výstupní koncentraci biomasy 

a následnou biosorpci Zn2+ (qx/y/z). 
Rovnice 16: Výpočet hmotnosti směsného nabitého biosorbentu připraveného pro desorpci. 

[odvozeno: Ružovič] 
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Příklad  

 U biosorpce zinku PAB 0,5 při orientační vstupní koncentraci 10 mg.l-1 byla 

z prvního měření získána hmotnost m10/0,5/1= 0,524 g a z druhého měření 

m10/0,5/2=0,556g; z těchto dvou nasorbovaných sorbentů byl vytvořen směsný 

nasorbovaný biosorbent připravený pro desorpci o celkové  hmotnosti m10/0,5. 
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m10/0,5= m10/0,5/1+ m10/0,5/ 

m10/0,5=0,524g+0,556g 

m10/0,5= 1,08g 

 U těchto nasorbovaných směsných biosorbentů byla vypočtena teoretická 

koncentrace iontů v jednom gramu směsného nasorbovaného biosorbentu (qx/y) 

připraveného na desorpci pomocí vypočtené biosorpce qx/y/z, charakteristické pro 

jednotlivé měření, kde x označuje teoretickou vstupní koncentraci Zn2+ pro jednotlivé 

měření (10, 25, 50, 75, 100, 200), v podkapitole (4.8), označení y označuje typ 

biosorbentů použitý při biosorpci (s PS/L 0,5 a 2,5) a z označuje číslo měření stejného 

typu (1. a 2.).  
Rovnice 17: Výpočet teoretické koncentrace iontu v jednom gramu směsného nasorbovaného 

biosorbentu. [odvozeno: Ružovič] 
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 Vypočtená biosorpce u biosorpce zinku PAB 0,5 při orientační vstupní 

koncentraci 10 mg.l-1 byla z prvního měření q10/0,5/1=1,0275 mg.g-1 a u druhého měření 

byla q10/0,5/2=1,0533 mg.g-1. U biosorpce zinku PAB 0,5 při orientační vstupní 

koncentraci 10 mg.l-1 byla z prvního měření získána hmotnost nasorbovaného sorbentu 

m10/0,5/1= 0,524 g a z druhého měření m10/0,5/2=0,556g.  

 Teoretická koncentrace iontů v jednom gramu směsného nasorbovaného 

biosorbentu  q10/0,5  byla vypočtena podle rovnice 17.  
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 Příkladným výpočtem byl získán teoretický údaj o množství (hmotnosti) iontů 

Zn2+ v jednom gramu směsného nasorbovaného biosorbentu. Toto je množství zinku, 
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které by se mělo při 100% účinnosti desorbovat z 1 gramu směsného nasorbovaného 

biosorbentu. 

4.9.2 Desorpce Zn2+ ze směsného nasorbovaného biosorbentu 
 Byly připraveny směsné nasorbované biosorbenty z prvních a druhých, stejných 

měření. Pro jednotlivé desorpční úkony bylo z těchto směsí naváženo kolem 1g 

sorbentu (přesně zapsáno do tabulky jako mx/y) a následně desorbováno v objemu 

desorpčního činidla kyseliny sírové (označeného v tabulce jako VD) VH2SO4= 0,05 l 

o koncentraci cH2SO4=0,2 mol.l-1) po dobu t=60 minut a při teplotě T=25±3°C. Po 60 

minutové desorpci byl celý vzorek přefiltrován a filtrát byl odebrán do čisté 

vzorkovnice. Filtrát byl zakonzervován koncentrovanou kyselinou dusičnou podle ČSN 

ISO 8288 a byla v něm stanovená koncentrace resorbovaného Zn2+ označena jako cD. 

V desorpčním činidle kyseliny sírové byla také stanovena koncentrace zinku a označena 

jako cC.  

 Po analýzách byla podle rovnice 13 vypočítána desorpce UD s tím, že mB = mx/y 

(směsný nasorbovaný biosorbent) a podle rovnice 14 se vypočítala hodnota desorpčního 

poměru kovů HD.  

4.10 Dekontaminace odpadních vod pomocí PAB 0,5 a PAB 2,5 

 Dekontaminace odpadní vody byla provedena u dvou vzorků odpadní vody 

z průmyslu označené jako 1V a 2V. Odpadní vody obsahovaly nadlimitní koncentraci 

Zn2+ podle imisních standardů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod řídící 

se nařízením 61/2003Sb. Zde je uvedena limitní hodnota koncentrace Zn2+ 0,160 mg.l-1. 

Odpadní voda 1V měla koncentraci Zn2+ cZn/1V=0,507 mg.l-1 a odpadní voda 2V měla 

koncentraci Zn2+ cZn/2V=0,786 mg.l-1.  

 Dekontaminace odpadní vody 1V a 2V pomocí aplikace biosorpce byla 

provedena následným postupem. Před odměřením 100 ml odpadní vody bylo pH 

upraveno na hodnotu 6 pomocí činidel NaOH a H2SO4 (cNaOH;H2SO4=0,1 mol.l-1). 

Po úpravě pH byl odebrán vzorek vody, v něm změřena vstupní koncentrace Zn2+ 

a ta  označena jako ci. Poté bylo odebráno 100 ml odpadní vody s upraveným pH=6 

a dáno do 250 ml čisté erlenmayerovy baňky. Do odpadní vody byl přidán 1 g 

průmyslového aktivovaného biosorbentu PAB 0,5 a byl měřen čas. Během biosorpce 

bylo udržováno pH v hodnotách 6±0,1 pomocí činidel NaOH a H2SO4. Na magnetickém 

míchadle byla směs míchána v optimálních otáčkách tak, aby byla biomasa v roztoku 
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ponořena a neusazovala se. Po 60 minutách byla směs přefiltrována a ve filtrátu byla 

stanovena koncentrace Zn2+ po biosorpci a označena jako cf. Koncentrace zinku byla 

měřena metodou AAS dle platné normy ČSN ISO 8288.  
 Měření bylo zopakováno ještě jednou. Po opakovaném měření byl pro porovnání 

použit i biosorbent PAB 2,5. Biosorpce pomocí PAB 2,5 proběhla stejným způsobem 

jako u PAB 0,5. Výsledky z měření byly pak následně porovnány, a to jak z hlediska 

účinnosti biosorpce pomocí různých druhů biosorbentu (PAB 0,5 a PAB 2,5), 

tak i z hlediska dosažení snížení koncentrací těžkého kovu pod limitní koncentraci.  
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5 Výsledky a diskuze  

 V této části jsou uvedeny výsledky a diskuze z změření a výpočtů. Jsou seřazeny 

postupně podle kapitol uvedených v metodách zpracování. 

5.1 Měření hmotnostního poměru stonku a listu u různě vysokých 

rostlin R. japonica  

 Níže uvedená tabulka 5 je hlavní výstupní zdroj informací, a to jak z měření 

jednotlivých vlastností rostlinných jedinců R. japonica., tak i zdrojem následných 

výpočtů potřebných k vytvoření grafů, ze kterých byly odvozeny rovnice 

charakterizující závislost poměru stonku k listu na výšce rostliny.  

Tabulka 5: Tabulka naměřených hodnot u měření poměru stonku k listu 

L  d1 mHS mVS mL

suma 
% poměr 

Stonek P S

% poměr 
List  P L

[cm] [cm] [g] [g] [g] [g] % %
1 102 0,69 13 0 16 29 44,83 55,17 0,81
2 145 1,3 43 15 70 128 45,31 54,69 0,83
3 150 0,85 36 9 60 105 42,86 57,14 0,75
4 156 0,9 35 1 30 66 54,55 45,45 1,20
5 176 1,3 75 25 105 205 48,78 51,22 0,95
6 183 1,24 80 47 89 216 58,80 41,20 1,43
7 195 1,18 55 16 61 132 53,79 46,21 1,16
8 195 1,6 63 13 63 139 54,68 45,32 1,21
9 205 1,3 75 25 105 205 48,78 51,22 0,95
10 226 1,8 194 118 200 512 60,94 39,06 1,56
11 235 1,55 147 65 121 333 63,66 36,34 1,75
12 236 1,5 142 66 151 359 57,94 42,06 1,38
13 240 1,9 214 134 200 548 63,50 36,50 1,74
14 255 1,68 172 49 124 345 64,06 35,94 1,78
15 257 2,2 223 77 167 467 64,24 35,76 1,80
16 270 1,7 141 32 90 263 65,78 34,22 1,92
17 276 2 237 108 213 558 61,83 38,17 1,62
18 300 2,5 359 222 235 816 71,20 28,80 2,47
19 305 2,5 404 260 289 953 69,67 30,33 2,30
20 318 2,7 447 173 228 848 73,11 26,89 2,72
21 320 3,2 452 121 168 741 77,33 22,67 3,41
22 327 3,3 438 135 173 746 76,81 23,19 3,31
23 340 3,1 559 150 202 911 77,83 22,17 3,51
24 345 3,65 736 356 359 1451 75,26 24,74 3,04
25 353 2,98 555 224 216 995 78,29 21,71 3,61
Průměr 244 1,94 236 97,64 149 483 62,15 37,85 1,89

Vzorek č. 
Poměr 

stonek : list  
P S/L
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 Z dat v tabulce 5 lze vyčíst, že s rostoucí výškou se zvyšuje hmotnostní 

procentuální zastoupení stonku oproti listu. Je zřejmé, že při sklizni v měsících, 

kdy bude mít tato invazní rostlina průměrnou výšku kolem 130 cm, bude větší 

zastoupení listů na jednotku hmotnosti, než při sklizni v období, kdy bude mít tato 

rostlina průměrnou výšku okolo 300 cm, kde převažuje výrazně hmotnost stonku. 

 Z obrázku 15 lze již podle předpokladů odvodit, že s rostoucí výškou rostliny 

roste také průměr dolní části stonku dr. Jelikož interval spolehlivosti R je poměrně 

vysoký (R=0,8823), ale není optimální (optimální je R=0,95 – 1), bylo by vhodné 

provést další měření pro zpřesnění.  

 Teoreticky můžeme použít rovnici regrese pro vytvoření vztahu pro výpočet 

výšky rostliny (L) ze známé dolní části průměru (dr) v tomto měřeném případě; viz níže 

rovnice 18.  
Rovnice 18: Výpočet výšky rostliny ze známé dolní části stonku z rovnice regrese 
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Obrázek 15: Grafická závislost průměrů dolní části stonku (dr) na výšce rostliny (L). 
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 Na obrázku 16 je zobrazena grafická závislost rostoucího hmotnostního poměru 

stonku k listu PS/L s rostoucí výškou rostliny. Z toho plyne, že vyšší rostliny obsahují 

větší zastoupení stonku. Pro přípravu poloprovozní směsi biosorbentu je tento poměr 

klíčový. Hodnotí, jaký má být v jednotce hmotnosti poloprovozního aktivovaného 

biosorbentu poměr hmotnosti stonku a listu charakterizující rostlinu nebo skupinu 

rostlin o určité výšce (L). Jelikož interval spolehlivosti R je poměrně vysoký 

(R=0,8618), ale není optimální (optimální je R=0,95 – 1), bylo by vhodné provést další 

měření pro zpřesnění.  

Závislost poměru stonku k listu  (PS/L) na výšce rostliny 

y = 0,012x - 1,038
R2 = 0,8618
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Obrázek 16: Grafická závislost poměru stonku k listu (PS/L) na výšce rostliny (L).  

 Teoreticky můžeme použít rovnici regrese z grafu v obrázku 16 pro vytvoření 

vztahu pro výpočet poměru stonku k listu (PS/L) ze známé výšky rostliny (L); viz 

rovnice 19. A tuto rovnici propojit s rovnicí 18, kdy známe pouze průměr dolní části 

stonku rostliny (dr); viz rovnice 20.  
Rovnice 19: Výpočet poměru stonku k listu (P S/L) ze známé výšky rostliny (L). [Odvozeno: Ružovič] 
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Rovnice 20: Výpočet poměru stonku k listu (P S/L) ze známého průměru dolní části stonku rostliny. 
[Odvozeno: Ružovič]  
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Příklad 

 Pro kontrolu lze uvést příklad, kdy změřený průměr dolní části stonku je 2,5, 

 z grafu na obrázku 16 je odečtena výška (L = 295cm) a pro kontrolu je odečten poměr 

stonku k listu 5,2≅S/LP .  

5,2498,220362,0cm5,20810,1P
20362,0d0810,1P

5,2502,2038,1cm295012,0P
038,1L012,0P

S/L

rS/L

S/L

S/L

≅=−⋅=
−⋅=

≅=−⋅=
−⋅=

 

 Pro další měření byla připravena poloprovozní směs stonku a listu s poměrem 

0,5 pro výšku rostlin cca 130 cm. Druhá poloprovozní směs stonku a listu má poměrem 

2,5 pro výšku rostliny cca 300. 

5.2 Odpady při výrobě modelového biosorbentu 

 Byla vytvořena tabulka 6, kde je uvedena produkce kapalných odpadů při výrobě 

1kg aktivovaného biosorbentu s předpokládanou ztrátou. Další je tabulka 7, kde jsou 

uvedeny energetické spotřeby a cena za danou energii. V těchto tabulkách lze zhodnotit, 

kde by se dalo na aktivaci ušetřit. Je nutno podotknout, že při aktivaci listu o frakci     

0 – 2 mm byla navážka neaktivované biomasy 40 g, ale výtěžnost po konci aktivace 

celkem 29 g, a tudíž vznikla ztráta 11 g biomasy (27,5%). Tato ztráta byla podobná také 

i u aktivace stonku s frakcí 0 – 2mm. Navážka stonku byla 40 g, výtěžnost na konci 

procesu 30 g, a tudíž došlo u aktivace stonku ke ztrátě 10 g biomasy (25%).  

 Tyto ztráty biomasy pohybující se okolo 25 – 27,5% mohou být přirozené. 

Došlo pravděpodobně k vyluhování rozpustných složek do aktivačních a promývacích 

roztoků. To dokazují distribuční diagramy (podkapitola 5.4), kde došlo k úbytku 

nejmenších částic pravděpodobným rozpuštěním během aktivace nebo agregací. Proto 

pro přepočty v tabulkách počítám s 30% ztrátou biomasy.  
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 Během aktivace vznikají jisté odpady, které není nutné řadit mezi nebezpečné.  

Neprokázalo se, že odpady mají jednu z nebezpečných vlastností podle zákona 

185/2001Sb.  

 Byl však prokázán fytotoxický účinek vodního výluhu suchých listů rostlin 

Reynoutria japonicka, Reynoutria x Bohemica, Reynoutria sachalinensis, snižující 

klíčivost semen hořčice bílé. Vodní výluh z listu Reynoutria japonica měl 

ve fytotoxickém testu klíčivosti 78% vyklíčených semen oproti kontrole (96% 

vyklíčených semen). [20] 

 U odpadních vod se předpokládá zvýšená CHSK, obsah kationu Ca, Mg, K, 

Na a  anionů Cl. Po analýzách bylo zjištěno CHSKMg u listu = 700 -1100 mg kyslíku.l-1 

a u stonku bylo CHSKMn okolo 518 mg kyslíku.l-1 už v polovině aktivace 

po 90 minutách u stonku a listu s velikosti částic 0 – 0,5 mm.  

 Odpadem jsou převážně kapaliny, tuhé a prachovité složky. Podrobnosti 

o množství vzniku odpadů uvádí tabulka 6.  Množství tuhých odpadů nebylo měřeno.  
Tabulka 6: Hrubá produkce kapalných odpadů při aktivaci biomasy 

Kapalina Množství kapaliny [l] (na 40 g 
neaktivované biomasy)

Množství kapaliny [l] 
(na 1 kg aktivované 

biomasy)
Aktivačn roztok HCl 8 285,71
Promývací kap. (H2O) 1 2 71,43
Promývací kap. (H2O) 2 1 35,71
Promývací kap. (H2O) 3 1 35,71
celkem 12,00 428,57  

 Vodné a stočné se platí také za odpadní vodu, cena za 1m3 společnosti OVaK 

pro rok 2011 i s DPH 62,37 Kč.m-3. Takže celková cena za odpadní vody pro výrobu 

1kg biosorbentu je cca 27 Kč.kg-1.  

 Je důležité hledat řešení pro snížení ceny biosorbentu a produkovaných odpadů, 

nebo najít způsoby druhotného využití vzniklých odpadů.  

5.2.1 Energetická bilance chemické aktivace modelového biosorbentu 
 Během aktivace je potřeba určité energie na sušení, mletí biomasy, následné 

míchání roztoků, tvorbu podtlaku při filtraci a konečné sušení. V tabulce 7 

je znázorněná energetická bilance během laboratorní aktivace. Také je nutno 

optimalizovat a dimenzovat proces tak, aby při poloprovozní výrobě došlo k větší 

produkci biosorbentu ve stejných přístrojích, nebo aby došlo k vyřazení některých 

procesů (dlouhé sušení, dlouhé míchání).  
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Tabulka 7: Energetická spotřeba během výroby biosorbentu [Ružovič] 

Proces Příkon 
[W]

počet hodin využití 
procesu 

Spotřeba 
energie [Wh] cena  Kč

sušení 1200 48,00 57600 311,5
mletí 1500 1,00 1500 8,1
míchání 75 3,00 225 1,2
podtlak pro filtraci 320 1,00 320 1,7
sítovaní 50 0,50 25 0,1
Celkem 59670,00 322,7  

 Cena je vypočítána jako násobek spotřebované energie a cenou jedné jednotky 

energie (Kč/W.h-1 ). Podle aktuálních cen je sazba D 01d pro malou spotřebu pro jeden 

watt u společnosti ČEZ v ceně 5,40776.10-3 Kč.Wh-1. [21]  

 Přepokládáme, že během jednoho tohoto cyklu lze vyrobit za nynějších 

laboratorních podmínek jednorázově 50 g biosorbentu. Pak jsou energetické náklady na 

jeden kilogram biosorbentu 6 454 Kč. 

 Podle výše zmíněných údajů mohu odhadnout cenu 1 kg biosorbentu. Odpadní 

vody mohu vypustit do kanalizace s poplatkem 27 Kč.kg-1 biosorbentu. Tuhé odpady 

se mohou stát součástí biologicky rozložitelných odpadů. Energetické náklady jsou 

značné, je to odhadem 6460 Kč na kilogram biosorbentu, práce zahrnuje zhruba 

8 pracovních hodin, což činí celkem i s daní odhadem 1000 Kč. Předpokládaná cena 

1 kg biomasy, která je použita jako vstupní surovina, je 1 Kč.kg-1 a připočteme-li další 

náklady na potřeby (512 Kč), získáme ve výsledku cenu 8000 Kč.kg-1 tohoto 

biosorbentu. Cena je víceméně odhadovaná a je nutno provést další podrobné studie 

z ekonomického hlediska a porovnat cenu biosorbentu s cenou iontoměničů nebo jiných 

používaných sorbentů.  

 Cenu sníží optimalizace procesu a hlavně vyšší produkce za stejný čas a další 

faktory, jako jsou typy spotřebičů a přístrojů, čas, postup, nižší cena za energii, 

suroviny, mzda a další. 

5.3 Měření popelnatosti aktivovaného a neaktivovaného biosorbentu 

R. japonica  

 V níže uvedených tabulkách 8 a 9 jsou zveřejněna data hmotností navážené 

biomasy před spálením (mB), hmotnost popele po spálení (mP) a hmotnost popele 

a váženky po spálení biomasy (mP+V).  Je zde vypočítána popelnatost u každého vzorku 

zvlášť a průměrná popelnatost ze dvou stejných měření.  
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 Popelnatost je u menších částic (0 – 0,5 mm) menší než u větších částic. Také je 

zřejmé, že neaktivovaný i aktivovaný list má větší obsah popela než neaktivovaný 

a aktivovaný stonek. Lze usoudit, že aktivovaný stonek (který převažuje v poměru 

k listu na jednotku hmotnosti u vyšších rostlin) má velice nízkou popelnatost a mohl by 

být vhodný pro použití a výrobu jak paliva typu biouhlí, nebo pro výrobu aktivního uhlí. 

Tabulka 8: Měření a výpočty popelnatosti u vzorku aktivované a neaktivované biomasy listu. 

min. max. mB [g] mP+V [g] mV [g] mP [g]

L N 0 2 1,0005 9,7909 9,7441 0,0468 4,68
L N 0 2 1,0009 12,3672 12,3216 0,0456 4,56
L A 0 0,5 1,0004 9,1127 9,0859 0,0268 2,68
L A 0 0,5 1,0001 10,4418 10,4140 0,0278 2,78
L A 0,5 2 1,0000 12,1739 12,1412 0,0327 3,27
L A 0,5 2 1,0002 11,4686 11,4369 0,0317 3,17

Frakce Aktivace
Měřené hmotnosti Popelnatost 

[%]
Velikost [mm] Průměrná pop. 

[%]

4,62

2,73

3,22

 

Tabulka 9: Měření a výpočty popelnatosti u vzorku aktivované a neaktivované biomasy stonku. 

min. max. mB [g] mP+V [g] mV [g] mP [g]

S N 0 2 1,0000 10,0129 9,9975 0,0154 1,54
S N 0 2 1,0003 9,4242 9,4092 0,0150 1,50
S A 0 0,5 1,0001 11,3060 11,3020 0,0040 0,40
S A 0 0,5 1,0009 12,0263 12,0224 0,0039 0,39
S A 0,5 2 1,0006 9,3928 9,3869 0,0059 0,59
S A 0,5 2 1,0001 9,5239 9,5177 0,0062 0,62

Frakce Aktivace
Měřené hmotnosti Popelnatost 

[%]

Velikost 
[mm]

Průměrná 
popelnatost 

[%]

1,52

0,39

0,60
 

5.4 Měření distribuce částic u vzorku aktivovaného a 
neaktivovaného biosorbentu R. japonica  

 Velikost částic a jejich distribuce ve vzorku, kde není známa minimální velikost 

částic, je důležitá, zvláště u jemných sypkých materiálů. Na velikosti částic závisí jejich 

biosorpční aktivní povrch, který ale zatím nebylo možno změřit u vzorku stonku a listu 

rostlinné invazní biomasy R. japonica. Tento sorpční aktivní povrch je také závislý 

na množství pórů. Póry se vyskytují především u stonku, tvoří je prázdné cévní svazky. 

 Důkaz cévních svazků, které jsou duté po vysušení, je zobrazen 

na mikrofotografii obrázku 17. Na této mikrofotografii jsou červenými šipkami 

zobrazeny cévní svazky o velikostech okolo 10 až 100 μm na řezu nerozdrceného 

stonku suché rostlinné biomasy R. japonica.  
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Obrázek 17: Mikrofotografie řezu stonkem R. japonica s prázdnými cévními svazky [Foto: Matýsek] 

 Měřením distribuce bylo ověřeno, že frakce 0-0,5 mm je skutečně složena 

převážně z částic okolo 200 – 500 μm, jak ukazují grafy distribuce na obrázcích 18, 19, 

20, 21.  

 

Obrázek 18: Distribuce částic u neaktivovaného stonku. [Ružovičová: AkzoNobel] 

 

Obrázek 19: Distribuce částic u aktivovaného stonku. [Ružovičová: AkzoNobel] 
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Obrázek 20: Distribuce částic u neaktivovaného listu. [Ružovičová: AkzoNobel] 

 

 

Obrázek 21: Distribuce částic u aktivovaného listu. [Ružovičová: AkzoNobel] 

 Byl vypočten rozdíl zastoupení částic mezi neaktivovaným a aktivovaným 

vzorkem v tabulce 10..  

Tabulka 10: Výpočty rozdílu procentuálního zastoupení částic mezi neaktivovaným a aktivovaným 

vzorkem. 

Rozdíl Rozdíl
Zastoupení 

(RSN)
Zastoupení  

(RSA) RS
Zastoupení 

(RSN)
Zastoupení  

(RSA) RS

μm % % % % % %
5 0,39 0,00 0,39 0,47 0,00 0,47

10 1,60 0,46 1,14 2,59 0,13 2,46
20 2,15 0,70 1,45 4,93 0,33 4,60
32 1,60 0,68 0,92 3,56 0,16 3,40
40 0,97 0,62 0,35 1,61 0,41 1,20
60 2,77 1,81 0,96 3,29 2,62 0,67
73 1,85 1,15 0,70 2,00 1,63 0,37
75 0,27 0,17 0,10 0,31 0,23 0,08
80 0,67 0,41 0,26 0,75 0,52 0,23
90 1,27 0,80 0,47 1,50 0,93 0,57
100 1,19 0,77 0,42 1,49 0,85 0,64
110 1,11 0,76 0,35 1,48 0,85 0,63
150 4,15 3,41 0,74 6,03 4,25 1,78
200 5,54 5,80 -0,26 8,19 8,04 0,15
400 26,73 33,75 -7,02 32,10 39,80 -7,70
500 12,58 15,45 -2,87 11,03 14,40 -3,37

Velikost 
částic 

(S)

Stonek List
Neaktivovaný Aktivovaný Neaktivovaný Akitivovaný 
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 Rozdíl zastoupení odhaluje úbytek (s kladnou hodnotou), nebo přírůstek částic 

(se zápornou hodnotou) o určité velikosti během procesu aktivace biomasy.  

 Rozdíl zastoupení částic RS je ovlivněn aktivací především u nejmenších částic 

od 5 μm do 200 μm. Rozdíl zastoupení částic naznačuje, že u velmi malých částic (10 – 

32 μm) je kolem 1 – 1,5% u stonku, ale u listu až 2 – 5%, z čehož vyplývá, že u listu 

došlo k největší změně distribuce částic. To mohlo být způsobeno aglomerací malých 

částic ve větší nebo jejich rozpuštěním. Celkově lze pozorovat, že aktivovaný vzorek 

má menší distribuci menších částic než vzorek neaktivovaný. Ale lze také konstatovat, 

že k nárůstů distribuce částic u aktivovaného vzorku došlo jak u listu, tak u stonku, 

ale pouze u větších částic 200 až 500 μm. To mohlo být způsobeno aglomerací menších 

částic.  

 Celkově lze zhodnotit, že aktivace ovlivňuje distribuci malých částic, ale není to 

příliš výrazné. 

5.5 Měření kinetiky biosorpce 

 Ve studiích Melčákové a kol. [10][18] autoři uvádějí, že optimální pH 

pro biosorpci pomocí rostlinné biomasy R. japonica je pH=6. Toto pH bylo zvyšováno 

při biosorpci Zn2+ pomocí roztoků NaOH o cNaOH=0,1 mol.l-1 a snižováno roztokem 

H2SO4 o 
42SOHc = 0,1 mol.l-1 . 

 Podle výsledku dalších studií [10][18] je zřejmé, že největší biosorpční 

schopnost má list a poté stonek invazní rostliny R. japonica Také je ověřeno, 

že je rychlejší průběh biosopce při koncentraci 10g biomasy.l-1 než u 1g biomasy.l-1; viz 

obrázek 22 a 23. Zde je popsán pokles koncentrace Zn2+ v roztoku v závislosti na čase 

biosopce u kořene, stonku a listu.  

 

Obrázek 22: Časový průběh biosorpce Zn2+ pomocí kořene (root), stonku (stems) a listu (leaves) 
rostlinnou biomasou R. japonica (biomasa o koncentraci 10g/l, pH 6, kation Zn2+ o koncentraci 10 

mg/l, při teplotě 25°C). [18] 
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Obrázek 23: Časový průběh biosorpce Zn2+ pomocí kořene (root), stonku (stems) a listu (leaves), 
rostlinnou biomasou R. japonica (biomasa o koncentraci 1g/l, pH 6, kation Zn2+ o koncentraci 10 

mg/l, při teplotě 25°C). [18] 

 Z grafů kinetických měření lze odvodit, že pro biosorpci Zn2+ o koncentraci 10 

g/l biosorbentu R. japoniaca (frakce stonek a list) se rovnováha ustálí už kolem 50. 

minuty. Proto předpokládám, že pro další měření při testování průmyslové směsi 

biosorbentu stonku a listu R. japonica bude stačit biosorbovat 60 minut při udržovaném 

pH = 6. 

5.6 Měření kinetiky biosorpce těžkých kovů v simulované odpadní 

vodě 

 V průběhu procesu se zde vyskytly předpokládané situace. Roztok simulované 

odpadní vody měl hodně kyselé pH před jeho úpravou cca pH=2. Simulovaná odpadní 

voda obsahovala také poměrně velké množství iontu Fe2+, Fe3+ a Al3+, které při vyšším 

pH tvoří sraženiny různých komplexů. Tyto fakta jsou důsledkem vznikající sraženiny 

při úpravě pH na hodnotu 6. Tyto sraženiny se během biosorpce nerozpustily, naopak 

byly zachyceny společně s biosorbentem na filtračním papíru. Tudíž tento experiment 

byl výrazně ovlivněn úpravou pH, která se v tomto případě jeví jako nevhodná. Proto 

vstupní koncentrace v čase 0 jsou velice nízké, v některých případech dokonce nulové, 

jak ukazují analýzy. Avšak tam, kde hodnoty koncentrací kovů jsou vyšší (u Zn2+ 

celkového Fe a Cu2+), lze sledovat kolísání (viz obrázek 24), případně pokles. Výjimkou 

je železo. Předpokládám, že jedna z forem železa (III nebo IV) se nerovnoměrně v čase 

uvolňuje a zase reaguje s roztokem a flokulační sraženinou. 

  I přesto, že filtrát je po biosorpci pravděpodobně téměř bez těžkých kovů, bylo 

by vhodné provést další měření podobného typu.  
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Změna koncentrace těžkých kovů v čase během biosorpce 
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Pokles Zn2+ v čase II. měř. Pokles Al3+ v čase II. měř.

pokles sumy Fe v čase II. měř. Pokles Cu2+ v čase II.měř.

 

Obrázek 24: Kinetika biosorpce těžkých kovů v simulované odpadní vodě. 

5.7 Biosorpce a desorpce Zn2+na list Reynoutria j. při různých 

vstupních koncentracích Zn2+ 

 Na následujícím obrázku 25 (grafu) je znázorněna průměrná závislost specifické 

sorpce na finální (výstupní) koncentraci Zn2+ označené cB po biosorpcí při pH = 6.

 V tabulce 11 jsou uvedeny hodnoty koncentrace Zn2+ v kyselině sírové 0,2M 

(desorpční činidlo) jako cc a koncentrace kovu ve vzorku po 60 minutové desorpci jako 

cD. Je zde vypočtena desorpce (q) a desorpční poměr (D). Desorpce udává, kolik mg 

Zn2+ bylo uvolněno z 1 g nasorbovaného biosorbentu. Desorpční poměr kovu je poměr 

koncentrace desorbovaného kovu po desorpci v desorpčním činidle ke koncentraci kovu 

před biosorpcí v kontaminované vodě. Hodnota desorpčního poměru (D) je v %. Udává 

o kolik % je roztok po desorpci zakoncentrovanější než roztok kovu před biosorpci. 

Charakterizuje vztah mezi biosorpci a desorpci. 

  Z tabulky 11 a obrázku 28, na kterém je graf, lze vyčíst, že s rostoucí 

koncentrací vstupujících iontů roste i finální koncentrace kovů v roztoku a hodnota 

specifické biosorpce, která se úplně neustálila, tudíž je možné zvýšit vstupní 

koncentraci zinku, dokud nenalezneme přesnou maximální biosorpci charakteristickou 

pro tuto biomasu. 
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Biosorpce Zn2+ při pH=6 na aktivovaný list Reynoutria J.
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Obrázek 25: Graf závislosti biosorpce tzv. sorpční izoterma.  

 Při desorpci bylo zjištěno, že s rostoucí vstupní koncentraci zinku roste také 

i desorpce, tedy množství Zn2+ uvolněného z 1 g biomasy.  

Tabulka 11: Tabulka desorpce. 

cA [mg.l-1] cB [mg.l-1] cc [mg.l-1] cD [mg.l-1] Biosorpce 
q

Desorpce 
qD

Desorpční 
poměr kovu D

průměr průměr průměr průměr [mg.g-1] [mg.g-1]
25,077 0,313 0,073 42,597 2,476 2,126 1,69
44,905 1,444 0,073 79,876 4,346 3,990 1,81

75,5055 4,732 0,074 115,423 7,077 5,767 1,52
96,8745 12,531 0,071 109,607 8,434 5,477 1,13  

 Desorpční poměr kovů (D) je kolísavý u rostoucí koncentrace iontu zinku. Lze 

říci, že se biosorpcí a následnou desorpcí s polovičním objemem desorpčního činidla  

zahustila koncentrace iontu 1,2x až 1,9x.  

5.8 Biosorpce Zn2+ na připravené poloprovozní aktivované 

biosorbenty PAB 0,5 a 2,5  

 Na obrázku 26 je výsledný graf závislosti specifické biosorpce biosorbentů PAB 

0,5 a PAB 2,5 na výstupní koncentraci zinku. Měření bylo provedeno dvakrát, abychom 
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ověřili přesnost průběhu biosorpce, poté byly použity průměrné hodnoty ze dvou 

identických měření. Lze zpozorovat, že dochází ke snížení změny specifické biosorpce 

při rostoucí výstupní koncentraci cf během biosorpce. Lze předpokládat, že maximální 

biosorpce je větší než 10 mg.g-1 a to při vstupní koncentrací zinku nad 200 mg.-1  

Závislost biosorpce Zn2+ na výstupní koncentraci Zn2+ 

při aplikaci poloprovozního aktivovaného biosorbentu 
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Průměr I. a II.  biosorpce Zn2+ na výstupní koncentrací pro PAB 0,5
Průměr I. a II.  biosorpce Zn2+ na výstupní koncentrací pro PAB 2,5"

 
Obrázek 26: Sorpční izoterma u PAB 0,5 a PAB 2,5. 

5.9 Desorpce Zn2+ z poloprovozní směsi biosorbentu PAB 0,5 a 2,5 

 V tabulce 12 jsou uvedeny výsledky výpočtu desorpce (UD) a desorpční poměry 

kovu (D). Bylo zjištěno, že s rostoucí teoretickou vstupní koncentrací zinku u biosorpce 

(x) dochází ke zvyšování desorpce UD, což znamená, že nabitá biomasa obsahovala více 

iontů u vzorku s rostoucí vstupní koncentrací u biosorpce. Bylo také zjištěno, že  

desorpční poměru kovu se pohyboval v různých rozmezích od zhruba 91%, čímž 

nedošlo k požadovanému zkoncentrování roztoku, a u jiného měření až po D=204%, 

čímž došlo k dvojnásobnému zakoncentrování roztoků než u původního 

dekontaminovaného roztoku.  

 Jednoznačně lze zhodnotit, že desorpci lze provádět kyselinou sírovou relativně 

efektivně, avšak při porovnání qx/y a UD je zřejmé, že se neuvolnil všechen zinek 

z biomasy, což je nežádoucí. Proto by bylo možná vhodné použít silnější kyselinu nebo 

změnit podmínky desorpce.  
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Tabulka 12: Výsledky desorpce na směsných biosorbentech. 

mx/y qx/y mB VD cC cD UD D

x y g mg.g-1 g l mg.l-1 mg.l-1 mg.g-1 %

200 2,5

75 2,5

100 2,5

25 2,5

50 2,5

200 0,5

10 2,5

75 0,5

100 0,5

0,156

0,156

0,156

Typ 
měření 

10 0,5

25 0,5

0,550

72,6

0,156

0,156

0,156

0,156

0,156

0,156

0,156

0,156

0,156

184,8

165,1

141,0

111,5

5,13

5,49

6,83

150,6

160,1

180,4

161,6

152,7

91,2

204,6

137,2

0,84

2,05

4,33

5,86

7,42

8,70

0,98

2,19

4,05

43,89

81,34

102

109,2

0,05

0,05

0,05

16,82

40,54

84,66

115,2

145,8

174,6

19,64

1,003

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,999

1,003

0,992

0,994

5,96

7,26

9,05

0,989

0,986

0,975

0,982

0,981

1,003

0,994

1,151

1,04

2,43

4,35

6,04

7,09

9,22

0,92

2,26

4,59

1,126

1,122

1,120

1,128

1,095

1,084

1,120

1,119

1,080

1,088

1,097

  

5.10 Dekontaminace odpadních vod pomocí poloprovozní směsi 

biosorbentu PAB 0,5 a 2,5 

 Výsledky dekontaminace odpadních vod pomocí aplikace biosorpce rostlinnou 

biomasou dopadly pozitivně. U vzorku odpadní vody 1V bylo dosaženo pod limitní 

koncentrace kovu v odpadní vodě, která byla původně až 3x nadlimitní. Vypočítaná 

biosorpce byla malá z důvodu velkého množství biosorbentu a nízké koncentrace kovu 

v odpadní vodě, ale z předešlých studií víme, že by biosorbent byl schopen pojmout 

mnohem více kovu. Podle teoretických výpočtů by 1 g biosorbentu dokázal vyčistit 

až 18 l odpadní vody 1V. 

 Avšak u druhého vzorku odpadní vody 2V už nebyla biosorpce tak účinná. 

Mohlo to být přítomností jiných neanalyzovaných kovů, které se biosorbovaly 

přednostně, také to mohlo být ovlivněno tím, že vzorek byl dodán jako velice kyselý 

(pH=1-2), po úpravě pH na 6 došlo k slabé koagulaci. I přes velké snížení koncentrace 

Zn2+ nebylo dosaženo podlimitní koncentrace u vzorku odpadní vody 2V, avšak 

lze konstatovat, že při zvýšení hmotnosti biosorbentu by jistě k tomu došlo.  

 V tabulce 13 jsou uvedeny výsledky z měření aplikace biosorpce pomocí 

rostlinné biomasy Reynutria j. při dekontaminaci odpadních vod z průmyslu.  
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Tabulka 13: Výsledky aplikace biosorpce pomocí rostlinné biomasy při dekontaminaci odpadní vody. 

Vstupní 
(ci)

Výstupní 
(cf)

mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1 l g mg.g-1

1V 0,507 0,151 0,16 0,1 1 0,036
1V 0,507 0,074 0,16 0,1 1 0,043
2V 0,786 0,294 0,16 0,1 1 0,049
2V 0,786 0,209 0,16 0,1 1 0,058
1V 0,507 0,089 0,16 0,1 1 0,042
1V 0,507 0,077 0,16 0,1 1 0,043
2V 0,786 0,238 0,16 0,1 1 0,055
2V 0,786 0,139 0,16 0,1 1 0,065

PAB 2,5 

Objem 
V

Hmotnost 
biosorbentu 

S

Biosorpce 
q

PAB 0,5

Typ 
biosrbentu 

Typ 
odpadní 

vody 

Reálná koncentrace 
Limitní 

koncentrace  
(NV 61/2003Sb)

 

 Pro zajímavost bylo teoreticky vypočítáno, kolik litrů odpadní vody 1V vyčistí 1 

g biosorbentu. Počítáme-li se specifickou sorpcí qs kolem 8 mg.g-1, jak ukazují výše 

uvedené postupy a níže uvedené výsledky, pak můžeme použít pro výpočet rovnici 15. 

  Budeme-li počítat s průměrnou výstupní koncentrací zinku u prvního (c1f) 

a druhého(c2f) měření označenou jako cf., pak ze vztahu specifické sorpce u rovnice 21 

lze odvodit objem maximálního množství dekontaminované vody V, předpokládáme-li, 

že hmotnost biosorbentu (S) bude 1g..   
Rovnice 21: Výpočet množství dekontaminované odpadní vody na 1 g biosorbentu. [odvozeno: 

Ružovič] 
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Příklad 

 U reálné odpadní vody 1V byla vstupní koncentrace Zn2+ ci=0,507 mg.l-1 

a po biosorpci biosorbentem typu PAB 2,5 byla výstupní koncentrace v dekonta-

minované vodě u prvního měření c1f=0,089 mg.l-1 a u druhého měření c2f=0,089 mg.l-1. 

Počítáme se specifickou sorpci qs=8 mg.g-1 na jeden gram u použitého biosorbentu PAB 

2,5. Kolik litrů vody je schopný tento biosorbent vyčistit při použití hmotnosti 

biosorbentu S=1 g. Z rovnice 21 lze vypočítat daný objem možné dekontaminované 

vody V tak, že vyjádříme V.  
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 Jeden gram tohoto sorbentu je schopen teoreticky dekontaminovat podle výše 

uvedených výsledků až 18,87 l odpadní vody typu 1V 

 Z těchto výsledků plyne, že aplikace biosorpce pomocí rostlinné biomasy při 

dekontaminaci odpadních vod je účinná. Lze snížit koncentrací těžkých kovů z nízkých, 

ale nadlimitních koncentracích na koncentrace kovu nižší nebo i pod povolené limity.  

5.11 Návrh poloprovozního dekontaminačního systému 

 Na základě studie biosorpčních procesů a následných experimentů prováděných 

metodou zvanou vsádkové technologie bylo zjištěno, že je třeba velice často směs 

práškové nebo sypké biomasy oddělit od dekontaminované nebo kontaminované vody 

pomocí filtrace. Tuhý biosorbent se oddělí přes přepážku (filtr) a poté je mechanicky 

odstraněn nebo dále využíván například pro desorpci. Tato metoda experimentu 

je nevýhodná z hlediska časté filtrace, velké spotřeby filtračních papírů, znečištění 

filtračního náčiní, jako jsou kádinky a nálevky, jež se musí znovu čistit 

a dekontaminovat, což značně zvyšuje spotřebu vody.  

5.11.1 Metoda TEA BAG 
 Pro poloprovozní dekontaminační systém navrhuji výrobu znovu využitelných 

sáčků nebo nádobek z porézního materiálu. Tyto nádobky či sáčky budou uvnitř 

obsahovat biosorbent o známé hmotnosti. Sáček nebo nádobka bude obsahovat 

ve vnitřním prostoru biomasu a nepropustí ji za perforovanou přepážku; viz obrázek 27.  

 Tato přepážka (membrána) musí být vyrobena z inertního materiálu. Inertním 

materiálem se jeví jako zajímavé plastické polymery či biologicky rozložitelný polymer, 

jenž bude jednoduše degradovatelný po skončení životnosti filtru. 

 Membrána či přepážka musí velice rychle propouštět kapaliny i o mírně vyšší 

viskozitě. Ve vnitřním prostoru by měl být biosorbent a jedna třetina až jedna polovina  

volného prostoru pro dokonalé promíchání biosorbentu s kapalinou uvnitř sáčku, 

kde bude probíhat samotná biosorpce.  
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Obrázek 27: Metoda TEA BAG 

 Tento systém zjednoduší technologii filtrace a manipulaci s biomasou, nebude 

docházet ke ztrátám biomasy. Podobná technologie je navrhována i ve studii T. H. 

Jefferse. [42]  

5.11.2 Kontinuální pásový TEA BAGS systém 
  Jde o sorbent nebo biosorbent umístěný v sáčku nebo nádobě, která propouští 

dovnitř kontaminovanou vodu reagující s biosorbentem; viz obrázek 28. V systému 

je napojeno několik pohybujících se takových biosorbentů různých nebo stejných 

vlastností. Kontaminovaná voda se dekontaminuje v průběhu času reakce 

s biosorbentem, jenž je v nádrži pro biosorpci. Čas styku biosorbentu s kontaminovanou 

vodou je ovlivněn rychlostí pohybu pásu, na kterém jsou TEA BAGS („čajové sáčky“) 

naplněné biosorbentem. Rychlost by měla být optimalizovaná tak, aby došlo k plnému 

využití biosorbentu.  

 Biosorbent poté putuje do nádrže s desorpčním činidlem, kde se desorbují 

kontaminanty. Je předpoklad, že hmotnost biosorbentu v této nádobě bude několika 

násobně vyšší v jednotce objemu kapaliny desorbentu, než v jednotce objemu kapaliny 

dekontaminované vody. To proto, aby došlo k několika násobnému zakoncentrování 

kontaminantů v desorpčním činidle. Cílem je uvolnit tolik kontaminantu těžkého kovu, 

aby vystupující koncentrace kovu v roztoku byla využitelná pro izolaci jednotlivých 

kovů jinými metodami, jako je třeba cementace, vysrážení nebo elektrolýza.  

 Po desorpci putuje biosorbent do regeneračního promývacího roztoku v nádobě 

s názvem promytí a následně do aktivační nádoby, kde se aktivují funkční skupiny. 

Biosorbent se pak v dalším cyklu suší a vrací se zpět na začátek cyklu a je připraven 

dekontaminovat odpadní vodu. V průběhu posledního aktivačního cyklu se přidávají 
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i nové ještě nepoužité TEA BAGS, aby se udržela rovnováha optimalizovaného 

procesu.  

 Výhodou tohoto systému je kontinuální proces, možnost regulace rychlosti 

průtoku vody, času biosorpce a desorpce, aktivace, dekontaminace, také různé 

optimalizace podmínek (udržování pH, teplota a další), možná kombinace různých 

selektivních biosorbentů v kombinaci s iontoměniči nebo dalšími jinými sorbety, které 

umí dekontaminovat i od jiných kontaminantů.  

 Nevýhodou je technická náročnost pro konstrukční řešení, možná vyšší spotřeba 

energie na dekontaminaci, nutná kontrola průběhu procesů a složitý systém řízení všech 

navazujících systémů.  

 

Obrázek 28: Kontinuální pásový TEA BAGS systém. 

5.11.3  Kontinuální trubkový PIPE systém 
 Jde o proces, kdy se propojí sada trubek, naplněných biosorbentem viz. obrázek 

29. V trubkách dochází k diskontinuální biosorpci. Diskontinuální biosorpční 

bioreaktory jsou postupně, v odlišných intervalech (např. 1/4; 2/4, 3/4 a 4/4 času), 

spouštěny tak, aby nedošlo k přerušení kontinuální dekontaminace. Po nasorbování 

biosorbentu následuje desorpce a to tak, že v trubce začne být přiváděno místo 

kontaminované vody desorpční činidlo. Desorpční činidlo je po desorpci odváděno do 

dalších částí procesů, kde probíhá izolace kovu, případně degradace kontaminantů. 

Po desorpci navazuje promývání, aktivace a případná výměna biosorbentu. Vše 

je propojeno tak, že je ve fázi např. 16 reaktorů do kterých je trubkovým systémem 

postupně přiváděna kapalina pro aktivaci, dekontaminaci, desorpci a promývání. 

 Pro udržení procesu je optimalizovat průtoky kontaminované vody, desorpčního 

činidla, promývacích kapalin a aktivačních roztoků. Také by v bioreaktorech měla být 

směs promíchávána, aby došlo ke kontaktu kapaliny se všemi částicemi biosorbentu.  
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 Výhodou této technologie je kontinuální proces, možná optimalizace podmínek 

rychlosti procesu. 

 Nevýhodou by mohly být systémy řízení procesu, které je nutno vyvinout. Další 

nevýhodou se jeví technická náročnost.  

 

 

Obrázek 29: Kontinuální trubkový (PIPE) systém. 
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6 Doporučení pro další postup ve výzkumu  

 Na základě výše zmíněných výsledků bych doporučil zaměřit se na zjištění 

přesné maximální biosorpce zinku a jiných kovů u rostlinné biomasy R. japonica. 

Také bych doporučil zaměřit výzkum na testování jiných průmyslově zajímavých 

inovativních rostlin, mezi které osobně navrhuji vláknité řasy, vláknité sinice, odpadní 

produkty rostlinného původu a pro průmysl zajímavou rostlinu všestranného využití 

Cannabis sativa.  

 Doporučuji pro budoucí experimenty používat již metodu TEA BAG, která 

usnadní manipulaci a technologii a odstraní zdlouhavý proces filtrace.  

 Mým dalším názorem je, že aktivace je příliš nákladná jak na čas, tak na objemy 

kapalin a produkci odpadních vod. Proto bych doporučil do budoucna snažit se najít 

jiné, ekonomičtější postupy, při kterém by byla vyšší produkce aktivované biomasy. 

Navrhuji biomasu aktivovat při vyšší koncentraci biomasy v objemu aktivačního 

roztoku a při použití vyšší koncentraci aktivační kyseliny. Také navrhuji snížit čas 

aktivace, a biomasu sušit přirozeně ne v sušárnách před drcením. Nebo ještě lepší by 

mohlo být biomasu drtit čerstvou a čerstvou ji aktivovat, sušit ji sterilně a přirozeně bez 

použití sušáren.  

 Mezi další experimenty navrhuji zaměřit se více na dekontaminaci odpadních 

vod z průmyslu a snažit se dostat koncentrace těžkých kovů pod limitní hodnoty; 

posléze se snažit desorbovat nasorbované kovy do roztoků o vysokých koncentracích, 

ale několikanásobně nižších objemech pomocí směsných nasorbovaných biosorbentů. 

Následně testovat možnosti extrakce desorbovaných kovů z těchto koncentrovaných 

roztoků pomocí srážení při určitém pH, extrakcí nebo elektrolýzou, případně jinými 

metodami. 

 V neposlední řadě navrhuji experimenty s testováním schopnosti recyklace 

biomasy pro další aktivací a použití pro biosorpci a pro desorpci. Bylo by zajímavé 

zhodnotit možnosti spalování této biomasy po desorpci metodou pyrolýzy 

nebo metodou oxidačního spálení a porovnat vzniklé emise s energeticky pěstovanou 

křídlatkou.  

 Jako jeden ze zajímavých výzkumů by byla studie kapalného odpadu, výluhu 

po aktivaci, jenž by měl obsahovat organické a anorganické látky s fytotoxickými 

účinky. Doporučuji zaměřit se na látky organického původu podporující růst plísní, 

který byl zjištěn, ale podrobně nezkoumán v rámci této práce. Také by zde mohly být 
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obsaženy látky ovlivňující povrchové napětí, jelikož roztoky během aktivace 

nepřirozeně pěnily. Doporučuji zaměřit se také na vliv výluhu na mikroorganizmy. 

Je pravděpodobné, že podle staré východní medicíny bude výluh obsahovat 

farmaceuticky a lékařsky významné sloučeniny různého charakteru.  

 Tato rostlina by měla být více zkoumána pro své druhotné využití po její šetrné 

likvidaci. Objemy této invazní biomasy jsou v přírodě nerovnoměrně rozprostřeny, 

ale v celkové hmotnosti všech objemů mohou představovat zajímavý a výhodný zdroj 

suroviny pro různé druhy využití. Dnes se tato biomasa nevyužívá a pálí se. Kdyby 

se našel systém jejího sběru a technologie pro využití, bylo by to velice výhodné.  



Bc.Tomáš Ružovič: Možnosti aplikace biosorpce pomocí rostlinné biomasy při dekontaminaci odpadních vod 

2011 68 

7 Závěr  

 Výsledky a diskuze z experimentů popisují dílčí výstupy z toho, vcelku složitého 

a relativně podrobného, výzkumu. Shrneme-li všechny výstupy, lze dojít k závěru, 

že rostlinná biomasa má potenciální využití v dočisťování průmyslových odpadních vod 

obsahujících těžké kovy, v tomto případě především zinek.  

 Rostlinná, invazní, nepříliš využívaná, ale velice potenciální průmyslově 

využitelná biomasa Reynoutria japonica je zde zvolena jako modelová rostlina 

pro aplikaci biosorpce při dekontaminaci odpadních vod. 

 Výsledky ukazují, že je nutno zjednodušit a optimalizovat aktivační proces, 

aby se snížila cena biosorbentu vyráběného z této modelové rostliny. Cena 

je odhadována na 7000 - 8000 kč/kg při výrobě sorbentu v laboratorních, nynějších 

podmínkách. Také je nutné se zabývat podrobněji vzniklými odpadními vodami 

obsahujícími výluh z rostliny s fytotoxickými účinky a s vysokou CHSKMn. Vysoký 

obsah organických látek může mít potenciální využití v chemickém, biotechnologickém 

nebo farmaceutickém průmyslu, ale to je třeba potvrdit dalšími podrobnými studiemi. 

 Spalovací zkoušky potvrdily, že po aktivaci biomasa obsahuje poměrně malé 

množství popele. Na tomto základě se může uvažovat i o využití použitého biosorbentu 

pro výrobu druhotné suroviny jako energeticky využitelné biomasy.  

 Dále výsledky dokazují, že specifická biosorpce Zn2+ při pH=6 je až 9mg.g-1 . 

Stále nebylo dosaženo při vyšších koncentracích zinku (200 mg.l-1) k ustálení 

rovnováhy, tudíž je předpoklad, že maximální biosorpce bude ještě vyšší!  

 Dekontaminace průmyslové odpadní vody 1V s obsahem zinku v nadlimitní 

koncentraci byla pozitivní. Bylo dosaženo podlimitních koncentrací těžkého kovu. 

 Dekontaminace odpadní vody 2V byla také pozitivní, bylo dosaženo ke snížení 

koncentrace zinku o více než polovinu, ale vzhledem ke kyselosti vzorku a možné 

přítomnosti dalších kovů nebylo dosaženo podlimitních hodnot koncentrace zinku. 

 Poloprovozní aktivovaná směs stonku a listu rostliny Reynoutria japonica může 

být použita pro dekontaminaci odpadních vod aplikací biosorpce při nízkých 

koncentracích Zn2+. 

 Výsledky desorpce ukazují, že lze účinně desorbovat Zn2+ z nasorbovaného 

biosorbentu pomocí kyseliny sírové.  
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 Výsledky v této diplomové práci splnily očekávání a cíl. Byla dokázána možná 

aplikace biosorpce pomocí rostlinné biomasy při dekontaminaci odpadních vod. 

Byl vysvětlen význam vztahu hmotnostního poměru stonku a listu pro výrobu 

biosorbentu. Byly znázorněny postupy přípravy biosorbentu a odhadnuty ceny 

biosorbentu. Byly navrhnuty poloprovozní systémy pro dekontaminaci odpadních vod. 

Bylo získáno mnoho užitečných výsledků tvořící základ pro další výzkumy.  

 Věřím, že práce bude přínosná nejen pro řešení problematiky dekontaminace 

odpadních vod, ale bude také odrazovým můstkem pro další výzkumy navazující 

na přímou aplikaci rostlinné či jiné biomasy v poloprovozním měřítku se zaměřením 

nejen na studium biosorpčních vlastností, ale také na technické řešení kontinuálních 

dekontaminačních systémů. 
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