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Anotace  

Tématem této diplomové práce je charakteristika funkce biosorbentu pomocí 

rentgenové analýzy. Teoretická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly, kterými jsou 

podstata sorpčního procesu, biosorpce, a RTG analýza. Sorpční procesy jsou rozděleny 

především na adsorpci, absorpci a desorpci. Kapitola týkající se biosorpce zahrnuje její 

základní popis, rozdíl mezi biosorpcí a bioakumulací, používané mikroorganismy a 

vybrané biosorbenty. RTG analýza popisuje především difrakci týkající se práškových 

materiálů. Následně praktická část charakterizuje použité biosorbenty, popisuje proces 

biosorpce (grafické a výpočtové zhodnocení) daného biosorbentu a uvádí výsledky 

z rentgenové analýzy.  

Klíčová slova: sorpční proces, adsorpce, absorpce, desorpce, biosorpce, bioakumulace,  

     biosorbenty, těžké kovy, RTG analýza, RTG difraktometrie 

Abstract 

The topic of this thesis is the characteristic function of biosorbents using X-ray 

analysis. The theoretical part is divided into three main chapters, which are the essence of 

the sorption process, biosorption, and X-ray analysis. Sorption processes are divided 

primarily on the adsorption, absorption and desorption. Chapter on biosorption includes the 

basic description, difference between biosorption and bioaccumulation, used 

microorganisms and selected biosorbents. X-ray analysis describes diffraction of powder 

materials. Then practical part characterizes used biosorbents, describes the process of 

biosorption (graphical and calculated evaluation) of the given biosorbents and finally 

shows the results of X-ray analysis. 

Keywords: sorption process, adsorption, absorption, desorption, biosorption,  

      bioaccumulation, biosorbents, heavy metals, X-ray analysis, X-ray diffraction 
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Seznam použitých zkratek 

 

AAS  atomová absorpční spektrometrie 

CR  koncentrační poměr 

E energie 

ER environmentální riziko 

Fe/S poměr železa a síry 

HDL  vysokodenzitní lipoprotein 

pH  potenciál vodíku 

RDA  doporučená denní dávka 

RDR  rezervy vyčerpání 

RTG  rentgenové  

S/L  poměr pevné látky a kapaliny 

SRB síran-redukující bakterie 

UL horní tolerovaný limit 

ŽP životní prostředí 

 

CO2 oxid uhličitý 

CS2 sirouhlík 

Fe1-xS obecný vzorec biogenních sulfidů 

H2 vodík (plyn) 

H2S sulfan 

LiF  lithium- fluoridový krystal 

MgO  oxid hořečnatý 

NaOH hydroxid sodný 

SO2 oxid siřičitý 

ZnS sulfid zinečnatý 
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1. Úvod 

Životní prostředí je rozsáhlý komplex vytvářející podmínky pro život na Zemi. 

Jednou z jeho nedílných součástí je také vodní prostředí. Bez vody není život, a proto je 

důležité, abychom dbali na její udržování ve vyhovujícím (čistém) stavu. Jedním 

z hlavních ukazatelů, narušujících tento stav, jsou těžké kovy často ovlivňující toxicitu 

vod.  

Existují způsoby, jak tyto kovy z vod odstranit a v lepším případě je odděleně znovu 

využít. K hlavní a v současné době nejdiskutovanější metodě používané k odstranění 

těžkých kovů z vod patří sorpční proces. Jak už ze samotného slova "sorpce" vyznívá, 

jedná se navazování (na daný sorbent).  V případě vodního prostředí je nejznámější metoda 

biosorpce za použití tzv. biosorbentů (sorbenty na přírodní bázi), kdy z laboratorního 

hlediska po provedení tohoto procesu získáme pomocí atomové absorpční spektrometrie 

koncentrace postupného nasorbování daného kovu, které je možné znázornit graficky a 

následně získat adsorpční izotermu. Biosorbentů existuje celá řada. Jedná-li se o 

mikroorganismy, mluvíme o nich v podobě bakterií, hub a řas. V případě přírodních 

materiálů se může jednat o biomasu rostlinného či živočišného původu. V poslední době 

patří mezi hojně využívaný typ biomasy odpadní materiály.  

Tato práce je zaměřená na charakteristiku použitého biosorbentu pomocí rentgenové 

analýzy. Díky RTG analýze je možné určit složení daného biosorbentu v %. Dále také 

stanovit velikost jeho krystalů a velikost hustoty těchto krystalů. Materiály zkoumané 

pomocí rentgenů bývají práškového původu, kdy je důležité dbát na dostatečné nadrcení 

vzorků na požadovanou velikost (co nejmenší) a jejich dostatečné utlačení a následné 

zahlazení.  

Cílem této práce je blíže nahlédnout do problematiky a získat informace o:  

1. Základy sorpčního procesu. 

2. Průběh procesu biosorpce. 

3. Rozdíl mezi biosorpcí a bioakumulací? 

4. Mikroorganismy a z nich vycházející biosorbenty. 

5. RTG analýza. 
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2. Podstata sorpčního procesu 

V posledních letech byl zaznamenán nárůst průmyslové činnosti vedoucí k hojnému 

používání těžkých kovů a nevyhnutelně tedy ke zvýšení toku těchto kovových iontů          

ve vodním prostředí. Cu, Cr, Cd, Pb, Hg, Zn, a Ni jsou nejběžnější těžké kovy vypouštěné 

do vodních toků magnáty všech průmyslových odvětví. Tyto kovové látky jsou extrémně 

stabilní, perzistentní a znečišťují životního prostředí, protože nemohou být degradovány 

nebo zničeny, mají tendenci se hromadit v půdě, mořském prostředí, sladkovodním 

prostředí a sedimentech. Přetrvávání těžkých kovů ve vodním prostředí je kvůli jejich 

extrémní toxicitě závažný environmentální problém vůči vodnímu, pozemskému životu     

a životnímu prostředí vůbec. Sorpce a biosorpce je jako alternativní a efektivní technologie 

v posledních letech široce zkoumána díky svému širokému spektru cílových znečišťujících 

látek, vysoké sorpční kapacitě a vynikajícímu výkonu. Nedávné studie biosorpce ukazují, 

že odpady mohou být použity jako potenciální biosorbenty  pro odstraňování těžkých 

kovů. [1]    

2. 1. Základní pojmy 

Mluvíme-li, o sorpci máme na mysli separační metodu, přičemž separace je proces 

oddělování jednotlivých složek směsi za účelem získání čistých složek [2].  

 

Obrázek č. 1: Základní rozdělení pojmů (zpracováno dle Sorpčních metod) [2] 
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Význam pojmů uvedených na obrázku č. 1 [2]:  

Sorpce- jedná se o reversibilní proces, jehož opakem je desorpce. 

Adsorpce- tento děj probíhá na fázovém rozhranní (kapalná fáze/tuhá fáze), přičemž se  na  

povrchu tuhé fáze koncentruje jedna, nebo více složek fáze kapalné. (adsorbent 

a adsorbát) 

Absorpce- tento děj probíhá na fázovém rozhranní, kdy dochází  

k nahromadění jedné nebo více látek uvnitř kondenzované fáze. (absorbent 

 a absorbát) 

Biosorpce- je, jak už z názvu vyplývá proces sorpce probíhající za pomocí neživých částí  

        buněk (biosorbentů). 

2. 2. Sorpce 

Jednoznačně je možné sorpci charakterizovat, jako komplexní proces, při němž 

dochází, jak k adsorpci, tak absorpci [3]. 

Adsorpcí se rozumí zapojení nahromaděné mezifáze určité koncentrace látek            

u povrchu nebo na rozhraní. K takovému procesu může dojít na rozhraní nějakých dvou 

fází, např. kapalina - kapalina, plyn - kapalina, plyn - tuhá látka, kapalina - tuhá látka. 

Absorpce je naopak proces, při kterém molekuly nebo atomy z jedné fáze pronikají téměř 

rovnoměrně mezi další fáze a tvoří s nimi celek.  

Adsorpci poprvé zpozoroval pro plyny v roce 1773 C. W. Scheel a následovalo 

řešení od Lowitze v roce 1785, které je nyní rozpoznáno jako významný fenomén            

ve většině přírodních fyzikálních, biologických a chemických procesech. Sorpce              

na pevných látkách, zejména aktivním uhlí se stala široce používanou operací pro čištění 

odpadních vod. [4] 

2. 2. 1. Adsorpce 

Jde o metodu používanou k oddělování složek, které jsou v malé koncentraci 

obsaženy v tekutinách (plynech či kapalinách). Proces probíhá tak, že uvedeme tekutinu    

do styku s pevnou (zrnitou) fází a složky dané tekutiny se adsorbují pomocí již uvedeného 
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pevného porézního povrchu. Adsorpce je obvykle závislá na molární hmotnosti nebo 

polaritě. Pevná fáze se nazývá adsorbens, adsorbovaná složka je adsorbát. 

Zmíníme- li adsorpci v plynné fázi, tak příkladem jejího uplatnění je odstraňování 

par rozpouštědel ze vzduchu stykem s aktivním uhlím. Užitím klimatizačních zařízení se 

ze vzduchu odstraňují zapáchající a jedovaté látky jako H2S a CS2 nebo odstraňování vodních 

par z plynů. Jako další způsob uplatnění je možné uvést adsorpci při dělení plynných směsí 

(dělení dusíku od kyslíku, dělení plynných uhlovodíků, izolace vodíku ze syntézního plynu). 

V oblasti kapalin jako jsou paliva a mazadla, organická rozpouštědla, rostlinné          

a živočišné oleje se adsorpce využívá k odstraňování pryskyřic, získávání bioproduktů 

(např. antibiotik, vitamínů, aromatizačních prostředků) k odstraňování znečištění vody 

ropou a jejími produkty při čištění odpadních vod, a při úpravě pitné vody z hlediska 

aroma, chuti a barvy. 

Materiály, které používáme, mohou být přírodní nebo syntetické. V případě 

syntetických materiálů se jedná o amorfní nebo mikrokrystalické struktury. Jako příklad je 

možné uvést aktivní uhlí, aktivní oxid hlinitý, silikagel, molekulární síta (přírodní či 

syntetické hlinitokřemičitany s velmi pravidelnou strukturou velmi jemných pórů)              

a syntetické pryskyřice. 

Adsorbenty mají hustotu povrchu v řádu 10
6
 m

-1
, kdy této hodnotě odpovídá průměr 

pórů v jednotkách až desítek nanometrů. Velikost průměrů pórů adsorbentů závisí            

na technologii jejich výroby. [5] 

Mechanismus transportu adsorbované složky 

Transport adsorbující se složky je znázorněn na následujícím obrázku č. 2.  

 

Obrázek č. 2: Mechanismus transportu (zpracováno dle D. Mika). [5] 
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Popis průběhu [5]:  

 mísení tekutiny, 

 transport složky mezi okolní tekutinou a vnějším povrchem, 

 difuze v tekuté fázi, 

 reakce na fázových rozhranních, 

 difuze v sorbovaném stavu. 

Druhy adsorpce 

Podle sil, které působí mezi rozpouštěnou látkou a povrchem pevné fáze je možné 

dělit adsorpci na [6]: 

Fyzikální adsorpci - pomocí van der Waalsových sil 

 - při nízkých teplotách 

 - adsorpční rovnováha nastává rychle 

 - náhodná vaznost molekul adsorbátu na povrchu adsorbentu 

 - možnost více vrstev molekul adsorbátu (dle sil a množství pórů) 

 - dochází k akumulaci 

 - vratný proces 

Chemisorpce - pevnější než fyzikální adsorpce 

  - působení elektronů mezi absorbentem a absorbátem 

  - jde o povrchovou reakci 

  - tvořena chemickými vazbami 

   - může se vytvořit jen jedna vrstva molekul adsorbátu 

  - nevratný proces 

Iontová adsorpce - probíhá pomocí elektrické přitažlivosti 

  - molekuly vázané Coulombovými přitažlivými silami 

 - tuhá částice získá pomocí adsorpce iontů elektrický náboj 

  - působením elektrostatických sil vznik druhé opačně nabité vrstvy  

  - následný vznik elektrické dvojvrstvy 
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Typy adsorbentů 

Základní dělení adsorbentů probíhá pomocí dvou parametrů [7]: 

 Podle polarity- polární adsorbenty (silikagel, hydratované oxidy, 

     hlinitokřemičitany) 

   - nepolární adsorbenty (aktivní uhlí) 

 Podle kyselosti- zásadité adsorbenty (hydratované oxidy) 

    - kyselé adsorbenty (silikagel, křemičitany) 

Typy adsorbátů 

K nejčastěji používaným plynům pro fyziosorpci patří dusík, argon a krypton. 

Každému z těchto plynů náleží určitá teplota měření. V případě dusíku 77 K stejně jako      

u kryptonu a u argonu je tato teplota 87 K.  

Dusík je nečastěji jako adsorbát využíván k určení plochy povrchu a distribuce 

velikosti pórů. Adsorpce kryptonu se obvykle používá pro určování a zpřesnění měření 

relativně nízkých specifických ploch povrchu a argon bývá speciálně používaný pro 

některé mikropórézní zeolity, které nelze měřit pomocí dusíku. [11] 

Adsorbéry 

Proces, ke kterému adsorbéry slouží se ve většině případů provádí v nehybné vrstvě 

zrnitého adsorbentu. K jiným možnostem řadíme provedení ve fluidní vrstvě, sesuvné 

vrstvě nebo pneumatický transport. Mluvíme- li o adsorpci v kapalině, je zde důležitým 

parametrem míchání suspenze adsorbentu. Zařízení používající se k procesu adsorpce, se 

pohybují od průměru 4mm (chromatografické kolony) do 12 m (fluidní adsorbér par 

rozpouštědel). 

Uplatnění adsorpce v kapalné fázi je významné, a to hlavně v případě čištění 

odpadních vod. Jako adsorbens se zde využívá aktivní uhlí. Pro základní charakterizaci lze 

uvést výšku adsorbéru až 10 m. Pracuje několik adsorbérů vedle sebe. Adsorpce v kapalině 

probíhá značně pomaleji než v případě plynné fáze, z čehož také vyplývá výškový rozdíl 

adsorbéru. Následná regenerace aktivního uhlí probíhá mimo adsorbér. K urychlení celého 

procesu se v kapalné fázi zavádějí mechanická míchadla. Po ukončení adsorpce je potřeba 
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odvést aktivní uhlí, čehož je dosaženo pomocí dalšího zařízení (sedimentačního, 

filtračního). [5] 

Adsorpční rovnováha 

Tato rovnováha je popsána pomocí určité funkce, a to v závislosti                             

na naadsorbovaném množství a na koncentraci. Podle toho zda proces probíhá za 

konstantní teploty nebo tlaku jsou tyto závislosti popsány. V případě konstantní teploty jde 

o popis pomocí izoterem, naopak v případě konstantního tlaku se jedná o izobary. Častěji 

se využívají izotermy, z nichž nejznámější jsou Langmuirova a Freundlichova. 

Langmuirova izoterma je obvykle využívána pro popis chemisorpce či elektrostatické 

adsorpce, kdy dochází ke vzniku monomolekulární vrstvy na povrchu adsorbentu               

a všechna aktivní místa na povrchu jsou rovnocenná. A co se Freundlichovy izotermy týče, 

tak ta se vztahuje na fyzikální adsorpci a adsorpci na heterogenním povrchu s různými 

aktivními místy. [7] 

Langmuirova adsorpční izoterma 

Lze ji formulovat pomocí rychlosti adsorpce a desorpce. Jedná se o analytický 

způsob, jak vyjádřit závislost adsorbovaného množství plynu (kapaliny) na povrchu tuhého 

adsorbentu, dále také na rovnovážném tlaku za konstantní teploty. Tento průběh je dán za 

předpokladu, že pravděpodobnost adsorpce je stejná na všech místech povrchu                    

a adsorbované molekuly se navzájem neovlivňují. [8, 9] 

 

Obrázek č. 3: Grafické a matematické vyjádření Langmuirovy izotermy (přepracováno dle 

Kadukové). [8, 9] 
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Legenda [9]: 

q- adsorbované množství na jednotku adsorbentu 

qmax- maximální adsorbovatelné množství 

b- rovnovážná konstanta 

pe- tlak plynu (adsorpce plynů) 

ce- koncentrace kapaliny (adsorpce kapalin) 

Freundlichova adsorpční izoterma 

Freundlichův model je empirický vztah a používá se v případě experimentálních 

údajů. Tato izoterma se dá také odvodit za předpokladu rostoucí volné energie při sorpci 

v log- fázi adsorbátu. Využití tohoto modelu je širší než v případě Langmuirovy izotermy. 

Freundlichova izoterma na rozdíl od Langmuirovy není lineární ani při nízkých tlacích. 

V případě vysokých tlaků nevykazuje limitní hodnotu adsorbovaného množství.  

Jde o nejstarší tvar analytického vyjádření závislosti adsorbovaného množství plynu 

(kapaliny) na tuhém adsorbentu a jeho rovnovážném tlaku (koncentraci) za konstantní 

teploty. [8, 9] 

 

Obrázek č. 4: Grafické a matematické vyjádření Freundlichovy izotermy (přepracováno dle 

Kadukové). [8, 9] 
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Legenda [8, 9]:  

q- specifická adsorpce 

ce- koncentrace kapaliny (adsorpce kapalin) 

pe- tlak plynu (adsorpce plynů) 

Kf- rovnovážná konstanta 

n- empirická konstanta 

 

BET adsorpční izoterma (Brunaerova- Emmetova- Tellerova) 

Je vhodná pro popis fyzikální adsorpce. Zakladatelé této izotermy vytvořili rozšíření 

Langmuirovy izotermy z monovrstvé adsorpce na vícevrstvou, a to za předpokladu, že na 

první naadsorbované vrstvě molekul se dále vytvářejí vrstvy působením 

mezimolekulárních sil. [3, 9] 

Vychází z mnoha předpokladů, jež nejsou vždy splněny, ale přibližují představu BET 

izotermy [10]: 

 povrch adsorbentu je plochý 

 adsorpční místa jsou homogenní 

 nedochází k interreakcím mezi adsorbovanými molekulami 

 adsorpční energie je kromě první vrstvy vždy rovna energii zkapalnění adsorbátu 

 vznik neomezeného množství adsorpčních vrstev 

 rychlost desorpce je v určité vrstvě rovna rychlosti kondenzace o jednu vrstvu níž 

 

Obrázek č. 5: Grafické a matematické vyjádření BET izotermy (zpracováno dle Kormunda). [3, 9] 
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Legenda [9]:  

q- adsorbované množství 

prel- relativní tlak, tj. p/p
s
 (poměr rovnovážného tlaku k tenzi nasycené páry) 

qm- množství naadsorbovaného plynu na jednotku hmotnosti 

C- konstanta 

n- počet vrstev 

Adsorpční kinetika 

Podle dynamiky může být studována kinetika adsorpce. Pokud jde o pořadí, 

rychlostní konstanta adsorpce je důležitým faktorem pro lepší výběr materiálu použitého 

jako adsorbentu, který by měl mít velkou adsorpční kapacitu a rychlou adsorpční sazbu. 

Většina adsorpcí je studována na modelech adsorpční kinetiky. Model někdy neodpovídá 

dobře pro celou řadu konstantních dob. [13] 

Dvěma nejčastěji používanými rovnicemi z hlediska adsorpční kinetiky jsou 

Lagergrensova rovnice pro model prvního řádu a Hoosova rovnice pro model druhého 

řádu. [14] 

Lagergrensova rovnice [14]: 

              

Hoosova rovnice [14]: 
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Legenda [14]: 

q- množství adsorbátu, které se naadsorbuje v závislosti na čase (mg/g) 

qe- množství adsorbátu adsorbovaného v rovnováze (mg/g) 

k1- rychlostní konstanta adsorpce prvního řádu (min
-1

) 

k2- rychlostní konstanta adsorpce druhého řádu (g/mg min) 

Obvykle je nejlepší model vybrán na základě lineárně regresní hodnoty koeficientu 

R
2
, který vypovídá o tom, jak dobře prochází teoretická čára naměřenými body. Kinetická 

adsorpce je lépe reprezentovatelná v případě modelu druhého řádu. [13] 

2. 2. 2. Absorpce 

Jde o děj probíhající na rozhranní dvou fází, kterými jsou plyn a kapalina. Dochází 

k rozpouštění plynu u povrchu kapaliny. Poté, vlivem difuze dochází k homogennímu 

rozptýlení rozpuštěné složky plynné fáze (absorbátu) v kapalině (absorbentu). Rozdíl od 

adsorpce spočívá v tom, že molekuly jedné fáze nezůstávají pouze na povrchu druhé fáze, 

ale pronikají do celého jejího objemu. Jedná-li se o tuhé látky, dochází k proniknutí přímo 

do krystalové mřížky. [3, 15]  

Absorpce slouží k [16]: 

 výrobě roztoků (např. produkce minerálních kyselin nebo nápojů), 

 výrobě čistých plynů (např. H2 či CO2), 

 k zachycování složek plynné směsi s malou koncentrací (např. odstranění SO2, CS2- 

ekologické důvody). 

Parametry při navrhování absorpce [16]: 

- vhodné rozpouštědlo, 

- vhodný výběr absorbéru, 

- nastavení teplot, 

- nastavení tlaku, 

- hodnota toku rozpouštědla, 

- rychlost proudění plynů průměrem absorbéru, 

- výška (délka) absorbéru, 

- mechanické příslušenství. 
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Rozpouštědlo použité při procesu absorpce většinou podléhá regeneraci, což je 

důvodem propojení absorbéru s desorbérem. Zmíněné propojení je uvedeno na 

následujícím obrázku č. 6.  

 

Obrázek č. 6: Absorpce s regenerací absorpčního činidla. [16] 

Legenda [16]: 

1- surový plyn 

2- plyn po absorpci 

3- regenerované absorpční činidlo 

4- roztok pohlceného plynu 

5- plyn vypuzený z roztoku 

6- vařák 

7- chladič 

Pro samotný proces absorpce je výhodné, aby tlak byl zvýšený a teplota snížená.       

A naopak v případě desorpce tlak snížený a teplota zvýšená.  
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Na absorpční činidlo jsou kladené stejné požadavky, jako na činidlo extrakční. 

K těmto požadavkům patří např.: selektivní rozpouštění, malá těkavost, nízká nákladovost, 

antikoroze, stabilita, nízká viskozita, nepěnivost a nehořlavost. Ztráty během procesu jsou 

významné, a proto je z ekonomického hlediska výhodné upřednostňovat levnější činidla. 

[16] 

Druhy absorpce 

 Fyzikální 

 Chemická 

 Smíšená 

Fyzikální (fyzikální rozpouštění)- plyn je dělen, protože jedna složka má vyšší rozpustnost,  

            než složky ostatní.  

Chemická (vzniká chemická sloučenina)- založena na reakci složky, kterou chceme  

separovat pomocí rozpouštědla (např.: 

odstraňování CO2  reakcí s NaOH).  

Smíšená- kombinace fyzikální a chemické absorpce. [17] 

Absorbéry 

Jedná se o zařízení pracující se spojitým nebo stupňovitým kontaktem dvou 

spolupůsobících fází. V obou případech je důležité před zahájením procesu výpočet 

výměníku hmoty.  

V případě adsorbéru se spojitým kontaktem fází stéká kapalina v tenké vrstvě (filmu) 

po povrchu výplně obsažené ve věžovém aparátu. Další možností je stékání kapaliny po 

svislém povrchu desek či trubek.  

Abychom dosáhli velkého mezifázového povrchu je zapotřebí rozptýlit kapalinu      

do kapek ve spojitém plynném prostředí nebo rozptýlit plyn v kapalině.   

Absorbéry se charakterizují na základě vlastní výšky či délky a průřezu, který je 

konstantní. [16] 

Technologické uspořádání a konstrukce [18]: 

 Dle toku plynu a kapaliny - souproudé  

- protiproudé  
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 Dle počtu vyměněných složek - jedna  

  - více než jedna 

 Dle účasti chemické reakce - bez chemické reakce 

 - s chemickou reakcí 

 Dle současné výměny tepla s okolím - izotermické 

  - neizotermické 

 Dle atmosférického tlaku - za zvýšeného 

  - za sníženého  

 Dle styku fází - se spojitým stykem 

 - s nespojitým stykem  

 Dle výstavby aparátu - s výplní 

 - bez výplně 

 Dle nuceného proudění - laminárního 

  - turbulentního 

 Dle volného proudění při - stékání kapaliny po náplni účinkem gravitace 

      - přirozeném proudění plynu 

         - probublávání plynu kapalinou  

      - volném pádu kapek v koloně bez výplně 

Aparatury používané k absorpci mají široké využití, přičemž názorným příkladem je 

chlazení technologických a odpadních plynů spojené s kondenzací par, v první řadě 

vodních par.  

Jde o jeden z výrobních článků. Tento způsob bývá také spojován se zachycením 

kapek nebo tuhých částic unikajících z předchozích technologických operací - z reaktorů 

pro rozklad minerálních surovin, neutralizačních a odpařovacích reaktorů. [18] 
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2. 2. 3. Desorpce 

K regeneraci adsorbentu a oživení adsorbované sloučeniny je nutný proces desorpce, 

jedná-li se o zpětný proces v případě absorpce, hovoříme o tzv. exsorpci. Studie desorpce 

pomáhají vysvětlit mechanismus sorpce. Desorpční rychlost je úměrná hnací síle                

a desorpční kinetika je velmi důležitá pro modelování dopravy škodlivin. Proces desorpce 

se obvykle provádí smícháním s vhodným rozpouštědlem. [13] 

Faktory ovlivňující desorpci [19]: 

- teplota kapaliny, 

- tlak, 

- uspořádání procesu, 

- rychlost přívodu plynu, 

- doba kontaktu obou fází. 

Plyny používané při desorpci [19]: 

- vzduch (odvětrávání), 

- vodní pára (propařování), 

- dusík, 

- kouřové plyny. 

Technické provedení [19]: 

 Kolony - výplňové 

 - rozprašovací 

 - patrové 

 - probublávané 

 Stripovací nádrže 

 Expanze z přehřátého roztoku 

Proces desorpce by měl sloužit k výnosu kovů v koncentrované formě, obnovení 

původního stavu sorbentu a k jeho opětovnému využití, bez fyzických změn a poškození. 

V pracovním procesu desorpce je potřeba posoudit možnost procesu a dále podmínky 

proveditelnosti. Desorpce může vyžadovat poněkud odlišné podmínky. Zatímco proces 

regenerace sorbentu probíhá za určitých podmínek (např.: promytím kovu vhodným 
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roztokem), tak v případě desorpce je potřeba charakterizace typu, síly a možnosti desorpce 

a optimálního stanovení.  

Začátkem je volba nejefektivnějšího řešení. V případě kationtových druhů je 

povolený způsob jemného kyselého praní. V testech desorpce je potřeba si uvědomit, že 

desorbovaný sorbent (kov) zůstává v novém roztoku. Tyto poznatky vedou ke vzniku 

desorpční izotermy, kdy je rovnováha silně posunuta k nevázaným sorbentům zůstávajícím 

v roztoku.  

Parametrem celkového procesu je poměr koncentrací (CR). Je zřejmé, že čím vyšší je 

CR, tím lepší je výkonnost celého procesu. Využití těchto koncentrovaných kovů se 

provádí pomocí procesu desorpce v jiném zařízení pomocí určitých operací. Nejčastěji jsou 

používány elektrolytické postupy.  

 

Obrázek č. 7: Celková efektivnost procesů. [4] 

Koncentrační poměr:  

Je dán podílem desorpce a kontaminovaného roztoku, přičemž daný poměr je 

vyjádřen pomocí koncentrací.  
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Legenda [4]: 

Cd- koncentrace desorpce 

Ci- koncentrace kontaminovaného roztoku vstupujícího do procesu absorpce 

Desorpce- S/L poměr 

S- pevná látka 

L- kapalina 

Jde o dávkovou rovnováhu s vysokým poměrem pevné látky ke kapalině, čímž 

vzniká hustá suspenze. Dále dochází ke špatnému procesu míchání. K tomu abychom 

docílili správného procesu míchání je potřeba převést suspenzi do kolony (viz.: obrázek    

č. 8) s intersticiálním (vmezeřeným) objemem kapaliny. V koloně probíhá kontrola pH. [4] 

 

Obrázek č. 8: Proces desorpce v S/L poměru. [4] 
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3. Biosorpce 

Jedním z hlavních úkolů environmentální politiky je ochrana kvality vody. Kvalita 

vody je závislá na přírodních podmínkách. Prvním ovlivněním je antropogenní činnost, 

zahrnující průmyslovou a hospodářskou činnost, osídlování a jiné činnosti s tím spojené. 

Hlavním faktorem rizikovosti v oblasti vod jsou těžké kovy. Jejich výskyt je zde nežádoucí 

hlavně vůči vysoké toxicitě a mobilitě, neboť se mohou v kapalném prostředí 

transformovat na ještě toxičtější sloučeniny.  

Technologií k odstranění těchto sloučenin existuje mnoho. Rostoucí zájem se 

objevuje u technologií zajišťujících účinné a nevratné snížení koncentrace těchto 

rizikových faktorů s ohledem na životní prostředí. Aktuální jsou biologické procesy 

s využitím mikroorganismů, které dělíme podle biochemických a fyzikálních pochodů, kdy 

dochází k vazebné reakci mezi živou nebo mrtvou organickou hmotou a kovem. [20] 

Práce z oblasti biosorpce byly objeveny již před více než 20 lety. K úplně první 

zmínce o biosorpci patří studie iontové výměny z roku 1935 Adamse a Holmese. Dále 

v roce 1948 Rothstein zjistil skutečnost, že uran se ve formě neznámých komplexů zachytí 

na povrchu buněk kvasinek. Ruchhoft zpozoroval z hlediska koncentrace plutonia jeho    

60 % snížení ve vodě s aktivovaným kalem. Polikarpov v roce 1966 zjistil schopnost 

akumulace radionuklidů v mořském ekosystému. A postupně docházelo k vývoji                

a hromadění poznatků až dodnes.  

Biosorpcí se všeobecně označuje schopnost organismů zachytit velké množství kovů, 

které se nacházejí v daném roztoku v určité technologické praxi. Je ovšem důležité 

uvědomit si, zda se jedná o schopnost zachytit kovy pomocí živé nebo mrtvé buňky, což je 

také hlavní rozdíl mezi biosorpcí a bioakumulací. [8] 

Biosorpce a bioakumulace se podílejí na cyklech hmoty v daném prostředí. Tyto 

procesy jsou prováděny neustále na všech typech biomasy. V přirozeném prostředí člověk 

není schopen převzít určitou kontrolu nad těmito postupy, ale mohou najít uplatnění 

v průmyslové praxi, a to v rámci řízeného procesu. K biosorpci a bioakumulaci dochází 

také ve všech přirozených biologických procesech čištění odpadních vod a ve všech 

bioremediačních technologiích. Biosorpce a bioakumulace se liší v tom, že v prvním 
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procesu dochází k navázání znečišťující látky na povrch buněčné stěny a ve druhém 

případě dochází k nahromadění znečišťující látky uvnitř buňky.  

Biosorpce je jednoduchý fyzikální postup, který připomíná tradiční adsorpci nebo 

iontovou výměnu. Rozdíl spočívá v sorbentu, který je v tomto případě biologického 

původu. Jde o metabolicky pasivní proces. Na základě tohoto je dosaženo rovnováhy. Dále 

děj pokračuje v procesu bioakumulace. První etapou je biosorpce a pak následuje fáze 

spojená s dopravou znečišťující látky dovnitř buňky, čímž se zvyšuje koncentrace buňky. 

Aby k tomuto mohlo dojít, musí být splněny některé podmínky. Bioakumulace je kultivací 

mikroorganismu v přítomnosti znečišťující látky, která má být odstraněna. [21] 

3. 1. Proces biosorpce 

Jde o děj, pomocí kterého čistíme odpadní vodu od nežádoucích toxických kovů. 

Účastní se zde různé typy mikroorganismů (biomasa), na které se kovy naváží. Biomasa je 

poté regenerována. Následuje desorpce za účelem znovuzískání daného kovu, celý tento 

proces je schematicky uveden na obrázku č. 9.  

 

Obrázek č. 9: Schematické znázornění procesu biosorpce (přepracováno dle K. Chojnacka). [21] 
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3. 2. Biosorpce a bioakumulace 

V podstatě se termín bioakumulace používá, jako synonymum biosorpce. Ale tyto 

dva procesy se charakterizují základními faktory a parametry, které je od sebe odlišují 

(viz.: tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Parametry odlišující biosorpci a bioakumulaci (přepracováno dle K. Chojnacka). [21] 

 

  

  

Biosorpce Bioakumulace 

Pasivní proces 

Mrtvá biomasa 

Kovy vázány na povrchu 

Adsorpce 

Reversibilní proces 

Živiny nejsou nutné 

Jednostupňový proces 

Rychlý proces 

Bez kontroly metabolismu 

Žádné nebezpečí toxického účinku 

Nedochází k buněčnému růstu 

Středně pokročilá rovnovážná 

koncentrace kovových iontů 

Aktivní proces 

Živá biomasa 

Kovy vázány na povrchu i uvnitř 

Absorpce 

Částečně reversibilní proces 

Živiny jsou povinné 

Dvoustupňový proces 

Pomalý proces 

S kontrolou metabolismu 

Nebezpečí toxického účinku 

způsobené kontaminanty 

Dochází k buněčnému růstu 

Nízká rovnovážná koncentrace 

kovových iontů 
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Parametry zmíněné v tabulce č. 1 popisují v podstatě podmínky průběhu daných 

procesů. Dále máme také parametry, které ovlivňují celkový průběh, kterými mohou být 

náklady, pH, teplota, údržba, selektivita, všestrannost, stupeň a hodnocení absorpce, afinita 

(souhrn vazebných schopností), regenerace a využití toxické látky (viz.: tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2: Srovnání vlastností biosorpce a bioakumulace (zpracováno dle Vijayaraghavana). 

[22] 

 Biosorpce Bioakumulace 

Náklady 

nízké 

nákladná především 

doprava 

vysoké 

nákladná údržba 

pH 

ovlivňuje absorpční 

kapacitu 

široký rozsah pH 

buňky silně ovlivněny v extrémních 

hodnotách pH 

Teplota nemá vliv na proces vážně ovlivňuje proces 

Údržba/skladování 
snadné ukládání a 

použití 

k zachování kultury je potřebná 

vnější přeměna energie 

Selektivita 

špatná, může být 

zlepšena úpravou 

biomasy 

lepší než u biosorpce 

Všestrannost poměrně dobrá nepříliš flexibilní 

Stupeň 

adsorpce/absorpce 
vysoký 

nízká absorpce vzhledem k citlivosti 

buněk na vysoké koncentrace 

toxických látek 

Hodnocení 

adsorpce/absorpce 
rychlá pomalejší než u biosorpce 

Toxická afinita 
nejvyšší za výhodných 

podmínek 
závisí na toxicitě znečišťujících látek 

Regenerace, 

znovuvyužití 

nejvyšší možnost 

regenerace 
velmi omezené možnosti 

Využití toxické 

látky 

při správném výběru 

adsorbentu možné 

je možné, ale biomasa se nevyužívá 

pro další cyklus 
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3. 3. Organismy používané k biosorpci 

K odstranění kovů z daných roztoků se používá biomasa prokaryotických organismů, 

rostlin, hub a také živočichů. Biomasa je z různých typů hledisek odlišná. V případě 

biosorpce bývá sjednocována na základě schopnosti vázat ionty z vnějšího prostředí. Řasy 

v řádech tisíců koncentrují anorganické ionty, prokaryotické organismy, mechy a houby, 

kdy z daného prostředí získávají k životu potřebné látky. Jedná-li se o živočichy, dochází 

k získávání daných látek odlišným způsobem.  

U těl rostlin, hub a živočichů je jejich základem eukaryotická buňka. V procesu 

biosorpce je nejdůležitější buněčná stěna (stavba a chemické složení). Nachází se na 

povrchu buňky nad cytoplazmatickou membránou, čímž odděluje buňku od vnějšího 

prostředí, z čehož vyplývá, že její hlavní funkcí je ochrana buňky. Pro proces biosorpce je 

zajímavá interakce mezi buněčnou stěnou a kovovými ionty. [8] 

3. 3. 1. Charakteristika prokaryotických organismů 

Do této skupiny organismů řadíme bakterie a sinice, které z hlediska biosorpčního 

využití představují velkou skupinu. Většinou se používají živé organismy. Co se složitosti 

týče, převládá eukaryotická buňka nad prokaryotickou. Prokaryotická buňka nemá jádro 

oddělené od cytoplazmy pomocí jaderné membrány. Rozmnožování organismů je ale 

velice rychlé. [8] 

Dělení bakterií podle buněčné stěny [24]: 

 Gram-pozitivní- barvivo pronikne do fixované buňky a udrží se v ní i po delším  

  promývání v lihu 

 Gram-negativní- bakterie se sice také obarví, ale barvivo se vypláchne působením  

 etanolu 

Základní složkou buněčné stěny je peptidoglyken. Zásobními látkami v cytoplazmě 

jsou glykogen a kyselina poly-β-hydroxymáselná. [23] 
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3. 3. 2. Charakteristika a složení buněčné stěny řas 

Buněčná stěna řas je tvořená více vrstvami mikrofibrilární matrice. V matrici je       

ve větším množství zastoupena celulóza. Obal matrice je tvořen oxidem křemičitým           

a uhličitany. Orientace mikrofibril buněčné stěny může být buď paralelní, nebo náhodná. 

Zastoupení celulózy může být 1-90 % z celkové hmoty, přičemž amorfní materiál 

představuje různé glykoproteiny. Vnější povrch řas tvoří slizový obal, který může 

obsahovat uronové kyseliny důležité pro proces sorpce.   

K funkčním skupinám přítomným na povrchu řas patří: 

- hydroxylová (-OH), 

- fosforylová (-PO3H2), 

- amino (-NH2), 

- karboxylová (-COOH), 

- tiolová (-SH). 

Hnědé a červené řasy obsahují ve své buněčné stěně charakteristické látky.               

U hnědých řas je to např.: carragenin měnící se v přítomnosti draslíku v gel. Alginát je 

v mořských řasách přítomný ve formě solí K
+
, Na

+
, Ca

2+
 a Mg

2+
. Z červených řas se 

získává agar (agar-agar). [8] 

3. 3. 3. Charakteristika a složení buněčné stěny hub 

Houby jsou stélkaté organismy jednobuněčné či vícebuněčné. Dále se také jedná        

o eukaryotní heterotrofní organismy. Živiny z prostředí přijímají pomocí organických 

látek. Základní stavební jednotkou hub je chitin a β-glukan. Zásobní látkou je glykogen     

a tuky. V buňkách jsou přítomny mitochondrie. [23] 

Struktura buněčné stěny je monovrstvá a mikrofibrilární. Vrstvy této struktury lze 

rozdělit, jak je uvedeno na obrázku č. 10 díky ultrastrukturnímu pozorování takto [8]: 

 vnější vrstvy s obsahem amorfního glukanu (vázaný β-1,3 a β-1,6 vazbami) 

 pod vnější vrstvou je síť tvořená glykoproteiny v proteinové matrici 

 další vrstvou je více či méně přerušovaná vrstva proteinů, 

 nejvnitřnější vrstvou jsou chitinové mikrofibrily v proteinech 
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Obrázek č. 10: Vrstvy tvořící buněčnou stěnu hub (zpracováno dle Kadukové). [8] 

Legenda [8]:  

1- nejvnitřnější vrstva 

2- přerušovaná vrstva proteinů síť glykoproteinů 

3- síť glykoproteinů 

4- vnější vrstva 

Vrstvy nejsou jasně ohraničené, přecházejí jedna do druhé. Tloušťka buněčné stěny 

je okolo 125 nm. V případě rostoucí buňky je tenčí, okolo 50 nm složená pouze 

z glukonové vrstvy a vrstvy chitinu.  

Charakteristika polymerů tvořících buněčnou stěnu hub [8]: 

 chitin- polymer N-acetyl-D-glukozaminu 

 celulóza- polymer D-glukopyranózy 

 glukan- polymer hexózy a pentózy a někdy i uronové kyseliny 

Pevnost těchto řetězců je zajišťována proteiny, lipidy a polysacharidy. Součástí 

buněčné stěny jsou také pigmenty, polyfosforečnany a anorganické ionty.  

K funkčním skupinám přítomným v buněčné stěně hub patří [8]: 

- karboxylová (-COOH), 

- amidové (R2-NH-chitin, R-NH2- chitozan), 

- tiolová (-SH), 

- fosforečnanová (-PO4
3-

), 

- hydroxidová (-OH). 
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3. 4. Techniky biosorpce 

Proces biosorpce slouží k odstranění nebo následně zpětného využití kovů z daných 

roztoků. Spočívá v kontaktu pevné fáze s kapalnou. A co se kontaktu těchto dvou fází týče, 

tak uspořádání může být diskontinuální, semikontinuální nebo kontinuální.  

Základním postupem biosorpce (viz.: obrázek č. 11) je přidání biosorbentu do 

roztoku s kovem, kdy dojde k samotnému procesu a následuje filtrace této směsi. 

Přefiltrovaná kapalina je následně poslána na analýzu (AAS), analýzou je zjištěna 

počáteční koncentrace daného kovu a jeho klesající hodnoty koncentrace v průběhu 

biosorpce  v daných časových intervalech. Dále se také určí specifická adsorpce, která je 

charakterizována podílem hmotnosti kovu, který je naadsorbovaný na povrchu sorbentu     

a hmotností použitého sorbentu. [4, 8] 

 

Obrázek č. 11: Základní schéma procesu biosorpce (zpracováno dle Volesky a Bahadir). [25, 26] 

Od tohoto základního typu biosorpce se rozvíjejí další tři nejznámější typy průběhu 

biosorpce. K těmto typům patří kolona sorpčního systému s nehybným ložem (vlevo), 

kolona sorpčního systému s fluidním ložem (uprostřed) a sorpční systém uskutečněný 
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v daném reaktoru, a to s nepřetržitým mícháním (vpravo). Všechny tyto typy jsou 

znázorněny na obrázku č. 12.  

 

Obrázek č. 12: Tři nejznámější typy průběhu biosorpce (zpracováno dle Thomas a Davis, 

Vainshtein a Volesky). [4, 27, 28] 

Legenda [4]: 

1- přívod roztoku obsahující kov 

2- odpadní voda bez obsahu kovu 

A- kovem zatížený biosorbent 

B- hromadný přesun obsahu 

3. 5. Biosorbenty 

Biosorbenty jsou materiály mikrobiálního původu, mořské řasy nebo dokonce typy 

rostlinné biomasy. Pro aplikaci je potřebná úprava daného biosorbentu do formy granulí    

o velikosti 0,1- 3 mm s požadovanou tuhostí a propustností, aby byly schopné odolat tlaku 

v koloně. Mohou být také chemicky upravené pro lepší výkon. Biosorbenty jsou schopné 

přímé sorpce kovových iontů z různých druhů vodných roztoků. V tabulce č. 3 jsou 

uvedeny významné těžké kovy využívané v různých odvětvích a jejich možnosti 

interference. Tabulka č. 4 je jejich environmentálním zhodnocením v ŽP. [4]  
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Mezi tak velkým množstvím biomasy je složité vybrat vhodný biosorbent. Základem 

pro výběr daného sorbentu je izoterma určující rovnováhu daného sorpčního procesu. 

K dalšímu kritériu při výběru patří praktická aplikace sorbentu, jeho dostupnost                   

a ekonomický faktor. [31] 

Tabulka č. 3: Významné průmyslové odvětví s použitím těžkých kovů. [29] 

Existují tři základní parametry, podle kterých jsou kovy hodnoceny vzhledem k ŽP. 

Jsou to environmentální riziko (ER), rezervy vyčerpání (RDR) a kombinace již dvou 

zmíněných.  

Tabulka č. 4: Hodnocení těžkých kovů podle 3 základních parametrů. [29] 

Relativní priorita ER RDR ER a RDR 

Vysoká 

Cd 

Pb 

Hg 

- 

Cd 

Pb 

Hg 

Zn 

Cd 

Pb 

Hg 

Zn 

Střední 

- 

Cr 

Co 

Cu 

Ni 

Zn 

- 

- 

Co 

Cu 

Ni 

- 

- 

- 

Co 

Cu 

Ni 

viz.: vysoká 

Nízká 

Al 

- 

Fe 

- 

Cr 

Fe 

Al 

Cr 

Fe 

3. 5. 1. Bakteriální biosorbenty 

Jedná se o univerzální a nejhojnější typy mikroorganismů, které představují 

významnou část živé biomasy. Jsou schopné hromadit kovové prvky s vysokou kapacitou. 

Průmysl Kovy Možné interference 

těžební operace 
Cu, Zn, Pb, Mn, U… (kationty) 

Cr, As, Se, V… (anionty) 

Fe, Al 

sírany, fosforečnany 

galvanické operace Cr, Ni, Cd, Zn Fe, povrchově 

zpracování kovů Cu, Zn, Mn Fe, Al, povrchově 

uhelné energie Cu, Cd, Mn, Zn… Fe, Al 

jaderný průmysl U, Th, Ra, Sr, Eu, Am… Fe 

speciální operace Hg, Au a drahé kovy  
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Bakterie jsou používané jako biosorbenty vzhledem k jejich malé velikosti, 

všudypřítomnosti, schopnosti růstu v kontrolovaných podmínkách a především také jejich 

vysoké odolnosti vůči okolním environmentálním vlivům. Mezi bakterie řadíme druhy 

Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Escherichia, Micrococcus, atd. [31] 

Tabulka č. 5: Vybrané bakteriální biosorbenty vybraných těžkých kovů s nejvyšší biosorpční  

  kapacitou.  

 

 

Hodnoty týkající se těžkého kovu Zn jsou znázorněny výrazněji (oranžovou barvou), 

a to z důvodu, že v praktické části této diplomové práce je při procesu biosorpce použit 

právě zinek. 

3. 5. 2. Řasy jako biosorbenty 

Řasy jsou oblastí zájmu při hledání nových biosorbentů. A to vzhledem k jejich 

vysoké sorpční schopnosti a jejich snadné dostupnosti v prakticky neomezeném množství 

(moře, oceány). Nicméně ze statistik vyplývá, že řasy byly v minulosti k procesu biosorpce 

jako biomasa využívány podstatně méně než houby a bakterie. Literatury uvádějí tři 

základní druhy řas, kterými jsou řasy hnědé, červené a zelené. Upřednostňovány jsou řasy 

hnědé. Mají vyšší absorpční kapacitu než řasy zelené a červené. Hlavním důvodem jejich 

častého využití je jejich vyšší sorpční schopnost. [31] 

Tabulka č. 6: Vybrané řasy jako biosorbenty vybraných těžkých kovů s nejvyšší biosorpční  

     kapacitou.  

Kov Název a typ řasy 
Biosorpční kapacita 

(mg/g) 
Zdroj 

Zn Laminaria japonica (mořská řasa) 91,6 [27] 

Pb Fucus vesiculosus (hnědá mořská řasa) 220-370 [4] 

Cu Chlorella kessleri (sladkovodní řasa) 1260 [8] 

Cd Ascophylum nodosum (hnědá mořská řasa) 215 [4] 

Ni Sargassum natans (hnědá mořská řasa) 24-44 [4] 

Kov Název bakterie 
Biosorpční kapacita 

(mg/g) 
Zdroj 

Zn Bacillus firmus 418 [30] 

Pb Citrobacter sp. 4000 [4] 

Cu Bacillus firmus 860 [30] 

Cd Pseudomonas sp. 278 [31] 

Ni Pseudomonas fluorescens 99,8 [8] 
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3. 5. 3. Houbové biosorbenty 

Jde o velkou a různorodou skupinu eukaryotických mikroorganismů. Třemi 

skupinami hub mající velký praktický význam jsou plísně, kvasinky a houby. Vláknité 

houby a kvasinky byly z hlediska vaznosti kovových prvků pozorovány již v mnoha 

případech. Houby jsou všudypřítomné v přirozeném prostředí a důležité v průmyslových 

procesech. Řada morfologií je nalezena z jednobuněčných kvasinek na polymorfních         

a vláknitých houbách.  

Přítomnost těžkých kovů ovlivňuje metabolickou aktivitu houbových a kvasinkových 

kultur, které mohou mít vliv na fermentační procesy, což vytvořilo zájem o chování hub, 

vzhledem k přítomnosti těžkých kovů. U biosorpce jsou v oblasti zájmu kvasinky a plísně. 

Plísně jsou vláknité houby a kvasinky jsou jednobuněčné houby. [31] 

Tabulka č. 7: Vybrané houbové biosorbenty vybraných těžkých kovů s nejvyšší biosorpční  

     kapacitou.  

Kov Název a typ houby 
Biosorpční kapacita 

(mg/g) 
Zdroj 

Zn Sacharomyces cerevisiace (kvasinka) 14-40 [4] 

Pb Absidia orchitis (houba) 351 [4] 

Cu Aspergillus terreus (houba) 224 [31] 

Cd Penicillium chrysogenum (plíseň) 210 [31] 

Ni Penicillium chrysogenum (plíseň) 260 [31] 
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4. RTG analýza 

První zmínky o RTG difrakci jsou staré přes sto let. O první objev paprsků X se 

v roce 1895 zasloužil pan Röntgen. V roce 1912 němci Max von Laue, Walter Friendlich   

a Paul Knipping ozářili krystal modré skalice RTG svazkem a zjistili, že rozptýlená energie 

se od krystalu šíří pouze v určitých směrech zatímco v jiných vyhasíná.  

Skutečnost, že v RTG difrakčním obraze daného krystalu musí být zakódována 

informace o jeho vnitřní struktuře, si uvědomil Wiliam L. Bragg. V letech 1912 až 1922 

určil za přispění svého otce W. H. Bragga krystalové struktury prvků (diamantu, grafitu, 

mědi), jednoduchých anorganických sloučenin (chloridu sodného a draselného, sfaleritu, 

fluoritu, pyritu, kalcitu, korundu, spinelu, ledu) a první organické látky (naftalenu).  

U nás v roce 1950 objevil RTG strukturní analýzu fyzik Allan Línek řešením 

struktury ethylendiamonium-tartarátu pro vysvětlení mechanismu jeho piezoelektrických 

vlastností.  

V roce 1962 došlo k vyřešení průniku struktury biologických makromolekul, za což 

z oblasti chemie obdrželi Nobelovu cenu John C. Kendrew a Max F. Perutz za strukturu 

lobulárních proteinů, v lékařství Francis H. C. Crick, James D. Watson a Maurice H. F. 

Wilkins za určení molekulární struktury nukleových kyselin pomocí RTG paprsků.  

Brzdou širší aplikace v oblasti RTG strukturní analýzy v oboru chemie se stala 

v začátcích relativní pomalost. Velkým pokrokem bylo následné zdokonalení techniky 

v této oblasti experimentů a metod pěstování monokrystalů, vývoj matematických metod 

řešení struktury a znatelný skok ve vývoji počítačové techniky. [32, 33] 

4. 1. Rentgenové záření 

Rentgenové záření (RTG, X-ray) je krátkovlnný (kratší než v případě ultrafialového 

záření), vysoce energetický svazek elektromagnetického spektra. RTG svazek je proud 

energetických částic - fotonů s energií E, nebo elektromagnetické pole definované vlnovou 

délkou  a frekvencí . [34, 35] 

Vzniká při prudkém pohybu (dopadu) svazku elektronů s vysokým obsahem energie 

na vhodný materiál. Při této interakci může dojít k vypuzení elektronu z energetické 

hladiny atomu, čímž dojde k ionizovanému stavu daného atomu. Elektron, který se uvolní 
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(fotoelektron) opouští atom s kinetickou energií. Přeskupení elektronů způsobuje vznik 

RTG charakteristického záření, které je pro každý prvek rozdílné, čímž vznikají jedinečné 

hodnoty vlnových délek vznikajícího RTG záření. [36] 

Interakce RTG záření s hmotou 

Vyvolává řadu procesů, které dělíme do 3 základních skupin [37]: 

1. Comptonův jev 

2. RTG fluorescence 

3. Pružný rozptyl 

Dopadá- li RTG záření na atomy studovaného materiálu, dochází k jeho difrakci       

a rozptylu v nejrůznějších směrech. Braggův zákon stanovuje podmínky, za kterých 

dochází ke konstruktivní interferenci difraktovaného záření, přičemž směr difraktovaného 

svazku je přesně definován. [36] 

Braggův zákon 

W. H. Bragg (otec) a W. L. Bragg (syn) odvodili jednoduchý vztah popisující rozptyl 

RTG záření na krystalové mřížce.  

 

Obrázek č. 13: Odvození Braggova zákona. [38] 

 

Legenda [38]: 

n- řád difrakce 

λ- vlnová délka (hodnota, kterou známe, je dána materiálem rentgenky) 
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θ- úhel dopadu RTG záření (měříme) 

d- mezirovinné vzdálenosti (to co nás zajímá) 

4. 2. RTG difraktometrie 

Uspořádání ideálního krystalu je periodicky trojrozměrné. Pro určení struktury 

daného krystalu se používá monochromatický RTG svazek záření, čímž získáme 

pozorovatelný difrakční obraz. Dojde k pružnému rozptýlení primárního RTG svazku na 

elektronech měřeného krystalu. Tento jev a jeho důsledky popisuje již zmíněná Braggova 

interpretace. Difrakci je jinak možné nazvat také reflexí.  

V difrakčním obraze se nachází analyticky využitelné veličiny, kterými jsou intenzity 

a úhly jednotlivých difrakcí. V případě některých difrakcí se může objevit nulová intenzita, 

což bude mít za následek jejich vyhasínání.  

Hodnoty intenzit následně slouží k přesnému stanovení pozice atomu a teplotně- 

vibračních parametrů. Dále dle polohy difrakce se určí rozměr elementární buňky a ze 

systematického vyhasínání prostorová skupina.  

Pro experimenty se používají monokrystaly či polykrystalický materiál. V případě 

monokrystalů mluvíme o monokrystalové RTG strukturní analýze. Jedná- li se o strukturu 

z polykrystalických (práškových) dat, hovoříme o práškové RTG strukturní analýze. [32] 

Difrakční techniky patří k nedestruktivním metodám pevných fází. Experimentální 

pole je zde široké. Difraktované záření může být rentgenové, elektronové nebo neutronové 

a jeho zdrojem rentgenka, synchrotron, zdroj elektronu či reaktor. Nejrozšířenější je 

rentgenová difrakce, která využívá konvenčních zdrojů (rentgenek) a její nejběžnější 

aplikací je prášková metoda. [39] 

4. 2. 1. Základy rentgenové difrakce 

Nejdůležitější je rentgenka, tedy zdroj záření. Při dopadu elektronů urychlovaných 

v rentgence na terčík se vyzáří vlnové záření série K, které zahrnuje tři charakteristické 

vlnové délky β, α1 a α2. Tyto vlnové délky mají určité hodnoty pro každou antikatodu.  

Záření vychází z ohniska, které je buď bodové, nebo čárové, ale vždy se šíří ve 

svazku. Pohlcením v materiálu štěrbin se odstíní nepotřebné paprsky. Lepším způsobem je 

použití monochromátoru, který se často umisťuje mezi vzorek a detektor. [39] 
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4. 2. 2. Technika získání práškových difrakčních dat 

K nejjednoduššímu typu patří uspořádání, kdy svazek dopadá na (práškový) vzorek  

a buď jím prochází, nebo se odráží. V konstrukci difraktometru se střetávají dvě hlediska, 

kterými jsou kvalita snímaných dat a rychlost jejich registrace. Na následujícím obrázku   

č. 14 je schematicky znázorněn difraktometr pro práškové materiály.  

 

Obrázek. 14: Schéma difraktometru pro práškovou analýzu (přepracováno dle Filipa). [38] 

Legenda [38]: 

1- rentgenka 

2- divergenční clona 

3- vzorek (práškový) 

4- protirozptylová clona 

5- monochromátor 

6- detektor- clona 

7- detektor 

Poté co projde svazek paprsků jednotlivými body jde z detektoru signál do počítače  

a na monitoru dojde k rentgenografickému vyhodnocení. Velkou výhodou difraktometrů je 

možnost regulace vlnové délky právě pomocí monochromátoru a možnost změny optiky 

svazku. [38] 
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5. Experimentální část 

V této části diplomové práce je na začátek provedena charakteristika zkoumaných 

materiálů, následně popsán proces biosorpce na vybraném biosorbentu a provedeno 

zhodnocení pomocí grafického znázornění. Dále je zde uvedena rentgenová analýza, jejíž 

výsledky jsou graficky zpracovány a také zaznamenány pomocí rentgenografického 

záznamu a celkově zhodnoceny. 

5. 1. Charakteristika zkoumaných materiálů 

Pro praktickou část jsem si vybrala tři vzorky známého složení, které jsem si 

označila jako bílý minerál (periklas), žlutý a černý. Mnou pojmenovaný černý vzorek 

(biosorbent) mi poskytl ústav geotechniky SAV v Košicích. A žlutý vzorek byl připraven 

na VŠB-TUO na institutu environmentálního inženýrství Mgr. Hanou Vojtkovou, Ph.D. 

V následujícím textu budu tyto vzorky charakterizovat a uvedu jejich přesné složení.  

5. 1. 1. Bílý minerál- Periklas 

V tomto případě se jednalo o oxid hořečnatý, což je bílá krystalická látka, která se 

v přírodě vyskytuje jako minerál periklas (v malém množství). Jeho empirický vzorec je 

MgO. Ve velkém množství se vyskytuje jako magnezit (Mg CO3) a dolomit (Mg, CaCO3). 

Magnezit na bázi žáruvzdorného materiálu s obsahem oxidu hořečnatého může být získaný 

díky kalcinaci při 500- 700 °C. Dalším jeho zdrojem může být mořská voda, kdy je sůl 

bohatá na tuto sloučeninu. Při tomto procesu získání je zapotřebí promývání, tlaková 

filtrace, sušení a kalcinace v rotační peci při 750- 900°C. [40] 

 

Obrázek č. 15: Zobrazení oxidu hořečnatého pomocí optického mikroskopu. 
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5. 1. 2. Žlutý biosorbent 

Tento biosorbent charakterizovala bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Jde o 

acidofilní, mezofilní, obligátně chemolitoautotrofní bakterii. Z morfologického hlediska je 

charakterizována jako gramnegativní tyčinka, o průměru 0,3 – 0,5 μm, délky 1 - 1,7 μm, 

s polárně umístěným bičíkem a slizovitým pouzdrem na povrchu. Roste nejlépe při teplotě 

28 - 30 ° C a pH 2, ale může také růst při pH 1 nebo nižší.  

Jejich výskyt je vázaný na přírodní prostředí obsahující rudní tělesa uhelných ložisek 

a jejich acidofilní odvodnění je důležité pro bakterie průmyslových biotechnologií 

používaných k získání kovů pomocí procesů bioloužení, biotěžby nebo bioflotace. 

Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii z oxidace Fe
2+

 iontů, rozpustných                

a nerozpustných sulfidů, síry a rozpustných sírových látek na experimentální bázi, také 

oxidací Cu
2+

, Sn
2+

, Se
2+

 a U
4+

. V případě určitých druhů bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans je důležitá fixace ekologické funkce této bakterie dusíkem, která se 

uskutečňuje pomocí této bakterie v přirozeně acidofilním prostředí.  

 

Obrázek č. 16: Zobrazení minerálu vzniklého přítomností bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans    

    pomocí optického (vlevo) a elektronového mikroskopu (vpravo). 

Bakterie z rodu Acidithiobacillus patří mezi nejlepší studované bakterie, které 

získávají energii prostřednictvím oxidace redukovaných sloučenin železa a síry.                

V současné době je kapacita některých minerálních oxidací využívána                                  

v biohydrometalurgii, při bakteriálním loužení a izolaci těžkých kovů z anorganických 
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sloučenin. Metabolické aktivity bakteriálního kmene mají v podobě kyseliny sírové             

a těžkých kovů negativní vliv na životní prostředí- uvolňují se do okolí.  

Bakteriální kmen Acidithiobacillus ferrooxidans byl poprvé izolován v roce 1947 

Colmerem a Hinklem. Taxonomie byla sjednocena v roce 1970, kdy bylo u dosud 

popsaných druhů Ferrobacilus ferrooxidans a Ferrobacillus sulfooxidans zjištěno, že 

reprezentují jeden druh Thiobacilus ferrooxidans, později označen jako Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Nedávné důkazy naznačují vysokou míru genetické různorodosti v rámci 

Acidithiobacillus ferrooxidans izolátů, které jsou pravděpodobně stále mylně klasifikovány 

jako jeden druh. [41, 42] 

5. 1. 3. Černý biosorbent 

V případě tohoto biosorbentu se jednalo o sulfidy železa připravené použitím 

metabolismu síran-redukujících bakterií. Biogenní tvorba nerostů železa v důsledku 

zásadní aktivity mikroorganismů v poslední době přitahuje stále větší pozornost 

mikrobiologů, geologů a biofyziků.  

 

Obrázek č. 17: Zobrazení biogenních sulfidů železa pomocí elektronového mikroskopu. [43] 

Jedním z možných způsobů tvorby minerálů s obsahem železa je jejich extracelulární 

srážka vyvolaná disimilovanými síran-redukujícími bakteriemi. Síran-redukující bakterie 

(SRB) jsou anaerobní heterotrofní organismy, které využívají celou řadu organických 

substrátů a síranů jako koncové elektronové akceptory, které způsobují redukci 

bakteriálního síranu na sirovodík. Sirovodík vyrobený redukcí síranu hraje hlavní roli         
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v imobilizaci sulfidů kovů v sedimentech, ale také byl aplikován při bioremediacích kovů 

ve vodách a výluzích. 

V prostředí bohatém na železo, jako je forma SRB sulfidů železa, je známo, že je zde 

sloučenina Fe1-xS. Biogenní sulfidy mohou zahrnovat mackinawit, pyrit, markazit, greigit  

a pyrhotin. Produkty jsou závislé na chemickém složení. Podle některých růstů bakterií 

může být z Fe1-xS za SBR podmínek vyrobený magnetický biogenní sulfid železa. 

Magnetické Fe1-xS tvoří extracelulární povlak na bakterii, která je dobrým adsorbentem 

díky poměru mimořádně velké plochy povrchu k objemu. Kapacita adsorpce bakteriálně 

vyrobeného FexSy  byla značně probádaná jako alternativa pro znovuvyužití těžkých kovů  

z vodního okolí. Struktura Fe1-xS je složitý a na pevné látky bohatý systém široké řady 

sloučenin, ve tvaru Fe1-xS. Mohou existovat kationtové vady poskytující aktivní adsorpční 

místa. Tyto strukturní faktory Fe1-xS jsou obsaženy v magnetických vlastnostech sulfidů 

železa, které jsou v poměrně proměnlivé závislosti přesné povahy poměru Fe/S. Redox-

potenciál, který řídí oxidační stav Fe, má zásadní význam pro výrobu Fe1-xS. 

5. 2. Měření účinnosti sorpčního procesu 

V této části bylo mým úkolem provést biosorpci pomocí vybraného biosorbentu. 

Jako biosorbent jsem si vybrala minerál tvořený přítomností bakterii z rodu 

Acidithiobacillus ferrooxidans (žlutý biosorbent). Tento vzorek jsem si rozdělila na tři 

stejně velké části, které jsem si přesně zvážila na analytických vahách, přičemž jsem si tyto 

naměřené hodnoty poznamenala do svého laboratorního deníku. Následně jsem pomocí 

míchacího zařízení provedla biosorpci a z výsledků vypočítala sorpční schopnost pro daný 

kov (v tomto případě pro zinek) a tyto výsledky znázornila pomocí adsorpční izotermy. 

5. 2. 1. Pomůcky: 

- aparatura k promíchávání vzorku (proces biosorpce) 

- plastové nádobky s uzávěrem 

- analytické váhy 

- laboratorní lžička 

- filtrační nálevka 

- filtrační papír 

- kádinky 

- pipety 
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5. 2. 2. Chemikálie  

- vzorek (minerál vzniklý přítomností bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans) 

- síran zinečnatý (ZnSO4) s hodnotou pH=5,03 

- kyselina dusičná (HNO3, 65 %) 

- destilovaná voda 

5. 2. 3. Postup 

1. Vzorek (biosorbent), který tvořil minerál (v práškovém stavu) vzniklý přítomností 

bakterie z rodu Acidithiobacillus ferrooxidans jsem si nejprve zvážila, čímž jsem zjistila 

jeho celkovou hmotnost, kterou jsem rozdělila na tři rovnoměrné díly. 

 

Obrázek č. 18: Ukázka použitých analytických vah. 

2. Jednotlivé části vzorku jsem přesypala do předem určených (čistých) plastových 

nádobek s uzávěrem. 

3. Ke každému vzorku jsem přidala z předem připraveného roztoku síranu zinečnatého   

10 ml tohoto roztoku. Sorpční roztok byl připravován s co nejvyšší koncentrací zájmu. 

4. Plastové nádobky jsem pořádně uzavřela a upevnila na zařízení sloužící k procesu 

biosorpce, čímž bylo zajištěné pravidelné promíchávání roztoku. 
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Obrázek č. 19: Ukázka použitého míchacího zařízení. 

5. Míchání začalo u všech vzorků ve stejnou dobu, ale každý vzorek byl z tohoto zařízení 

odebrán v jiném intervalu, kterými bylo 30, 60 a 90 minut. 

6. Na konci kontaktní doby jednotlivých intervalů jsem od sebe oddělila pevnou látku      

do kapaliny pomocí filtrace. 

7. Po provedení filtrace jsem ze získaného filtrátu, neboli kapaliny, která protekla přes 

filtr, odebrala 2 ml, ke kterým jsem přidala 25 ml destilované vody a 1ml kyseliny 

dusičné. 

8. Tento postup jsem provedla u všech třech časově odlišných vzorků. 

9. Takto připravené vzorky jsem pořádně uzavřela v plastových nádobkách, které jsem si 

čitelně označila. 

10. Označené vzorky jsem poslala na analýzu (AAS).  

11. Z výsledků AAS (atomové absorpční spektrometrie) jsem si vypočítala specifickou 

adsorpční schopnost qs a adsorpční schopnost v jednotlivých časových intervalech. 

12. Dle výsledků adsorpční schopnosti s použitím fitovacích modelů jsem znázornila 

adsorpční izotermy. 

5. 2. 4. Tabulky 

Tabulka č. 8: Navážky vzorků (žlutého biosorbentu). 

 

 

Číslo vzorku Hmotnost (g) 

1 0, 403 

2 0,404 

3 0,406 
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V případě navážek jsem se snažila navážit skoro stejné hodnoty a to pomocí 

analytických vah, které byly v laboratoři k dispozici. 

Tabulka č. 9: Výsledky zkoušek (AAS) z biosorpce žlutého biosorbentu. 

Číslo vzorku 
Zn (mg/l) 

výsledek chyba 

0 7,05 ±0,36 

1 0,91 ±0,05 

2 0,70 ±0,04 

3 0,73 ±0,04 

Tyto výsledky byly tzv. pseudovýsledky a chyby pseudochybami tudíž je bylo 

potřeba přepočítat na skutečné výsledky a chyby. Přičemž roztok vzorku č. 0 (síranu 

zinečnatého) byl o objemu 10ml a následně naředěn v poměru 1: 1 destilovanou vodou, 

z čehož vyplývá, že výsledek pro vzorek č. 0 musí mít dvojnásobnou hodnotu.  

Tabulka č. 10: Přepočet výsledků z AAS (žlutý biosorbent). 

Číslo vzorku 
Zn (mg/l) 

výsledek chyba 

0 14,1 ±0,72 

1 12,74 ±0,7 

2 9,8 ±0,56 

3 10,22 ±0,56 

Oranžovou barvou jsou naznačeny hodnoty vzorku č. 0, kdy se jednalo o počáteční 

koncentraci síranu zinečnatého.  

Tabulka č. 11: Hodnoty získané z AAS, přepočítané a z nich získané hodnoty adsorpční  
       schopnosti žlutého biosorbentu. 

Číslo 

vzorku 
Čas (h) 

Zn (mg/l) Zn (mg/g) 

Koncentrace 

v roztoku 

 

Sorpce 
Specifická 

sorpce qs 

Sorpce q 

0 0 14,1 0 

0,0970 

0 

1 0,5 12,74 1,36 0,0337 

2 1 9,8 4,3 0,1064 

3 1,5 10,22 3,88 0,0956 
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Hodnoty výsledků jsem uvedla již v předchozí tabulce, pomocí nich jsem od 

výsledku vzorku č. 0 postupně odečítala hodnoty výsledku vzorku 1, 2 a 3. Následně jsem 

vypočítala sorpci specifickou a jednotlivé sorpce uvedené v tabulce.  

Tabulka č 12: Výsledky žlutého biosorbentu získané pomocí fitování v MATLABU (Hoosův         

  a  Lagergrensův model). 

 

Zjištěné hodnoty FIT 1 FIT 2 

qe (mg/l) 5, 96 10,01 

R
2 0,8851 0,8808 

R
2
 (upravené) 0,8276 0,8211 

k1, 2 0,8411 0,0505 

V případě FITU 1 se jednalo o použití Lagergrensova modelu pro fitování a případě 

FITU 2 o použití Hoosova modelu. Těmito metodami byla zjištěna rovnovážná 

koncentrace (qe), rychlostní konstanta (k1,2) a teoretická čára mezi body znázorňující 

ideální průběh (R
2
). V případě R

2 
je hodnota 1 nejlepší, které můžeme dosáhnout (ideální 

případ). Důležité tedy je, aby se tato hodnota co nejvíce přibližovala hodnotě 1.  

5. 2. 5. Grafy 

Prvním grafickým znázorněním jsem vyznačila přepočítané výsledky z analýzy         

a k nim jejich přepočítané chyby (naznačené přímo u daných bodů). Chybové úsečky jsou 

rozděleny na osy x (chyby z analýzy AAS) a y (časová chyba, ± 5 minut).  

 

Obrázek č. 20: Grafické znázornění koncentrace Zn
2+

 v roztoku. 
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Následně jsem tento graf z programu Microsoft Office Excelu přepracovala pomocí 

fitování v programu MATLAB, použitím vzorců definujících Hoosův a Lagergrensův 

model pro vytvoření adsorpční izotermy. Od původní koncentrace jsem postupně odečetla 

jednotlivé koncentrace vzorků, čímž jsem dostala obrácenou křivku začínající v nule. 

 

Obrázek č. 21: Grafické znázornění sorpce q14 za použití fitovacích modelů. 

Fit 1: Lagergrensův model dle rovnice:  

              

Fit 2: Hoosův model dle rovnice: 
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Legenda [14]: 

q- množství adsorbátu, které se neadsorbuje v závislosti na čase (mg/g) 

qe- množství adsorbátu adsorbovaného v rovnováze (mg/g) 

k1- rychlostní konstanta adsorpce prvního řádu (min
-1

) 

k2- rychlostní konstanta adsorpce druhého řádu (g/mg min) 

K jedné z nejdůležitějších proměnných při procesu sorpce patří hodnota pH. Bylo 

zjištěno, že sorpce se zvyšuje se zvyšujícím se pH. Proces je nejúčinnější při hodnotě pH 

okolo 5. [12] 

5. 2. 6. Výpočty 

Přepočet pseudovýsledků ze zkoušky AAS na výsledky koncentrace v roztoku (c): 

vzorek č. 0:               mg/l 

vzorek č. 1:                 mg/l 

vzorek č. 2:              mg/l 

vzorek č. 3:                 mg/l 

Přepočet pseudochyb ze zkoušky AAS na chyby (uc): 

vzorek č. 0:                mg/l 

vzorek č. 1:                mg/l 

vzorek č. 2:                 mg/l 

vzorek č. 3:                 mg/l 

Výpočet specifické sorpce qs: 

   
         

 
        

c0, ce- koncentrace kapalné fáze na počátku a v rovnováze (mg/l) 

V- celkový objem roztoku obsahující zinek přidávaného k biosorbentu (l) 

w- hmotnost suchého sorbentu (g) 
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Výpočet sorpcí q v jednotlivých časech 

  
         

 
        

c0- koncentrace kapalné fáze na počátku (mg/l) 

ct- fázová koncentrace v jakýkoliv čas (mg/l) 

V- celkový objem roztoku obsahující zinek přidávaného k biosorbentu (l) 

w- hmotnost suchého sorbentu (g) 

vzorek č. 0 (v čase 0 h):  

           

vzorek č. 1 (v čase 0,5 h):  

  
                 

     
             

vzorek č. 2 (v čase 1 h):  

  
               

     
             

vzorek č. 3 (v čase 1,5 h):  

  
                 

     
             

5. 2. 7. Zinek (Zn) 

Již zmíněný proces biosorpce jsem prováděla s vybraným těžkým kovem, kterým 

v mém případě byl zinek. 

B. Voleský rozděluje toxické ionty kovů do dvou skupin. Přičemž do první velké 

skupiny zahrnujeme tři těžké kovy, jako jsou rtuť, olovo a kadmium. A druhořadou 

skupinou toxických těžkých kovů jsou měď, zinek, nikl, mangan, chrom, arsen, selen         

a vanad. Mnoho prvků hraje dvojí roli ve fyziologii organismů. Některé jsou 
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nepostradatelné pro normální život, zatím co většina z nich jsou toxické při zvýšených 

koncentracích (mají nepříznivý vliv na činnost živých organismů). [12] 

Zinek se v přírodním prostředí vyskytuje pouze ve sloučeninách. Objevuje se             

v horninách, půdě, na zemi a vzduchu. K nejznámější rudě patří sfalerit (sulfid zinečnatý - 

ZnS) a kalamín (uhličitan zinečnatý - ZnCO3). Jedná se o biogenní prvek vyskytující se 

v živých organismech. Patří k esenciálním prvkům, v případě dospělého jedince se jedná 

pouze o obsah 2 g tohoto kovu. 

Jde o modrobílý neušlechtilý kov. Při běžné teplotě je křehký, což je důvodem jeho 

zpracování při teplotách zvýšených. Na vzduchu se pokrývá tenkou vrstvičkou oxidu 

zinečnatého (ZnO). [44] 

Výroba 

Probíhá z 90% ze sulfidických rud. Kdy je nutné nejprve tyto rudy převést na oxid 

zinečnatý (ZnO) u kterého je potřebné další zpracování a to buď elektrolyticky, nebo 

pražením (s koksem). V případě použití elektrolytického zpracování je surový oxid 

zinečnatý (ZnO) loužený zředěnou kyselinou sírovou (H2SO4). Roztok síranu zinečnatého 

je elektrolyzován a na hliníkové katodě je vyloučen kov (s čistotou 99,95 %). Jako vedlejší 

produkt v celém procesu vzniká oxid siřičitý (SO2), který je následně ještě využit k výrobě 

kyseliny sírové.  

 2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2      [44, 45] 

Použití 

Jeho použití je mnohostranné. Jedná se zejména o automobilový průmysl, kde je 

využíván k povrchové úpravě (antikorozivní ochrana materiálu). Pozinkování se provádí 

galvanickým pokovováním, postřikováním, napařováním nebo pomocí žárového 

zinkování. V tomto průmyslu je možné uvést také využití zinku k výrobě kovových 

součástek, a to díky výborné zatékavosti. K dalším způsobům využití patří kosmetika 

(výroba pudrů a mastí), výroba barev, gumy a linolea, výroba papíru a celulózy, skla, 

pneumatik, televizních obrazovek, baterií a elektronických zařízení. [44, 46] 
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Toxicita 

Zinek je v malém množství nepostradatelný pro všechny živé organismy. K jeho 

funkcím patří kontrola metabolických funkcí a činnost enzymatických systémů.  

Mluvíme-li o čistém kovovém zinku, tak ten je netoxický. Dobře známá je však jeho 

slučitelnost s kyselinami, za vzniku jedovaté rozpustné soli. V případě těchto solí hrozí 

nebezpečí otrav při používání pozinkovaných nádob k uchování potravin (zejména 

s kyselým pH). 

Doporučená denní dávka pro dospělého člověka se pohybuje kolem 15 mg. Toxicita 

zinku nastává při překročení 10- 30x dávky RDA (doporučená denní dávka). Může dojít     

k anémii mikrocytárního typu, snížení bílých krvinek,  snížení HDL cholesterolu, 

předčasné šedivění a změně struktury vlasů. Horní tolerovatelný limit (UL) pro zinek se 

odhaduje na 0,3 mg na kg tělesné hmotnosti na den. Inhalace výparů zinku, nebo 

zinkového prachu může vyvolat tzv. horečku svářečů (slévačů), doprovázenou únavou, 

bolestí hlavy a vysokými teplotami. Nejde o působení zinku, ale kysličníku zinečnatého. 

Nejtoxičtější je chlorid zinečnatý. Zinek má ochranitelskou funkci vůči škodlivým 

účinkům znečištěného ŽP. V případě nízké koncentrace zinku může docházet 

k neuropsychickým abnormalitám, dermatitidě nebo poškození imunitního systému. [47, 

48, 49] 

Ekotoxicita 

Zinek je přirozeně obsažen v přírodě, v určité koncentraci se objevuje v horninách, 

půdě, zemi a vzduchu. Znečištění ŽP je převážně způsobováno antropogenní činností, jako 

je důlní činnost, čištění (rafinace), výroba oceli, spalování uhlí a odpadů.  

V ovzduší je přítomen v jemných prachových částicích. Obecný emisní ani imisní 

limit pro Zn stanoven není, jeho hodnoty v ovzduší jsou relativně nízké a konstantní. 

Do vodního prostředí se dostává vypouštěním z továren nebo odpadními vodami 

z domácností. Zinek se buď usazuje na dně vody, nebo se v dané vodě rozpouští, což má  

za následek kyselost vod a s tím související kontaminaci ryb. 

Půdní prostředí může být kontaminováno zinkem po dešti splachováním z půdy 

(pokud jej obsahuje). V tomto prostředí rostou hodnoty Zn vzhledem k ukládání odpadů 

z továren a uhelného popílku z elektráren. [50] 
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5. 2. 8. AAS 

Atomová absorpční spektrometrie (AAS) je analytická srovnávací metoda. Veličina, 

kterou měříme, se nazývá absorbance, což je míra koncentrace sledovaného prvku. 

Výsledky jsou vyhodnocovány pomocí kalibrační křivky [51].  

Charakteristický rozdíl energií mezi jednotlivými elektronovými stavy atomů [51]: 

          
  

 
 

E- energie 

h- Planckova konstanta 

c- rychlost světla 

λ- vlnová délka záření 

m, n- energetické stavy 

Hlavní součásti běžného AA spektrometru 

 Zdroj čárového spektra prvku 

 Zdroj spojitého záření 

 Atomizátor- plamen, grafitová kyveta, křemenná trubice 

 Zařízení pro automatickou korekci pozadí 

 Monochromátor 

 Detektor záření 

 Řídící jednotka nebo PC [52] 

 

Obrázek č. 22: Blokové schéma běžného AAS. [53] 
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Použití 

 Stanovení téměř všech kovů, metaloidů a některé nekovy 

 Vzorky- roztoky ve zředěných kyselinách, které jsou výsledkem rozkladu nebo  

   hydrolýzy 

   - zředěné biologické tekutiny 

   - suspenze tuhých vzorků (slurries) 

   - (tuhé práškové vzorky) [52] 

Techniky 

 Plamenová AAS 

 Elektrotermická AAS- ET AAS 

      - GF AAS 

 Techniky založené na generování páry- VG AAS 

 Hybridová technika AAS- HG AAS (As, Se, Sb, Te, Sn…) 

 Technika studených par- CV AAS (Hg) [52] 

Analytické vlastnosti 

 Citlivost (vyjádřená jako charakteristická koncentrace nebo hmotnost) 

 Detekční limit (v plamenové AAS 2x- 5x nižší než charakteristická koncentrace) 

 Opakovatelnost 

 Správnost (ovlivněna matricí vzorku) [52] 
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5. 3. RTG měření 

Tato část byla zaměřená na RTG analýzu. V první řadě jsem RTG měření 

uskutečnila na monokrystalu pro názornost, dále na práškovém materiálu. Hlavní výsledky 

a jejich rentgenografické záznamy mi byly dodány z měření na profesionálním rentgenu.  

5. 3. 1. RTG měření na monokrystalu 

Spektrum rentgenového záření (paprsků X) z měděné anody bylo analyzováno 

pomocí monokrystalu LiF (lithium- fluoridový) a výsledek byl graficky zpracován.  

Pomůcky- rentgenová jednotka- X- ray basic unit, 35 kV 

  - goniometr pro rentgenovou jednotku 

  - zásuvný modul s Cu rentgenkou 

  - detektor záření 

  - osazený lithium- fluoridový krystal, mřížková konstanta (100) d=2, 014·10
-10

m 

  - PC a software pro rentgenovou jednotku 

  - adaptér z RS232 na USB a USB datový kabel 

Postup: 

1. Na výstup rentgenky jsem použila vhodnou clonu, v tomto případě se jednalo o LiF 

krystal o průměru 1 mm.  

2. Usadila jsem blog goniometru do střední pozice a trubici detektoru na pravý konec. 

3. Poté jsem zapnula rentgenovou jednotku, otevřela jsem dveře jednotky a zkontrolovala 

nastavení (viz obrázek č. 23). 

 

Obrázek č. 23: Ukázka použitého RTG zařízení. 
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4. Na počítači, který byl součástí měření, jsem spustila program s volbou X-ray Device. 

5. V programu jsem nastavila emisní proud (1 mA) při anodovém napětí 35 kV, úhel 

detektoru, integrační dobu (3 s), vybrala použitý krystal (LiF) a analyzovala výsledek. 

6. Průběh rentgenografického záznamu jsem si uložila. 

7. Celé měření jsem provedla dvakrát. V prvním případě s použitím Ni clony a v druhém 

případě bez ní. 

 

Obrázek č. 24: Rentgenografický záznam LiF monokrystalu s niklovou (Ni) clonou. 

 

Obrázek č. 25: Rentgenografický záznam LiF monokrystalu bez niklové (Ni) clony. 
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Stejný postup jsem chtěla aplikovat na práškový materiál, ale na tomto školním RTG 

zařízení se mi dosáhnout výsledků nepodařilo ani s odbornou asistencí. Materiál byl         

za daných podmínek nadrcený na nejnižší možnou velikost zrn, řádně utlačen a povrch 

uhlazen, což v případě tohoto zařízení, buď nebylo dostačující, nebo nemá takovou 

schopnost detekce, aby byl tento materiál schopen strukturně odlišit.  

5. 3. 2. Charakteristika biosorbentů (bílý minerál- Periklas, žlutý, 

černý)  pomocí profesionálního RTG měření 

Své používané a již dříve popsané biosorbenty jsem poslala na RTG analýzu pomocí 

profesionálního zařízení, kdy jsem získala rentgenografické záznamy těchto materiálů 

znázorněné graficky. Z těchto záznamů a dalšího popisu k nim jsem získala procentuelní 

zastoupení daných složek v jednotlivých vzorcích, které je charakterizovalo.  

Tabulka č. 13: Základní parametry použitého RTG zařízení (kvantitativní analýza- Rietveld). 

Parametr Hodnota 

Primární poloměr (mm) 280 

Sekundární poloměr (mm) 280 

Úhel ( ° ): lineární PSD v rozsahu 2T(theta) 

               - FSD 

3 

0,22 

Úplné axiální stočení: délka žhavícího vlákna (mm) 

                                    - délka vzorku (mm) 

                                    - délka příjmové štěrbiny (mm) 

                                    - primární ( ° ) 

                                    - sekundární ( ° ) 

 

12 

15 

12 

4,1 

4,1 

Bílý minerál- Periklas 

Z rentgenografického záznamu je zcela zřejmé, že se jedná o 100 % minerál periklas 

(viz. obrázek č. 25), což je přírodní zastoupení sloučeniny oxidu hořečnatého (MgO).  
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Obrázek č. 26: Rentgenografický záznam charakteristiky bílého minerálu. 

Žlutý biosorbent 

V případě tohoto biosorbentu bylo pomocí rentgenu zjištěno 68,37 % množství 

minerálu Jarositu-K (s obsahem draslíku) a 31,63 % množství minerálu Whewellitu.  

         

Obrázek č. 27: Rentgenografický záznam charakteristiky žlutého biosorbentu. 
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Hodnoty získané ze záznamu jsem zaznamenala do tabulky a rentgenografický 

záznam jsem pro názornost z procentuelního hlediska vyjádřila graficky také pomocí 

Microsoft Office Excelu (viz. obrázek č. 28). Navíc je zde také grafická ukázka velikosti 

zrn krystalů a hustota krystalů. 

Tabulka č. 14: Hodnoty žlutého biosorbentu získané pomocí RTG měření. 

 

 

Jak z tabulky, tak i grafického záznamu je zřejmé, že v daném biosorbentu má 

procentuelní převahu minerál Jarosit-K . Z hlediska velikosti zrn uvedené v nm má 

převažující hodnotu Whewellit. A hustotu zrn má větší opět Jarosit-K.  

 

Obrázek č. 28: Grafické znázornění hodnot z rentgenografického záznamu žlutého biosorbentu. 

Černý biosorbent 

Pomocí RTG měření bylo prozkoumáno 6 vzorků výskytů minerálních složení          

o různých procentuelních zastoupeních (viz.: tabulka č. 15). Složení tohoto biosorbentu již 

bylo zkoumáno v článku o přípravě železných magnetických minerálů pomocí síran-

Minerál (%) 
Velikost zrn 

(nm) 

Hustota zrn 

(g/cm
3
) 

Jarosit-K 60,2 54,03 4,0439 

Whewellit 39,8 480 2,1875 
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redukujících bakterií. [43] Tento článek mi sloužil jako jistý vzor pro zpracování těchto 

dat. A dále jsem také uvedla data doplňující charakteristiku tohoto biosorbentu. 

 

Obrázek č. 29: Rentgenografický záznam charakteristiky černého biosorbentu [43]. 

Hodnoty získané měřením pomocí rentgenu jsem následně vyjádřila procentuálně 

v tabulce. 

Tabulka č. 15: Hodnoty získané pomocí RTG analýzy. 

Fáze 
Minerální výskyt (%) 

A B C D E F 

Greigit 14,6 24,8 18,4 16,6 - - 

Mackinawit 10,6 31,6 60,3 18 - - 

Alfa síra 74,8 43,6 21,3 65,4 - - 

Vivianit - - - - 100 100 

Součet 100 100 100 100 100 100 

Z těchto hodnot jsem provedla v programu Microsoft Office Excelu další grafické 

vyjádření pro názornost zastoupení jednotlivých fázi v jednotlivých minerálních vzorcích 

(A-F). 
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Obrázek č. 30: Grafické vyjádření procentuelních výsledků pomocí výsečových grafů.  

Již zmíněný černý biosorbent obsahoval celkem 4 fáze. Rozdělené různým 

procentuelním zastoupením v jednotlivých minerálních vzorcích (A-F).  

Ve vzorku typu A převažovala se 74, 8 % fáze alfa síry, stejně tomu bylo i v případě 

výskytu typu B se 43,6 % a také v případě výskytu typu D se 65,4 %.   Změna nastala        

u vzorku typu C, kdy převažovala se 60,3 % fáze Mackinawitu. V případě vzorku E a F 

došlo k úplné změně složení se 100 % obsahem fáze Vivianitu.  

Pro názornost zde uvádím samostatný rentgenografický záznam týkající se vzorku 

typu C (viz.: obrázek č. 31).  
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Obrázek č. 31: Rentgenografický záznam charakteristiky černého biosorbentu (vzorek C) [43]. 

V tabulce č. 16 jsem zaznamenala velikosti a hustoty zrn pro všechny vzorky (A-F), 

ale jejich grafické znázornění provádím v Microsoft Office Excelu pouze pro vzorek typu 

C (viz.: obrázek č. 32). 

 

Obrázek č. 32: Grafické znázornění velikost a hustoty krystalů u vzorku C.  
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Tabulka č. 16: Velikosti a hustoty zrn získané z RTG měření (vzorek A- F). 

Minerál 
Velikosti zrn (nm) 

A B C D E F 

Greigit 45,0 10,9 18,3 5,0 - - 

Mackinawit 5,3 5,0 2,3 3,1 - - 

Alfa síra 175,4 336,2 465,6 364,1 - - 

Vivianit - - - - 75,7 93,8 

Minerál 
Hustoty zrn (g/cm

3
) 

A B C D E F 

Greigit 4,070 4,069 4,069 3,972 - - 

Mackinawit 4,953 4,138 4,016 3,078 - - 

Alfa síra 2,067 2,066 2,065 2,062 - - 

Vivianit - - - - 2,607 2,601 

Z hlediska velikosti zrn byly minerály seřazeny sestupně v pořadí alfa síra, Vivianit, Greigit 

a Mackinawit. A v případě hustoty zrn se jednalo o sestupné seřazení v podobě Mackinawit, 

Greigit, Vivianit a Alfa síra.  

  



Nikola Vítkovská: Charakteristika funkce biosorbentu pomocí rentgenové analýzy 

2013  58 

6. Závěr 

Diplomová práce je zaměřená na problematiku charakteristiky biosorbentu pomocí 

rentgenové analýzy. Základem je souhrn informací týkající se procesu biosorpce pomocí 

vybraného biosorbentu, který na sebe vázal ionty těžkého kovu zinku (Zn
2+ 

). Dále 

rentgenová analýza charakterizující procentuelní zastoupení biosorbentů (mnou 

pojmenovaných jako žlutý a černý) a bílého minerálu s předem známým složením.  

Nejprve byla provedena charakteristika jednotlivých vzorků, v případě bílého 

minerálu se jednalo o oxid hořečnatý (MgO), u žlutého minerálu o přítomnost bakterie 

rodu Acidithiobacillus ferrooxidans a u černého biosorbentu o sulfidy železa připravené 

použitím metabolismu síran-redukujících bakterií.  

Proces biosorpce sloužící k navázání iontů Zn
2+ 

na daný biosorbent (minerál vzniklý 

přítomností bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans) probíhal dle již zmíněných podmínek 

v předchozích kapitolách. K procesu sloužilo tzv. míchací zařízení, ze kterého byly vzorky 

odebírány v jednotlivých časových intervalech 30, 60 a 90 minut. Následně se poslaly      

na AAS analýzu, kterou byla zjištěna počáteční koncentrace zinku a postupně 

naadsorbované množství zinku v jednotlivých časech (viz.: tabulka č. 11). Výsledky byly 

přepočítány a graficky znázorněny pomocí programu MS Excel a Matlab, přičemž Matlab 

sloužil pro zpracování adsorpční izotermy popisující průběh biosorpce. Specifická sorpce 

vyšla 0,0970 mg/g, což znamenalo, že na 1g biosorbentu minerálu tvořeného bakteriemi 

Acidithiobacillus ferrooxidans připadalo 0,0970 Zn
2+

. Znázornění adsorpční izotermy 

proběhlo pomocí dvou modelů. Prvním byl Lagergrensův fitovací model s dosaženou 

rovnovážnou koncentrací qe=5,96 mg/l, hodnotou R
2
=0,8851 a rychlostní konstantou  

k1=0, 8411 min
-1

. Druhý případ izotermy popisoval Hoosův fitovací model s rovnovážnou 

koncentrací qe=10,01 mg/l, hodnotou R
2
=0,8808 a rychlostní konstantou k2=0,0505 g/mg 

min.  

Poté následovala RTG analýza, jejíž součástí bylo nejprve zkušební měření             

na školním rentgenu, sloužícímu k výuce zaměřené na charakteristické a brzdné 

rentgenové záření, kdy se uskutečnilo pouze měření na monokrystalu. V případě 

práškových materiálu nedošlo k dostatečné detekci vzorku, aby mohlo být 

charakterizováno jeho složení. Dalším důvodem mohla být nedostatečná konstrukce 

přístroje pro detekci tohoto typu materiálu. Rentgenová difrakce byla následně provedena 
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pomocí profesionálního rentgenu, který charakterizoval tři již zmíněné typy vzorků.          

U mnou pojmenovaného bílého minerálu (Periklas) bylo zjištěno 100 % zastoupení 

minerálu Periklasu, u žlutého biosorbentu 68,37 % zastoupení minerálu Jarositu-K (s 

velikostí zrn 54,03 nm o ρ=4,0439 g/cm
3
) a 31,63 % množství minerálu Whewellitu 

(s velikostí zrn 480 nm o ρ=2,1875  g/cm
3
). V případě černého biosorbentu bylo zjištěno    

6 vzorků různých minerálních výskytů. Celkové zhodnocení jednotlivých vzorků (A - F) 

popisuje tabulka č. 15. U vzorků A - D byl vždy součástí Greigit, Mackinawit a alfa síra 

v různém procentuelním zastoupení. Jinak tomu bylo pouze v případě vzorků E a F, kde 

bylo 100 % zastoupení minerálu Vivianitu. V případě vzorku C došlo také k detailnímu 

prozkoumání z hlediska velikosti a hustoty zrn s výsledky u Greigitu 18,3 nm                    

(o ρ=4,069 g/cm
3
), Mackinawitu 2,3 nm (o ρ=4,016 g/cm

3
) a alfa síry 465,6 nm                

(o ρ=2,065 g/cm
3
).  
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