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Způsob úpravy mycelia hub pro retenci kovu 
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Vynález s e týká způsobů chemické a lysi- ním vysokómolekulárními látkami, popří-
kální úpravy mycelia nativního, suchého ne- paclě obojím způsobem současně, 
bo vypíráním předupraveného, různých dru- Při vhodném provedení této úpravy zůstá-
hů mikroorganismů, zvláště vláknitých hub vají v původním myceliu prakticky nedotče-
vhodnýoh pro retenci (mechanismus re tencs s na aktivní centra schopná selektivní vazby 
může býti například sorpční) kovů z jejich výše zmíněných těžkých kovů, což se proje-
roztoků, a to například uranu , olova, rádia vuje zachováním kapacity a ostatních sorp-
apod. čních vlastností. 

Využití mycelia některých druhů nižších Způsoby chemické úpravy je t řeba volit 
hub, s výhodou odpadního mycelia kvasné- io tak, aby odpovídaly chemické s t ruktuře my-
ho a farmaceut ického průmyslu, k odst raně- celií, t j . jejich polysacharidickým a polypep-
ní uranu, prvků uran-radiové rozpadové řa- tidickým složkám. Je možno použít for.mal-
dy, olova a jiných kovů z roztoku, je před- dehydu a dalších monofunkčních aldehydů, 
metem autorských osvědčení č. 155 830, glyoxalu, glutaraldehydu, popřípadě jiných 
155 831 a 155 832. is více funkčních aldehydů, například roztok 

Tento mater iá l má však, př i velmi dobré polyakroleinů v kysel ině siřičité. K podob-
kapacitě i selektivitě nevýhodu v malé ným výsledkům vede použití diisokyanátů, 
mechanické pevnosti, což ztěžuje realisaci popřípadě epichlorhydrinu, dichlorhýdrinů, 
retenčního, popřípadě sorpčního procesu chloridů dikarboxylových kyselin apod. Zlep-
kolonovým způsobem nebo jinými modifika- io šení mechanických vlastností mycelia je 
cemi dynamické sorpce v provozním mě- možno dosáhnout také účinkem přírodních 
řítku. To se týká jak odfi l t rovaného .nativní- nebo umělých mořících činidel, např íklad 
ho mycelia, tak i mycelia vysušeného. polyvalentními fenoly nebo solemi chrómu. 

Zjistili jsme, že uvedenou nevýhodu lze K vyztužení mycelia lže dále použít řady 
odst rani t vhodným zpevněním nosného ske- a5 př í rodních vysokomoíekulárních látek: Z po-
letu, mycelia, sestávajícího převážně z po- lypeptidů se hodí například želatina. . Po-
lymerů typu polysacharidů. . , užívá se. ve fo rmě vodných roztoků á vy-

Podle vynálezu se mycelia zpevňují vhod- tvrzuje seľ dodatečně formaldehydem: Po- , 
nou chemickou úpravou, zvláště zesítěníni dobně je možno aplikovat kasein (například 
jej ich makromolekulám! s t ruktury, výztuže- 3o rozpuštěný v louhu),, různé klihy, zein, al-
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bumin a jiné polypeptidické látky. Z poly-
sacharidu je vhodný škrob, popřípadě jeho 
hydrolytické produkty ve vodných roztocích 
,nebo celulosa ('rozpuštěná například ve. 
Schweitzově činidle, 'popřípadě jako xanto-
genát, které je možno dodatečně zesílit pů-
sobením diisokyanátů, epoxysloučenin, di-
aldehydů, chloridů dikarboxylových kyselin 
apod. Z derivátů škrobu je možno například 
použít jeho oxidované formy s aldehydický-
mi skupinami. K dalším výhodným přírod-
ním látkám patří také pektiny, rostlinné gu-
my a slizy (arabská guma, agar-agar a jiné], 
dextráty, lignin, popřípadě jeho deriváty. 

Pro zpevnění mycelií se hodí také syn-
tetické látky schopné tvořit vysokomoleku-
lárni struktury, s výhodou hydrofilní pova-
hy. Patří k nim zvláště fenoly, aminy, popří-
padě jejich deriváty: vícemocné fenoly i 
aminy, eventuálně odvozené sloučeniny ob-
sahující též sulfonové .nebo karboxylové sku-
piny. Mycelia je možno těmito látkami „na-
sytit" a přídavkem formaldehydu uvést je-
jich polykondensaci. Kromě formaldehydu 
lze použít i jiných monofunkčních i poly-
funkčních aldehydů (například acetalde-
hydu, glyoxalu, glutaraldehydu a jiných, 
urotropinu, diisokyanátů, epoxidových slou-
čenin a jiných. Hydrofilní skupiny (sulfono-
vé, aminové) je možno uvést do struktury 
také během polykondensace, .například sul-
fomethylací, popřípadě aminoethylací. Vedle 
aminů a fenolů je vhodná také močovina, 
popřípadě metylmočoviny, thiomočovina, 
melamin, dikyandiamid, guanidin a jejich 
deriváty. Jinou použitelnou látkou je poly-
vinylacetát hydrolysovaný do různého stup-
ně, popřípadě zcela hydrolysovaný na poly-
vinylalkohol. (Ke zvýšení nerozpustnosti lze 
použít temperování, působení kyseliny fos-
forečné, diisokyanátů, chloridů, popřípadě 
anhydridů poly,karboxylových kyselin, poly-
aldehydů, triímetylpropanu apod. Další skupi-
nu látek vhodných k vyztužení mycelií před-
stavují kyseliny akrylová, metakrylová, je-
jich estery (například glykolmetakrylát, 
glyoidylmetakrylát apod.), amidy, nitrily 
apod. Ke zvýšení nerozpustnosti se tyto mo-
nomery mísí s polyvinylickými složkami 
například divinylbenzenem, ethylendimeta-
krylátem apod., nebo se hotové polymery 
dodatečně zesíťují, například působením 
formaldehydu na polyakrylamid. Vhodnou 
zpevňující složkou je také ethylenimin, po-
případě polyethylenimin kombinovaný na-
příklad s jDolyaldehydy. Dalšími skupinami 
látek, hodícími se ke zpevnění mycelií, jsou 
polyurethany, polymočoviny a epoxidové 
pryskyřice. 

P ř í k l a d y p r o v e d e n í 

P ř í k l a d 1 

8 g sušeného mycelia kmene P. chrysoge-
num se smísí se 4,9 ml vody, přidá se 0,1 
hydroxidu sodného a 3,54 ml 35% formalde-

hydu a vaří se pod zpětným chladičem 1 
hod. Po vychladnutí se přidá roztok obsahu-
jící 2 g resorcinu, 4,9 ml H2O a 3,34 ml 
35%ního formaldehydu. Směs se po promí-

5 cháni nechá v klidu stát za současného za-
hřívání na 70 °C. Poté se zahřeje na 80 
(za stálého míchání), načež proběhne kon-
densace na tmavě-červenou galertu, která se 
v sušárně při teplotě 105 °C dokondensuje. 

10 Produkt se rozdrtí na zrno 0,3—0,75 mm. 
Kapacita sorbentu pro uran: 95,7 ing/g. 

Kapacita pro uran byla stanovena static-
kým způsobem — u všech zde uvedených 
příkladů takto: 1 g sorbentu se třepal se 

15 100 ml roztoku U02(N03)2 o koncentraci 
uranu 1 g/l 'po dobu 16 hodin; kapacita se 
počítala z úbytku uranu v roztoku. 

P ř í k l a d 2 
20 

4 g sušeného mycelia kmene P. chrysoge-
num se smísí s roztokem obsahujícím 5 ml 
vody, 0,08 g hydroxidu sodného a 3,6 ml 
formaldehydu a vaří se pod zpětným chladi-

» čem 1,5 hodiny. Poté se pomalu přidá 0,5 ml 
koncentrované kyseliny solné, ochladí se a 
získaný předkoncentrát s e rozetře n a třecí 
misce. Spláchne se pomocí 3,6 ml 35'%ního 
formaldehydu do misky a najednou se přidá, 

«o za účinného míchání, roztok 2 g m-fenylen-
diaminu v 5 ml vody, okyselený 1,56 ml konc. 
kyseliny solné. Asi během 45 vteřin proběh-
ne kondensace za vzniku červenohnědé ga-
lerty, která se dokondensuje v sušárně při 

>s 105 °C. Produkt se drtí na zrno 0,3—0,75 mm. 
Kapacita sorbentu pro uran 39,3 mg/g. 

P ř í k l a d 3 

40 6,9 g močoviny se rozpustí ve 30 ml vody 
a poté se přilije 15 g 35%ního formaldehy-
du s pH upraveným na hodnotu 7,5 sodným 
louhem. K této předkondensační směsi se 
přidá 27,6 g mycelia P. chrysogenum (ve 

13 formě drtě) a vše se zahřívá ve vodní lázni 
asi 2 hodiny. Po převedení na porcelánovou 
misku se do předkondensátu vmísí 2 ml 
konc. kyseliny octové a dokondensace pro-
běhne v sušárně, při teplotě 90 — 105 °C 

50 během 2—2,5 hodiny. Produkt se drtí n a zr-
no 0,3—0,75 mm. 

Kapacita sorbentu pro uran: 92,1 mg/g. 

P ř í k l a d 4 55 
Předkondensát epoxidové pryskyřice, ob-

chodního označení EPOXY 1200, a to 5 g, se 
promíchá s 10 kapkami tvrdidla, obchodní-
ho označení P 1. Vzniklá kašovitá suspense 

60 se pomocí 10 ml acetonu převede v roztok, 
kterým je pak impregnováno 25 g mycelia 
P. chrysogenum, upraveného předtím na zr-
no asi 0,3—0,5 mm. Zahřátím se oddestiluje 
aceton a vytvrzení se. dokončí v sušárně -při 

65 teplotě 100 °C. Jednotlivé částečky utvoří 
/kompaktní, vysoce pbrésní bloček,.který se 
poměrně snadno rozdrtí na původní, zrnění 



1 5 5 8 3 3 
5 B 

('a (případně se zrno upraví .proséváním). 
Kapacita sorbentu p ro uran: 94,1 mg/g. 

P ř í k l a d 5 
s 

15 g jemně drceného mycelia kmene P. chry-
sogenum se ve t řec í misce smísí s 10 ml vo-
dy a 10 g poly viny lacetátové emulse [s obsa-
hem sušiny 54,8 % ) . Vznikne hmota pasto-
vité ikonsisítence, k te rá se dokonale zhomo- io 
genisuje pomocí itloučku a poté v sušárně 
při iteplotě asi 100 °C. Produkt se rozdrtí na 
znno 0,3—0,75 mm. 
Kapacita sorbentu >pro uran 69,4 mg/g. 

15 

P ř í k l a d 6 

5 g želatiny se rozpuití ve 30 ml vody (za-
hrátím ve vodní lázni) a do roztoku se přidá 
15 g ovlhčeného, jemně rozeitřeného myce- 20 
lia kmene P. chrysogenum. Získá se hmota 
kašovité konsistence, která se dokonale zho-
mogenisuje a proběhne ve třecí misce. Po-
té se dodá 5 ml 35%ního formaldehydu a 
opět se dokonale prohněte; vytvrzení se pro- 25 

vádí v sušárně při teplotě asi 100 °C. Vytvr-
zený produkt se drtí a prosévá n a zrno 
0,3—0,75 mm. 
Kapacita sorbentu pro uran: 100,9 mg/g. 

SO 
P ř í k l a d 7 

4 g kostního klihu se rozpustí, za tepla 
ve 30 ml vody a do vzniklého roztoku se při-
dá 16 g mycelia kmene P. chrysogenum. Po 35 
dokonalém zhomogenisování <ve třecí mis-
ce se př idá 5 ml 35%ního formaldehydu, 
opět prohněte a vyitvrdí v sušárně při teplo-
tě asi 100 °C. Produkt se drtí n a zrno 
0,3—0,75 mm. 
Kapacita sorbentu pro uran: 102,5 mg/g. 

P R E D M E T V 

1. Způsob zpevňování mycelia mikroorga-
nismů, zvláště vláknitých hub, s výhodou 
•rodu Penicillium a Aspergillus, pro průmy-
slovou re tenc i koivů z roztoků, s výhoidou « 
uranu, rádia, olova apod., vyznačující se 
'tím, že biomasa v nativním nebo suchém sta-
vu se smísí s jednou nebo s několika poly-
merovatelnými, nebo polykondensovatelný-
mi složkami ve váhovém poměru 1 : 0,01—3 50 

P ř í k l a d 8 

5 g pšeničného škrobu se rozmíchá s 10 ml 
vody při pokojové iteplotě, a poté vlije do 
20 ml vroucí vody. Vzniklý škrobový maz se 
„roztírá" s 15 g jemně roze t řeného mycelia 
kmene P. chrysogenum, k te ré před vnesením 
do škrobového mazu je t řeba ovlhčiit. Hmoto 
pastoviité konsistence se .tvrdí v sušárně po 
dobu asi 10 hodin při iteplotě 90—100 °C. 
Produkt se drtí na zrno 0,3—0,75 mm. 
Kapacita sorbenltu p ro uran : 88,9 mg/g. 

P ř í k l a d 9 

5 g kaseinu se přel i je 10 ml vody, nechá 
asi 0,5 hodiny bobtnat , př idá se 15 g jemně 
nadrceného a ovlhčeného mycelia kmene 
P. chrysogenum a 5 ml 35%ního formalde-
hydu a vše se dokonale zhomogenisuje ve 
třecí misce. Směs postupně zhoustne .na ho-
mogení tuhou pastu. Vytvrzení se dokončí 
v sušá rně p ř i .teplotě asi 100 °C. Produkt se 
drtí na zrnění 0,3—0,75 mm. 
Kapacita pryskyřice p ro uran : 92 mg/g. 

P ř í k 1 a d 10 

30 g mycelia kmene P. Chrysogenum se 
vnese do 150 ml 35%ního formaldehydu, do 
k te rého bylo předtím přidáno 1,5 hydroxidu 
sodného (imycelium bylo upraveno n a zrno 
2—3 mm). Směs v baňce se izpětným chladi-
čem se udržuje ve varu po dobu asi 2 hodi-
ny; poté se kapa lná fáze odli je 'a pevná fá-
ze se na f i l t ru promyje vodou. Vytvrzení se 
dokončí v sušárně ipři tep lo tě asi 100 °C. 
Zrnění produktu se nprav í n a 0,3—0,75 mm. 
Kapacilta sorbentu p ro uran: 98,5 mg/g. 

Y N Á L E Z U 

a polymerací nebo polykondensací zpevně-
ný produkt se dále upraví granulováním, 
sítováním, popř ípadě i.lisováním. 

2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím, 
že jako polymerovatelné nebo polykonden-
sovatelné složky se použije formaldehydu, 
formaldehydu a resorcinu, formaldehydu a 
močoviny, nebo emulse polyvinylacetátu. 

Soverogratia, n. p., provozovna 32, Most 


