
CISKOSLOVENSKA 
S O C I A L I S T I C K Á 
R E P U B L I K A 

(1«) 

ŮftAD PRO VYNÁLEZY 
A ODJEVY 

POPIS VYNALEZU 
K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 
(01) Autorská osvědčení je závislé na au-

lorskóni osvědčen( č. 155 833 

(22) Přihlášeno 20 03 75 
(21) (PV 1867-75) 

(40) Zveřejněno 311 11 77 

(45) Vydáno 15 07 80 

(11) (B3) 

(51) lni. Cl.2 

C 02 C 5/10 

(53) MDT 
547.077.7 

( 7 5 ) 
Autor vynálezu VÁCLAV VOTÁPEK, Ing. EDUARD MARVAL, ÚSTl nad Labem, 

ing. KAREL ŠTAMBERG, CSc., PRAHA a ing. RUDOLF JÍLEK, CSc., BRNO 

(54) Zpíisob úpravy mynelia 

1 

Vynález se týká způsobu úpravy mycelií 
hub, například kmene Penicilium chrysoge-
num, Aspergilus niger, Aspergilus achra-
ceus 63B, Streptomyces aurefaciens a Myce-
lium sterilium č. 80 vhodných pro retenci 5 
kovů z jejich roztoků, a to například uranu, 
radla a olova. 

Mycelium v suchém nebo nativním stavu 
se v kapalném dispersním prostředí uvede 
za míchání do styku s polykondenzovatel- ío 
nýml nebo polymerizovatelnými složkami 
a s výhodou také s povrchově aktivní lát-
kou, potom se vzájemnou reakcí při vhodně 
zvolených podmínkách vytvářejí pevné gra-
nule zpevněného mycelia. Vhodné typy po- 15 
lykondenzovatelných nebo polymerizovatel-
ných složek jsou předmětem čs. autorského 
osvědčení č. .155 833. 

Dosud známý způsob zpevňování my-
celia, podle výše uvedeného čs. autorského 20 
osvědčení č. 155 833, je založen na blokové 
polykondenzaci, popřípadě polymeraci re-
akční směsi a na úpravě granulometrie vý-
sledného zpevněného mycelia drcením a 
proséváním. Nevýhodou tohoto postupu je 25 
vznik poměrně značného množství pracho-
vého podílu, poměrně široká distribuco ve-
likosti částic, vícestupňový technologický 
proces a z hygienického hlediska nežádoucí 
prašnost při operacích drcení a prosévání. ao 
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hub pro retenoi kovů aglomerací 

2 

Výše uvedené nevýhody odstraňuje způ-
sob aglomerace a zpevnění podle tohoto vy-
nálezu. Jeho podstatou je^dispsrgace, za 
míchání, suchého nebo nativního mycolia 
clo nepolární kapaliny — clo dispersního 
prostředí a aglomerace postupným přidá-
váním roztoku zpevňujících složek a povr-
chově aktivní látky v polárním rozpouštěd-
le; následuje úprava reakčních podmínek, 
jako je přidání katalyzátoru a zvýšení tep-
loty, vedoucí k polykondenzační, respektive 
zpevňující reakci. Aglomeráty nabývají po-
stupně na mechanické pevnosti a po stano-
vené době je lze přímo použít jako pevný 
sorbent pro technickou aplikaci, například 
v kolonovém zařízení. Je podstatné a z tech-
nického i ekonomického hlediska významné, 
že v podstatě celý proces aglomerace a 
zpevnění probíhá v jediné technické apa-
ratuře, a že volbou reakčních podmínek, 
jako je počet otáček míchadla, tvar míchad-
la a nádoby, rychlost přidávání reakčních 
složek, apod. lze clo značné míry ovlivňovat 
granulometrické složení výsledného pro-
duktu. 

Charakteristickým rysem nového způsobu, 
kterým se tento postup liší od známých způ-
sobů aglomerace, resp. granulace (viz na-
příklad: O. Kancke. — II. Pohl, Cliem. Ing. 
Techn., č. 1, 50, roč. 1359 — granutační za-
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řízení; ). Ľ. Cornuy, Brit. Chem. Engng,, G, 
č. 0, 405. roč. 1063 — grnnulační postupy) 
i ocl známých postupů perlové polykonden-
zaco a poiymerace (viz například R, Gries-
bach, Austíiuscbadsorptlnn In Thoorie u n d 5 
Praxis, Akademie — Verlag Berlin, 1957), jo 
aglomuraco pevného, nojlépe prá,3koi/6ho 
mycelia kapalné, kontinuální fází (tj. v cli-
spersním prostředí). Jednotlivé dílčí kroky 
celého procesu, v průběhu kterého so z's- 111 

kají granule mycelia zpevněného například 
močovino-lormaldehydovou pryskyřicí, lze 
charakterizovat následovně: 

a) » 

Dispergace, za míchání, suchého práško-
vého mycelia kmene Penícílium chrysoge-
num do nepolárního organického rozpouš-
tědla, například do xylenu, chlorbenzonu 70 

apod.; myceiium se jemně rozptýlí v celém 
objemu kapalné fáze. (Organické rozpouš-
tědlo se volí takové, aby teplota jeho bodu 
varu byla přibližně na úrovni, popřípadě 
poněkud vyšší než je teplota potřebná pro 15 
průběh zpevňující reakce; rovněž je žádou-
cí, aby se jeho měrná hmotnost příliš ne-
lišila od měrné hmotnosti mycolia, resp, ocl 
objemové hmotnosti aglomerátň). 

30 
b) 

Aglomerace částic mycslla postupným při-
dáváním, za míchání, vodného roztoku močo-
viny, formaldehydu a povrchově aktivní lát- ...-, 
ky; velikost aglomaráíů, a to v rozmezí 0,01 
až 5 mm, je dána především počtem otáček 
míchadla a množstvím vodného roztoku, res-
pektive jeho koncentrací i rychlostí jeho 
přidávání. 4U 

c) 

Ohřev reakční směsi (probíhá jíž částeč-
ně současné s aglomerací) a přidání kata-
lyzátoru, tj. vodného roztoku chloridu žele-
zitého, za současného udržování organické-
ho rozpouštědla do baclu varu. 

d) 

Dokončení polykondenzační reakce a se-
parace granulí od organické fáze, resp. dis-
persního prostředí. 

Z porovnání postupu podle tohoto vynálo- 63 
zu s postupem popsaným v čs. autorském o-
svědčení 6. 155 833, podle kterého sestává 
celý proces z řady samostatných dílčích ope-
rací vedených vždy v jiném zařízení (tj. 
míšení složek + polykonderizace, vytvrzení 60 
v sušárně, drcení, prosévání), je zřejmý vyš-
ší a nový účinek. A to jak s hlediska mini-
malizace prachového podílu,-vyšší produk-
tivity práce a zjednodušení technologického 
schématu, tak z hlediska geometrického & 
tvaru a velikosti částic produktu, které jsou 
příhodnější pro technickou aplikaci. 

Příklady provedení 

P ř í k l a d 1 

Do Kolierovy reakční baňky o objemu 
1500 ml, opatřené míchací lem s regulovatel-
nými otáčkami, dála kontinuální děiičkou a 
zpětným chladičem, so předloží 500 g xy-
lenu. Do tohoto množství se za míchání, při 
350 otáčkách za minutu, postupně vnese 
240 g suchého, jo mně mletého mycelia kme-
ne Penícílium chrysogonum. Dálo se vznik-
lá suspenze zahřeje na teplotu cca 60 °C, 
potom se začne přidávat roztok sestávající 
z 50 g močoviny, 0,2 g dietanolamiclu vyšší 
mastné kyseliny a 150 g 37%ního vodného 
roztoku formaldehydu, za současného vyhří-
vání výše uvedeného roztoku bylo ukonče-
no při dosažení bodu varu reakční směsi. 
Potom se clo reakčního objemu během 10ti 
minut přikapc roztok 2 g chloridu železité-
ho v .10 g vody. Páry vroucího azeotropu 
kondenzují v chladiči, ze kterého stékají do 
kontinuální děličky, odkud se odseparovaný 
xylen vrací do reakční baňky a vodná tá-
ze se odpouští mimo. Při dosažení teploty 
135°C je reakce skončena. Reakční směs 
se ochladí a zpevněné myceiium ve formě 
granulí o velikosti 0,3 až 0,5 mm se separu-
je na uzavřeném filtračním zařízení. Získá 
so 285 g produktu, respektive sorbentu, s 
kapacitou pro uran ve výši 95,4 mg/g. [Ka-
pacita pro uran byla stanovena následujícím 
statickým způsobem: 

1 g suchého sorbentu byl třepán ve 250 
raililitrovó polyténové lékovce se 100 ml roz-
toku U02(N0J)2 o koncentraci uranu 1 g/ 
/litr, po clobu 16 h; kapacita byla počítána 
z úbytku uranu v roztoku. Stejným způso-
bem byla stanovena sorpční schopnost také 
produktů dále uvedených příkladů.) 

P ř í k l a d 2 

Do Kellerovy reakční baňky o objemu 
1500 ml, opatřené podobně jako v příkladě 
1 míchacllem, děiičkou a zpětným chladi-
čem, se předloží 560 g xylenu. Za míchání 
při 350 otáčkách za minutu, se postupně 
vnese 240 g suchého, jemně mletého myce-
lia kmene Penicilium chrysogenum. Vznik-
lá suspenze se zahřeje na teplotu cca 60 °C, 
potom se postupně přidává roztok sestáva-
jící z 50 g močoviny, 0,1 g dietanolamidu 
vyšší mastné kyseliny a 150 g 37%ního for-
maldehydu, za současného vyhřívání reakč-
ní směsi tak, 'aby připouštění výše uvedené-
ho roztoku bylo skončeno při dosažení bo-
du varu reakční směsi. Během následují-
cích 10 minut se postupně přikape roztok 
2 g chloridu železitého v 10 g vody, reakční 
směs se dále zahřívá až do dosažení teploty 
135 °C, potom se ochladí a zpevněné granule 
se odseparují. Produkt o hmotnosti 285 g a 
velikosti 0,75 až 1,0 mm má sorpční kapaci-
tu pro uran 90,5 mg/g. 



P ř i k l a d 3 
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P ř i k l a d .4 

Do Kellerovy baňky o objemu 1500 ml, 
opatřené míchadlem, děličkou a zpětným 
chladičem, se předloží 560 g xylenu. Za mí-
chání, při 600 otáčkách za minutu, se po-
stupně vnese 240 g suchého, jemně mletého 
mycelia kmene Pentcílíum chrysogenum. 

Vzniklá suspenze se zahřeje na teplotu 
60 °C, potom se postupně přidává roztok se-
stávající z 50 g močoviny, 0,2 g dietanol-
amidu vyšší mastné kyseliny a 150 g 37°/oní-
ho formaldehydu, za současného míchání a 
vyhřívání reakční směsi tak, aby připouště-
ní výše uvedeného roztoku bylo skončeno 
při dosažení teploty varu reakční směsi. Bě-
hem následujících 10 minut se postupně při-
kope roztok 2 g chloridu železitého v 10 g 
vody, reakční směs se dále zahřívá až do 
dosažení teploty 135 °C, potom se ochladí a 
zpevněné granule se odseparují. Produkt o 
váze 285 g a velikosti 0,1 až 0,25 mm má 
sorpční kapacitu 98,S mg uranu na gram. 

Do Kellerovy reakční baňky o objemu 
1500 ml, opatřené podobně jako v příkladě 

» 1 míchadlem, děličkou a zpětným chladičem, 
se předloží 560 g xylenu. Za míchání, při 
dosažení 350 otáček za minutu, se postupně 
vnese 240 g suchého, jemně mletého myce-
lia kmene Penlcilium chrysogenum. Vznik-

lo lá suspenze se zahřeje na teplotu 60 °C, po-
tom se postupně přidává roztok sestávající 
z 50 g močoviny, 0,2 g dietanolamidu vyšší 
mastné kyseliny, 150 g 37%ního formalde-
hydu a .15 g vody, za současného vyhřívání 

i5 reakční směsi tak, aby přidávání výše uve-
deného roztoku bylo skončeno při dosažení 
bodu varu reakční směsi. Během následují-
cích 10 minut se přikapává roztok 2 g chlo-
ridu železitého v 10 g vody, reakční směs se 

so dále zahřívá až do dosažení teploty 135 °C, 
potom se ochladí a zpevněné granule se od-
separují. Produkt o hmotnosti 285 g a veli-
kosti 0,75 až 1,0 mm má sorpční kapacitu 
pro uran 90 mg/g. 

P R E D M E T V Y N A L E Z U 

1. Způsob zpevňování mycelia mikroorga-
nismů zvláště vláknitých hub s výhodou ro-
du Penicillium a Aspergillus pro použití při 
průmyslové re tenči těžkých kovů z roztoku 
například uranu, radia, olova, rtuti a mědi 
závislý na autorském osvědčení č. 155 833, 
vyznačený tím, že mycelium mikroorganis-
mů, zvláště vláknitých hub v nativním nebo 
suchém stavu se vnese za míchání do dis-
perzního prostředí nepolárních organických 
rozpouštědel vytvářejících s vodou azeotro-
pickou směs jako například toluen, xylen, 
chlorbenzen, jejichž teplota varu je vyšší než 
80 °C, potom se biomasa aglomeruje do gra-
nulí postupným přidáváním roztoků polyme-
rizovatelných nebo polykondenzovatelných 
zpevňujících složek, jako je například emul-
ze polyvinylacetátu, roztok močoviny a for-
maldehydu ve váhovém poměru 1 : 0 , 1 až 3 
za přítomnosti anionaktivních nebo neio-
nogenních povrchově aktivních látek jako 
například dodecylbenzensulfokyselina, al-

j5 kylolamid vyšší mastné kyseliny se 14 až 
18 uhlíkovými atomy v molekule, etoxylova-
ný nonylfenol a vzniklé granule se zpevní 
polymerací nebo polykondenzací zpevňují-
cích složek za katalytického působení na-

30 příklad chloridu železitého, chloridu amon-
ného, kyseliny solné a vyhřátím za součas-
ného azeotropického oddestilování vody na 
teplotu 105 až 145 °C, na které se reakční 
směs udržuje 0,25 až 4 hodiny. 

J5 2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se 
tím, že biomasa se vnáší do disperzního pro-
středí v množství nepřesahujícím 2 hmot-
nostní díly suché biomasy na 1 váhový díl 
disperzního prostředí. 

3. Způsob podle bodu 1, vyznačující se 
tím, že katalyzátor polymerace nebo poly-
kondenzace se vnáší do reakční směsi až 
po přídavku zpevňujících složek v množství 
0,0001 až 0,1 hmotnostních dílů na 1 hmot-
nostní díl suché biomasy. 

savuroKraflB. n . o., eávad 7, Mo*; 


