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Annotation 

 

The thesis presents evaluable information on bioreactors and their utilization in the 

area of mineral raw materials. The introduction briefly explains the term of biotechnology. 

The next part focuses on the description of microbiological processes which take place in 

certain mineral deposits. In the part on bioreactors the individual types of bioreactors, 

special requirements that must be taken into cosideration during production of such 

devices, criteria according to which we choose a type of reactors are described, and a brief 

exposition of the issue of computer control of fermentation is given. In addition, attention 

is paid to bacterial leaching of ores, including its current utilization. In conclusion, there 

are examples of applications of bioreactors in the processing of mineral raw materials. 

 

Key words: Biotechnology, bioreactors, fermentation, biological leaching, mineral raw 

materials 

 

 

Anotace 

 

V předložené práci jsou zpracovány dostupné informace o bioreaktorech a jejich 

využití v oblasti nerostných surovin. V úvodu je stručně vysvětlen pojem biotechnologií. 

Další část se zaměřuje na popis mikrobiologických procesů, které probíhají v některých 

minerálních ložiscích. V části věnované bioreaktorům je nastíněno, k čemu toto zařízení 

slouží, podle jakých kritérií volíme typ reaktoru, popsány jednotlivé typy, speciální 

požadavky, které je třeba zohlednit při výrobě tohoto zařízení a stručně pojednáno o 

problematice počítačového řízení fermentace. Následně je věnována pozornost 

bakteriálnímu loužení rud, včetně jeho současného využití. V závěru jsou uvedeny příklady 

aplikací bioreaktorů při úpravě nerostných surovin. 

 

Klí čová slova: Biotechnologie, bioreaktory, fermentace, biologické loužení, nerostné 

suroviny. 
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1 Úvod 

 

Biotechnologie jsou vědním oborem využívajícím poznatků biochemie, 

mikrobiologie a jiných inženýrských disciplín k dosažení technologických aplikací 

schopností mikroorganismů, buněk tkáňových kultur a jejich částí v rostlinné i živočišné 

produkci. (Kaduková, Virčíková 2003) Živé buňky, případně enzymy bývají 

nepostradatelnou součástí fermentačních procesů, kterých lidstvo využívalo odedávna – 

například při kvašení vína nebo výrobě sýrů. 

Ve druhé polovině 19. století popsal Louis Pasteur etanolové, mléčné i máselné 

kvašení způsobené mikroorganismy. První polovina 20. století se nesla ve znamení rozvoje 

průmyslového využití fermentace (výroba kyseliny citrónové, glukonové nebo acetonu). 

Přinesla také poznatky o anaerobní fermentaci v submerzních kulturách (mikroorganismy 

jsou volně rozptýlené v kultivačním roztoku) i aerobní fermentace na povrchu kultury 

(mikroorganismy ve styku se vzduchem na povrchu živného roztoku). Požadavky na 

rostoucí produktivitu a možnost ekonomického dodávání velkého množství sterilního 

vzduchu podnítily vývoj aerobních fermentací v hlubokých nádržích (výroba pekárenského 

droždí). 

Současný biochemický průmysl se zabývá výrobou biomasy a produktů, které 

vznikají konverzí vhodných substrátů. Biochemické reakce, syntézy a degradace, probíhají 

v přesně definovaných podmínkách v bioreaktorech. (Chriaštel L. 1992) 
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2 Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce je shrnout dostupné poznatky týkající se problematiky 

bioreaktorů používaných v oblasti úpravy nerostných surovin. 
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3 Současný stav řešené problematiky 

 

Mikrobiologické procesy, které probíhají v některých minerálních ložiscích jsou tak 

intenzivní, že nabývají praktického významu. Proto došlo k vývoji samostatného 

technologického odvětví, zahrnujícího tyto oblasti: 

1. Biotechnologie kovů, ty lze dále rozčlenit například na: 

a) Biohydrometalurgii – biologické loužení kovů z minerálu; 

b) Biologickou akumulaci kovů z roztoku; 

c) Biologické zpracování průmyslových odpadních vod obsahujících těžké kovy 

d) Biologické odsiřování uhlí  

2. Využití biologického činitele při zpracování ropy 

3. Biologická oxidace methanu v uhelné vrstvě (Jirků V. 1991) 

 

Biohydrometalurgie - představuje především biologické loužení sulfidických 

minerálů, protože jsou v přírodě nejvíce zastoupeny. Nerozpustné sulfidy se oxidují 

biologickým činidlem a kovy přicházejí  do roztoků ve formě síranů. Tento proces je 

podmíněn chemolitotrofním metabolismem mikroorganismů. Chemolitotrofie je označení 

pro metabolismus jednobuněčných organismů, které mohou v nepřítomnosti světla využít 

oxidace anorganických látek jako  zdroj energie pro buněčné syntézy a reprodukci. (Jirků 

V. 1991)  

 

Biologická akumulace kovů - schopnost akumulovat kovy závisí na 

mikroorganismech, ale také na chemickém stavu kovu i vlastnostech prostředí. 

K akumulaci kovů dochází na extracelulárních produktech metabolismu – na buněčné 

stěně nebo intracelulárně. Rozlišujeme pět způsobů akumulace: 

1. Mimobuněčné srážení kovů 

2. Mimobuněčná akumulace, které předchází tvorba komplexu kovu 

3. Vazba kovu k povrchu buňky 

4. Vnitrobuněčná akumulace 

5. Vypařování kovu 



Jan Fryč: Bioreaktory v úpravě nerostných surovin 

2009 10 

Mimobuněčné srážení kovů – na metabolických produktech mikroorganismů nebo na 

povrchu odumřelých buněk dochází ke srážení volných kladných iontů za vzniku sloučenin 

nerozpustných ve vodním prostředí (redukce síranů na sulfan, který sráží kationy kovů na 

sulfidy). 

Mimobuněčná akumulace, které předchází tvorba komplexů – některé mikroorganismy  

produkují do prostředí chemické látky, které tvoří s kovy komplexy. Mnoho polymerů se 

skládá z neutrálních polysacharidů. Ty mohou obsahovat komplexotvorné složky 

(například organicky vázané fosfáty). Přestože je akumulace polymery pokládána za 

pasivní, dochází při ní ke zvýšené produkci organických materiálů bakteriemi v prostředí 

obsahujícím těžké kovy. 

Vazba kovů k povrchu buňky – spočívá v elektrostatickém přitahování kovů, pozitivně 

nabitých sraženin k negativně nabitým místům na povrchu mikrobiální buňky. 

Vnitrobuněčná akumulace – některé mikroorganismy mají vyvinuté vysoce specifické 

transportní systémy, proto  mohou selektivně vázat stopové prvky (stříbro, zlato, měď). 

Vypařování kovu – u rtuti probíhá následovně: Hg2+ je transportována z roztoku do 

buněčné membrány a tam dochází k redukci pomocí enzymu na Hg0, ta difunduje z buňky 

a následně bývá odstraněna z roztoku vypařením. (Fečko et al. 2004) 

 

Odstranění těžkých kovů z průmyslových odpadních vod – ve vodách jsou 

přítomny těžké kovy ve stopových množstvích v podobě kationtů nebo komplexních 

sloučenin. V povrchových a podzemních vodách se přirozeně vyskytuje například Fe o 

koncentraci stovek až desetin µg.l-1 (mikrogram na litr), Cd v jednotkách až desetinách 

µg.l-1, Cu v desetinách µg.l-1 a další. Obsah těžkých kovů je nežádoucí, protože vykazují 

toxické vlastnosti pro živý organismus. Technologie odstraňování těžkých kovů z vod jsou 

založeny na fyzikálních, chemických a biologicko – chemických metodách. 

Fyzikální a chemické metody – ty zahrnují zejména: 

a) Neutralizaci 

b) Cementaci 

c) Elektrochemické čistění 

d) Použití iontoměničů 

Pro svou ekonomickou výhodnost se z uvedených metod v praxi nejvíce uplatňuje 

neutralizační metoda srážení kovů ve formě málo rozpustných hydroxidů, představuje však 
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riziko pro životní prostředí. Konečným produktem je totiž velké množství kalu, u kterého 

nelze opomenout  pronikání kovů do povrchových i podzemních vod při deponování na 

skládku. Pro cementaci a elektrochemické čistění  jsou vhodné roztoky s obsahem 

ušlechtilých kovů. Iontoměniče mají vysoký čistící účinek, ale vyžadují předúpravu vody. 

 

Biologicko – chemické metody – mezi ně patří především bioakumulace kovů 

v anaerobních i aerobních podmínkách. (Luptáková et al. 2002) 

 

Odsiřování (desulfurizace) uhlí - v poslední době je věnována značná pozornost 

vývoji uhelné technologie minimalizující znečištění ovzduší při spalování. Příkladem je 

odstranění síry z uhlí před procesem spalování. Veškeré uhlí obsahuje síru v množství od 

0,2 % do více než 11 % jeho hmotnosti. 

Síra se v uhlí vyskytuje ve dvou formách, jak anorganická, tak organická. Formy lze 

rozdělit do skupin: 

1. Fe–disulfidy: Představují nejdůležitější příměs uhlí. Zařazujeme zde pyrit FeS2 a 

markazit, který má po chemické stránce stejné složení. Je ale méně stálejší, na vzduchu 

se snadno oxiduje na FeSO4. Obě modifikace označujeme pojmem pyritická síra. 

Z mineralogicko – petrografického hlediska existuje syngenetická a epigenetická 

forma. 

Syngenetický pyrit vzniká v průběhu první fáze prouhelnění. Proto je jemně prorostlý a 

vetřený v uhelné matrici. Epigenetická modifikace je geologicky mladší. Tvoří výplně 

v puklinkách uhlí, je s ním méně prorostlý. 

2. Sulfidy: Nejčastěji se vyskytuje auripigment As2S3. Předpokládá se jeho epigenetický 

vznik. V technologických podmínkách byl dokázán také recentní. 

3. Síra organicky vázaná: Významná složka uhlí. Podle vývoje uhelné sloje rozlišujeme: 

a) primární síru – je označována jako konstituční. Byla součástí rostlinné hmoty. 

b) sekundární – zahrnuje nekonstituční formy organicky vázané síry. Vzniká například 

při procesu humifikace reakcí H2S nebo elementární síry s uhlotvornými látkami 

v rašelinovém stádiu. 

4. Sulfáty: Z genetického hlediska rozlišujeme: 

a) primární sulfáty – vznikají od rašelinizace až po zakrytí uhlonosných sedimentů 

nadložními horninami. 
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b) sekundární – tvoří se při oxidaci Fe–disulfidů (případně organicky vázané síry) 

nebo vysrážením ze sulfátových roztoků infiltrovaných do uhelné sloje spodními 

vodami. 

c) technogenetické (recentní) sulfáty – jsou produktem oxidace Fe–disulfidů účinkem 

vzdušného kyslíku ve vlhkém důlním prostředí. 

5. Elementární síra: Rozlišujeme tři genetické typy: 

a) primární – produkt bakteriální činnosti v rašelinovém i porašelinovém vývoji a 

procesech prouhelňování. 

b) sekundární – může vznikat jako produkt oxidace Fe–disulfidů nebo redukcí sulfátů 

v uhelné sloji. 

c) technogenetická – vznikají podobně jako recentní sulfáty oxidací Fe–disulfidů. 

 

K desulfurizaci uhlí se používá bakteriálního loužení za přítomnosti bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans. (Fečko et al. 2004)  

 

Ve všech výše popsaných oblastech biotechnologie kovů se používají bioreaktory. 

 

 
Obrázek 1: Schéma zařízení pro desulfurizaci paliv  

(převzato z Merta P. 1994) 
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4 Bioreaktory 

 

Rozvoj moderních biotechnologií si vyžádal konstrukci speciálních zařízení – 

bioreaktorů. Při jejich výrobě využíváme poznatků mikrobiologie, biochemie, 

bioinženýrství a strojírenství. (Petružela, Kaštánková 1989) 

Bioreaktory představují zařízení, ve kterém probíhá: 

1. chemická reakce, popřípadě celý soubor reakcí katalyzovaných enzymy nebo 

buňkami produkujícími enzymy 

2. kultivace mikroorganismů, rostlinných i živočišných buněk nebo jejich částí za 

účelem výroby produktů jejich metabolismu nebo buněčné hmoty při požadované 

konverzi, selektivitě, výtěžku, za podmínek  optimální spotřeby energie. 

(Kaštánek F. 2001) 

Zařízení se používá, jak k fermentaci (mikrobiální přeměně), tak pro biokonverze, a 

často je design reaktoru prakticky stejný, což znamená, že není nutné mezi těmito 

aplikacemi dělat rozdíl. Proto se lze v literatuře setkat s pojmem fermentor pro označení 

bioreaktoru. (Rehm et al. 1993) 

 

Kultivační vlastnosti bakterií jsou zajištěny pěstováním čistých bakteriálních kultur 

na živných půdách (krevní, masopeptonový agar a speciální selektivní půdy). Mezi 

sledované vlastnosti náleží hlavně tvar, velikost, profil,vnitřní struktura i barva kolonií 

vytvořených růstem bakterií na pevné půdě. Z hlediska průběhu rozlišujeme dva typy 

kultivací: 

a) statickou, při které jsou všechny buňky, případně metabolické produkty po celou 

dobu kultivace v uzavřeném prostředí. Složení a vlastnosti prostředí se mění 

v závislosti na životní činnosti bakterií, jejichž růst nemá trvale vzrůstající 

tendenci, ale střídají se fáze vzestupu a poklesu. Limitními faktory růstu bakterií 

jsou vyčerpání živin a nahromadění odpadních produktů metabolismu. 

b) kontinuální , spočívá ve vytváření dynamické rovnováhy mezi bakteriemi a 

prostředím. Do kultivační nádoby s bakteriální kulturou je plynule přidáváno 

čerstvé živné médium, je zabezpečen plynulý odtok metabolických produktů a tím 



Jan Fryč: Bioreaktory v úpravě nerostných surovin 

2009 14 

jsou zajištěny podmínky pro stabilní růst. Objem kultivátoru, rychlost přítoku a 

odtoku, jakož i růstová rychlost a počet bakterií jsou konstantní. Systém 

bakterie - prostředí je tímto považován za otevřený a takovéto otevřené soustavy 

kontinuální kultivace se vyskytují v jezerech, či vodních tocích nebo i ve střevech 

živočichů včetně člověka. Je-li v zařízení na kontinuální kultivaci udržena 

konstantní hladina substrátu, jedná se o chemostat. Pokud se udržuje konstantní 

množství buněk, pak hovoříme o turbidostatu. (Luptáková et al. 2002) 

 

Teorie chemostatu – míchání obsahu nádoby se uskutečňuje účinkem 

mechanického míchadla, jako i bublinkami plynu. Předpokládáme ideální promíchávání 

obsahu (koncentrace v žádné z fází se nemění s polohou v reaktoru). Důsledkem toho je, že 

odtok z bioreaktoru má stejné složení jako obsah nádoby. Stejná je také koncentrace 

rozpuštěného kyslíku v celém objemu nádoby. Provzdušňovací systém udržuje obsah 

kyslíku nad kritickou hodnotou, a proto můžeme mikrobiálně – kinetické vlastnosti 

systému analyzovat samostatně. (Chriašteľ L. 1992) 

 

 
Obrázek 2: Chemostat s vnější recirkulací biomasy 

(převzato z Chriašteľ L. 1992) 
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5 Volba typu bioreaktoru 

 

Při volbě typu bioreaktoru postupně posuzujeme tyto faktory: 

1. sterilizaci, 

2. ekonomickou vhodnost imobilizace (požadavky na výměnu a regeneraci enzymů), 

3. způsob imobilizace a formu imobilizovaného systému 

4. fyzikálně chemické vlastnosti substrátu (viskozitu, hustotu, povrchové napětí ) a 

povahové vlastnosti substrátu během procesu (pěnění, blokování aktivního povrchu 

produkty metabolismu nebo povrchově aktivními látkami), 

5. složení substrátu (ovlivňuje specifickou spotřebu O2), 

6. typ reakce, její tepelné zabarvení, 

7. reakční kinetiku, inhibici, modely růstu buněk a tvorby produktu, 

8. vliv transportních jevů, 

9. reakční podmínky, 

10. možnosti kontinuálního uspořádání, 

11. vliv míchání na konverzi, 

12. kapacitu nosiče, poměr katalytického povrchu k objemu reaktoru, 

13. možnosti přenášení výsledků  laboratorních experimentů do praxe, 

14. chování systému vestaveb, náplní a katalyzátoru v dlouhodobém provozu 

(zanášení, inkrusty, zarůstání), 

15. výrobní hlediska, 

16. cenu reaktoru, 

17. energetické nároky v souvislosti s cenou produktu, 

18. univerzálnost reaktoru. (Kaštánek F. 2001) 
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6 Typy bioreaktor ů 

 

6.1 Vsázkový fermentor 

 

Vsázkový fermentor představuje nejběžnější uspořádání fermentorů. Do reaktoru se 

vloží fermentační médium a inokulum. Při zvolených reakčních podmínkách zde dochází 

k růstu biomasy, případně žádaných metabolitů. Po dosažení zadaných parametrů nebo 

spotřebování substrátu se proces přeruší, reaktor se vyprázdní a připraví pro novou vsádku. 

Do reaktoru se obvykle přidávají další složky (například kyseliny, zásady, odpěňovací 

přísady). V případě aerobních procesů vstupuje do reaktoru aerační plyn. Mezi výhody 

vsádkového uspořádání můžeme zařadit snadnou sterilizaci média, protože při omezené 

době trvání vsádkového pokusu je sníženo riziko kontaminací i mutací. Dále lze snadno 

měnit reakční podmínky jednotlivých vsádek a také řízeně oddělit fázi růstu 

mikroorganismů od produkční fáze při výrobě sekundárních metabolitů. U výzkumných 

experimentů bývá malá  spotřeba média. Nevýhodou je vznik časových ztrát při provozu 

vlivem vyprazdňování, čistění, opětovného napouštění nebo sterilizace vsázky. 

(Kaštánek F. 2001) Příklad vsázkového fermentoru je znázorněn na obrázku 3. 
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Obrázek 3:Schéma vsázkového mechanicky míchaného reaktoru  

(převzato z Chriašteľ L. 1992) 
 

 

6.2 Kontinuální fermentor 

 

Do reaktoru nepřetržitě přivádíme substráty a živiny a nepřetržitě odvádíme 

výstupní kapalinu s biomasou, případně metabolické produkty. U kontinuálních fermentací 

odpadají časové ztráty při provozu. Vyrobené množství buněčné hmoty lze ovlivnit volbou 

střední doby prodlení kapaliny uvnitř zařízení, která je dána poměrem objemu kapaliny 

k jejímu objemovému průtoku. V případě ideálního míchání  kapaliny v reaktoru mají 

„částice” kapaliny uvnitř reaktoru různé ,,stáří”. Část může mít teoreticky nulovou dobu 

prodlení a část může setrvávat uvnitř nekonečně dlouho. Průměrné stáří částic pak udává 

střední dobu prodlení. Protože jsou buňky vázány na prostředí jednotlivých částic může 

část mikroorganismů přebývat v reaktoru několikanásobně déle, než je střední doba 

prodlení částic, aniž by došlo k jejich vyplavení. Nežádoucím důsledkem je pak 



Jan Fryč: Bioreaktory v úpravě nerostných surovin 

2009 18 

nekontrolovatelný růst patogenních mikroorganismů nebo mutace produkčního kmene. 

(Kaštánek F. 2001) 

 
Obrázek 4: Laboratorní zařízení pro kontinuální kultivaci mikroorganismů 

 (převzato z Fečko et al. 2004) 
 

1 – zásobník kultivačního média, 2 – kultivační nádoba, 3 – míchadlo, 4 – otvor pro odběr vzorků, přidáváni 
bakterií, či zapojení elektrod, 5 – přítok média, 6 – přívod vzduchu, 7 – odtok kultury, 8 – nádoba na 

zachycování produktů, 9 – odběr produktů 
 

 

6.3 Fermentor s řízeným nást řikem (fed–batch) 

 

Jedna nebo více složek je dávkována do fermentoru během kultivace a produkt 

zůstává v reaktoru až do konce pokusu. V některých případech mohou být živiny do 

reaktoru nastřikovány přerušovaně, přičemž přítok je řízen na základě signálu o složení 

směsi v zařízení. Fed–batch má oproti vsádkovému uspořádání výhodu řízené změny 

koncentrace živin, pomocí které lze ovlivnit výtěžek nebo produktivitu žádaného 

metabolitu. Řízený nástřik je výhodný při: 

1. Substrátové inhibici. Některé živiny ( například ethanol, octová kyselina nebo 

aromatické sloučeniny) inhibují růst mikroorganismů už v malé koncentraci. 
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Vhodným dávkováním se může zkrátit lag–fáze (fáze růstu buněk, při níž dochází 

k adaptaci na prostředí) a redukovat tak inhibici. 

2. Glukosovém efektu. Při přebytku cukrů se tvoří ethanol i za vysokého obsahu 

rozpuštěného kyslíku, což je příčinou nízkého výtěžku buněk. Tento nepříznivý jev 

bývá potlačován řízeným nástřikem. 

3. Katabolické represi. Jestliže je mikroorganismus ve styku se snadno 

metabolizovatelným zdrojem energie (glukosou), dojde ke zvýšení intracelulární 

koncentrace ATP (adenozintrifosfátu) a k následnému potlačení enzymatické 

biosyntézy, která je příčinou pomalejšího metabolismu energetického zdroje. 

Fermentace s řízeným nástřikem je účinnou metodou k překonání katabolické 

represe, protože udržuje nízkou koncentraci glukosy v reaktoru. 

4. Optimalizaci tvorby metabolitu. V některých mikrobiálních procesech dochází 

vlivem přebytku živin k přílišnému nárůstu buněk, akumulace žádaného produktu 

je však malá. Nedostatek živin naopak zmenšuje růst buněk a následně produkci 

metabolitu. V takových procesech je možno maximalizovat tvorbu metabolitu 

řízeným růstem mikroorganismů. Technikou fed–batch  lze udržet obsah živin na 

zvolené nízké hladině ,,hladovění”, která je optimální pro tvorbu metabolitu. 

5. Prodloužení doby produkční periody. Mikroorganismy zpočátku rychle využívají 

zdroj energie pro růst a ve stacionární fázi (zde se počet odumírajících buněk rovná 

počtu nově vzniklých) syntetizují žádaný sekundární metabolit. Proto je důležité po 

přechodu z růstové fáze do syntetizující udržet koncentraci uhlíkatého zdroje na 

hladině, kdy je mikroorganismus ve stavu řízeného nedostatku živin, ale jeho 

enzymatická aktivita je nejvyšší. Toho dosáhneme řízeným nástřikem živin do 

fermentoru.  

6. Nahrazení ztrátové vody. Při aerobních technologiích, které vyžadují dlouhou 

fermentační dobu odchází z reaktoru značné množství vodních par. Tomu lze 

zabránit použitím fed–batch techniky, kdy je dodáno požadované množství živin a 

množství vody kompenzuje ztráty odparem. (Kaštánek F. 2001) Obrázek 5 

znázorňuje fermentaci s řízeným nástřikem. 
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Obrázek 5: Fermentace s řízeným nástřikem  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

1 – nádrž s živinami, 2 – čerpadlo, 3 – regulační ventil, 4 – detektor a ovládací člen, 5 - reaktor 
 

 

6.4 Fermentory s pneumatickým promícháváním 

 

Na promíchávání náplně se u těchto typů reaktorů využívá kinetická energie 

stlačeného vzduchu a rozdíl hustot náplní ve vzestupné a sestupné části. (Chriašteľ L. 

1992) Reaktory s pneumatickým promícháváním lze rozdělit na fermentory bez nucené 

cirkulace fází a fermentory s nucenou cirkulací kapaliny. 

6.4.1 Fermentory bez nucené cirkulace fází 

Do této kategorie patří: 

1. Probublávané reaktory prosté – podle vnější geometrie rozlišujeme reaktory 

s relativně nízkou vrstvou kapaliny (tanky, kádě), u nichž je poměr H0/D < 2 a 

kolonové reaktory kde H0/D > 2. H0 je výška kapaliny ve fermentoru, D je průměr 

fermentoru. 

Charakteristická je pro tyto typy nepřítomnost vestaveb. Rozdělovač plynu je 

obvykle umístěn vespod reaktoru. Jako rozdělovače slouží perforovaná patra (desky 

s vyvrtanými otvory o průměrech 0,5–5 mm), keramické frity (porézní patra 

s otvory do 50 do 150 µm) nebo ejektory. Nedostatkem je malý přestup kyslíku 

(1-2 kg.m3.h-1). U kolonových reaktorů je pro rozpuštění O2 využit vyšší 

hydrostatický tlak. Rozložení biomasy uvnitř  zařízení je rovnoměrnější. 
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2. Probublávané reaktory s vnitřními vestavbami – zahrnují patrové probublávané 

reaktory, air–lift reaktory, případně kombinaci obou typů. 

Patrové kolony 

Tyto kolony se uplatňují ve fermentačním průmyslu. Jsou konstruovány jak 

s přepadovými patry, tak i bezpřepadovými. Přepadová patra zabezpečují oddělený 

tok fází přes otvory v patrech. U konstrukcí bez přepadu obě fáze protékají přes 

stejné otvory souproudně i protiproudně. Výhoda patrových kolon tkví v možnosti 

usměrňovat toky fází uvnitř zařízení. Dalším kladem jsou nízké investiční a 

provozní náklady. Nevýhodou bývá malý koeficient zaplnění reaktoru a průměrná 

intenzita přestupu kyslíku. 

 

 
Obrázek 6: Patrová kolona se sítovými patry  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

3. Fermentory s přirozenou cirkulací - Pro tento typ reaktoru je charakteristická 

přítomnost jednoho nebo více difuzorů, které usměrňují tok kapaliny. U zařízení 

s poměrem H0/D < 2 zaručuje difuzor rovnoměrnější promíchávání vsázky. 

K nejstarším fermentorům s přirozenou cirkulací patří reaktor Lefrancois. Jedná se 

o válcovou nádobu, v jejímž středu je difuzor s trubkami výměníku tepla. Plyn se 

substrátem tryská do prostoru štěrbinou ve tvaru mezikruží (obr. 7). Šířka štěrbiny 
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bývá 15–20 mm. Rychlost proudu ve štěrbině dosahuje hodnoty kolem 20 m.s-1 a 

rychlost přestupu kyslíku nepřesahuje 2–3 kg.m-3.h-1. Dispergace plynu může být 

zlepšena nainstalováním frit do difuzoru. Jiným typem fungujícím na tomtéž principu 

je air–lift reaktor s vnější cirkulací a cirkulačními trubkami umístěnými mimo tank (typ 

Scholler a Seidel), v němž se vzduch rozděluje keramickými svíčkami (obr. 8). Výhody 

těchto air–lift reaktorů spočívají v malé spotřebě energie na promíchávání kapaliny, 

konstrukční jednoduchosti a mechanické nenáročnosti. Zápornou stránkou je malá 

intenzita přestupu kyslíku, způsobená špatnou dispergací plynu. 

 

 
Obrázek 7: Reaktor typu air–lift s proplyňovaným prostorem mezikruží  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

S – vstup substrátu 
 

 
Obrázek 8: Reaktor s cirkulací směsi ve vnějších trubkách  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
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4. Kombinované patrové fermentory – příkladem vícestupňového patrového reaktoru 

je zařízení na výrobu lysinu, kde vzduch je redistribuován perforovanými patry. 

Systém chladičů je situován v prostoru s vnitřní cirkulací vsázky. 

(Kaštánek F. 2001) 

 

 
Obrázek 9: Vícestupňový kombinovaný reaktor  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

 

6.4.2 Fermentory s nucenou cirkulací kapaliny 

Ejektorové rozdělovače plynu – princip tvorby mezifázové plochy a promíchávání 

vsázky se zajišťuje pomocí cirkulačního čerpadla, které čerpá kapalinu z těch prostorů 

reaktoru, v nichž je menší zádrž plynové fáze, zpět k aeračnímu ústrojí. Zde se přisává 

vzduch, jehož množství závisí na geometrických parametrech ejektoru a množství 

cirkulující kapaliny. Kapalina z ejektoru spolu s přisátým vzduchem v podobě tryskajícího 

paprsku buď volně vystupuje nad hladinou do vrstvy kapaliny, nebo je paprsek u dna 

tlačen do kapalné vrstvy. U padajícího paprsku může dojít k tomu, že kolona nebude po 

celé výšce proplyněna, proto je nutné zvolit výšku vrstvy tak, aby byla v souladu s energií 

tryskajícího paprsku. Průměr trysky nabývá hodnot 8–15 mm, minimální rychlost kapaliny 

uvnitř trysky je 50 m.s-1. Ejektor přisává 20 m3 vzduchu za hodinu. (Kaštánek F. 2001) 

Schéma reaktoru s přisáváním vzduchu je na obr. 10. 
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Obrázek 10: Reaktor s přisáváním vzduchu  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

1 – čerpadlo, 2 – přisávání sekundárního vzduchu, 3 – přisávání primárního vzduchu 

 

6.5 Fermentory s mechanickým mícháním 
 

Vsázka fermentorů je tvořena třífázovým systémem plyn – kapalina – tuhá fáze. 

Suspenze mikroorganismů v kapalném médiu může mít různou viskozitu, ta může být 

během fermentačního procesu proměnná, což klade vysoké nároky na výběr a konstrukci 

míchadla. Účelem míchání je: 

1. dosažení koncentrační i teplotní homogenity vsázky 

2. vytvořit prostředí s vysokou turbulencí, příznivou pro přestup látky a tepla 

Pro každou fermentaci musíme určit, který aspekt míchání je pro proces rozhodující, podle 

něj vybereme vhodný typ míchadla. 

Míchadlo, které vykazuje malý příkon energie, ale špatnou homogenizaci, je stejně 

nevhodné jako míchadlo, které rychle homogenizuje vsádku na úkor vysoké spotřeby 

energie. Z toho vyplývá, že výběr míchadla volíme také podle spotřeby energie potřebné 

k dosažení potřebné homogenity. Pro turbulentní oblast je nejvhodnější míchadlo 

šroubové. S ohledem na konstrukční jednoduchost však volíme míchadla s vyšším 

příkonem, to znamená míchadla rychloběžná (lopatková). Pro homogenizaci viskózních 

kapalin se používají míchadla pomaloběžná, která rovnoměrně disipují energii v celém 

objemu vsázky. Velmi viskózní média je nutné promíchávat více míchadly. Nejjednodušší 

řešení je umístit míchadla na společnou hřídel v ose kolonového fermentoru. 

(Kaštánek F. 2001)  
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6.6 Fermentory pro anaerobní procesy 

 

V anaerobním procesu je značná část organického materiálu v odpadu přeměněna 

na bioplyn (je převážně tvořen směsí methanu a oxidu uhličitého). Zbylá část organické 

hmoty je převedena do formy kalu. Proces přeměny organické hmoty na methan 

představuje komplexní fermentací. Uplatňuje se metabolická aktivita methanogenních 

bakterií, které využívají CO2, H2 a některé nižší mastné kyseliny jako prekurzory methanu. 

Pro anaerobní fermentace je typické používání směsných kultur. Ty jsou přítomné 

v aktivním organickém kalu při podmínkách vhodných pro methanizaci 

 

 
Obrázek 11: Anaerobní reaktor BIOSTAT®B plus fy Sartorius používaný v laboratořích Institutu 

geologického inženýrství VŠB – TU Ostrava k produkci methanu (FOTO Jan Fryč) 



Jan Fryč: Bioreaktory v úpravě nerostných surovin 

2009 26 

6.6.1 Methanogeneze 

Zjednodušené schéma vzniku methanu: 

( ) 222236126 22 HCOCOOHCHCHOHC ++→  acidogenní fermentace 

OHCOOHCHCHHOHC 22326126 222 +→+   

22326126 2422 COHCOOHCHOHOHC ++→+   

( ) 232223 222 HCOOHCHOHCOOHCHCH +→+  acetogeneze 

223223 32 HCOCOOHCHOHCOOHCHCH ++→+   

243 COCHCOOHCH +→  methanogeneze 

OHCHCOH 2422 24 +→+   

(Kaštánek F. 2001) 

 

 
Obrázek 12: Mechanismus anaerobního rozkladu organických odpadů  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
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6.6.2 Návrh reaktoru pro anaerobní procesy 

Je vyvíjena snaha o zkrácení doby prodlení v reaktoru pod obvyklých 20 dní. 

Základem je dosažení vysoké zádrže mikroorganismů, které docílíme buď vrácením 

mikrobiální hmoty výstupového proudu kapaliny zpět do zařízení, nebo imobilizací 

biomasy jako pevného filmu na částicích nosiče v bioreaktoru. Daleko lepším řešením je 

použití průtočného anaerobního reaktoru s kalovou vrstvou. Uvnitř dochází ke 

spontánnímu vločkování bakteriální hmoty. Vločky jsou unášeny s bublinkami plynů, které 

vznikají při fermentaci, do horního prostoru reaktoru. V tomto místě je zadržovací nálevka, 

sloužící k oddělení plynu a tuhých vloček. Vločky se působením gravitačních sil usazují a 

v souladu s rychlostí vzestupného proudu kapaliny se v zařízení při dosažení určité pozice 

ustaví jejich dynamická vrstva. Jednotlivé shluky se z vrstvy neustále uvolňují a zpět do 

vrstvy pohlcují. Kapalina prochází touto vrstvou jako dynamickou náplní, dochází tak 

k účinné fermentaci. (Kaštánek F. 2001) 

 

 
Obrázek 13: Průtočný anaerobní reaktor s kalovou vrstvou typu UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

Reaktory se zakotveným filmem biomasy – viz obr. 14, pracují na základě principu 

samovolné adheze bakteriálních exopolysacharidů na tuhých nosičích (písek, kamení, 

keramika, plasty). Mikroorganismy pak vytvářejí imobilizovaný biofilm na povrchu 

nosiče, také se zachycují mezi jeho částicemi. Proto je možné použít velkých průtoků 

substrátu, aniž by docházelo k vymývání mikrobiální flóry z reaktoru. (Kaštánek F. 2001) 
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Obrázek 14: Anaerobní reaktor se zakotveným filmem biomasy  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

 

6.7 Reaktory s imobilizovanými enzymy nebo bu ňkami 
 

V posledních letech se začal rozvíjet výzkum bioreaktorů nového typu. Dospělo se 

k novým možnostem řízených biotransformací a biosyntéz. Vznikla tak nová zařízení, jako 

reaktory s membránami, kde enzym plnící funkci biokatalyzátoru, je ,,uzavřen” v dutém 

vlákně membrány. Do vlákna vstupují reagující složky a vystupují produkty. Enzym je 

mnohonásobně využíván, přitom neodchází spolu s produkty ze systému. Je také možno 

enzym uzavřít do porézních nosičů (hydrofilních gelů), nebo navázat na inertní nosič, který 

pak lze na výstupu z reaktoru oddělit. (Kaštánek F. 2001) 

Enzymy mohou být imobilizované těmito způsoby: 

1. Fyzikální adsorpcí na inertním nerozpustném nosiči – metoda spočívá ve fyzikální 

interakci mezi enzymem a povrchem nosiče, k níž dochází po smíchání 

koncentrovaného roztoku enzymu s tuhým nosičem. Bývá jím například aktivní  

uhlí, celulóza, kaolín, fosforečnan vápenatý , případně silikagel. 

2. Okluzí – enzymy jsou imobilizované zachycením ve struktuře polymerových gelů, 

přes které mohou nízkomolekulární substráty i reakční produkty volně difundovat. 

Vysokomolekulární enzymy však jimi neprojdou. 

3. Uzavřením malých objemů vodných roztoků enzymů do mikroschránek. 

Mikroschránky jsou obaleny tenkou semipermeabilní membránou tvořenou 

nylonem. Mikroschránka chrání enzymy před bublinkami plynu a případnou 

mikrobiální kontaminací. 
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4. Zesíťováním molekul bílkoviny – buď jinými bílkovinnými molekulami, anebo 

s funkčními skupinami nerozpustné matrice nosiče. 

5. Kovalentní vazbou mezi enzymem a matricí – v tomto případě se jedná o způsob 

chemické modifikace enzymů, přičemž se vychází z poznatků o reaktivitě, relativní 

koncentraci a přístupnosti aminokyselin. (Chriašteľ L. 1992) 

 

Použití imobilizovaných buněk je výhodné při procesech, u nichž je izolace enzymů 

ekonomicky náročná a kde je nutno využívat celý enzymový komplex produkovaný 

buňkami. (Kaštánek F. 2001) 

 

6.7.1 Druhy reaktor ů s imobilizovanými enzymy (bu ňkami) 

Reaktor s plněnou vrstvou biokatalyzátoru – výhodnou vlastností je jednoduchá 

konstrukce. Nevýhody vyvstanou, potřebujeme–li dodat vzduch nebo odvést CO2. Při 

kontinuální kultivaci může dosahovat zádrž plynu v koloně naplněné biokatalyzátorem až 

65.% volného objemu reaktoru. Je proto snížena katalytická účinnost náplně. Přestup 

kyslíku může také představovat problém při zvětšování měřítka reaktoru za předpokladu, 

že kolony nejsou rozděleny na stupně. Každý stupeň lze vybavit odtahem CO2 a dodávkou 

vzduchu. Toto řešení však komplikuje obnovu biokatalyzátoru. 

Ideálně míchaný průtočný reaktor - jedná se o kontinuální zařízení, pro které 

imobilizace vytvořila ideální podmínky. Reaktor se snadno vyprazdňuje a má jednoduchou 

kontrolu pH a teploty. Jako katalyzátor zde slouží imobilizované enzymy. 

Fluidní reaktor – u tohoto typu je biokatalyzátor udržován v pohybu kontinuálním 

tokem substrátu nebo prostřednictvím fluidizačního plynu. Výhodou je, že v  případě 

imobilizace živých rostoucích buněk je tvorba populace stabilní, protože částečky ve vrstvě 

se náhodně přeskupují. Z hlediska míchání se jeví jako ideálně promíchávaný. Oproti 

reaktoru s plněnou vrstvou je zde menší zádrž biokatalyzátoru. Nevýhoda zařízení tkví 

v tom, že hustota částic i hustota kapaliny nejsou od sebe příliš odlišné, což není příznivé 

pro tvorbu kvalitní fluidní vrstvy. (Kaštánek F. 2001) 

Na obrázku 15 jsou zobrazeny typy reaktorů s imobilizovanými enzymy (buňkami). 
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Obrázek 15: Různé typy reaktorů s imobilizovanými enzymy nebo buňkami  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

a – ideálně promíchávaný reaktor s biokatalyzátorem; b – reaktor s plněnou nepohyblivou vrstvou 
katalyzátoru s rozdělovacími patry: 1 – patra, 2 – plnicí otvory, 3 – vyprazdňovací otvory; c – bioreaktor 
s pohyblivou (fluidní) vrstvou: ○ – bubliny fluidizačního plynu, ● – částice biokatalyzátoru; d – reaktor 

s reverzní fluidní vrstvou využívající mamutky pro částice s hustotou blízkou kapalině: ● – částice, 
○ – reakční plyn (např vzduch, kyslík), → směry toku kapaliny, 1 – zadržovací síto 

 

 

6.8 Membránové bioreaktory 
 

V membránových bioreaktorech probíhá enzymaticky katalyzovaná chemická 

reakce. Mikrobiální, živočišné, ale také rostlinné enzymy jsou zde zadržovány, přičemž 

dochází jak k biokonverzi, tak separaci produktů. Podle konstrukčních prvků se 

membránové bioreaktory dělí do dvou tříd: 

1. Bioreaktory se zabudovanými membránami – kladná stránka spočívá v dobré regulaci i 

kontrole biokonverze. Záporem je malá účinná ploch membrány, která plní funkci 

separátoru. 

2. Membránové moduly připojené k bioreaktoru – používají se v mikrobiálních a 

buněčných technologiích. Účelem modulů bývá separace buněk po výstupu z reaktoru 

a poté zpětný návrat do zařízení. Nejvhodnější se zdají být moduly s membránami ve 

tvaru dutých vláken, označené jako hollow–fiber reaktory. 

Podle použité techniky pro membránový reaktor rozlišujeme: 

a) Enzymové reaktory s ultrafiltrací – vlákna membrány jsou pod tlakem naplněna 

enzymem nebo buňkami. Roztok se vhání propustnou stranou do houbovité vrstvy 

a recirkuluje do doby, než počet buněk nebo enzymatická aktivita recirkulátu 
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dosáhne nulové hodnoty. Produkt odchází opět propustnou stranou. Zápornou 

stránkou těchto reaktorů je, že pokud nejsou enzymy nebo buňky v porézní vrstvě 

membrány imobilizovány (například použitím glutaraldehydu), může docházet 

k jejich vyplavování. 

b) Enzymové reaktory se zpětným proplachem – vlákna se plní stejným způsobem jako 

u reaktoru s ultrafiltrací. Substrátový roztok přitékající propustnou stranou, musí 

být vysoce čistý, protože by mohlo dojít k zalepení membrány nečistotami. 

c) Enzymové reaktory s recirkulací – vlákna jsou opět plněna pod tlakem. Roztok 

substrátu cirkuluje vnitřní dutinou vlákna a prochází membránou dvakrát, tzn. při 

vstupu i výstupu. Nevýhodou zařízení je nerovnoměrné rozložení enzymů (buněk), 

protože se vymývají ze vstupní části vláken. Vymývání lze potlačit střídavou 

změnou místa vstupu do modulu. 

d) Membránové reaktory s rozpuštěným enzymem – enzym je zde volně pohyblivý po 

celém reakčním prostoru. Reakce probíhá v trubkovém reaktoru se 

semipermeabilními stěnami. Propouští substrát a nízkomolekulární produkt. 

Nepropouští vysokomolekulární enzym. Kladnou vlastností bývá intenzivní kontakt 

substrátu s enzymem bez vlivu podmínek přestupu látky. 

e) Membránové reaktory s enzymem imobilizovaným v gelové vrstvě – tento typ 

využívá koncentrační polarizace. Jejím vlivem  vytvářejí molekuly enzymu na 

povrchu membrány slabou druhotnou membránu z gelu. Roztok substrátu je 

pomocí gradientu tlaku hnán přes membránu a filtruje se přes gelovou vrstvu. Zde 

probíhá chemická reakce. Imobilizace nevyžaduje chemickou ani fyzikální 

manipulaci s enzymem. Proto je možné imobilizovat enzymy, které jsou náchylné 

na inaktivaci. Nevýhoda spočívá v možném narušení, či rozmytí gelové vrstvy 

vlivem nestabilit toku.Tomuto lze zabránit například tvorbou gelu v porézní 

podložce. 

f) Membránové fermentory – ty se dále dělí na: 

1. Membránový fermentor se separací biomasy – umožňuje zintenzivnit 

fermentaci nahromaděním biomasy. Jeho použitím lze získat čisté 

fermentované médium, neobsahující mikroorganismy. V praxi bývá zařízení 

často doplněno kalolisovým separátorem s plochými membránami. Zadržené 

buňky cirkulují zpět do fermentoru. 



Jan Fryč: Bioreaktory v úpravě nerostných surovin 

2009 32 

2. Membránový fermentor se separací produktů - je energeticky nenáročný. 

Využívá princip dialýzy, to znamená difuze metabolitů přes membránu do 

rozpouštědla. Buňky lze imobilizovat do porézní podložky asymetrických 

membrán. V membránovém fermentoru je možné kultivovat jak eukariotické, 

tak prokariotické mikroorganismy bez rozdílu na prostředí (anaerobním i 

aerobním). Za zástupce tohoto typu je považován membránový fermentor se 

zdvojeným dutým vláknem. Konstrukce spočívá v umístění svazku dutých 

vláken do trubice. Do prostoru vzniklého mezi jednotlivými vlákny se přivádí 

živný roztok nasycený kyslíkem. Živiny spolu s kyslíkem proudí přes 

membránu do vláken, ve kterých jsou uzavřeny buňky. (Kaštánek F. 2001) 

 

 
Obrázek 16 Membránový fermentor se zdvojeným dutým vláknem  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
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7 Speciální požadavky na konstrukci bioreaktor ů 
 

Při konstrukci bioreaktorů je potřeba zohlednit tyto některé specifické požadavky. 

 

7.1 Použitý materiál 

 

V biotechnologiích většinou pracujeme s málo korozivními médii při teplotě 

prostředí 20–65°C. Během sterilizačního procesu však teplota dosahuje až 134°C a tlak se 

může zvýšit až na hodnotu 0,3 MPa. Proto se při dlouhodobém provozu zařízení projevuje 

opotřebení materiálu. Zasaženy bývají zejména styčné plochy mezi rozdílnými materiály a 

pevná spojení jednotlivých trubek. Vhodným materiálem je sklo nebo jeho kombinace 

s ocelí. U reaktorů větších rozměrů pak nerezavějící chrom–niklová ocel. Části přicházející 

do kontaktu s médiem, obsahují také příměs molybdenu. Bez jeho přítomnosti kovové části 

korodují a plasty se rozkládají. Pokud je použit silikon, či polypropylen k utěsnění, může 

dojít k zastavení růstu mikroorganismů. Kovové části tedy musejí mít speciální 

povrchovou úpravu. Povrch stěn bioreaktoru bývá nerovný. V nerovnostech se usazují 

bakterie, které nelze úplně odstranit ani sterilizací, což má v některých případech negativní 

vliv na celou šarži produktů. Z tohoto důvodu se povrch upravuje například 

elektropoliturou. (Kaštánek F. 2001) 

 

7.2 Tvar bioreaktor ů a specifika fermentace 
 

Aerobní fermentory mají nejčastěji poměr výšky k průměru H/D v rozmezí 1:1–3:1. 

Je–li použito povrchového provzdušňování, volíme reaktory, u kterých poměr H/D je velký 

(kulové reaktory). Ty jsou naplněny do poloviny svého objemu. 

Značná pozornost je při konstruování bioreaktorů věnována těsnění míchací hřídele. 

Malé fermentory bývají vybaveny magnetickými spojkami. Zamezí se tím možné 

kontaminaci prostoru kolem hřídele. Používá se také magnetický pohon s kluzným 

ložiskem, kde funkci těsnění plní uhlík, případně keramika. (Kaštánek F. 2001) 
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7.2.1 Míchací za řízení 

K míchání obsahu reaktoru slouží turbíny nebo vrtule. Turbínová míchadla se 

vyznačují radiálním prouděním vsázky, velkou disipací energie okolo míchadla, která 

přispívá k rozbíjení vzduchových bublin.Mají velká střihová napětí a tvoří velký gradient 

přestupu kyslíku. Míchadly typu Kaplanovy turbíny jsou vybavovány reaktory 

s obráceným charakterem toku.Vrtule  jsou charakteristické axiálním mícháním a malými 

střihovými napětími. Využíváme jich při pěstování buněčných kultur. Umožníme tak 

rovnoměrnější rozdělení střihových sil v zařízení. (Kaštánek F. 2001) 

 

 
Obrázek 17: Typy míchadel používaných v laboratorních fermentorech  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
 

a – turbínka, b – vrtule, c – Intermig, d – Kaplanova turbína, e – Ekato - Interprop 
 

 

7.2.2 Provzduš ňování 

Pro účely provzdušňování se používá vzduch, samotný kyslík, či kombinované 

směsi kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého. Dávkovačem je směšovač plynu. Kyslík se 

přivádí pomocí potrubí do prostoru pod míchadlo. K jeho rozvádění slouží perforované 

trubky. (Kaštánek F. 2001) 

 

7.2.3 Přestup tepla 

Fermentační proces probíhá v teplotním rozsahu 25–40°C. Při reakcích vzniká 

uvnitř zařízení teplo, proto musí být obsah chlazen výměníkem tepla. K jeho návrhu 
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musíme přistupovat pečlivě, neboť mezi vnitřkem reaktoru a chladícím médiem existuje 

pouze malý gradient teplot. Menší reaktory mají duplikátorové chlazení. Výbava však 

může zahrnovat ponorné topné i chladící elementy. Existují také fermentory, které se dají 

vložit do termostatu. (Kaštánek F. 2001) 

 

7.2.4 Odpěňování 

Proteiny obsažené v médiu vyvolávají při probublávání tvorbu pěny. K jejímu 

odstranění se využívají různé oleje (silikonové glykoly).Ty redukují povrchové napětí, 

snižují ale i přestup kyslíku, což je nežádoucí efekt. Pěny se lze zbavit také mechanickým 

způsobem v kombinaci s odpěňovadly chemického původu. Pěny vykazující menší 

stabilitu rozruší elementy nainstalované na hřídeli míchadla. 

U rozbíječe pěny Ekato je pěna přisávána shora a radiálním výstupem rozbíjena. Tryskající 

kapalina rozrušuje pěnu mechanicky. Některé pěny mohou být rozbíjeny sprchováním 

(tzv. bičováním) proudem kapaliny. (Kaštánek F. 2001) 

 

 
Obrázek 18: Rozbíječ pěny Ekato  

(převzato z Kaštánek F. 2001) 
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7.3  Sterilizace 
 

Fermentace je považována za monoseptickou kultivaci mikroorganismů v reaktoru. 

Sterilizovat musíme jak proudy vstupující (filtračním způsobem), tak vystupující. Dále lze 

použít sterilizaci chemickou, ultrafialovým zářením a termickou. 

Sterilizace bioreaktoru – sterilizuje se vyprázdněný, či s obsahem živného roztoku. K 

tomuto účelu slouží nasycená pára o teplotě 121–141°C, která prochází přes výměníkový 

systém nebo přímá pára. 

Sterilizace vzduchu – na vstupu filtrací, na výstupu taktéž filtrací nebo teplem. 

(Kaštánek F. 2001) 
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8 Základy po čítačového řízení fermentor ů 
 

Zapojení počítačů je výhodné z několika hledisek: 

1. Získání dat – počítač může zkvalitnit informační hodnotu získaných dat tím, že 

filtruje šumy a identifikuje případné chyby v odezvě senzorů. Dále může řídit 

automatické odebírání vzorků, interpretovat výsledky a provádět přímo přepočet 

odezvy senzorů na hodnoty v požadovaných jednotkách. Počítač akumuluje 

průběžně měřená data, která pak slouží ke zpětné kontrole průběhu fermentace. 

2. Analýza dat a jejich interpretace – několik nezávislých měření může být 

vyhodnoceno a použito k okamžitému výpočtu nepřímo měřitelných položek 

(například využití kyslíku), které vypovídají o metabolickém stavu kultury. 

Následně mohou být využity k řízení procesu. (Kaštánek F. 2001) 

 

8.1 Měření stavových veli čin 
 

Proměnné, které by měly být měřeny on–line: 

1. otáčky, či příkon míchadla, 

2. obsah rozpuštěného CO2, 

3. obsah rozpuštěného O2, 

4. průtok vzduchu, 

5. pH, 

6. teplota, 

7. obsah CO2 na vstupu a výstupu, 

8. obsah O2 na vstupu a výstupu, 

9. nátok substrátu (například soli a vitamíny), 

10. nátok uhlíkatého zdroje, 

11. nátok dusíkatého zdroje, 

12. hmotnost kapaliny v reaktoru, 

13. koncentrace ethanolu a kyseliny octové v parách, 

14. obsah sacharidů (glukosy), 

15. redoxní potenciál, 
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16. obsah draslíku, 

17. obsah NH4, 

18. obsah fosforečnanů, 

19. obsah buněk, 

20. obsah nukleových kyselin, 

21. celkový obsah proteinů. 

 

Měřením těchto veličin, řízením sterilizačního procesu, ovládáním pneumatických a 

solenoidových membránových ventilů, i řízením chodu mechanického, případně 

chemického odpěňovadla by navržený fermentor se svým měřícím a řídícím systémem měl 

být co nejuniverzálnější, aby vyhovoval většině fermentací v laboratorních, či 

poloprovozních reaktorech. (Kaštánek F. 2001) 

 

Tabulka 1: Typy senzorů pro měření jednotlivých veličin 
(převzato z Kaštánek F. 2001) 
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9 Jiné typy loužení  
 

Biologické loužení rud pomocí thionových bakterií probíhá ve třech fázích: 

a. vlastní loužení 

b. získávání kovu z výluhu 

c. regenerace loužícího roztoku 

Při loužení se používá extrakční roztok o pH 2,3–2,5 obsahující bakteriální kulturu 

v exponenciální fázi růstu, Fe ve formě síranu železitého a kyselinu sírovou. V loužené 

zóně dochází k oxidaci sulfidických minerálů bakteriemi společně se síranem železitým, 

k bakteriální oxidaci vznikající síry na kyselinu sírovou, která působí jako rozpouštědlo 

sulfidických nebo oxidických minerálů v kyselině sírové. Tato fáze loužení je velmi 

náročná na množství loužícího roztoku a kyslíku v loužené zóně. Výluhy obsahují síran 

extrahovaného kovu, síran železnatý, železitý i populace bakterií vyplavené z loužené 

zóny. Extrahovaný kov se získává v technologické částí provozu některými vhodnými 

metodami (například cementací, elektrolýzou, srážením)  

Vzhledem k tomu, že výluh i odpadní roztoky po oddělení požadovaných kovů 

obsahují další kovy v toxických koncentracích, je nutno provádět loužení v uzavřeném 

cyklu, případně odpadní vody před vypouštěním do toku dočišťovat. Po odstranění 

předmětného kovu z výluhu se provádí regenerace loužícího roztoku, aby mohl být použit 

v dalším cyklu loužení. 

 

Technologie bakteriálního loužení zahrnuje: 

1. Přípravu rudného materiálu (drcení ,mletí, gravitační, či flotační rozdružování) 

2. Bakteriální loužení spočívá v přechodu kovu z rudného materiálu do roztoku 

3. Oddělení tuhé a kapalné fáze (zahušťováním, filtrací, promýváním) 

4. Přípravu roztoků k vydělení čistých sloučenin a kovu 

5. Vydělení čistých sloučenin nebo kovů (metodou extrakce, cementace) 

6. Regenerace cirkulujících (vratných) roztoků se zachovaným obsahem bakterií 

v nich, případně pěstování bakterií v odděleném uzlu. (Fečko et al. 2004) 

Schéma bakteriálního loužení rud je na obrázku 19. 
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Obrázek 19: Schéma bakteriálního loužení rud  

(převzato z Fečko et al. 2004) 
 

 

9.1 Technika loužení rud 
 

Při bakteriálním loužení se většinou uplatňují diskontinuální postupy 

1. Loužení rud v baňkách za stacionárních podmínek – rozemletá ruda přichází do 

styku s médiem a bakteriemi v laboratorních baňkách. Proces probíhá za volného 

přístupu vzduchu na klidném místě po dobu několika týdnů až měsíců. 

Provzdušňování roztoku je velmi špatné, proto je aktivita bakterií nízká. 

 

2. Loužení v baňkách za neustálého míchání – mícháním jemně rozemleté rudy 

s médiem a bakteriemi v laboratorních baňkách se dosáhne lepšího nasycení 

suspenze vzduchem. Promíchávání se děje probubláváním vzduchu, magnetickým 

míchadlem nebo třepáním. 

 

3. Perkolátory – jedná se o nejčastěji používaná zařízení pro studium bakteriálního 

loužení. Perkolátor pojme 200–600 g rudy a 100–600 ml roztoku. Zařízení sestává 

ze skleněného válce, jehož spodní část je uzavřena perforovaným dnem nebo 
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skleněnou fritou. Na dno je do 1/2 až 2/3 nasypána rozemletá ruda. Pod tlakem je 

do postranní trubice vháněn vzduch obohacený oxidem uhličitým, který strhává ze 

spodní části baňky loužící roztok a vynáší jej do horní části perkolátoru. Rychlost 

perkolace závisí na pórovitosti materiálu, obsahu jílů, výšce náplně a tlaku 

vzduchu. 

 

 
Obrázek 20: Perkolátor  

(převzato z Fečko et al. 2004) 
 

4. Loužící kolony – jsou několik metrů dlouhé válce, které pojmou až 200 tun rudy. 

Podobají se perkolátorům, jsou zhotoveny ze skla, plastu nebo oceli. Cirkulace 

loužícího roztoku, jeho promíchávání se vzduchem a CO2 je podobné jako 

u perkolátoru. Malé laboratorní kolony slouží k modelování provozních podmínek 

loužení hald. Jsou opatřeny automatickým vybavením pro měření O2, CO2, pH a 

teploty. 

 

5. Loužení odvalů a hald – při provozním loužení se loužící roztok vhání na vrchol 

hald, kde je rozváděn kanálky do husté sítě rybníčků. Účinnější je zkrápění 

z perforovaných trubek nebo speciálním systémem sprch. Aplikuje se také 

injektování pomocí vrtů. Toto řešení umožňuje občasné nahrazení roztoku 
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stlačeným vzduchem, obohaceným o CO2 pro provzdušnění hald. Roztok protéká 

rozdrcenou rudou, ze které se ve spodní části haldy sbírá a odvádí k extrakci. Odtud 

putuje do oxidační nádrže, kde za přítomnosti Acidithiobacillus ferrooxidans se 

mění Fe2+ na Fe3+. Regenerovaný roztok se vede zpět na vrchol haldy. 

Odvaly jsou podle terénu umísťovány na nepropustný podklad (tvoří jej například 

vrstva jílu, cementu nebo gumy). Chudá ruda je navážená na hromadu tvaru 

komolého kuželu. Většina starých hald má výšku asi 200 m, šířku na vrcholu 80 m, 

u paty kolem 200 m a obsahuje 50 000–300 000 tun rudy. Současné haldy se stavějí 

do tvaru prstovitých výběžků, jsou dlouhé několik stovek metrů a dosahují výšky 

v rozmezí 10–15 m. Výhodou je velká povrchová plocha umožňující dobré 

provzdušnění a snížení rizika vzestupu teploty uvnitř haldy nad požadovanou 

hranici. 

 

 
Obrázek 21:Schéma procesu loužení sulfidických rud zkrápěním hald  

(převzato z Fečko et al. 2004 
 

6. Loužení v nádržích – povrch nádrže je zkrápěn loužícím roztokem, který prosakuje 

rudou a ze dna je po obohacení odváděn. Většinou se nádrže spojují do baterií 

v protiproudém uspořádání, kde již částečně obohacený roztok je použit k loužení 

čerstvé rudy, kdežto čerstvý roztok reaguje z již částečně vylouženou rudou. Patří 

sem tanky typu PACHUCA – jsou to válcové nádoby o průměru 3 m a výšce 12 m 

s kuželovým dnem. Uprostřed válce je na obou koncích vertikálně umístěna 
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otevřená trubice, kterou se vhání vzduch pod tlakem. Jeho bubliny udržují suspenzi 

ve vznosu. 

7. Loužení in–situ – je aplikováno v opuštěných zavalených nebo zatopených 

uranových a měděných dolech. Z vrchu důlních děl je veden hlavní a nejhlubší vrt 

procházející horizontálními chodbami, které jsou situované pod rudným tělesem. 

Pro účely dávkování loužícího roztoku je navrtáno několik zavlažovacích sond. 

Roztok prosakuje rudním tělesem, extrahuje z rudy kovy a obohacený se čerpá na 

povrch ze dna nejhlubšího vrtu. Obdobně mohou být tímto způsobem louženy staré 

haldy. 

Loužení in–situ je vhodné pro sedimentární ložiska, která mají dostatečně velký 

součinitel filtrace pro průnik loužícího roztoku. Zvýšení extrakční schopnosti 

u nepropustných hornin se dosahuje narušením jejich celistvosti střelnými pracemi 

s velkou silou výbuchu (malé podzemní nukleární výbuchy). (Fečko et al. 2004) 

 

 
Obrázek 22: Schéma podzemního loužení rud in–situ  

(převzato z Fečko et al. 2004) 
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10 Současné využití bakteriálního loužení 
 

Moderní průmyslové využití biohydrometalurgie začalo bioloužením mědi 

z podřadného těženého materiálu. Společnost Kennecott Copper Corporation používala 

tento postup od 50. let minulého století. V dnešní době zůstává odvalové bioloužení velmi 

nenákladným procesem získávání mědi z hornin, které nemohou být ekonomicky 

zpracovány jinou metodou. Uplatnění biohydrometalurgie i v těžbě jiných kovů nastalo 

v polovině 80. let 20. století, kdy byl uveden do provozu první závod na předúpravu 

zlatonosného koncentrátu. Současné postupy bioloužení mědi a předúprava zlata jsou 

prováděny za použití podpůrných mikroorganismů. Zájem o biohydrometalurgii stále roste, 

jelikož je na ni pohlíženo jako na důležitou komerční technologii budoucnosti, a to díky 

své jednoduchosti, nízkým nákladům, či použitelnosti u chudých rud. (Fečko et al. 2004) 

 

10.1 Získávání m ědi 
 

Výborným příkladem současného využití bioloužení v těžebním průmyslu je 

provoz Quebrada Blanca v severním Chile. Tento závod se nacházi na Alti Plano ve výšce 

4 400 metrů nad mořem, což vyvrátilo pochyby některých provozovatelů, že loužící 

bakterie nejsou schopny činnosti kvůli nízkým teplotám, malému množství kyslíku a 

parciálnímu tlaku díky vysoké nadmořské výšce. V Quebrada Blanca se denně podrtí 

17 300 tun sulfidické rudy 100 % pod 9 mm, pokropí kyselinou sírovou a vrství se do tvaru 

6–6,5 m vysokých hald. Činnost bakterií podporuje provzdušňování zajištěné řadou 

přívodů vzduchu, které jsou instalovány pod haldou a nízkotlakými ventilátory. K udržení 

adekvátních úrovní amoniaku (10-20 mg.l-1) a fosfátů (30–40 mg.l-1) pro činnost bakterií 

jsou do loužícího roztoku přidávány živné látky. Monitoring bakteriálního procesu spočívá 

v respiračním měření na místě. (Fečko et al. 2004) 
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10.2 Předúprava zlata 
 

Závody pro předzpracování sulfidického koncentrátu biooxidací používají velké, 

provzdušněné, míchané reaktory na biooxidaci zlatonosných pyritů a arzenopyritů. Závod 

Youanmi v Austrálii používá technologii BacTech, která je postavena na mezofilní 

bakteriální kultuře podobné Sulfobacillus thermosulfidooxidans. Biooxidace probíhá při 

teplotách mezi 45–55°C. Předúprava biooxidací v reaktorech uzavřených v nádrži se 

průmyslově využívá jen u vysoce kvalitních flotačních koncentrátů. Předúprava méně 

kvalitní rudniny může být provozována také na haldách. Biooxidace se provádí u rudniny 

podrcené na 100 % pod 12,7 mm. Haldy jsou větrány a předúprava probíhá v časových 

úsecích dlouhých až 270 dní. Oxidovaná ruda je pak z oblasti předúpravy přemístěna, 

neutralizována a loužena. Výtěžnost zlata se pohybuje mezi 60–80 % obsažených hodnot 

v závislosti na mineralogii a velikosti použitých zrn. I když jsou inovační 

biohydrometalurgické postupy jako loužení v biooxidačních haldách relativně 

nízkonákladové, jejich realizace ve velkém měřítku vyžaduje značný kapitál. 

(Fečko et al. 2004) 

 

10.3 Získávání jiných kov ů 
 

V současné době se biohydrometalurgie aplikuje v průmyslovém měřítku k loužení 

mědi a předúpravě zlatonosných rud a koncentrátů. Ve velkém měřítku byla také 

předvedena funkčnost bioloužení u uranu. Mikrobiální loužení sulfidů základních kovů 

(Co, Ga, Mo, Ni, Zn a Pb) bylo realizováno v poloprovozních podmínkách. Pomocí 

mikroorganismů lze předúpravovat i sulfidické minerály obsahující platinové kovy (Pt, Rh, 

Ru, Pd, Os a Ir). K získávání niklu z méně kvalitních sulfidických rud se používá 

technologie založená na postupu Goldfields BIOX®, která se používá také k předúpravě 

zlatonosných koncentrátů biooxidací. Poloprovozní testy bioloužení niklu z pentlanditu 

v komplexním sulfidickém koncentrátu prokázaly účinnost smíšené kultury 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans a Leptospirillum 

ferrooxidans. Bioloužící část postupu je úspěšná, ale komerční využití bude záviset na 

selektivní výtěžnosti niklu z loužícího roztoku. Bylo zjištěno, že k bioloužení kobaltu 
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z pyritových koncentrátů lze využít inokulum mezofilních bakterií oxidujících železo 

v systému míchaných reaktorů. Slibné pokroky v bioloužení kobaltu a niklu jsou 

předzvěstí průmyslového využití biohydrometalurgického zpracování základních kovů 

jiných než měď. (Fečko et al. 2004) 
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11 Závěr 
 

Biotechnologie jsou označované za jeden z nosných směrů vývoje výrobních 

technologií a procesů 21. století. Dotýkají se prakticky všech oblastí zabezpečujících život 

na Zemi. Všeobecně se předpokládá, že mikroorganismy představují jednu z rezerv, 

umožňujících lidstvu řešit potravinovou, energetickou a environmentální krizi, které už 

zasáhly různé části naší planety.(Luptáková et al. 2002)  

V  biotechnologiích se dnes uplatňují specializovaná zařízení – bioreaktory. Při 

dodržení optimálních podmínek (například teplota, pH, množství kyslíku) v nich probíhá 

kultivace mikroorganismů nebo enzymaticky katalyzované reakce. Existuje více typů 

reaktorů, které se používají k různým účelům. V citované literatuře jsou uvedeny příklady 

jednotlivých aplikací: 

Anaerobní fermentory slouží k produkci methanu, který pak lze použít jako zdroj 

energie.  

Skleněný air–lift bioreaktor  byl požit v laboratořích Institutu environmentálního 

inženýrství VŠB – TU Ostrava k bakteriální desulfurizaci hnědého uhlí. 

Průmyslové loužení rud probíhá v tancích typu PACHUCA.  

Membránových fermentorů se využívá pří izolaci hydrolytických enzymů z odpadních 

vod upravovaných methanizací.  

Stále se objevují nové výzkumy potvrzující použití bioreaktorů například při čistění 

důlních vod nebo biodepyritizaci uhlí. 
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