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Anotace 

Biolouţení je jednoduchá a efektivní technologie, díky které lze získat cenné kovy z 

chudých rud a minerálů. Znovuzískání kovu ze sulfidických minerálů je zaloţeno na 

aktivitě chemolitotrofních bakterií a hub. Biolouţení se uskutečňuje pomocí dvou 

mechanismů, přímého a nepřímého, přičemţ oba probíhají zároveň. Kromě vyuţití v 

průmyslu, lze biolouţení vyuţít i k obnovení (remediaci) starých dolů a k detoxikaci kalů a 

půd kontaminovaných těţkými kovy. Pokud bychom chtěli vyuţít biolouţení i pro 

bioremediace organických polutantů, tak zjistíme, ţe se velmi liší od procesů biolouţení 

těţkých kovů. Avšak intenzivní vyuţití znalostí z různých oborů můţe přinést velmi 

uţitečné poznatky. Ideální by bylo, kdyby bioremediační systém v procesu biolouţení měl 

maximální rozsah a degradační stupeň odpadních materiálů za současného sníţení úrovně 

kontaminace na minimum. 

 

Klíčová slova: Biolouţení, Acidithiobacillus ferrooxidans 

 

Summary 

Bioleaching is a simple and effective technology, thanks which it´s possible to obtain 

valuable metals from low-grade ores and metals. Recovery of metal from sulphide 

minerals is based on activity chemolitotrophy bacteria and fungi. There are two main 

bioleaching mechanisms, direct one and indirect one, during which time both of them go 

on simultaneously. Besides the industrial application microbial leaching has some potential 

for rehabilitation (remediation) of mining sites, detoxification of sewage sludge and soils 

contaminated with heavy metals. If we wanted to use bioleachnig for bioremediation of 

organic pollutants, so we find that problems of bioleaching are very different from those 

for heavy metal metals. However usage of knowledge from different branches may bring 

very useful finds. It would be ideal if the bioremediation system in bioleachnig processes 

maximised range of degradation of waste materials, simultaneously minimizing the level of 

toxic substances. 

 

Keywords: Bioleaching, Acidithiobacillus ferrooxidans  
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Seznam použitých zkratek 

ADP – Adenosindifosfát C10H8N4O2NH2(OH)2(PO3H)2H 

AMD – Acid mine drainage (kyselé důlní vody) 

ATP – Adenosintrifosfát C10H8N4O2NH2(OH)2(PO3H)3H 

DPNH – Difosfopyridin nukleotid C21H27O14N7P2 

EC – Effective concentration (efektivní koncentrace) 

EPS – Extracelulární polymerní hmota 

NAD - Nikotinamid adenin dinukleotid 

NADPH - Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát  

NADP
+
 - Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát (oxidovaná forma NADPH) 

 

http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?diphosphopyridine+nucleotide
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1 Úvod a cíl práce 

Těţba nerostných surovin a jejich zpracování patřily k prvním významným aktivitám 

člověka. Geologická rozmanitost daného území umoţňovala jiţ od pravěku intenzivní 

vyuţívání nerostného bohatství a později sehrála těţba velmi důleţitou roli v historii 

průmyslu. Jednalo se zejména o těţbu ţelezných rud, vápenců a slévárenských písků, která 

především v 19. století ovlivnila budování hutí, sléváren a strojírenských závodů. O 

způsobu dobývání v minulosti nemáme v současné době k dispozici hodnověrné údaje, lze 

však předpokládat, ţe se jednalo o povrchový sběr rud a systematickou těţbu 

v nehlubokých důlních dílech. Ve 2. Polovině 18. Století se začalo intenzivně vyuţívat 

hlubinné těţby, kdy se hloubka šachet pohybovala mezi 20 – 140 m. V současné době 

probíhá vesměs těţba hlubinná, kdy nejhlubší doly dosahují hloubky přes 3500 m a tvoří 8 

% celkové světové průmyslové produkce. 

Mezi nerostné suroviny můţeme zařadit: 

 paliva – uhlí, ropa, zemní plyn, jaderné palivo 

 rudy – výroba ţeleza, příměsi při výrobě oceli 

 nerudné suroviny – fosfáty, sůl, síra 

Vyspělé země si svoje suroviny chrání, případně s nimi draze obchodují, protoţe jestli 

lidstvo bude neobnovitelné suroviny zpracovávat jako doposud, nezbude z nich za pár let 

skoro nic, a budou se muset začít vyuţívat tzv. druhotné suroviny. Jednou z moţností jak 

omezit nebo alespoň sníţit těţbu je zefektivnění nynější těţby a vyuţití odpadů, které při 

těţbě vznikají. 

Těţba některých nerostných surovin vyţaduje jiné technologie, neţ jen pouhé dobývání 

a následné zpracování. A jednou z takových surovin je např. zlato, které se získává 

kyanidovým louţením. A právě tato technologie se dá efektivně vyuţít k dodatečnému 

získání jiţ vytěţené suroviny. Největším problém při těţbě zlata představuje jeho různá 

forma mineralizace a typ zlatonosného minerálu (zejména arzenopyrit a pyrit). A právě zde 

se můţou uplatnit mikroorganismy z procesu biolouţení   

V posledním desetiletí se proto začalo intenzivně pracovat na zefektivnění procesů 

louţení. Došlo se k závěru, ţe louţení lze pomocí mikroorganismů výrazně urychlit a 

zároveň tak zvýšit účinnost společně se sníţením výrobních nákladů (niţší nároky na 

energie). Jiţ malé mnoţství stačí k urychlení procesu louţení o desítky procent. Tato nová 

technologie dostala název biolouţení (bioleaching). 
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Rád bych Vás tedy ve své práci seznámil se základními principy biolouţení a 

pouţívanými mikroorganismy, které se v současné době průmyslově vyuţívají nebo se 

chystá jejich zavedení do praxe. Chtěl bych zde hlavně zmínit, ţe i v současné době, kdy se 

do popředí dostávají metody jako biosorpce a bioakumulace, biolouţení stále neřeklo své 

poslední slovo a má před sebou ještě dlouhou cestu. 
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2 Současný stav řešené problematiky v ČR a EU 

Pokud bychom v současné době chtěli najít podnik či místo, kde se v České republice 

(ČR) průmyslově vyuţívá biolouţení, hledali bychom marně. V ČR je v největší míře 

zastoupena těţba uhlí, ať uţ černého (ostravsko-karvinská pánev) tak i hnědého 

(mostecko). Mezi další loţiska kovů, která se u nás těţí, patří olovo, zinek a měď. Avšak 

tyto loţiska jsou velmi malá a ve srovnání s celosvětovou těţbou patří mezi zanedbatelná. 

V minulosti se u nás těţil uran a zlato a i v současnosti jsou v ČR velké zásoby těchto rud, 

ale z ekologických a ekonomických důvodů neprobíhá jejich těţba. Avšak i přes 

nevyhovující prostředí pro biolouţení probíhá na českých univerzitách intenzivní výzkum 

v oblasti biolouţení (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava). 

V minulosti se vyuţívalo biolouţení na Slovensku, avšak dnes taktéţ jako v ČR není 

vyuţíváno. Jestliţe se podíváme na okolní státy a jejich nerostné bohatství zjistíme, ţe 

např. Polsko patří mezi státy s největším mnoţstvím vytěţené rudy, zejména pak mědi (30 

261 657 t/rok 2007) [15], stříbra a černého uhlí. I přesto se v Polsku nevyuţívá moţností 

biolouţení pro zefektivnění těţby, jak je tomu například v Chile, která je největším 

producentem mědi na světě a zároveň zemí, která nejvíce vyuţívá moţností biolouţení. 

Pokud bychom se podívali k našim západním sousedům, jako je Německo či Francie, opět 

bychom zjistili, ţe vyuţití biolouţení a procesů s ním spojených se v provozech v podstatě 

nevyskytuje. Za zmínku určitě stojí nerostné bohatství Francie, která těţí bauxit, stříbro, 

ţeleznou rudu, olovo, zinek, hliník a další suroviny, ale ani takovéto mnoţství surovin a 

snahy Institutu pro ţivotní prostředí (IFEN) stále nevedou k vyuţívání nových a šetrnějších 

technologií, jako jsou jiţ zmiňované biolouţení [10]. 

Z celkového pohledu lze tedy říci, ţe drtivá většina evropských států vyuţívá konvenční 

metody těţby a zpracování nerostných surovin i přes nesporné výhody, které moderní 

postupy poskytují. Stačí se podívat do Spojených států amerických, Chile nebo Austrálie, 

kde se biolouţení vyskytuje v kaţdém větším těţebním zařízení a nejen tam.   



Radim Jablonka: Biolouţení 

2009  4 

3 Přehled používaných mikroorganismů v bioloužení 

Biolouţení je jednoduchá a efektivní technologie, která se pouţívá pro extrakci kovů z 

druhořadých rud a nerostných koncentrátů. Získání kovu ze sulfidických minerálů je 

zaloţené na aktivitě chemolitotrofních bakterií, které převádějí nerozpustné sulfidy do 

rozpustných sulfátů. Nesulfidové rudy a minerály mohou být získány pomocí 

heterotrofních bakterií a hub. Kromě získávání nerostných surovin má biolouţení velký 

potenciál při čištění ţivotního prostředí v místech, kde probíhala těţba, čištění 

průmyslového odpadu, detoxikaci kalů a pro čištění půd kontaminovaných těţkými kovy 

[27]. 

Je známo obrovské mnoţství mikroorganismů, které se podílejí na louţení kovů. Mezi 

nejznámějšími autotrofními bakteriemi je rod Acidithiobacillus a z heterotrofních pak rod 

Aspergillus nebo Penicillinum. V tabulce č. 1 uvádím výběr nejznámějších 

mikroorganismů, které vykazují nejlepší výsledky při biolouţení kovů [27]. 

3.1.1 Rozdělení bakterií podle nároků na teplotu 

Bakterie mohou plnit svou úlohu pouze v určitém rozsahu teplot, který je 

charakterizován tzv. kardinálními teplotami: minimum, optimum a maximum (obr. 1) 

 

Obrázek 1 Kardinální teplotní body pro ideální růst bakterií (Ronald, 1995) 
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Minimum je nejniţší teplota, kdy se zastavuje růst bakterie. Optimem je naopak bod, 

kdy je rychlost růstu bakterie nejvyšší. Při maximu se růst bakterií opět zastaví. Bakterie se 

tedy dělí do několika skupin podle toho, kde leţí jejich optimum na: 

a) Psychrofilní – rostou nejlépe při teplotách niţších jak 20 °C. Patří sem např. rod 

Pseudomonas, Micrococcus. 

b) Mezofilní – rostou nejlépe při teplotách 20 – 40 °C. Patří sem např. rod 

Escherichia, Acidithiobacillus, Lactobacillus. 

c) Termofilní – rostou nejlépe při teplotě kolem 55 °C. Patří sem např. Clostridium 

thermosacharolyticum, Acidianus brierleyi, Acidimicrobium. 

3.1.2 Rozdělení podle vztahu ke kyslíku 

Mnoţství kyslíku přítomné při růstu mikroorganismu můţe taktéţ významně ovlivnit 

rychlost a účinnost kultivace (louţení). Podle toho je tedy můţeme rozdělit na: 

a) Aerobní – k růstu potřebují vzdušný kyslík. Patří sem např. rod Micrococcus, 

Acidithiobacillus ferrooxidans. 

b) Anaerobní – k růstu nevyţadují vzdušný kyslík. Patří sem např. rod Clostridium. 

c) Mikroaerofilní – k růstu nevyţadují vzdušný kyslík, avšak jeho přítomnost 

v malém mnoţství má pozitivní vliv. Patří sem např. rod Lactobacillus. 

d) Fakultativně anaerobní – dokáţou růst jak v prostředí bez kyslíku, tak 

v prostředí s přítomností kyslíku. Patří sem např. rod Enterobacter. 

3.1.3 Rozdělení podle vztahu k hodnotám pH 

Hodnota pH je nejdůleţitější parametr, který má vliv na růst bakterií a jejich činnost. 

Stejně jako u teploty, i zde existují minimální, optimální a maximální hodnoty, které 

umoţňují růst a mnoţení buněk. Většina bakterií pouţívaných při bakteriálním louţení má 

nejvyšší růstovou rychlost při velmi nízkých hodnotách pH. Podle optimální hodnoty pH 

bakterie dělíme na: 

a) Acidofilní – rostou nejlépe v kyselém prostředí. Rody Acidithiobacillus, 

Sulfobacillus, atd. 

b) Alkalifilní – rostou nejlépe v alkalickém prostředí. Rod Nitrobacter. 

c) Neutrofilní – rostou nejlépe v neutrálním prostředí s pH = 7. Např. 

Pseudomonas putida. 
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3.1.4 Rozdělení podle nároků na výživu 

a) Autotrofní – k výţivě stačí anorganické látky. Zdrojem uhlíku je CO2. 

b) Heterotrofní – vyţadují pro růst organické látky. 

c) Fakultativně heterotrofní – kombinace autotrofní a heterotrofní výţivy [17]. 

 

3.1.5 Rozdělení podle způsobu získávání energie 

a) Fototrofní – energii získávají přeměnou světelné energie na energii chemickou. 

Podle způsobu získávání uhlíku se dále dělí na: 

a. fotolitotrofní – zdrojem uhlíku je CO2, 

b. fotoorganotrofní – zdrojem uhlíku jsou jednoduché organické látky a CO2. 

b) Chemotrofní – energii získávají přeměnou organických a anorganických látek. 

Podle způsobu získávání uhlíku se dělí na: 

a. chemolitotrofní – zdrojem uhlíku je CO2. Patří sem převáţná většina 

bakterií pouţívaných při biolouţení. Např. Acidithiobacillus sp., 

Nitrobacter sp., Leptospirillum sp. atd., 

b. chemoorganotrofní - zdrojem uhlíku jsou jednoduché organické látky a 

CO2. Do této skupiny patří rody Pseudomonas sp., Lactobacillus sp. 

Jak je patrné z tabulky (tab. 1), tak většina mikroorganismů (bakterie a houby) získává 

energii přeměnou organických a anorganických látek na makroenergetické látky typu ATP. 

Také zdrojem uhlíku je ve většině případu oxid uhličitý a anorganické látky. Důvodem 

přítomnosti pouze chemotrofních bakterií v procesu biolouţení jsou špatné (aţ nulové) 

světelné podmínky, které jsou nezbytnou podmínkou existence fototrofních bakterií. 

 

V následující tabulce (tab. 1) se pokusím uvést nejdůleţitější (nejznámější a 

nejpouţívanější) typy mikroorganismů, které se v současné době při procesu bakteriálního 

louţení pouţívají. Výčet mikroorganismů není zdaleka úplný, neboť mnoho druhů 

mikroorganismů se v současné době experimentálně testuje a o jejich uvedení do praxe se 

teprve uvaţuje a ještě více mikroorganismů není doposud prozkoumáno. 
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Tabulka 1 Přehled mikroorganismů, které se nejčastěji uplatňují v procesu bioloužení 

Typ Mikroorganismus Příjem ţivin Optimální 

pH 

Optimální t 

(°C) 

b
ak

te
ri

e
 

Acidianus brierleyi Fakultativně 

heterotrofní 

1,5-3,0 45-75 

Acidithiobacillus albertis chemolitoautotrofní 3,5-4 28-30 

Acidithiobacillus caldus Autotrofní 3,0 40 

Acidithiobacillus cuprinus chemolitoautotrofní 3,0-4,0  

Acidithiobacillus 

prosperus 

chemolitoautotrofní  37 

Acidithiobacillus 

denitrificans 

chemolitoautotrofní 5,0-7,0 30 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

chemolitoautotrofní 2,4 28-35 

Acidithiobacillus 

thiooxidans 

chemolitoautotrofní 2,0-3,5 28-30 

Acidimicrobium Autotrofní  49-55 

Bacillus cirulans    

Ferroplasma acidiphilium Autotrofní 1,7 15-45 

Ferromicrobium  1,3-4 37 

Leptospirillum 

ferrooxidans 

chemolitoautotrofní 2,5-3,0 30 

Pseudomonas putida heterotrofní 7,0 30 

Sulfobacillus Heterotrofní 1,5 38,5 

H
o

u
b

y
 

Aspergillus niger heterotrofní 4,5-5,5 35-37 

Penicillium oxalicum heterotrofní 4,5 55 

Penicillium 

simplicissimum 

heterotrofní   
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V tabulce č. 1 je uvedený stručný přehled nejpouţívanějších mikroorganismů 

současnosti. Avšak existuje celá řada, ne-li stovky mikroorganismů, které jsou známy a 

mají pozitivní vliv na proces louţení. Nejvýznamnější mikroorganismy jsem se rozhodl 

v krátkosti popsat – jejich metabolismus a základní charakteristiku. 

3.2 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Tabulka 2 Taxonomie bakterií acidithiobacillus sp. [18] 

Taxon Popsáno 

Říše Bacteria Haeckel, 1894; Woese, Kandler, Wheelis, 1990 

Oddělení Proteobacteria Stackebrandt et al., 1986 

Třída Gamma Proteobacteria  

Řád Acidithiobacillales       

Čeleď Acidithiobacillaceae  

Rod Acidithiobacillus Kelly, Wood, 2000 

Druh Acidithiobacillus albertensis Bryant et al., 1988; Kelly & Wood, 2000 

Acidithiobacillus caldus Hallberg, Lindström, 1995; Kelly, Wood, 2000 

Acidithiobacillus ferrooxidans Temple, Colmer, 1951; Kelly, Wood, 2000 

Acidithiobacillus thiooxidans Waksman, Joffe, 1922; Kelly, Wood, 2000 

 

 

Mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans byl původně izolován a popsán jako 

samostatný rod Ferrooxidans a Thiobacillus. Poprvé byla tato bakterie izolována 

z kyselých důlních vod (AMD) v přítomnosti minerálního ţeleza nebo síry. První izoloval 

síruoxidující bakterii Beijerich v roce 1904. Od té doby bylo objeveno velké mnoţství 

těchto bakterií, z nichţ minimálně 14 druhů patří k rodu Acidithiobacillus (tab. 2). 

Acidithiobacillus ferrooxidans jako první izolovali v roce 1947 Colmer a Hinkle 

z uhelných drenáţních vod. Acidithiobacillus ferrooxidans se vyskytuje zejména v místě 

loţisek sulfidických rud. 

 

3.2.1  Vlastnosti druhu Acidithiobacillus ferrooxidans 

Acidithiobacillus ferrooxidans je acidofilní, mezofilní, gram negativní, obligátně 

chemolitotrofní, autotrofní gamma-proteobakterie. Optimální pH je při 1,8 - 2,5. Teplotní 

optimum se pohybuje v rozmezí 28 °C aţ 35 °C. Rozmnoţování probíhá nepohlavně. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezofiln%C3%AD_bakterie&action=edit
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Energii získává především oxidací ţeleznatých rud a redukovaných sirných sloučenin 

(rovnice 1 – 5). 

a) Oxidace ţeleza 

     (1) 

    (2) 

 

 

Obrázek 2 Schéma oxidace železnatých iontů [18] 

 

b) Oxidace síry 

      (3) 

c) Oxidace thiosulfátů 

     (4) 

d) Oxidace sulfidů kovů 

    (5) 

 

Jako zdroj uhlíku vyuţívá Acidithiobacillus ferrooxidans CO2 z atmosféry. Energii 

k jeho asimilaci získává z reakcí uvedených výše. Tato energie je přenášena do míst fixace 

CO2 v buňce pomocí energetického přenášeče ATP. Vlastní fixace pak probíhá přes tzv. 

Calvinův cyklus (obr. 3),(rovnice 6) – komplex metabolických reakcí: 

 (6) 

Zdrojem uhlíku pro Acidithiobacillus ferrooxidans můţe být i organická látka, pokud se 

v roztoku vyskytuje. 
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Nejen uhlík je ovšem pro růst Acidithiobacillus ferrooxidans důleţitý. N a P jsou k růstu 

nezbytné. Jako zdroj N slouţí amonné soli. Pro P platí, ţe vysoké koncentrace mohou mít 

inhibující účinek na oxidaci Fe
2+

 [9]. 

3.2.2 Metabolismus Acidithiobacillus ferrooxidans 

V buňkách Acidithiobacillus ferrooxidans probíhají 2 procesy: 

a) produkce energie oxidací anorganických látek, 

b) fixace CO2. 

Pro svou energetickou potřebu Acidithiobacillus ferrooxidans vyuţívá více substrátů. Je 

to bakterie, schopná oxidovat ţeleznatou rudu (Fe
2+

), elementární síru (S
0
) a anorganické 

sirné sloučeniny (S
2-

, S2O3
2-

, SO3
2-

, S4O6
2-

). Acidithiobacillus ferrooxidans můţe také 

získávat energii pro svůj růst při oxidaci molekulárního vodíku [13], sloučenin molybdenu 

nebo sloučenin arsenu [25],[21]. 

Volné elektrony vzniklé při oxidaci anorganických sloučenin jsou přenášeny na 

struktury s vyšším elektronovým potenciálem – kyslík. V těchto procesech můţe být 

biologická oxidace spojena s fosforylací, kdy je při styku ATP a ADP s anorganickým P 

uvolněná energie ukládána do chemické vazby nově vzniklé molekuly. ATP plní v buňce 2 

hlavní úkoly: 

a) zásobárna energie pro syntézu, 

b) účastní se redukce nukleotidů NAD a NADP. 

NAD a NADP slouţí jako zdroj H2 k redukci CO2 v Calvinově cyklu (obr. 3). 
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Obrázek 3 Calvinův cyklus [17] 

3.2.3 Morfologie buňky 

Acidithiobacillus ferrooxidans jsou pohyblivé, nesporulující, gram negativní, obligátně 

chemolitotrofní, autotrofní gamma-proteobakterie se zaoblenými okraji. 

 

Obrázek 4 Acidithiobacillus ferrooxidans pod elektronovým mikroskopem [9] 

 

Morfologicky se jedná o tyčinky s průměrem 0,5 – 0,8 μm a délce 0,9 -1,5 μm. Buňky 

se pohybují pomocí jednoho bičíku, který je několikanásobně delší neţ samotná buňka 

(obr. 4). Rozmnoţování probíhá příčným dělením. 

  



Radim Jablonka: Biolouţení 

2009  12 

Buňka Acidithiobacillus ferrooxidans má klasickou stavbu bakteriální buňky. 

Obsahuje tedy: 

 buněčnou stěnu, 

 slizový obal, 

 cytoplazmu, 

 nukleoid, 

 ribozomy, 

 mezozómy. 

Acidithiobacillus ferrooxidans roste velmi dobře na tekutých půdách sloţených hlavně 

z anorganických solí. Agarové půdy nejsou vhodné pro růst. Dále je pak Acidithiobacillus 

ferrooxidans značně odolný vůči vysokým koncentracím kovových iontů a vodíku (tab. 3) 

[9]. 

Tabulka 3 Toxické koncentrace vybraných kovů pro Acidithiobacillus Ferrooxidans [20] 

Prvek Látková koncentrace v mol·l
-1

 

Hg ≥ 0,1·10
-6

 

Cu ≥ 0,87 

Zn ≥ 1,83 

Ni ≥ 0,85 

3.3 Acidithiobacillus thiooxidans 

Byl izolovaný roku 1922 Waksmanem a Joffem z fosfátové směsi získané na sirné 

skále. Acidithiobacillus thiooxidans je organismus (obr. 6), ve velké míře zodpovědný za 

oxidaci síry v půdě, zvláště pak je-li přítomna i elementární síra. Oxidace probíhá v 

černých, zásaditých půdách, kde však můţou i další organismy hrát důleţitou roli, jak 

ukazují výzkumy. Acidithiobacillus thiooxidans je obvykle přítomen v půdě aţ po přidání 

síry (uměle). Určité půdy mohou poskytnout útočiště organismům, které mohou oxidovat 

malé mnoţství síry, avšak v rozsahu mnohem menším neţ u Acidithiobacillus thiooxidans 

[29]. 

Buňky této bakterie jsou morfologicky velmi podobné s výše popsaným 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Acidithiobacillus thiooxidans je gram negativní, 

nesporulující bakterie s jediným spirálovitým bičíkem. Odlišným prvkem od příbuzného 

ferrooxidans je, ţe oxiduje elementární síru a sirné sloučeniny. Optimální podmínky jsou 
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28 – 30 °C a pH = 4 [14]. Energii získává z oxidace anorganické, elementární síry a uhlík z 

atmosférického CO2. Kdyţ je potřeba dusíku, tak jej získává z amonných solí nebo nitrátů. 

3.3.1 Růst Acidithiobacillus thiooxidans 

Jak ukazuje obr. 5, bez ohledu na to, v přítomnosti jakého kovu dochází k růstu, existuje 

výrazný vztah mezi produkcí síranu a růstem mikroorganismu při pH 4. Tento vztah platí 

tím více, čím kyselejší je prostředí a jaký acidofilní charakter má Acidithiobacillus 

thiooxidans [26]. Z toho vyplývá, ţe při pH 2 jsou vytvořeny příznivé podmínky pro: 

S0 +O2 + H2O → H2SO3 – síru oxidující enzym 

H2SO3 + ½ O2 → H2SO4  – siřičitan oxidující enzym 

Avšak bylo dokázáno, ţe začátek tohoto cyklu je stejný jak pro pH 2 tak pro pH 4. Proto 

lze říci, ţe zahájení růstu Acidithiobacillus thiooxidans by mělo spíše probíhat v mírně 

kyselém prostředí (pH 4). 

 

 

 

Obrázek 5 Rychlost růstu Acidithiobacillus thiooxidans, pH v závislosti na čase (shora Cd2+, Cu2+, Zn2+) 
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3.3.2 Vliv na bioloužení Cd2+, Zn2+ a Cu2+ 

Acidithiobacillus thiooxidans je schopný růstu a produkce kyseliny sírové aţ do 

koncentrace 247 mg·l
-1

 Cd
2+

. Naproti tomu u koncentrací nad 298 mg·l
-1

 Cd
2+

 dojde k 

úplnému zastavení růstu a tvorby kyseliny. Z toho vyplývá, ţe kritický rozsah dávek pro 

zastavení růstu Acidithiobacillus thiooxidans (At) je v rozmezí od 247 do 298 mg·l
-1

 Cd
2+

. 

Avšak jak dokázal Chen a Chang [11], At se dá pomocí Hg
2+

 přizpůsobit a zvýšit tak jeho 

odolnost vůči vysokým koncentracím. Obecně lze říci, ţe buňky At mají obdivuhodnou 

schopnost regenerace poškozených buněk. 

Pokud bychom se podívali na schopnosti At oxidovat měď, tak zjistíme, ţe se velmi liší 

od těch v přítomnosti Cd
2+

. Cu
2+

 výrazně prodluţuje růst At a produkci kyseliny sírové (50 

- 100 h). Díky tomu se však výrazně zvýší tolerance At k vysokým koncentracím Cu
2+

, 

protoţe buňky mají čas se přizpůsobit. Navíc přítomnost Cu
2+

 v nízkých koncentracích 

vykazuje pozitivní vliv na produkci kyseliny sírové. Díky toho lze říci, ţe kritická dávka 

pro zastavení růstu At je v rozmezí od 300 do 350 mg·l
-1

 Cu
2+

. 

Zinek je mnohem méně toxický neţ měď a kadmium a tomu odpovídá i jeho tolerance 

vůči vysokým koncentracím. I při koncentracích kolem 500 mg·l
-1

 lze pozorovat růst At (i 

kdyţ lehce zpomalený). Tolerance At byla zkoumána i při koncentracích 2000 a 10000 

mg·l
-1

 Zn
2+

 a ani zde nedošlo k úplnému zastavení růstu a produkce kyseliny sírové. Z toho 

vyplývá, ţe zinek je pro At netoxický kov. Kdyţ porovnáme jednotlivé kovy a jejich vliv 

na růst At, tak podle toxicity zjistíme, ţe nejtoxičtější je Cd > Cu > Zn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 At pod elektronovým mikroskopem (NOGUCHI 1977) 
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3.4 Aspergillus niger 

Aspergillus Niger patří do skupiny Ascomycetes, která obsahuje více jak 20 000 druhů, 

coţ je asi 30 % všech známých druhů hub (plísní),(tab. 4). Ascomycety jsou převáţně 

saprofité nebo parazité ţijící na zvířecích fekáliích. Rozmnoţování probíhá nepohlavně 

pomocí konidiospór a pohlavně. Pohlavní rozmnoţování je u Ascomycetes běţnější a 

probíhá ve 2 fázích. V první dochází ke splynutí jader, které je následováno okamţitou 

meiozou. Aspergillus sp. se vegetativně rozmnoţuje konidiemi u některých druhů je však 

známá i tvorba askospor. Aspergillus niger se jako zástupce mikrobiální společnosti běţně 

nachází v půdách a hraje velmi důleţitou roli v uhlíkovém cyklu. Jedná se tedy o půdního 

parazita s širokým polem hydrolytických a oxidačních enzymů, které se ukládají v 

lignocelulóze rostlin. Zároveň slouţí Aspergillus niger jako důleţitá modelová houba pro 

různé studijní účely, jako je například eukaryotická sekrece proteinů, vývoj molekulárních 

mechanismů pro fermentační procesy nebo mechanismy spojené s kontrolou morfologie 

hub. 

Tabulka 4 Taxonomie Aspergillus sp. 

Taxon Popsáno 

Říše Fungi Blackwell M., 1996 

Oddělení Ascomycota  

Třída Eurotiomycetes  

Řád Eurotiales       

Čeleď Trichocomaceae  

Rod Aspergillus  

Druh Aspergillus flavus Klich MA., 2007 

Aspergillus nidulans Osmani SA, Mirabito PM, 2004 

Aspergillus niger Aung, K.M.M., Ting, Y.P., 2004 

Aspergillus fumigatus O'Gorman CM et. al, 2008 

 
 

Aspergillus niger je jednou z nejpouţívanějších hub v biolouţení a má své přednosti 

před bakteriálním louţením, včetně schopnosti růstu za vyššího pH a vyšší rychlosti 

louţení. Aspergillus niger se průmyslově vyuţívá k produkci organických kyselin, jako 

jsou kyselina citrónová, kyselina šťavelová a kyselina glukonová. Tyto kyseliny dále 

slouţí jako dobrá louţící činidla pro louţení těţkých kovů z rud a odpadů. V poslední době 

se ukazuje, ţe optimální hustota duţiny Aspergillus niger pro extrakci kovu je pouze 1 %. 
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Vysoká koncentrace kovu u duţiny s vyšší hustotou způsobuje zvýšení toxicity těţkého 

kovu. Zvýšení tolerance vůči těţkému kovu můţeme dosáhnout izolací mikrobů z 

vhodného prostředí a následnou adaptací mikroorganismu. V praxi se takový postup 

vyuţívá k biolouţení chudých rud [3]. 

3.4.1 Charakteristika růstu 

Aktinomycety a kvasinky v aerobním prostředí rostou procesem prodluţování řetězce a 

větvením hyf (obr. 7). Hyfy jsou rozděleny do jednotlivých buněk a jejich trubicovitá 

větvená struktura má 2 - 10 μm v průměru. Vzájemně propletené hyfy se nazývají 

podhoubím. Aspergillus niger tvoří nepohlavní výtrusy nazývané spory, které slouţí k 

nepohlavnímu rozmnoţování (obr. 8). Délka řetězce buněk závisí na prostředí, kde buňky 

vyrůstají a na přítomnosti zbytkového agaru na povrchu buňky. V submersní kultuře 

působí síly, které rozdělují (stříhají) hyfy a ty se stávají kratšími a rozvětvenějšími. V 

submersní kultuře mohou také existovat mycelia, která tvoří kuličky. Tvar buňky má 

nezanedbatelný vliv na růst a formování [23].  

 

Obrázek 7 Schematický diagram růstu a větvení mycelia 

 

 

Obrázek 8 Spory Aspergillus niger 
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3.4.2 Kultivace Aspergillus niger 

Aspergillus niger kultivovaný podle Dr. H Brandla (Universita Zurich, Švýcarsko). 

Aspergillus niger se kultivuje na agarových plátcích (3,9 % hm.) a poté je zanechán 

v inkubátoru (obr. 9) při teplotě 30 °C po dobu 7 dní. K 1 ml spór v kapalném vzorku se 

přidá 100 ml sacharózy se sloţením 100 g·l
-1

 sacharózy, 1,5 g·l
-1

 NaNO3, 0,5 g·l
-1

 KH2PO4, 

0,025 g·l
-1

 MgSO4.7H2O, 0,025 g·l
-1

 KCl a 1,6 g·l
-1

 kvasničného extraktu. Tato kultura se 

udrţuje 7 dní v 250ml Erlenmayerových baňkách ve vodní lázni, za neustálého míchání 

(120 rpm) a teplotě 30 °C  . 

 

Obrázek 9 Inkubátor 
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4 Mechanismus bioloužení 

V důsledku velkého technologického a průmyslového rozvoje je mnoho průmyslových 

oblastí kontaminováno těţkými kovy a organickými sloučeninami. Hlavním problémem 

tohoto typu odpadu je, ţe je toxický pro organismus jakéhokoliv druhu, zvláště pak pro 

člověka. Proto je důleţité odstranit nebo alespoň minimalizovat mnoţství kovů a 

organických kontaminantů, jeţ jsou zdraví a ţivotnímu prostředí škodlivé. 

Biolouţení je jednoduchá a efektivní technologie pro extrakci cenného kovu z chudých 

(druhořadých) rud a minerálů. Znovuzískávání kovů ze sulfidických minerálů je zaloţeno 

na aktivitě chemolitotrofních bakterií a hub, jeţ jsou uvedeny v tabulce 1. Kromě 

průmyslové aplikace pro zásoby surovin, má biolouţení velký potenciál při remediaci v 

místech těţby, čištění odpadních látek, detoxikaci splaškového kalu a pro čištění půd 

znečištěných těţkými kovy. Autotrofní i heterotrofní procesy louţení mohou být tedy 

povaţovány za programy pro čištění ţivotního prostředí. Problémy spojené s biolouţením 

těţkých kovů jsou: 

 kontaminovaná místa jsou velmi odlišná - znečištění organickými látkami, 

 problémy s aplikací - izolace, 

 ekonomická stránka, 

ale intenzivní mezioborová spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu v 

ekonomicky důleţitém poli můţe znamenat skvělou budoucnost pro tuto novou 

technologii. Ta by byla ideální, pokud by louţící systém měl tyto vlastnosti: 

 maximální rozsah a poměr degradace odpadů, 

 minimální úroveň toxických látek během procesu. 

Organické kontaminanty mohou být degradovány biologicky aţ na CO2 a vodu a jsou 

tak konečnými produkty. Na rozdíl od organických sloučenin, nemohou být těţké kovy 

rozloţeny biologicky, chemicky ani fyzicky. Avšak mohou být rozpuštěny a změnit tak 

svůj valenční stav do podoby, ve které nejsou nebezpečné pro zdraví a ţivotní prostředí. V 

nízkých koncentracích slouţí velké mnoţství kovů jako základní součást metabolických 

procesů, ale ve vysokých koncentracích jsou toxické a proto je nezbytné chránit nás a naše 

ţivotní prostředí [4]. 

Biolouţení sulfidických minerálů se uskutečňuje prostřednictvím dvou mechanismů: 

 přímá oxidace 

 nepřímá oxidace 
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Pokud se jedná o nepřímou oxidaci, pak není nutný přímý kontakt bakterie – surovina. 

Její hlavní úlohou tedy je reooxidace ţeleznatých kationtů zpět na ţelezité, stejně jako 

oxidace elementární síry. Vzniklé ţelezité kationty následně fungují jako oxidační činidlo, 

které oxiduje sulfidické minerály za současné redukce na ţeleznaté ionty. Bakterie mají 

v tomto procesu pouze katalytickou funkci, protoţe několikanásobně urychlují deoxidaci 

ţeleznatých kationtů na ţelezité. Bez přítomností bakterií by reoxidace probíhala velmi 

pomalu. 

4.1 Přímé bakteriální (bio)loužení 

Při biolouţení dochází k přímému kontaktu mezi bakterií a povrchem sulfidického 

materiálu (obr. 10),(obr. 11). Při oxidaci (biochemická reakce při procesu biolouţení) 

bakterie zprostředkovávají přeměnu nerozpustných sulfidů kovů na rozpustné sírany. 

Tato reakce se uskutečňuje v několika krocích. Podmínkou uskutečnitelnosti je, aby byl 

povrch minerálu před oxidací ve vodním prostředí disociován a uvolněný sulfidový anion 

(rovnice č. 7) mohl vstoupit do metabolismu bakterie. 

         (7) 

Uvolněný sulfidový anion je zachycen bakterií a ta jej oxiduje na síran. 

         (8) 

Díky této reakce se rovnováha disociace posune ve směru tvorby rozpustného síranu, 

coţ umoţňuje další disociaci sulfidového minerálu (rovnice č. 9). Jedinou podmínkou 

uskutečnitelnosti je dostatečný přísun kyslíku. 

         (9) 

 

Obrázek 10 Vizuální schéma přímého bioloužení [28] 
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Obrázek 11 Aktivní zapojení bakterií a) Acidithiobacillus ferrooxidans (extrakce na pyrit), b) 

Leptospirillum ferrooxidans (depolarizace pyritu) do přímého bioloužení [28] 

 

I přes zdánlivě jednoduché průběhy reakcí, zůstává mechanismus přímého biolouţení 

otázkou a mnoho lidí přišlo s hypotézou, ţe přímé biolouţení vůbec neexistuje. Díky tomu 

zůstává tato problematika stále ještě nevyřešena. Nicméně nové poznatky získané z 

výzkumů v poslední době, které poprvé sjednotily pokročilou techniku pro přesnou 

analýzu degradovatelných prvků vyskytujících se v rozpuštěných sulfidech a analýzu EPS, 

zkoumající povrch buňky a formování biovrstvy nám mohou pomoct tento problém 

vyřešit. Kombinací těchto metod společně s předešlými znalostmi, získanými z oblastí 

mineralogie, fyziky pevných látek a chemie síry, můţeme získat nový model pro 

biolouţení. 
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Hlavní charakteristikou tohoto modelu je hypotéza ţelezitých iontů. Ionty a protony 

jsou pouze činitelé, rozpouštějící kovové sulfidy. Mechanismus je tak zúţen opět na 

nepřímý způsob biolouţení [24], [31]. 

Jako nejlepší mikroorganismy pro proces biolouţení se v současnosti jeví 

Acidithiobacillus ferrooxidans a Lactobacillus ferrooxidans, které vykazují nejlepší 

katalyzační schopnosti (obr. 12) 

 

 

Obrázek 12 Rozpuštění pyritu pomocí T. ferrooxidans - T.f., L. ferrooxidans L.f., T. thiooxidans T.t., 

Sulfolobus/Acidianus sp. S.rA a sterilní kontrolní vzorek c [1] 

4.2 Nepřímé bakteriální (bio)loužení 

Při nepřímém způsobu louţení vytvářejí bakterie louţící činidlo, které chemicky oxiduje 

sulfidický minerál. Podstatou tedy je oxidace substrátu síranem ţelezitým za vzniku síranu 

příslušného kovu, síranu ţeleznatého a v případě sulfidů také elementární síry S
0
. 

Mikroorganismy opakovaně oxidují dvojmocné ţelezo na trojmocné. Tyto přeměny 

probíhají čistě chemicky, jak při aerobních tak při anaerobních podmínkách, podle 

následující rovnice: 

         (10) 

Aby byl v roztoku dostatek ţeleza, musí se rozpouštění kovů uskutečňovat při 

hodnotách pH menších neţ 5. Při tomto pH je aktivita bakterií nejvyšší a např. rod 

Acidithiobacillus reoxiduje vznikající ţeleznatý kationt zpět na ţelezitý, který se znovu 

zapojí do reakce. Při nepřímém způsobu biolouţení není mikroorganismus v přímém 

kontaktu s povrchem louţeného minerálu (obr 13). Mikroorganismy tedy mají pouze 

katalytickou funkci, protoţe napomáhají deoxidaci ţeleznatých kationtů na ţelezité. Při pH 

= 2 – 3 je bakteriální oxidace (reoxidace) ţeleznatých kationtů 10
5
 – 10

6
 krát rychlejší neţ 

oxidace chemická. 
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Obrázek 13 Vizuální schéma nepřímého a společného bioloužení [28] 
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5 Faktory, podmínky a způsoby bioloužení 

Účinnost a efektivita biolouţení závisí zejména na biologické aktivitě mikroorganismů 

a na chemickou – mineralogickém sloţení suroviny, která podléhá biolouţení. Maximální 

efektivity tedy můţe být dosaţeno pouze tehdy, jestliţe jsou splněny veškeré podmínky 

pro ideální růst mikroorganismů. V praxi není moţné zajistit ideální podmínky pro růst 

mikroorganismů, vţdy se budou v dané směsi vyskytovat inhibitory, které budou 

zpomalovat růst. Avšak je moţné mikroorganismy postupně adaptovat a ve výsledku 

eliminovat negativní vlivy na rychlost růstu [5]. 

Růst mikroorganismů lze tedy ovlivnit řadou faktorů, které můţeme přímo či nepřímo 

řídit. Můţeme tak docílit optimálního růstu mikroorganismů a tím pádem i maximální 

účinnosti při procesu biolouţení a nejen u něj. Mezi nejdůleţitější faktory můţeme zařadit 

mnoţství ţivin, přístup kyslíku a oxidu uhličitého, pH, přítomnost minerálních substrátů a 

těţkých kovů ve směsi. 

5.1.1 Živiny 

Většina organismů pouţívaných při extrakci kovů ze sulfidických rud jsou 

chemolitotrofní bakterie, pouze hrstka jsou autotrofní druhy, které ovšem nemají větší 

průmyslový význam, a kterým stačí pro růst pouze anorganické látky, které získávají 

z okolního prostředí a ze surovin pouţitých k louţení. Pro zlepšení a dosaţení optimálních 

podmínek růstu, můţeme do reakční směsi přidat sloučeniny síry, ţeleza a různé amonné, 

hořečnaté a fosforečné soli, které pozitivně ovlivní růst mikroorganismů. 

5.1.2 Přístup kyslíku a oxidu uhličitého 

Dostatečné mnoţství kyslíku v reakční směsi je nezbytnou podmínkou pro optimální 

růst a vysokou aktivitu mikroorganismů při samotném procesu. V menších laboratorních 

podmínkách lze snadno docílit provzdušnění v celém objemu pomocí aerátorů, míchadel 

nebo třepaček. V praxi se však setkáváme s mnohem většími objemy, kde zajištění 

ideálního provzdušnění je problematické a to nejen z technické stránky, ale hlavně 

z finančního hlediska. Proto se nejčastěji pouţívají aerátory, které jsou zavedeny do 

reakční směsi, a neustále ji obohacují kyslíkem. Oxid uhličitý slouţí mikroorganismům 

jako jediný zdroj uhlíku, avšak při samotné reakci se jej uvolňuje velké mnoţství a proto 

jeho zásobování není nezbytné, avšak v případě potřeby je moţno jej dodávat společně 

s kyslíkem. 
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5.1.3 Vliv pH 

pH je nutnou podmínkou pro samotný růst bakterií a má rozhodující vliv na výtěţnost 

extrahovaných kovů. Optimální hodnoty pH (obr. 14) pro proces oxidace ţeleznatých iontů 

a síry se pohybují v rozmezí 2,0 – 2,5 (rod Acidithiobacillus). Tyto hodnoty se mohou lišit 

v závislosti na pouţitém mikroorganismu a na typu extrahovaného kovu, ale i přesto se 

mohou hodnoty uváděné v literatuře lišit. Pokud by se hodnoty pH nesledovaly, mohlo by 

dojít k zastavení růstu a postupně aţ k úhynu mikroorganismů, coţ by mělo za následek 

úplné zastavení procesu. U pH se dá vyuţít adaptace (kyselejší prostředí pH ≤ 2) některých 

mikroorganismů postupným přidáváním kyseliny. 

Dalo by se tedy říci ţe pH má v samotném procesu biolouţení největší vliv na růst 

mikroorganismů. 

 

Obrázek 14 Optimální hodnota pH pro aktivitu (rychlost růstu) většiny acidofilních mikroorganismů 

(zejména rod Acidithiobacillus) 

5.1.4 Vliv teploty 

Bakterie mohou účinně plnit svoji funkci pouze v určitém rozsahu teplot a proto je 

potřeba stejně jako pH sledovat i hodnoty teploty. Např. při pouţití houby Aspergillus 

niger je optimální teplota pro extrakci kovů uváděna kolem 30°C. Při sníţení teploty se 

zároveň sniţuje i rychlost extrakce některých kovů. Pro vyšší teploty se pak pouţívají jiné 

druhy termofilních mikroorganismů. V následujícím grafu je k vidění rozdělení typů 

mikroorganismů podle vztahu k teplotě (obr. 15). 
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Obrázek 15 Vliv teploty na růst mikroorganismů (rychlost celého procesu) [17] 

 

5.1.5 Minerální substráty 

Ještě před samotným procesem biolouţení se provádí kompletní rozbor louţené 

suroviny, zejména pak její mineralogické sloţení. Při vysokém obsahu uhličitanů a hlušiny 

v rudě roste i pH reakčního prostředí, coţ má za následek zpomalení nebo úplné zastavení 

procesu. V takovém případě je nutné pH korigovat přídavkem kyseliny, avšak ta můţe 

způsobit nejen tvorbu neţádoucích sloučenin, ale i zvýšit celkové náklady. 

Neméně důleţitým aspektem při procesu biolouţení je povrch louţené suroviny. 

Analýza povrchu se provádí společně s mineralogickým rozborem. Čím menší jsou zrna 

louţené suroviny, tím větší je celkový povrch substrátu a tedy i výtěţnost kovů. Jako 

optimální velikost částic je uváděna hodnota 42 μm. Zvětšením povrchu substrátu 

dosáhneme zároveň zvýšení hustoty. Díky toho se nám zvýší extrakce kovů, ale i dalších 

neţádoucích látek, které mohou být toxické pro mikroorganismy a tím inhibovat rychlost 

procesu. 

5.1.6 Těžké kovy 

Louţení je doprovázeno zvyšující se koncentrací kovů ve výluhu. V tomto výluhu jsou 

jak kovy vyuţitelné (Fe, Zn, Pb, atd.) tak kovy toxické (U, Th). Samozřejmě záleţí na 

mikroorganismech, které byly pro extrakci pouţity a na jejich toleranci. Na mnohé 

mikroorganismy, zejména heterotrofní, působí toxicky jiţ koncentrace 0,1 g·l
-1

 Cu. 

Autotrofní bakterie mají toleranci vůči kovům podstatně vyšší. Všeobecně by se dalo říci, 
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ţe rod Acidithiobacillus velmi dobře snáší vysoké koncentrace kovů a toleruje tak např. 55 

g·l
-1

 Cu nebo 122 g·l
-1

 Zn. Díky vysoké toleranci se tyto a další bakterie s vysokou 

tolerancí vyskytují v těţebních odpadech a v prostředí toxickém pro ostatní organismy. 

Z toho vyplývá různá citlivost a tolerance mikroorganismů k těţkým kovům. Je moţné 

stejně jako u pH adaptovat konkrétní mikroorganismus na vyšší koncentrace kovů 

postupným zvyšováním koncentrace daného kovu. 

5.2 Způsoby bioloužení 

Jelikoţ efektivita a ekonomika biolouţení závisí na aktivitě mikroorganismů a na 

chemicko-mineralogickém charakteru suroviny, tak není moţné aplikovat jakýkoliv proces 

na libovolný typ suroviny. Před samotnou průmyslovou aplikací se musí provést 

laboratorní testy, které nám řeknou, jaké jsou optimální podmínky procesu a jaké 

mikroorganismy lze pouţít. 

Procesy biolouţení můţeme rozdělit podle pracovního objemu do tří skupin: 

1. Louţení v laboratorních podmínkách (0 – 10 dm
3
). 

2. Louţení v poloprovozech (< 10 dm
3
). 

3. Průmyslové louţení (> 10 dm
3
). 

5.3 Laboratorní podmínky 

Biolouţení v laboratorních podmínkách zahrnuje vyhodnocení účinnosti procesu pro 

specifické bakteriální (fungi) kmeny, tedy kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní 

vyhodnocení. Louţení v laboratoři se provádí ve statických nebo třepacích láhvích či 

nádrţích, ještě lze pouţít menší průtokové reaktory. Ve většině případů se jedná o 

diskontinuální postupy. Laboratorní testy jsou nezbytné před vlastním louţením a umoţní 

nám tak výrazně sníţit náklady za současného zvýšení efektivity procesu [5],[6]. 

5.3.1 Loužení v baňkách 

Při tomto procesu se biolouţení provádí v jednoduchých baňkách, kde dochází ke styku 

média s mikroorganismy a nadrcenou rudy. Jedná se o nejjednodušší způsob biolouţení a 

dále se dělí podle druhu provzdušnění: 

 bez provzdušnění – stacionární podmínky, nejjednodušší 

 s provzdušněním – lze dosáhnout lepších výsledků 

o míchadlem 

o aerátorem  
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5.3.2 Perkolátory 

První experimenty s biolouţení byly (jsou) prováděny v zařízeních nazývaných 

perkolátory. Perkolátor se skládá ze skleněného válce uzavřeného ve spodní části 

perforovaným porcelánovým dnem nebo skleněnou fritou. Na porcelánovém dnu je 

nasypána louţená ruda do 1/2 aţ 2/3 objemu. Při samotném procesu je do kolony 

přivedeno ţivné médium s mikroorganismy. Louţící činidlo poté prosakuje přes kolonu 

směrem vzhůru díky vhánění stlačeného vzduchu. Tento vzduch zároveň zajišťuje 

rovnoměrné provzdušnění v celém objemu kolony [9]. 

 

Obrázek 16 Perkolátor 

5.3.3 Ponorné loužení 

Ponorné louţení vzniklo z perkolátorů, které jsou nahrazovány kvůli nedostatečnému 

zásobování kyslíkem, coţ se projevuje na konečné účinnosti procesu. Dále pak je louţení 

v perkolátorech velmi pomalé, série pokusů mohou trvat aţ 300 dní. Ponorné louţení 

vyţaduje jemnozrnnou rudu (100 % částic < 100 μm), která je rozptýlena v louţícím 

roztoku. Pomocí třepání nebo míchání je ruda udrţována ve vznosu a díky toho je zajištěno 

optimální provzdušnění. Toto louţení můţe být prováděno v Erlenmayerových baňkách 

nebo v bioreaktorech. 
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5.4 Poloprovoz 

Louţení v poloprovozech je velmi podobné jako laboratorní louţení avšak samotný 

proces louţení probíhá v zařízeních pro větší objemy. Dále se můţe pouţít sériové 

uspořádání, kdy louţení probíhá ve více stupních a simuluje se tak louţení v provoze 

(haldy). Rozdíly poloprovozního a laboratorního biolouţení jsou následující: 

 zajištění optimálního mnoţství kyslíku 

 zásobování CO2 

 udrţení optimálního pH 

5.4.1 Loužící kolony 

Princip louţicích kolon je stejný jako u perkolátorů a uţívá se jako model pro louţení na 

haldách. Jedná se o několik metrů vysoké válce s objemem aţ 200 tun rudy. V závislosti na 

velikosti mohou být vyrobeny z plastu, skla, betonu nebo oceli. 

5.5 Průmyslové loužení 

Nejjednodušším způsobem biolouţení je navrstvení rudy na haldu, skrz kterou pak 

protéká louţící činidlo. Jelikoţ se jedná o velmi pomalý proces, je zajištěna recirkulace 

výluhů pro vyšší výtěţnost a niţší náklady. V praxi se vyuţívají čtyři základní postupy 

biolouţení: 

 louţení na haldách 

 louţení jemnozrnných rud, tzv. „heap leaching“ 

 louţení v podzemí, tzv. „in situ“ 

 louţení v nádrţích 

5.5.1 Loužení na haldách 

Při tomto typu louţení je louţící činidlo vháněno na vrchol haldy, odkud je rozváděno 

kanálky po celém povrchu haldy. Účinnější metodou louţení hald je zkrápění haldy 

pomocí systému sprch, kdy je povrch haldy zkrápěn louţícím činidlem. Další moţností 

louţení je taktéţ injektáţ louţícího činidla pomocí vrtů do tělesa haldy, kdy se můţe 

společně s injektáţí provádět i provzdušňování. Louţení na haldách se řadí mezi nejstarší 

pouţívané technologie v oblasti biolouţení. Před samotným zahájením procesu je vhodné 

rudu nejdříve nadrtit na menší kusy. Při samotném biolouţení protéká louţící činidlo 

haldou a ve spodní části se sbírá a odvádí do oxidačních nádrţí, kde dochází k regeneraci 

louţícího činidla pomocí. Regenerované louţící činidlo se poté vede zpět na vrchol haldy.  
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Haldy jsou tvořeny kovonosným materiálem (obr. 17), který se získal při těţebních 

operacích. Velikost hald se různí podle typu materiálu, ale zejména podle mnoţství 

materiálu. Proto mohou haldy obsahovat od několika set aţ po několik tisíc tun rudy. 

Těleso haldy musí být umístěno na nepropustném podkladu, jako jsou jíl, asfalt, cement, 

guma a plast. Většina hald má výšku kolem 200 m, šířku u vrcholu 80 m a u paty kolem 

200 m. Nejčastěji se v současnosti haldy stavějí do tvaru prstovitých výběţků, které jsou 

vysoké pouze 10 – 15 m a dlouhé několik stovek metrů. Hlavní výhodou této koncepce je 

jednodušší provzdušnění celého objemu haldy [17]. 

 

Obrázek 17 Vytěžené a nevyužité suroviny shromážděné na haldách. Halda na Příbramsku 

 

5.5.2 Loužení jemnozrnných rud, tzv. „help leaching“ 

Tento typ louţení se vyuţívá pro jemnozrnné rudy, které mají vyšší obsah kovu neţ 

rudy, uloţené na haldě. Louţení se provádí v nádrţích (bazénech), které pojmou aţ 12 000 

t rudy. Princip samotného louţení je stejný jako u louţení na haldě. 

5.5.3 Loužení v podzemí, tzv. „in situ“ 

Tento způsob louţení se aplikuje na opuštěné zavalené nebo zatopené doly, zejména 

pak uranové a měděné doly. Během procesu louţení je daný kov získáván přímo na místě 

výskytu rudy bez předchozího vytěţení. Z povrchu je do dolu veden hlavní a nejhlubší vrt. 

Pro samotné dávkování je provrtáno několik zavlaţovacích sond, které přivedou louţící 

činidlo k rudě. Poté jiţ činidlo dále samovolně prosakuje rudním tělesem, extrahuje z něj 

kov a po dosáhnutí nejniţšího bodu, kde je zaveden hlavní vrt, se čerpá na povrch. 

Obohacené louţící činidlo je regenerováno a bez kovové sloţky se vrací zpět do louţícího 

procesu (obr. 18). 
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Tento proces louţení je vhodný pro loţiska s dostatečně velkým součinitelem filtrace 

pro průnik louţícího činidla. Zvýšení extrakční schopnosti lze docílit narušením celistvosti 

hornin pomocí výbušnin, díky toho se nám zvýší součinitel filtrace a proces bude rychlejší 

a efektivnější. 

 

Obrázek 18 Schéma podzemního loužení „in situ“ 

5.5.4 Loužení v nádržích 

Louţení v nádrţích (obr. 19) se aplikuje na rudy, které jsou nadrceny na přesnou 

velikost zrna. Takto nadrcená ruda se dávkuje do nádrţí a je zkrápěna louţícím činidlem, 

které prosakuje rudou, kde se obohatí o daný kov, a ze dna je odváděno do extrakčních 

regeneračních nádrţí. Často jsou nádrţe zapojeny do baterií v protiproudém uspořádání, 

kde je částečně obohacené činidlo pouţito k louţení čerstvé rudy, zatímco čerstvé činidlo 

reaguje s jiţ vylouţenou rudou. Někdy se louţícím nádrţím říká bioreaktory, coţ jsou 

nádrţe se rmutem, které jsou po dobu louţení promíchávány. V nádrţích lze dosáhnout 

vysoké efektivity za relativně nízký čas, coţ řadí tento proces mezi nejlepší varianty pro 

biolouţení menších objemů (nákladná výstavba nádrţí) rudy. 

 

Při aplikaci průmyslových metod biolouţení je důleţité sledovat faktory, které ovlivňují 

efektivitu procesu. Mezi tyto faktory řadíme zejména klimatické podmínky, které při 

louţení na povrchu zásadně ovlivňují samotný proces. Z hlediska klimatu se proto 
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nejvhodnější oblasti pro biolouţení vyskytují v subtropickém pásmu. Biolouţení se dá 

realizovat i v jiných oblastech, avšak úměrně se tím zvyšují i náklady. 

 

Obrázek 19 Nádrž  
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6 Zhodnocení poznatků 

Moderní průmyslové vyuţití biohydrometalurgie začalo biolouţením mědi z vytěţeného 

materiálu, které tak ukázalo cestu efektivního získávání kovu. V současnosti se biolouţení 

vyuţívá při těţbě, zpracování sulfidů, získávání mědi, zlata, stříbra a uranu z rud. 

Biolouţení bylo testováno i na řadu dalších kovů, jako jsou kadmium, kobalt apod., avšak 

zatím se nedočkalo průmyslového vyuţití kvůli vysokým nákladům a menším objemům 

vytěţeného materiálu obsahujícího daný kov. 

6.1 Biodesulfurizace uhlí s vysokým obsahem síry 

Biodesulfurizace uhlí uskutečněná na haldě by mohla být dobrou volbou pro čištění 

uhlí. Vzhledem k dobrým výsledkům doposud získaných při biodesulfurizaci se v 

laboratoři testují vzorky semianthracitového uhlí, které pochází z průmyslového provozu s 

vysokým obsahem síry, především pyritické síry. 

Halda byla vytvořena z 6 tun uhlí, z továrny Vasco-Lonesa, s průměrnou velikostí zrn 

0.5 mm. Uhlí obsahovalo 3,78 % celkové síry a 2,88 % pyritické síry, zbytek byla síra 

organická. Biodesulfurizační proces v poloprovozu probíhá ve 3 fázích: stabilizace haldy, 

biodesulfurizace a praní (obr. 20). 

 

Obrázek 20 3 fáze procesu biodesulfurizace uhlí 

 

Během celého procesu se pravidelně odebíraly vzorky, 2 krát při stabilizaci, jednou při 

dokončení odsíření a po vyprání. Bylo dosaţeno pyritického odsíření z 39 % a celkového 

odsíření z 23 %. Pro dokončení biolouţícího procesu se provedlo vyčištění filtrátu s cílem 

opětovné recirkulace do hlavního procesu (obr. 21). Jako nejlepší způsob vyčištění filtrátu 

se ukázala předúprava filtrátu za současného sníţení pH na pH 4, následně došlo k 

vyčištění pomocí reverzní osmózy z vyčištěné vody. Při porovnání tohoto procesu s 
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konvenčními prostředky k dosaţení poţadovaných emisních limitů, došlo k výraznému 

sníţení spotřeby činidel, kalů a k moţnosti opětovnému vyuţití činidel v hlavním procesu 

[7]. 

 

Obrázek 21 Schéma procesu biodesulfurizace uhlí na haldě 

 

6.2 Bioloužení pyritu pomocí mezofilních gram-pozitivních 

bakterií Sulfobacillus L-15 

Biolouţení pyritu v tomto testu je zaloţeno na rodu Sulfobacillus. Gram-pozitivní 

prokaryota se liší od jiţ známých druhů Sulfobacillus, které oxidují minerály, v existenci 

mezofilních druhů a jejich vysoké toleranci k aciditě (pH < 1). Oxidační rozpouštění pyritu 

jedním z nových druhů Sulfobacillus (L-15) bylo stimulováno pomocí kvasničného 

extraktu. Pyrit rozpuštěný pomocí Sulfobacillus byl srovnán s druhem Acidithiobacillus 

ferrooxidans a Leptospirillum ferrooxidans. Tyto tři druhy bakterií byly pouţity pro 

louţení minerálu při pH 2.5, pH 1.5 a pH 1.2. Oxidace minerálu (maximální rychlost 

zaznamenána u At. ferrooxidans) byla pozorována pouze u kultury Sulfobacillus L-15. 

Louţení pyritu pomocí Sulfobacillus a Acidithiobacillus. ferrooxidans bylo porovnáno v 

bioreaktorech a při různých hodnotách pH. Sníţení pH v reaktoru z 1,5 na 1,0 mělo za 
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následek zastavení biologické oxidace pyritu pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans a jeho 

následnou smrt. Na rozdíl od Acidithiobacillus ferrooxidans, Sulfobacillus L-15 pokračoval 

v louţení minerálu i po sníţení pH na hodnotu 1,0 a (po krátké pauze) 0,8 (tab. 5). Dále 

pak ze srovnání vyplynulo, ţe velké mnoţství Sulfobacillus L-15 bylo obnoveno bez 

ohledu na hodnotu pH v bioreaktoru. Oxidačně-redukční potenciály a poměry 

rozpuštěného Fe
2+

 a Fe
3+

 v Sulfobacillus L-15 byly významně niţší (100 - 150 mV) neţ 

hodnoty běţné pro gram-negativní bakterie obsaţené v louţicích činidlech, jako jsou 

například Acidithiobacillus ferrooxidans. Proto jsou výhody mikroorganismů, které mohou 

louţit sulfidické minerály i v hodnotách pH 1, velmi diskutované [30]. 

 

Tabulka 5 Porovnání rychlosti oxidace pyritu v závislosti na pH 

 

 

6.3 Srovnání schopností mezofilních a termofilních bakterií při 

získávání mědi z chalkopyritu v airlift bioreaktoru 

Mezofilní bakterie oxidující ţelezo, Acidithiobacillus ferrooxidans, byla izolována (33,8 

°C) z chalkopyritu koncentrovaného v mědi z měděného dolu Sarcheshmen (jiţně od 

Íránu). Dále pak byla ţelezo oxidující bakterie, Sulfobacillus, izolována (60,8 °C) z dolu na 

těţbu zinku a olova v Kooshku (centrální Írán). Studovaly se efekty parametrů, jako jsou 

koncentrace pevné látky, teplota a pH na biolouţení chalkopyritu získaného z měděného 

dolu v Saecheshmen. experiment byl uskutečněn ve dvou airlift bioreaktorech (obr. 24) s 

recirkulací. Výsledky ukázaly, ţe efektivita extrakce mědi je závislá na všech parametrech 

biolouţení. Maximální získání mědi bylo dosaţeno při pouţití termofilní kultury. U 

bakterie Sulfobacillus bylo dosaţeno 85% rozpuštění mědi a u Acidithiobacillus 

ferrooxidans 70% rozpuštění po 10 dnech (obr. 22),(obr. 23) [22]. 
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Obrázek 22 Závislost získání (obnovení) mědi na pH 

 

 

Obrázek 23 Koncentrace Fe
2+

 a Fe
3+

 v závislosti na čase při pH 1,5 
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Obrázek 24 Schematický diagram airlift bioreaktoru 

 

6.4 Mikrobiální získání Uranu z uranonosné černé břidlice 

Bylo zkoumáno, jaké faktory mají vliv na efektivitu biolouţení U z černé břidlice (349 

mg·kg
-1

 U) za pouţití Fe - okysličovadla a bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans (obr. 

25). Acidithiobacillus ferrooxidans se kultivoval v 300 ml 9K media (Silverman and 

Lundgren) Nejdříve se do reaktoru, obsahujícího černou břidlici, naočkovaly bakterie, 

sníţilo se pH, zvýšil se redox potenciál a přidalo se velké mnoţství vodného Fe
3+

 (po 200 

hodin). Takovou to úpravou podmínek lze snadno dosáhnout zvýšení aktivity 

mikroorganismů a rychlosti vylouţení U z pevného substrátu. Nicméně i za podmínek 

dostatečného přístupu ţivin a energie (Fe
2+

) lze dosáhnout, po určité době, aktivace Fe - 

okysličovadla. Ve výsledku mají ţiviny a energie téměř stejný vliv na efektivitu louţení 

(po 250 hodinách došlo ke srovnání). Niţší počáteční koncentrace Fe
2+

 (5 g·l
-1

) a nulový 

přídavek ţivin má za následek opět téměř stejné výsledky louţení U (vyšší počáteční 

koncentrace Fe
2+

 se negativně promítne do vylouţení U). 

Celkově se tedy ukazuje, ţe v praxi mohou být celkové náklady na biolouţení, nejen U, 

redukovány sníţením mnoţství dodávaných ţivin [12].  
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Obrázek 25 Koncentrace vylouženého U v čase. Vzorky (Vz): Vz 1 = půda + živiny + Fe2+ + A. 

ferrooxidans, Vz 2 = půda + živiny + Fe2+, Vz 3 = půda + živiny + A. ferrooxidans, Vz 4 = půda + 

destilovaná voda + Fe2+ + A. ferrooxidans, Vz 5 = půda + živiny + pyrit (1% w/v)+ A. ferrooxidans 

 

 

Obrázek 26 Přehled všech sledovaných hodnot při loužení U s Fe2+ 5 g·l-1 a 9 g·l-1 
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7 Závěr 

Pokud bychom měli biolouţení shrnout do několika slov, určitě bychom mohli říci, ţe je 

“levné“, účinné a ekologické. Avšak stejně jako jiné technologie, má i biolouţení svá 

úskalí a ta spočívají v převáţné většině ve financích. Masovějšímu vyuţití této technologie 

brání zejména fakt, ţe pro její vyuţití jsou potřeba pravidelné dodávky, velká plocha a 

zejména dostatečné mnoţství suroviny. Tyto podmínky bohuţel splňuje jen málo oblastí.  

Biolouţení ovšem není vhodné pouze pro úpravu právě vytěţené rudy, ale lze jej 

úspěšně aplikovat i pro následné sanace odvalů hald, které obsahují dostatečné mnoţství 

kovonosné suroviny. Tímto směrem se také ubírá i velká pozornost, protoţe např. likvidace 

hald, např. po těţbě uhlí, je aktuálním tématem a biolouţení nám umoţní jejich 

dvojnásobné vyuţití – získáme stavební materiál a cenný kovu. Zároveň se tak sníţí 

toxicita daného materiálu vůči ţivotnímu prostředí. 

Další moţností vyuţití biolouţení, zejména pak sulfidových bakterií, je v oblasti úpravy 

uhlí. Moţnost odsíření je velmi efektivní a perspektivní technologií, kterou se intenzivně 

zabývají mnohé vysoké školy (VŠB – technická univerzita Ostrava) ve spolupráci 

s průmyslovými podniky. Biolouţení se dá v současnosti efektivně vyuţít i při dobývání 

uranu. Uran se stává velmi ţádanou surovinou a celosvětová těţba se po několika letech 

opět zvedá. V České Republice se uran získával chemickým louţením (roztok kyseliny 

sírové) a celosvětově patří těţba uranu v ČR do první desítky států s největším objemem 

těţby (v roce 2007 cca 500 t·rok
-1

). Díky vyuţití mikroorganismů, jako jsou 

Acidithiobacillus ferrooxidans, rod Pseudomonas sp. a další, se můţe louţení aplikovat 

s mnohem menším dopadem na ţivotní prostředí neţ doposud.  

Při zhodnocení všech zde uvedených poznatků a nejnovějších výsledků v oblasti 

biolouţení, lze říci, ţe současná situace povede ke sniţování (minimalizaci) nákladů na 

výrobu za současného zefektivnění. Toho se dá dosáhnout mnoha nástroji a jednou 

z moţností je zde popisované biolouţení, které splňuje nejpřísnější kritéria moderní 

společnosti. Sníţení dopadů na ţivotní prostředí, zefektivnění výroby a sníţení 

ekonomických nákladů. Jediným negativem je tudíţ čas, který je nutný pro optimální 

kultivaci mikroorganismů (týdny). 
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