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Anotace 

 

      Práce se zabývá aplikaci bioflotace na vzorcích hnědého a černého uhlí. 

K danému účelu byly použité baktérie Acidithiobacillus ferrooxidans a sledoval se 

vliv doby působení baktérií ( 0-24 hod) na výsledky flotace. Z dosažených 

výsledků vyplynulo, že na vzorcích černého uhlí (odebraných z lokalit Dolu Marcel 

a Zczyglowice) se působení baktérií projevilo negativně, v podstatě došlo ke 

snížení výnosu koncentrátu a k nárůstu obsahu popelovin i síry. Naproti tomu 

výsledky bioflotace na vzorcích hnědého uhlí odebraného z Dolu ČSA Most, 

přinesly pozitivní výsledky, a ukázalo se, že krátkodobým působením baktérií je 

možné po 30 minutách zvýšit výnos koncentrátu a zlepšit kvalitu koncentrátu tj. 

došlo ke snížení obsahu popela i síry.  

      Klíčová slova: bioflotace, Acidithiobacillus ferrooxidans, uhlí 

 

Summary 

      The Diploma Thesis deals with application of bioflotation on samples of brown 

and black coal. The bacteria of Acidithiobacillus ferrooxidans were used for the 

purposes and the effect of bacterial action (0-24 hours) on the results of flotation 

was observed. The acquired results imply that bacterial action manifested itself in 

a negative way on the black coal samples (drawn in the localities of Marcel Mine 

and Zczyglowice); in principle, there was a lower concentrate yield and the ash 

and sulphur contents were higher. On the other hand, the results of bioflotation 

using brown coal samples drawn from ČSA Mine in Most brought positive results 

and it is apparent that even short-term action of the bacteria, i.e. 30 minutes, is 

able to increase the concentrate yield and improve the concentrate quality, which 

means that both the contents of ash and sulphur were lower. 

      Key words: bioflotation, Acidithiobacillus ferrooxidans, coal 
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1. Ú VOD A CÍL PRÁ CE 

      Fosilní paliva tvoří v současnosti základ světové energetiky a převážné části 

chemického průmyslu. Světové zásoby uhlí se odhadem počítají na cca 300 roků 

a jsou výrazně větší jako zásoby ropy a zemního plynu. V současnosti se těží 

přibližně 5 200 milionů tun a z toho se zhruba 75 procent využívá na výrobu 

elektrické energie. Kromě energetického využití nachází uhlí využití i v metalurgii, 

po úpravě na koks, který slouží jako redukční činidlo při výrobě železa a 

podobných kovů z oxidačních rud. Uhlí je však i zdrojem pro získávání řady 

cenných organických látek jako jsou například fullereny, nanotuby a různé další 

látky. V neposlední řadě je uhlí vhodnou surovinou pro výrobu sorbentu [9]. 

      Využití uhlí ve výrobě energie je spojeno produkcí emisí sirných sloučenin 

ohrožující životní prostředí. To si žádá úpravu uhlí, jejímž cílem je odstranění 

nežádoucích síry obsahujících sloučenin buď před procesem jeho spalování, nebo 

odsíření spalin z výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách. Při řešení 

tohoto problému bylo vyvinuto mnoho technologií zahrnující klasické operace 

flotace sulfidů, které jsou hlavním zdrojem nežádoucí síry v uhlí. V poslední době 

přicházejí do popředí chemické, biotechnologické a kombinované postupy 

desulfurizace uhlí využívající především thiónové bakterie schopné oxidovat síru a 

železo [9].  

      Využití uhlí pro energetické účely si vyžaduje především porušení struktury 

uhlí a extrakci často mimořádně cenných organických sloučenin jako jsou humidní 

a jiné látky. Protože biologicko-chemické procesy a mikroorganizmy mají klíčový 

význam při vzniku uhlí je možné na základě paralel vzniku a zániku v přírodě 

předpokládat jejich význam v degradačních a extrakčních procesech. 

      Vývoj a využití biotechnologií ve zpracování uhlí je v současnosti v počátcích a 

otvírá nové perspektivy [9]. 

      Cílem této práce bylo posouzení aplikace bioflotace s bakteriemi na vzorcích 

uhlí z ČSA Most, dolu Marcel a Zczyglowice.  
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2. FLOTACE UHLÍ 

      Flotace uhlí se zabývá jenom rozdružováním nejjemnějších podílů těženého 

uhlí, které vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy. V praxi se 

využívá pouze na úpravu koksovatelného uhlí. Flotace v uhelném úpravnictví je 

doplňkem jiných způsobů rozdružování, doplňkem velmi důležitým a často 

potřebným, zejména v souvislosti se stále narůstajícím podílem jemnozrnných 

podílů v důsledku zvýšeného stupně mechanizace dobývání uhlí. 

      Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu specificky lehčí část 

upravované suroviny, proto uhelná zrna o velikosti 2 až 3 mm mohou flotovat. 

V praxi se však flotuje vsázka menší než 0,75 až 1 mm a v naších úpravnách se 

většinou flotují pouze zrna menší než 0,5 mm. V této souvislosti je potřeba 

připomenout, že flotační úprava uhlí je čtyřikrát až pětkrát dražší než gravitační 

způsoby úpravy uhlí. Proto je snaha snížit velikost uhelných zrn přiváděných na 

flotaci, tím omezit celkové množství uhlí, které musí být flotaci rozdruženo. 

Z hlediska kvality získaných koncentrátů a dlahové ostrosti rozdružování 

předstihuje flotace všechny ostatní způsoby úpravy uhelných kalů a prachů. 

      Při flotaci uhlí přechází většina upravované suroviny do pěnového produktu. 

To klade velké nároky na flotační stroje. V uhelných úpravnách se upřednostňují 

flotační stroje s oboustranným odváděním pěnového produktu. Výkon flotačních 

strojů kolísá v rozpětí 0,6 až 1,5 tun sušiny na 1 m3 objemu flotačního stroje za 

hodinu. 

      Obsah tuhých částic ve flotačním rmutu má velký vliv na průběh a výsledky 

flotace. Optimální zahuštění rmutu je obvykle 200 až 350 g tuhých částic na litr 

rmutu, to odpovídá poměru T:K = 1:4 až 1:1,25. Při flotaci méně zahuštěného 

rmutu jsou dosahovány lepší výsledky hlavně tehdy, když se upravuje surovina 

s vysokým obsahem velmi jemných zrn [9]. 

2.1 Sloţení a stavba uhlí 

2.1.1 Organická hmota uhlí 

      Skládá se ze dvou typů rostlinných zbytků: 

 attritu, jsou to strukturní prvky, které neztratily rostlinnou strukturu (spory, 

kutikuly, vosk) 

 nestrukturní hmota, tj. základní hmota mikrokomponentů uhlí, vznikající 

v důsledku dvou procesů přeměny rostlinné hmoty a to ochlazením a 

fundací, které se různě střídají, doplňují a vytvářejí velké množství 

petrografických typů. Nestrukturní hmota představuje hlavní základní část 

vyskytující se v černém uhlí a existující ve všech typech uhlí. 
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      Základní hmota podle mnoha pozorování a výzkumu má koloidní strukturu, 

elementy, kterými jsou částice s kondenzovanými-aromatickými jádry. Tato hmota 

nekrystalizuje a při rozpouštění vytváří koloidní roztoky. Podle Satočkina [18] 

základní hmota je amorfní a má dvojvrstvé uspořádání molekul. 

 

 

 

Na obr. č. 1 je uvedená chemická struktura uhlí 

 

2.1.2 Uhelné macerály 

      Macerály tvoří složku uhlí a mohou být klasifikovány do tří skupin, které se liší 

svým chemickým složením a různými fyzikálními vlastnostmi. Jsou to: exinit, vitrinit 

a inertinit.  Chemická charakteristika uvedených macerály je uvedena v následující 

tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Chemická charakteristika macerálů 

Skupina 
macerálů 

Obsah uhlíku 
(%) 

Poměr H/C Prchavá sloţka 
(%) 

exinit 43-62 1,18-0,59 79-18 

vitrinit 51-62 0,80-0,60 40-18 

inertinit 59-67 0,64-0,47 31-11 

 

      Pokud porovnáme výsledky chemického složení macerálů (tab.č.1) zjistíme, že 

inertinit obsahuje největší množství uhlíku. Obsah vodíku (tab.č.3) ve skupinách 
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macerálů je rozdílný. Poměr H aromatický/ H se zvyšuje a poměr H alifatický /H se 

snižuje od exinit ku vitrinitu. 

      Z toho vyplývá, že exinit obsahuje více alkylových skupin. Výsledky 

elementární analýzy podle Tsaia [22], jsou uvedeny v tabulce č.2. 

Tabulka č. 2: Výsledky elementární analýzy podle Tsaia [22] 

Skupina macerálů 

 

Prchavá sloţka 

(%) 

Elementární analýzy (hmot. %) 

C H O N S 

exinit 66,7 84,1 7,0 6,3 1,3 1,3 

vitrinit 35,2 83,9 5,5 8,0 1,4 1,2 

inertinit 22,9 85,7 3,9 8,0 1,2 1,2 

       

Výsledky distribuce vodíku v macerálových skupinách jsou uvedeny v tabulce č. 3 

Tabulka č. 3: Výsledky distribuce vodíku v macerálových skupinách 

Skupina 
macerálů 

H (%) H (%) 
alifatický 

H (%) 
aromatický 

H (%) 
OH 

H alif/H H 
arom/H 

exinit 7,0 5,4 1,4 0,2 0,77 0,2 

vitrinit 5,5 3,3 1,9 0,3 0,60 0,35 

inertinit 3,9 1,7 2,0 0,2 0,44 0,51 

 

      Z chemického hlediska můžeme konstatovat, že vitrinit se v mnohých 

charakteristikách podobá exinit. Oba macerály obsahují hydroaromatické 

struktury, které mohou být dehydrované na aromáty. Jejich chování při 

aromatických substitučních reakcích jako sulfinizace, nitrifikační reakce a reakce 

s bromem jsou velmi podobné. 

Významně se liší v těchto faktorech: 

 exinit je méně rozpustný než vitrinit v pyridínu 

 vitrinit není rozpustný v nitrobenzenu a trichlórbenzenu na rozdíl od exinitu 

 vitrinit se dá lépe oxidovat na huminové kyseliny, exinit je odolnější 

v oxidaci a nevytváří huminové kyseliny 

 vitrinit je možné lépe redukovat s lithiem v ethylaminu a produkty této 

redukce jsou velmi dobře rozpustné v pyridínu. Exinit se hůře redukuje a 

produkty jsou hůře rozpustné 
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      Tyto rozdíly jsou způsobeny tím, že exinit obsahuje více C a H ve formě 

alifatických skupin, proto ve vitrinitu vznikají zvláštní intermolekulární síly polárního 

charakteru. 

      Macerály mají rozdílné povrchové vlastnosti a to je základ, na kterém je 

postavena flotace. Úhel smáčené olejové emulze a uhlí se mění v rozmezí 50 °. 

     Snižování flotovatelnosti uhelných litotypů je v následujícím pořadí: klarit, 

vitrinit, fuzit a durit.  

      Bordon [9] publikoval výsledky, ve kterých dokumentuje změny obsahu 

marcelálů v koncentrátu v závislosti na době flotace. Obsah vitrinitu se v přívodu 

60 % snížil na 42 %. Semifuzit zvýšil svůj obsah z 31 % na 45 %. Změny obsahu 

macerálů dokumentuje tabulka č. 4.  

Tabulka č. 4: Změny obsahu macerálů 

Čas (s) 

 

Obsah popela (%) Macerálová analýza (%) 

Vitrinit Semifuzinit 

10 7,7 60 31 

20 8,0 53 38 

30 8,4 52 38 

40 9,3 47 42 

50 10,0 42 45 

 

 

      Flotaci uhlí a jejími výsledky s hlediska macerálové analýzy se zabýval Brown 

[9], který flotoval uhlí ve 12 celách, přičemž v prvních čtyřech celách vyflotoval ve 

směsi všechen vitrinit a polovinu fuzitu. Největší množství klaritu a duritu bylo 

v prostředních celách. 

      Z uvedeného vyplývá, že znalost macerálové analýzy ve flotací uhlí je velmi 

důležitá a bez ní není možné správně vyhodnotit flotační experimenty. 

      Z chemického hlediska je vitrinit v mnoha charakteristikách velmi podobný 

exinitu. Oba macerály obsahují hydroaromatické struktury, které mohou být 

dehydrované na aromáty. 
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      Macerály mají rozdílné povrchové vlastnosti a to je základ, na kterém je 

postavena flotace. Horsley [11] zjistil, že úhel dotyku olejové emulze a uhlí se 

mění v rozmezí 50°. Největší úhel dotyku má klarit a durit a nejmenší vitrit. 

Hodnota úhlu smáčení a flotovatelnosti se mění v závislosti na obsahu uhlíku 

v uhlí. Maximální hodnoty úhlu smáčení charakterizují tyto technologické typy 

černého uhlí. Ze zkoumání kolerace mezi genezí uhlí a velikosti úhlu smáčení 

vyplývá, že smáčení povrchu vodou závisí i na druhu a množství popelovin. 

Variabilnost přirozené hydrofobností uhlí vysvětluje A. F. Taggart [20] a jeho 

spolupracovníci změnami vzájemného poměru C.H. Sun [9] zjistil, že snižování 

flotovatelnosti uhelných litotypů je následující: klarit, vitrit, fuzit a durit. 

Z uvedených údajů vyplývá, že poznání macerálové analýzy ve flotaci uhlí je velmi 

důležité a bez něho není možné správně vyhodnocovat flotační experimenty. 

2.1.3 Minerální příměsi 

      Podmínky a efektivita flotace závisí na složení minerálních příměsí a na jejich 

disperzně. Velká část příměsí se do uhlí dostává z okolních hornin (hlíny, písky). 

Hlíny se ve vodě rozmáčejí a přecházejí do jemně disperzních kalů. Část z nich 

však proroste s uhlím a nedostává se do vody ani při jemném mletí. Kromě těchto 

venkovních příměsí se do uhlí dostávají i vnitřní příměsi, které jsou z rostlinné 

hmoty. Jejich množství v uhlí kolísá kolem 1-2 %. 

Některé druhy minerálních příměsí: 

 Sulfidy (pyrit, markazit) – vliv na flotaci: znehodnocují koncentrát sírou, liší 

se zvýšenou flotační aktivitou, jemná zrna mohou být flotovaná stejnými 

reagencemi jako uhlí, při oxidaci flotovatelnosti klesá. 

 Jíly (kaolín, jílovité břidlice a hlíny) – vliv na flotaci: při rozmočení a 

promíchání vytvářejí velké množství jemně dispergovaných kalů, což silně 

zhoršuje flotaci. 

 Uhelné a hořící břidlice – vliv na flotaci: mají mnoho stejných vlastností jako 

uhlí, liší se zvýšenou hydrofobností, takže se při flotaci dostávají do 

koncentrátu. 

 Minerály se zvýšenou rozpustností (sádrovec a jiné rozpustné soli) – vliv na 

flotaci: zvyšují koncentraci elektrolytu ve rmutu, vytvářejí obaly na zrnech 

uhlí. 

 Nesulfidické minerály (silikáty, oxidy, karbonáty) – vliv na flotaci: malá 

rozpustnost, jsou hydrofilní, v případě dostatečné zrnitosti se od uhlí lehce 

oddělí flotací. 

2.2 Charakteristika uhlí z hlediska flotace 

      Flotovatelnost uhlí závisí na stupni jeho prouhelnění. Flotační schopnost má 

pouze černé uhlí, hnědé uhlí a lignity nelze flotovat. Flotovatelnost uhlí souvisí 
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s nepolárním charakterem povrchu. To podmiňuje jeho vysokou sorbční 

schopnost. Uhlí se skládá ze čtyř mikrolitotipů, jsou to: vitrit, klarit, durit a fuzit, 

které se odlišují flotační schopnosti. Rozdílná flotační aktivita umožňuje selektivní 

flotaci lesklých složek od matných. Vitrit a klarit mají výraznější flotovatelnost, což 

se projevuje kratším flotačním časem v porovnání s fuzitem a duritem. 

      Protože mikrolitotypy uhlí se od sebe liší stupněm hydrofobností, rozdílná je i 

jejich kinetika flotace. Projevuje se vzájemným poměrem množství vyflotovaného 

typu uhlí do příslušného pěnového produktu. Tuto závislost dokázal V. I. Klassen 

[12] na složení koncentrátu odebraného z různých míst flotační baterie. Flotační 

čas jednotlivých typů uhlí bývá od 3 do 12 minut. V prvních flotačních komorách 

flotační baterie přechází do pěny především vitrit. Klarit a matné složky uhlí flotují 

až v dalších komorách, protože potřebují delší flotační čas. 

      Přírodní uhlí je chemickou a fyzikální směsí uhlíku, vodíku, dusíku, síry, 

kyslíku, vlhkosti a minerální hmoty. Flotační vlastnosti těchto součástí mohou být 

zhruba odhadovány z testovacích dat. Hydrokarbonáty, které jsou reprezentovány 

dřevěnou pryskyřicí a včelím voskem (C26H54) jsou hydrofilní a následkem toho 

mohou být více flotovatelné. Krystalický uhlík, reprezentovaný Ceylonským 

grafitem je dobře flotovatelné. Neflotovatelnost kyslíku a minerální hmoty je 

indikována neflotovatelným lignitem a živočišným uhlím. Schopnost kerosinu pro 

adsorpci lignitu, oxidovaného uhlí a minerální hmoty jako je břidlice, kalcit, pyrit, 

křemen je extrémně nízká ve srovnání s jinými testovanými materiály.  

Matematický vztah pro vyjádření flotovatelnosti uhlí byl definován Sunem [9]: 

Fc = x  + y  -  + 0,4  - 3,4  -  - z  

kde,  Fc …vypočtená flotovatelnost    

         H,C,S,N,O,M…procentuální podíl vodíku, síry, dusíku, kyslíku a vlhkosti. 

Předpokládaná numerická hodnota faktorů x, y, z  v tomto vztahu je dána 

následující tabulkou: 
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Tabulka č. 5: Numerická hodnota faktorů x, y, z 

Obsah popela 

% 

 Obsah H %  Vlhkost %  

Přijatý x  y  Z 

0-8,9 3,5 0,08-0,28 1,2 0-14,1 4 

9-13 3 0,29-1 0,8 >14,1 3 

>13 2,5 >1 0,6   

  Porózní živ. uhlí  0,2   

 

2. 3 Faktory ovlivňující flotaci uhlí 

       Optimální hodnota pH pro flotaci uhlí je v intervalu od 6 do 7, optimum je 

obvykle okolo pH=7, kdy se dosahuje maximální výtěžnosti uhlí do koncentrátu. 

Teplota rmutu v rozmezí od 3 do 50 °C prakticky neovlivňuje flotovatelnost uhlí. 

       Zvětrávání a oxidace má vliv na flotovatelnost uhlí. Černé uhlí, které 

bezprostředně z těžby postupuje do úpravny, flotuje lépe, než uhlí vystavené 

atmosférickým vlivům. Zhoršenou flotovatelnost zapříčiňuje oxidace povrchu uhlí, 

která probíhá při běžných atmosférických podmínkách. Tvořící se kyselé skupiny 

na povrchu uhlí snižují hydrofobnost a flotovatelnost uhlí. Flotovatelnost 

oxidovaného uhlí se dosáhne rozpuštěním povrchové oxidované vrstvy. To se 

provádí účinkem 1 % roztoku kaustifikované sody, tzn., že flotace probíhá 

v zásaditém prostředí. 

 

2. 4 Schéma flotace uhlí 

       Schémata flotace uhlí v porovnání se schématy flotace rudných surovin jsou 

podstatně jednodušší. Obvykle se jedná o otevřené systémy, které obsahují ve 

flotačním cyklu základní a kontrolní operaci. Problematika rozdružování uhelných 

a hlušinových kalů je v OKR stále aktuální, a to nejen z hlediska kvality vsázky, ale 

i vývoje nových flotačních reagencií. Když chceme pracovat s optimálním 

ekonomickým efektem, nestačí pouze vyvíjet flotační stroje, zlepšovat flotační 

technologii, zavádět automatizační prvky. Účinný průběh flotace uhlí vyžaduje 

používat jako flotační reagence látky chemicky co nejúčinnější, které mají stálou 

kvalitu. 
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      Důsledkem vysokého stupně mechanizace těžby uhlí se stále zvyšuje 

produkce nejjemnějších částic. Zvyšuje se popelnatost prachových resp. kalových 

podílů těženého uhlí. Vsázku do flotace na úpravně uhlí tvoří jemnozrnné podíly 

vytříděné z těžené suroviny a otěrem vzniklé kalové částečky v procesech 

úpravnických operací. Vsázka má polydisperzní charakter a tvoří ji různě velká 

zrna uhlí a hlušiny. Účinnost flotace uhlí se zvyšuje racionálním rozdělením vsázky 

vodním tříděním v hydrocyklonu na dvě třídy a to písky a přepad. Na flotační 

rozdružování se vedou pouze samostatné písky nebo se obě třídy vedou na 

samostatné flotační linky.  

      Z ekologického hlediska je třeba minimalizovat obsah síry v černém uhlí na 

energetické účely, aby se zabránilo emisí oxidů síry do ovzduší. Více stupňová 

schémata flotace umožňují redukovat obsah pyritu a získat tak koncentrát 

s přípustným obsahem síry. Existují dvě principiální schémata flotace 

odstraňování síry z uhlí. První předpokládá potlačení flotovatelnosti pyritu a flotaci 

uhlí. Druhá předpokládá flotaci pyritu a čisté uhlí se získá jako nepěnový produkt, 

které se dále flotuje. 

      V našich úpravnách se obvykle vyrábějí dva konečné produkty – koncentrát a 

odpad. V případě potřeby je možno popelnatost koncentrátu snížit přečistou 

flotaci. Kvalita koncentrátu se dá zlepšit výrobou meziproduktů. 

      Při tříproduktové flotaci, která je složitější, se získává kromě málo popelnatého 

koncentrátu, v kterém jsou většinou dobře koksovatelné složky uhlí, ještě 

koncentrát pro energetické účely, do kterého se koncentrují hůř koksovatelné 

matné složky [9]. 

 

2. 5 Reagence pouţívané při flotaci uhlí 

      Nejdůležitější flotační reagence pro flotaci uhlí se podle Klassena dělí na dvě 

základní skupiny: 

 nepolární (oleje) 

 heteropolární 

 

      Hlavními představiteli nepolárních reagencí jsou kerozíny. K reagencím 

s heteropolární stavbou molekul patří např. alkoholy. Reagence-oleje mají hlavně 

sběrací vlastnosti. Emulgují se na malé kapičky, které se přichycují k hydrofobním 

částicím a zvyšují jejich hydrofobnost. Druhou vlastností těchto reagencí je 

flokulace uhelných částic a regulování vlastností pěny. Heteropolární reagence 

jsou aktivními pěniči a současně při flotaci uhlí mají sběrací vlastnosti. Adsorbují 



Bc. Vítězslav Uvíra: Bioflotace uhlí  

2010  10 

se svými polárními skupinami na hydrofilnějších místech povrchu uhelných částic. 

Největší sběrací schopnosti mají reagence s hydroxylovou polární skupinou, 

potom sulfo skupina nakonec karboxy skupina. Největší sběrací schopnosti mají 

také alkoholy s 6-8 uhlíky v nepolární části alkoholu. Fijal došel k závěru, že 

zvýšení hydrofobního účinku na povrchu uhelných zrn ve flotaci se může 

dosáhnout adsorpcí alifatických alkoholů, jejichž přítomnost způsobuje snížení 

zeta potenciálu. Hydrofobní účinek, který je spojený se snížením povrchové 

energie důsledkem přítomnosti OH skupiny, se zvýší s délkou alifatického řetězce 

alkoholu. 

      Dosud se používal flotační olej z Urxových závodů (v současnosti DEZA), 

solarový olej, solventní nafta, petrolej, oxidovaný nebo sulfonovaný petrolej.  

V současnosti se v úpravnách OKR používají především nefenolické reagence 

Flotakol NE a Flotakol NX. Sběrací složkou Flotakolu je minerální vřetenový olej 

nebo plynový olej (80 až 85 %). Pěnotvornou složkou jsou vyšší alkoholy vznikající 

jako odpadní produkt při výrobě butylalkoholu nebo odpadní produkty ososyntézy 

oktanolu (15 až 20 %). Spotřeba Flotakolu kolísá v závislosti na charakteru 

flotovaného uhlí a podmínkách jeho úpravy od 0,7 do 2,2 kg na tunu sušiny ve 

rmutu. Při použití nepolárních uhlovodíku jako sběračů je vhodná jejich emulgace, 

čímž se sníží spotřeba a zvýší účinnost. Pro zvětralé a oxidované povrchy 

uhelných zrn účinným sběračem jsou aminy. Souvisí to se záporným nábojem 

povrchu oxidovaných zrn uhlí.  

      Důležitou úlohou při flotaci uhlí má i vápno dávkované jako vápenné mléko 

Ca(OH)2. Spotřeba vápna kolísá od 1,0 do 5,0 kg na tunu. Vápno potlačuje vliv 

jemných kalových podílů ve rmutu a současně potlačuje flotovatelnost pyritu a 

markazitu, které jsou nositeli síry v uhlí, ta je nežádoucí složkou. Podobný účinek 

má i soda. Když je pyrit velmi jemně prorostlý s uhelnou hmotou, jeho 

flotovatelnost není možné potlačit a v získaném koncentrátu se tím omezuje 

možnost snížení obsahu síry. 

      K technologickým zvláštnostem flotace uhlí patří nezbytnost potlačit škodlivý 

vliv jemně dispergovaných hlinito-jílových kalů, sádrovce nebo organických látek a 

bitumenizovaných hornin. N a dispergování velmi jemných zrn se používá vodní 

sklo, pyrofosfáty nebo sulfitový louh [9]. 
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3. CHARAKTERISTIKA BAKTERIÍ DRUHU 

 ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS  

      Mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans byl původně izolován a popsán 

jednak jako samostatný rod Ferrooxidans a jednak jako příslušník rodu 

Acidithiobacillus. Ve všech případech byla bakterie izolována z kyselých důlních 

vod z nejrůznějších lokalit, a to vždy v případech, když byla v minerálech přítomna 

síra nebo železo. První vyizoloval  síruoxidující bakterie Beijerich v roce 1904 [2]. 

Od té doby byl objeven velký počet těchto bakterií, z nich přinejmenším 14 druhů 

patří do rodu Acidithiobacillus . 

      V roce 1947 Colmer a Hinkle [6] izolovali z uhelných drenážních vod 

mikroorganismus oxidující železo zvaný Acidithiobacillus ferrooxidans. 

K taxonomickému sjednocení tohoto druhu došlo až v 70. letech, když se dospělo 

k tomu, že předtím popsané druhy Ferrobacillus ferrooxidans a Ferrobacillus 

sulfooxidans představují jeden druh Acidithiobacillus  ferrooxidans [6]. 

      Spolu s bakteriemi Thiobacillus thiooxidans, které izolovali Waxmann a Joff 

v roce 1922 [23], se staly základními mikroorganismy v procesu loužení 

sulfidických rud (Borovice, 1989).  

 

3.1 Rod Acidithiobacillus  

      Rod Thiobacillus patří do čeledi Thiobacteriaceae spolu s dalšími 4 rody a tato 

čeleď patří do rodu Pseudomonales. Sdružuje bakterie morfologicky i biochemicky 

značně podobné. Jsou to drobné tyčinky 0,5 x 1 – 1,5 µm se zaoblenými konci, 

nespirálující, gramnegativní. Bakterie v mladé kultuře jsou pohyblivé, mají jeden 

polární bičík, který stará kultura ztrácí. Všechny druhy Thiobacillus jsou schopny 

využívat jako energetický substrát síru a její redukované anorganické sloučeniny. 

Finálním produktem oxidace těchto sloučenin je síra, některé druhy akumulují síru 

nebo polythionáty. Jen Acidithiobacillus  ferrooxidans je schopen získávat energii 

oxidací Fe2+ na Fe3+. Většina druhů jsou striktními autotrofy vyžadujícími jako zdroj 

C pouze atmosférický CO2. Dva druhy jsou fakultativními autotrofy využívajícími i 

jiný zdroj C  - organické látky. 

      Thiobacillus intermedius využívá glukózu. Jako zdroj dusíku využívají thiónové 

bakterie většinou amonné soli, dusičnany (Thiobacillus concretivorus a 

Thiobacillus neapolitanus), dusitany (Thiobacillus thiocyanooxidans) a Thiobacillus 

denitrificans jako jediný využívá dusičnany jako finální akceptor elektronů a je 

schopen růst za anaerobních podmínek [8]. 
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Tabulka 6. Rozdělení thionových bakterií podle fyziologických vlastností (podle 

Kokala 1969). [15] 

DRUH 

BAKTERIE 

ZDROJ 

ENERGI

E 

PRODUKT 

OXIDACE 

U T I L I Z A C E 

S0 
S2O

3
2- 

Fe
2+ 

NH

4
+ 

NO

3
- 

NO

2
- 

SC

N- 

Thiobacillus 

thiooxidans 

S0, 

S4O6
2-

,S2O3
2- 

SO4
2-,H2SO4 

+ + - + - - NT 

Thiobacillus 

concretivorus 

S0,H2S,S

2O3
2- 

SO4
2-,H2SO4 

+ + - + + - NT 

Thiobacillus 

neapolitans 

S0,S2O3
2- SO4

2- 
+ + - + + + NT 

Thiobacillus 

thioparus 

S2-,S2O3
2- S0,SO4

2-,H2SO4 
+ + NT + NT NT + 

Thiobacillus 

thiocyanooxid

ans 

SCN- SO42-,N2 
N

T 
NT NT NT NT NT + 

Thiobacillus 

ferrooxidans 

Fe2+,S0, 

S2O3
2- 

Fe3+,H2SO4,Fe2(

SO4)3 + + + + - - NT 

Thiobacillus 

ferrooxidans 

Fe2+ Fe3+ 
- - + + - - NT 

Thiobacillus 

sulfooxidans 

Fe2+,S0 Fe3+,SO4
2- 

+ NT + NT NT NT NT 

 

+ - bakterie substrát utilizující 

- - bakterie substrát neutilizující 

NT - nestanovováno 
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3.2 Vlastnosti druhu Acidithiobacillus  ferrooxidans 

 

      Acidithiobacillus ferrooxidans jsou striktně aerobní chemolitotrofní 

mikroorganismy. Energii získávají oxidací anorganických sloučenin. Jako finální 

akceptor elektronů slouží atmosférický kyslík. Hlavním energetickým substrátem 

pro Acidithiobacillus  ferrooxidans je Fe2+. 

Acidithiobacillus  ferrooxidans získává energii k udržení vnitřní organizace a pro 

udržení životních pochodů oxidace podle rovnice: 

 

Fe2+ ----------› Fe3+ + e- + 11,3 kcal.mol-1 

 

 Je-li Fe2+ v roztoku v podobě FeSO4: 

 

4 FeSO4 + 2 H2SO4 + O2 -----------› 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O 

 

      Acidithiobacillus  ferrooxidans využívá i Fe vázané v sirnících, resp. i Fe 

elementární, které rozpouští. Oxidace Fe v roztoku probíhá za přítomnosti 

Acidithiobacillus  ferrooxidans 1000x rychleji než stejná chemická reakce. 

 Při oxidace elementární síry mají větší účinnost fixace CO2 (CO2:O2 = 19,0) 

než při oxidaci Fe (CO2:O2 = 3,0). 

 

 Oxidace síry:   2 S0 + 3 O2 + 2 H2O -------› 2 SO4
2- + 4 H+ 

 Oxidace thiosulfátů:  2 S2O3
2- --------› S4O6

2- + 2 e- 

              nebo:  S2O3
2- + H2O + O2 -------› 2 SO4

2- + 2 H+ 

 Oxidace sulfidů kovů: 2 MeS2 + 2 H2O + 7 O2 ---› 2 MeSO4 + 2 H2SO4 
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      Jako zdroj C Acidithiobacillus ferrooxidans využívá CO2 z atmosféry. Energii 

k jeho asimilaci získává výše uvedenými oxidačními reakcemi. Tato energie je 

přenášena do míst fixace CO2 v buňce pomocí energetického přenašeče – 

adenozintrifosfátu – ATP- Vlastní fixace potom probíhá přes složitý komplex 

metabolických reakcí – Calvinův cyklus – zde se slučuje akceptorová 5 uhlíkatá 

sloučenina (ribuloso-1,5- difosfát) s CO2 a vytváří se 6 uhlíkatý cukr (hexodifosfát). 

Sumárně je to možno vyjádřit rovnicí: 

 

6 CO2 + 12 DPNH + 12 H+ + 12 ATP ---------› HDP + 12 ADP + 12 DPN+ + 12 

H3PO4 

      Acidithiobacillus  ferrooxidans roste i na organických látkách jako zdrojích C, 

pokud se vyskytují v médiu vedle roztoků minerálních solí (D-fruktóza, D-glukóza a 

manitol). 

      Jako zdroj N Acidithiobacillus ferrooxidans využívá jen amonné soli. K růstu 

potřebuje i určitou koncentraci P, ale vysoké koncentrace P inhibují oxidaci 

Fe2+.[17] 

 

3.3 Metabolismus bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

 V případě Acidithiobacillus  ferrooxidans probíhají v buňkách 2 procesy: 

a) produkce energie oxidací anorganických látek 
b) fixace CO2. 

 

     Při oxidaci redukovaných anorganických sloučenin jsou elektrony přenášeny na 

struktury s vyšším elektrodovým potenciálem, v případě Acidithiobacillus   rozdílu 

elektrodových potenciálů oxidujících komponentů v redox pochodu. Je-li změna 

volné energie v některém stupni tohoto pochodu velká, může být biologická 

oxidace spjata s procesem fosforylace. V tomto pochodu je při styku ATP s ADP a 

anorganickým P uvolněná energie ukládána do chemické vazby vzniklé molekuly. 

Tvorby ATP a příbuzných makroenergických sloučenin (např. GTP – 

guanotrifostát) je zřejmě jediný způsob, jak v biologických procesech zachytit 

energii uvolněnou redox pochody. ATP plní v buňce 2 úkoly: 

 

a) je zásobníkem energie pro syntézu buněčného materiálu, 



Bc. Vítězslav Uvíra: Bioflotace uhlí  

2010  15 

b) účastní se redukce pyrimidinových nukleotidů NAD a NADP 

(nikotinamidadenindinukleotid). 

 

Tyto redukované nukleotidy fungují jako zdroje H2 k redukci CO2 

v Calvinově cyklu. 

 

3.4. Morfologie buňky bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans 

 

       Acidithiobacillus ferrooxidans jsou pohyblivé, nespirálující, gramnegativní 

bakterie. Mají zaoblené okraje. Morfologicky jsou to tyčinky o průměru 0,5 – 0,8 

µm a délce 0,9 – 1,5 µm. [47] Buňky se pohybují pomocí jednoho bičíku, který 

obvykle bývá delší než samotná buňka. Buňky se rozmnožují příčným dělením. 

Stavba buňky bakterie Acidithiobacillus  ferrooxidans je znázorněna na obrázku č. 

2. 

 

Obrázek 2. Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans  

 

      Na povrchu buňky se nachází buněčná stěna, která slouží jako mechanická 

ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy. Zodpovídá za tvar buňky, udržuje 

v buňce potřebnou vlhkost a vyrovnává osmotický tlak mezi buňkou a okolím. Je 

pevná, ale přitom i elastická a propustná pro soli, nízkomolekulární a některé 

vysokomolekulární látky. Buněčná stěna je pokryta slizovou vrstvou. [13] 

      Vnitřní část buňky tvoří cytoplazmatický roztok obsahující jednotlivé orgány. 

Cytoplazma je koncentrovaný vodní roztok mnoha různých biomolekul. Vyplňuje 

vnitřní prostor buňky. 

      Důležitým orgánem buňky je nukleotid neboli jádro. To obsahuje fibrily, které 

jsou tvořeny vlákny kyseliny deoxyribonukleové. Jádro nemá vlastní membránu, 
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přesto je viditelně odděleno od cytoplazmy. Jádro má nepravidelný tvar a je 

nositelem genetických informací. 

      Dalšími nepostradatelnými orgány uvnitř těla buňky jsou ribozomy. Jsou to 

tělíska složená z RNA a bílkovin. Hlavní jejich úloha spočívá v syntéze různých 

typů bílkovin. 

      Cytoplazma buňky je ohraničena cytoplazmatickou membránou, která je 

uložena pod buněčnou stěnou. Dosahuje tloušťky cca 7-8 µm. Má dvě důležité 

funkce: 

 reguluje propustnost buňky 

 účastní se energetické přeměny v její dýchací soustavě a přenosu 
elektronů. 

 

      V cytoplazmě se také vyskytují mezozómy a někdy také vnitrorchromozomové 

molekuly DNA prstencového tvaru – takzvané plazmidy. Mezozómy jsou 

mimořádně složité záhyby cytoplazmatické membrány v cytoplazmě. Funkce 

mezozómů není zatím úplně objasněna. Většina autorů se domnívá, že spočívá 

v jejich účasti na pochodech aerobní respirace. Mezozómy pravděpodobně také 

ovlivňují počátek a průběh dělení buňky. Plazmidy jsou pravděpodobně 

zodpovědné za adaptační schopnosti buňky. Neúčast plazmidů neovlivňuje životní 

procesy. 

       Převážnou část těl mikroorganismů tvoří voda (75 – 85 %). Sušina tvoří 15 – 

25 % z celkové hmotnosti buňky. V největší míře jsou zde zastoupeny prvky C, O, 

N, H. [287] 

       Jejich množství se pohybuje v následujících procentech: C 50 %, O 30 %, N 

7-14 % a H 6 – 8 %. 

      Buňka rovněž obsahuje železo (32,4 mg.g-1), síru (30,1 mg.g-1), fosfor (0,8 

mg.g-1), sodík (0,8 mg.g-1), draslík (0,2 mg.g-1), vápník (0,14 mg.g-1), hořčík (0,04 

mg.g-1) a dále prvky jako zinek, měď, molybden, bór, kobalt a jiné (od 0,011 – 

0,069 mg.g-1 sušiny). 

      Z hlediska biochemického složení látek v biohmotě převládají proteiny (56 % 

z absolutní sušiny), dále následují uhlovodíky (14 %), lipidy (10 %), RNK a DNK 

(7,3 %). 

      Acidithiobacillus  ferrooxidans roste velmi dobře na tekutých půdách složených 

z anorganických solí, na agarových půdách je růst špatný. Acidithiobacillus 

ferrooxidans jsou značně odolné vůči vysokým koncentracím kovových iontů a 

vodíků. Např. 1 g CO3/1; 1g As/1; 2 g Zn/1; po adaptaci až 171 g Zn/1; 20 g Cu/1. 
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4. MECHANISMUS OXIDACE SULFIDŮ MIKROORGANISMY 

      Mechanismus oxidace sulfidů mikroorganismy lze rozdělit na přímotou a 

nepřímou cestu. 

 

4.1 Přímá cesta 

      Přímé loužení je založeno na degradaci minerálů enzymatickou oxidací. Ve 

vodě nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v několika enzymaticky 

katalyzovaných mezistupních. 

      K uskutečnění tohoto procesu je nutný přímý kontakt mezi povrchem minerálu 

a bakteriemi. Podmínkou je, aby povrch minerálu byl před oxidací ve vodním 

prostředí disociován a takto uvolněný sulfidový anion mohl vstoupit do 

metabolismu bakterie: 

MeS -----› Me2+ + S2- 

 

      Enzymatické systémy bakterií zachytí sulfidový iont a oxidují jej na síran. 

 

S2- + 2 O2 ----› SO4
2- 

 

      Tímto se posune rovnováha disociace ve směru rozpustného síranu, což 

umožňuje další disociaci nerozpustného sulfidu. Podmínkou reakce je přísun 

kyslíku. 

 

MeS + 2 O2 ----› MeSO4 

 

      Oxidace pyritu: 

   2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O ----› 2 H2SO4 + 2 FeSO4 

   4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4 ----› 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O 

      Oxidace pyrhotinu: 

   4 FeS + 9 O2 + 4 H+ -------› 4 Fe3+ + 4 SO4
2- + 2 H2O 
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      Oxidace chalkozinu: 

  2 Cu2S + O2 + 2 H2SO4 -----› 2 CuSO4 + 2 CuS + 2 H2O 

      Oxidace covellinu: 

   CuS + 2 O2 -------› CuSO4 

      Oxidace chalkopyritu: 

 4 CuFeS2 + 17 O2 + 2 H2SO4 ----› 4 CuSO4 + 2 Fe2(SO4)3 + H2O 

      Oxidace arzenopyritu: 

   2 AsFeS + 7 O2 + 2 H2O -----› 2 FeAsO4 + 2 H2SO4 

      Oxidace molybdenitu: 

   2 MoS2 + 9 O2 + 6 H2O ------› 2 H2MoO4 + 4 H2SO4 

      Acidithiobacillus ferrooxidans může enzymaticky oxidovat i nesulfidické 

minerály, např. minerály uranu. 

 U4+ + O2 + 4 H+ ------› 2 U6+ + 2 H2O 

2 UO2 + O2 + 4 H+ -----› 2 UO2
2+ + 2 H2O 

2 U6+ + 4 H2O -----› 2 UO2
2+ + 8 H+ 

 

      Oxidace U4+ katalyzovaná Acidithiobacillus  ferrooxidans není hlavní reakcí při 

loužení uranových rud, protože v systému je vždy Fe3+ vznikající oxidací Fe2+ (jde 

zde více o nepřímé loužení) [8]. 
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4.2 Nepřímá cesta 

 

      K nepřímé extrakci kovů z rudy dochází při interakci minerálu s meziprodukty 

nebo koncovými produkty metabolismu mikroorganismů. Podstatou nepřímého 

loužení je oxidace substrátu síranem železitým za vzniku síranu extrahovaného 

kovu, síranu železnatého a u sulfidů také elementární síry. 

      Bakterie Acidithiobacillus  ferrooxidans opakovaně oxidují dvojmocné železo 

na trojmocné. Tyto přeměny probíhají čistě chemicky při aerobních i anaerobních 

podmínkách dle následujících rovnic: 

MeS + 2 Fe3+ + H2 + 2 O2 ---› Me2+ + 2 Fe2+ + SO4
2- + 2 H+ 

      Pyrit: 

FeS2 + Fe2(SO4)3 ----> 3 FeSO4 + 2 S0 

      Chalkopyrit: 

CuFeS2 + 2 Fe2(SO4)3 -----> CuSO4 + 5 FeSO4 + 2 S0 

      Covellin: 

CuS + Fe2(SO4)3 -----> CuSO4 + 2 FeSO4 + S0 

      Sfalerit: 

ZnS + Fe2(SO4)3 -----> ZnSO4 + 2 FeSO4 + S0 

      Uraninit: 

UO2 + Fe2(SO4)3 -----> UO2SO4 + 2 FeSO4 

      Malachit: 

CuCO3.Cu(OH)2 + 2 Fe2(SO4)3 -----> 6 CuSO4 + 2 Fe2O3 + 3 CO2 + 3 H2O 

 

      Zdrojem Fe2(SO4)3 bývá nejčastěji pyrit. Ten se oxiduje ve dvou stupních: 

 

1) 2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O ------> 2 FeSO4 + 2 H2SO4 

2) 4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4 ------> 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O 
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Nejlépe dochází k oxidaci Fe2+ na Fe3+ v prostředí kyseliny sírové (pH = 1,5 – 5,0). 

Při oxidaci Fe2+ na Fe3+ pomocí Acidithiobacillus  ferrooxidans se H2SO4 

spotřebovává. 

 

     Zvyšováním pH extrakčního roztoku vznikají různé hydrokomplexy železa: 

 

Fe3+ + H2O -----> FeOH2+ + H+ 

FeOH2+ + H2O ------> Fe(OH)2
+ + H+ 

Fe(OH)2
+ + H2O -----> Fe(OH)3

0 + H+ 

a dále vznikají amorfní sraženiny neurčitého složení, které potom přecházejí na 

hydratované oxidy Fe3+, např. goethit-α-FeOOH. V prostředí kyseliny sírové vzniká 

při pH = 1,6 pufrovaný systém, vhodný k tvorbě nerozpustných komplexů se 

síranovým anionem např. FeSO4
+; FeOHSO4

0; FeHSO4
2+; případně nerozpustné 

produkty jarozitového typu: 

 

3 Fe3+ + K+ + 2 HSO4
- + 6 H2O -----> KFe3(SO4)2(OH)6 + 8 H+ 

                                                                                     jarost 

      Monovelentní K v Jarovitu může být podle složení loužícího roztoku nahrazen 

Na+, NH4
+. 

      Sraženiny trojvalentního železa zabraňují kontaktu loužícího roztoku 

s povrchem minerálu, omezují aktivitu bakterií a při loužení hald in-situ 

propustnost horniny. Tvorbě sraženin je možno zabránit udržováním nízkého pH 

loužícího roztoku a nízké koncentrace Fe3+ v roztoku. Při loužení v nádržích nebo 

tancích se Jarovit používá jako nosič bakterií. Bakterie na něm rostou rychleji než 

v roztoku. Na tomto principu pracuje BACFOX (BaCterial Film OXidation) 

v Jihoafrické republice. 

      Elementární síra se oxiduje bakteriemi Thiobacillus thiooxidans nebo 

Acidithiobacillus  ferrooxidans podle následující rovnice: 

 

2 S0 + 3 O2 + 2 H2O ----> 2 H2SO4 
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      Vzniká H2SO4 rozpouští oxidické minerály a současně udržuje kyselé 

prostředí, vhodné pro růst bakterií. 

      Azurit: 

2 CuCO3.Cu(OH)4 + 3 H2SO4 -----> 3 CuSO4 + 2 CO2 + 4 H2O 

      Chrysokol: 

CuSiO3.2 H2O + H2SO4 -----> CuSO4 + SiO2 + 3 H2O 

      Tenorit: 

CuO + H2SO4 -----> CuSO4 + H2O 

      V praxi dochází k přímému i nepřímému loužení současně a záleží jen na 

druhu minerálu, který z mechanismu bude převažovat. 

 

4.3 Galvanické rozpouštění 

      V podstatě jde o nepřímé loužení. Při fyzikálním kontaktu dvou odlišných 

sulfidických minerálů v elektrolytu se vytvoří galvanický článek. Elektrický proud 

prochází z minerálu s vyšším klidovým potenciálem k minerálu s nižším 

potenciálem. 

      Ze sulfidů má v prostředí H2SO4 nejvyšší potenciál pyrit (0.63 V vůči 

standardní H-elektrodě v 1 M H2SO4) a je v tomto článku katodou. Chalkopyrit 

(0.52 V) nebo sfalerit (-0,24 V) mají nižší potenciály a při styku s pyritem jsou 

anodou. Při galvanickém rozpouštění je povrch anody (chalkopyrit) disociován, 

přičemž do roztoku přecházejí uvolněné ionty z anody (Cu2+, Fe2+) a vzniká 

elementární síra: 

 

CuFeS2 ------------> Cu2+ + Fe2+ + 2 S0 + 4 e- 

 

      Po přenosu elektronu z anody na katodu a reakci vzdušného O2 s vodíkem 

z disociované H2SO4 vzniká na povrchu katody (pyritu) voda: 

 

4 H+ + O2 + 4 e- -------> 2 H2O 
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      Galvanické rozpouštění chalkopyritu je možno vyjádřit sumárně: 

CuFeS2 + O2 + 4 H+ --------> Cu2+ + Fe2+ + 2 S0 + 4 H2O 

      Vzniklá elementární síra tvoří na povrchu elektrody povlak, který brání 

galvanickému rozpouštění minerálů. Bakterie Acidithiobacillus  thiooxidans tuto 

síru oxidují na sirnatý aniont, odstraňují tak nerozpustný povlak síry a umožňují 

další pokračování galvanického rozpouštění [8]. 
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5. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ČINNOST BAKTERIÍ 

      ACIDITHIOBACILLUS  FERROOXIDANS 

 

      Aby proces loužení sulfidů probíhal co nejaktivněji, je třeba zajistit optimální 

podmínky neboli faktory ovlivňující činnost bakterií. Tyto faktory můžeme rozdělit 

do následujících skupin: 

 

Fyzikálně – chemické faktory 

 - pH prostředí, oxidačně  - redukční potenciál, teplota, stupeň aerace, 

              koncentrace O2 a CO2 

Biologické faktory 

 - koncentrace mikroorganismů a jejich nárůst, adaptace kultury, 

mineralogické 

              složení živé půdy, požití směsi kultur 

Technologické faktory 

 - Způsob promíchávání suspenze, způsob aerace, poměr tuhé a kapalné 

fáze 

              v suspenzi, zrnitost louženého materiálu, doba loužení 

Vliv pH prostředí 

      Optimální pH prostředí je od 1,7 do 2,4 [4], ale v přírodních důlních vodách žije 

Acidithiobacillus  ferrooxidans i při pH = 7,0 – 7,6. V těchto podmínkách jsou 

ovšem bakterie neaktivní. Stoupne-li pH na hodnotu 9,0, dochází k jejich 

okamžitému usmrcení. 

     V prostředí s nízkým pH jsou bakterie stabilní a snadno vydrží koncentraci 

kyseliny sírové v roztoku až 18 g.1-1. Při koncentraci 22 g.1-1 (pH  = 0,3) hynou. 

Uvnitř bakterie se pH pohybuje v rozmezí 4,8 – 5,0. 

      Při samotném procesu loužení je nutné neustále kontrolovat hodnotu pH 

v suspenzi a upravovat ji pomocí kyseliny sírové. Výzkumy ukázaly, že během 

prvních dní loužení se hodnota pH mění v rozmezí od 0,1 do 1,15, zatímco po 

třech dnech jen od 0,5 do0,6 [4]. 
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Vliv teploty 

      Optimální teplota prostředí pro činnost mikroorganismu je 28 – 30 °C 

(Bosecker, 1982) [5]. Někteří autoři tvrdí, že horní hranice je 35 °C.  Při teplotě 40 

°C dochází k pozastavení rozmnožování a při teplotě 50 °C a více bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans hynou. V důlních vodách se vyskytují při teplotě 2 – 

4 °C, jsou však neaktivní. Jsou schopny vydržet teploty až – 20 °C. 

Vliv redoxního potenciálu 

      Acidithiobacillus  ferrooxidans se vyskytuje v ložiscích sulfidických rud 

v širokém rozmezí redoxního potenciálu od – 150 do + 800 mV, největší rozložení 

je při 400 – 750 mV. V redukovaném prostředí se Acidithiobacillus  ferrooxidans 

nerozmnožují a při dlouhodobém pobytu v tomto prostředí hynou. 

Vliv CO2 a O2 

      Optimální koncentrace kyslíku je 2 mg.1-1, jeho další zvyšování na 4 – 6 mg.1-1 

neovlivňuje proces loužení. Při poklesu koncentrace pod 2 mg.1-1 dochází ke 

zhoršování výsledků. Kontrola a regulace O2 v louženém roztoku není nutná, jeho 

obsah ovšem urychluje a zefektivňuje loužení. Loužení se významně intenzifikuje 

při přidávání 0,1 – 10 % CO2 do vzdušné směsi (aerací), protože oxid uhličitý je 

pro mikroorganismy zdrojem uhlíku. Při loužení ZnS v atmosféře obsahující 1 % 

CO2 dosahuje rychlost loužení zinku 1 150 mg.1-1 v porovnání s 360 mg.1-1 

v případě přívodu obyčejného vzduchu [4]. 

Vliv sloţení prostředí 

      Základním předpokladem úspěšnosti bakteriálního loužení je vytvoření 

optimálního prostředí. Při růstu a množení bakterií se spotřebovávají minerální 

soli, ze kterých jsou nejdůležitější fosfor a dusík. Samotný proces loužení můžeme 

také urychlit přidáním roztoku kyseliny karamidfosforečné do prostředí 0,01 – 10 

g.1-1. 

      Dalšími způsoby, jak pozitivně ovlivnit bakteriální oxidaci, jsou například tyto: 

- Kinetiku můžeme zintenzivnit přídavkem povrchově aktivních látek 
v dávce 0,01 %. 
- Zajistit nepřítomnost bakterií Bacillus prodigiosum a Bacillus subtilis, 
které zabíjejí železooxidačně aktivní bakterie. Opačný význam mají Bacillus 
megaterium, Aspergillus niger, Penicilium cyclopium a extrakt droždí. 
- Velký význam na zvyšování aktivity má přídavek vitaminů skupiny B, 
např. B12, a to od 0,002 do 0.2 g.1-1. 
- Stimulaci růstu většiny mikroorganismů způsobují nízké koncentrace 
těžkých kovů. Se zvyšováním koncentrace dochází ke zpomalování a následně 
k úplnému zastavení růstu bakterií. 
- Činnosti mikroorganismů je možno zefektivnit jejich různou kombinací. 
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Sloţení aktivačního média 

      Leathen při určení Acidithiobacillus  ferrooxidans jako nového druhu 

thionových bakterií sestavil a ověřil médium pro kultivaci tohoto mikroorganismu 

[16]. 

     Silverman s Lundgrenem [19] při výzkumu železooxidujících bakterií 

modifikovali Leathenovo médium a označili je 9K. Toto médium se ukázalo 

vhodnější, hlavně z hlediska maximálního nárůstu bakterií. Podle autorů bylo 

dosaženo koncentrace mikroorganismů 108 buněk v 1 cm3. 

      Optimalizací verzí Silvermanova média dosáhli Corrick a Suton živného 

roztoku, jehož složení určili na základě výzkumu, prováděného ve Warburtově 

respirometru. Je tedy zřejmé, že platí pouze pro podmínky daného zařízení, tedy 

v podstatě pro nerostoucí buňky.[8] 

      Většina autorů používá k pěstování kultury Acidithiobacillus  ferrooxidans 

Silvermanovo médium 9K. 

Tabulka 7. Složení kultivačních médií 

Médium Leathen Silverman (9K) Corrick 

(NH4)2SO4 0,15 3,0 3,0 

KCI 0,05 0,1 0,1 

K2HPO4 0,05 0,5 0,5 

MgSO4.7 

H2O 

0,5 0,5 0,34 

Ca(NO3)2 0,01 0,01 0,067 

H2SO4 - 1,0 ml 10 N k pH 3,5 1,0 ml 10 N k pH 

3,5 

H2O 1000 ml 700 ml 1 000 ml 

FeSO4.7 

H2O 

10 ml 10 % roztok = 

200 

ppm Fe2+ 

300 ml 14,74 % 

roztok = 

9000 ppm Fe2+ 

2,0 

pH média 3,5 3,0-3,6 3,5 

Navážky solí jsou uvedeny v gramech 
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Vliv zrnitosti 

      Zrnitost vstupného materiálu je velmi důležitá, protože by měla zajišťovat 

úplné otevření užitkového materiálu, a tím zabezpečit cestu adsorpce bakterií na 

povrch minerálu. Při loužení v reaktorech by měla mít zrna louženého materiálu 

optimální průměr, protože při velké zrnitosti bude nízká výtěžnost a při příliš jemné 

zrnitosti vznikají kaly, které ucpávají kanálky zrn a zabraňují průniku roztoku. 

Vliv poměru tuhé a kapalné fáze 

      Vlivem hustoty suspenze na výsledek loužícího procesu se zabývali Höne a 

Beyer [10]. Ukazuje se, že ideální výsledek můžeme dosáhnout při 5, 10, 20 % 

suspenzi. Zvýší – li se suspenze nad 20 %, dochází ke zvyšování viskozity 

suspenze, proces se značně prodlužuje a výsledky jsou negativní. Při vysoké 

hustotě se projevuje ucpávání makropórů struktury, vytvoří se usazeniny: 

Fe2(SO4)3 nebo Fe(OH)3, u jiných typů rud jsou to arzenany, arzeničnany a jiné 

typy usazenin. 
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6. DESULFURIZACE UHLÍ 

      Odsiřování tepelných energetických zdrojů představuje stále velmi závažný a 

dosud ne zcela vyřešený problém. Vývoj naší civilizace závisí na výrobě energie a 

možnostech jejího dalšího využití. Moderní lidská společnost se neobejde bez 

průmyslové přeměny prvotních energetických zdrojů, fosilních paliv. 

      V poslední době je stále více věnována zvýšená pozornost vývoji uhelné 

technologie a účinnému spalování minimálně zatěžující životní prostředí. Soubor 

těchto technologií je označován jako „Clean Coal Technology“. Vývoj se ubírá 

v zásadě třemi směry: 

 Vyvíjejí se technologie minimalizující znečištění ovzduší při spalování 
(např. odsiřování spalin, odstranění síry z uhlí před procesem 
spalování). 
 

 Zvyšuje se účinnost spalování a spalovacích zařízení (např. úprava 
topenišť, nové systémy spalování). 
 

 Hledají se cesty zásadní chemické úpravy uhlí před jeho využitím 
(převážně transformace uhlí na kapalná nebo plynná paliva). 

 

      Do první skupiny těchto technologií lze zařadit i metodu bakteriálního loužení. 

Jelikož naše energetika vychází především ze spalování tuhých paliv (přibližně z 

60 %), je proto více než aktuální zaobírat se kromě klasických metod odsiřování i 

výzkumem nových a ekologicky nezávadných metod. Jednou z nich je bakteriální 

odsiřování uhlí a bioflotace [7]. 
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7. BIOFLOTACE UHLÍ   

      V souvislosti s odsířováním uhlí je možné využit biokatalytické urychlování 

oxidace pyritu. Tím se potlačí flotační schopnost pyritu a je možné flotovat uhlí. 

      Takový technologický postup vypracoval M. Z. Dogan a jeho spolupracovníci. 

Uhlí zrnitosti 0,5 mm se před flotaci přivede do nádrže obsahující aktivní kulturu 

bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans v kyselém prostředí pH=2. Po dobu 4 hodin 

probíhá bakteriální oxidace povrchu zrn. V další nádrží se dávkováním Ca(OH)2   

upraví pH na hodnotu 9. Takto připraveny rmut, ve kterém má pyrit potlačenou 

flotovatelnost, je vsázka do flotace. Sběračem je petrolej, flotační prostředí má 

teplotu 30 ° C a definitivní koncentrát se získá po 2 předčisťovacích operacích.   

Potlačením flotace pyritu se snížil její celkový obsah popelovin v uhelném 

koncentrátu.  Z výzkumu, realizovaných na Institutu environmentálního inženýrství 

VŠB-TU v Ostravě vyplynulo, že po 4 hodinách bakteriálního luhování a aplikace 

flotace se sběračem Flotalex NX je možné z uhlí vyloučit 30% síry, co je velmi 

dobrý výsledek [7]. 

      Attia a kol. [1] se zaobírali selektivní biomodifikací povrchu pyritu za účelem 

potlačení pyritu při flotaci uhlí. Zatímco bioluhování vyžaduje 4 – 12 dní na rozklad 

pyritu a dalších síry obsahující složky v uhlí, biomodifikace povrchu pyritu 

vyžaduje několik minut. Už po 15 minutách působení bakterií se výtěžnost pyritu 

do koncentrátu snižuje o 15 %, po 4 hodinách už o 50 %. 

      Townsley a kol. [21] aplikovali Acidithiobacillus  ferrooxidans do rmutu o 6 % -

ním zahuštění. Po 10 až 15 dnech působení aplikovali pěnovou flotaci, čímž se jím 

podařilo snížit pyrit v uhlí z 10,9 % na 2,1 %. 
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8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

      V experimentální části práce byly realizované testy bioflotace s baktériemi 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Cílem experimentálních prací byly zkoumání vlivu 

působení baktérií na výsledky flotace černého i hnědého uhlí. Hlavním cílem měla 

být eliminace síry ve flotačních koncentrátech. Flotační experimenty byly 

realizovány na 4 vzorcích uhlí. Jednalo se o 2 vzorky uhlí dovezené z Polska a to 

černé uhlí z Dolu Zczyglowice a z Dolu Marcel a dvě vzorky hnědého uhlí ze 

Severočeské hnědouhelné pánve, konkrétně se jednalo o dvě vzorky uhlí z Dolu 

ČSA Most, které se lišili obsahem síry. 

 

9. METODIKA PROVÁDĚNÝCH EXPERIMENTŮ 

 

      Flotační experimenty byly realizovány na flotačním přístroji VRF-1, výrobku RD 

Příbram, s účinným objemem cely 1 dm3 za těchto podmínek.: 

      Zahuštění.: 150 g.dm3 

      Doba působení baktérií.: 0-24 hod 

      Flotační čas.: 5 min. 

      Dávka sběrače Flotalex: 500 g.t-1 

 

      Jednotlivé experimenty byly prováděný za těchto podmínek.: Do kádinky 

se 150 g uhlí byl přiveden bakteriální roztok Acidithiobacillus ferrooxidans 

v množství 300 ml. Koncentrace baktérií v 1 ml bakteriálního roztoku byla 25.109. 

Po ukončení doby působení baktérií na uhlí byl vzorek uhlí i s baktériemi dán do 

flotační cely. Následně byl přidán flotační sběrač Flotalex v množství 500 g.t-1 a 

probíhala jednominutová agitace rmutu se sběračem, poté byl vpouštěn vzduch a 

po dobu 5 minut probíhala flotace.  

9. 1 Výsledky bioflotace – černé uhlí z Dolu Marcel 

      Z dosažených výsledků vyplynulo, že aplikací baktérií Acidithiobacillus 

ferrooxidans je možné sledovat opačný efekt, to znamená v podstatě s přibývající 

dobou působení baktérií se obsah síry v koncentrátech zvětšuje. Jedinou výjimkou 

je doba působení 30 minut, kde došlo k poklesu obsahu síry. Extrémní nárůst byl 

pozorován po první hodině působení. Z hlediska obsahu popela ve flotačních 
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koncentrátech také i zde lze pozorovat nárůst obsahu popelovin s prodlužující se 

dobou působení. Nejnižší obsah popela byl po 24 hodinách působení a extrémní 

hodnota obsahu popela byly znovu po hodině působení. Z hlediska výnosu, lze 

předpokládat, že působení baktérií výrazně snižují výnos koncentrátů. U dané 

lokality tedy aplikace bioflotace nebyla úspěšná a nejlepších výsledků bylo 

dosaženo u flotace bez baktérií. Výsledky flotace pro Důl Marcel jsou uvedeny 

v tabulkách č. 8-14 a na obrázcích č. 3 - 5.  

 

Tabulka č. 8 – Výsledky flotace z Dolu Marcel – bez bakterií 

Pokus 

Bez bakterií 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 92,62 12,36 0,67 

O 7,38 79,52 2,84 

P 100 17,32 0,95 

 

Tabulka č. 9 - Výsledky flotace z Dolu Marcel – 30 minut 

Pokus 

30 minut 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 59,03 17,24 0,59 

O 40,97 53,22 1,12 

P 100 31,98 0,81 
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Tabulka č. 10 - Výsledky flotace z Dolu Marcel – 1 hodina 

Pokus 

1 hodina 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 31,73 22,85 0,85 

O 68,27 33,80 0,81 

P 100 30,33 0,82 

 

Tabulka č. 11 - Výsledky flotace z Dolu Marcel – 2 hodiny 

Pokus 

2 hodiny 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 36,96 22,73 0,76 

O 63,04 40,93 0,86 

P 100 34,20 0,82 

 

Tabulka č. 12 - Výsledky flotace z Dolu Marcel – 5 hodin 

Pokus 

5 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 40,47 20,56 0,78 

O 59,53 39,68 0,85 

P 100 31,94 0,82 
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Tabulka č. 13 - Výsledky flotace z Dolu Marcel – 10 hodin 

Pokus 

10 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 30,12 19,50 0,82 

O 69,88 38,18 0,83 

P 100 32,55 0,83 

 

Tabulka č. 14 - Výsledky flotace z Dolu Marcel – 24 hodin 

Pokus 

24 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 34,09 15,81 0,80 

O 65,91 42,66 0,85 

P 100 28,17 0,95 

 

 

Obrázek č. 3 – Obsah síry v závislosti na době působení bakterií – Důl Marcel 
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Obrázek č. 4 – Obsah popela v závislosti na době působení bakterií – Důl Marcel 

 

 

Obrázek č. 5 – Výnos koncentrátu v závislosti na době působení bakterií – Důl 

Marcel 
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9. 2 Výsledky bioflotace – černé uhlí z Dolu Zczyglowice 

 

Černé uhlí z Dolu Zczyglowice je energetické uhlí se zvýšeným obsahem 

popelovin a se zlou flotovatelnosti. U daného vzorku uhlí lze rovněž pozorovat 

opačný efekt působení baktérií. Totiž působení baktérií ve srovnání s pokusem 

bez baktérií zvyšuje obsah síry ve flotačních koncentrátech. Z hlediska obsahu 

popela je nejlepší výsledek po hodinovém působení baktérií, ale je to také na úkor 

výrazného snížení výnosu flotačního koncentrátu. Nejvyšší výnos koncentrátu byl 

po 5 hodinách, ale taká daný koncentrát měl nejvyšší obsah síry i popela. Opět 

můžeme konstatovat, že nejlepších výsledků bylo dosaženo bez přídavku baktérií. 

Výsledky flotačních experimentů jsou uvedeny v tabulkách č. 15 – 21 a na obr č. 6 

– 8. 

Tabulka č. 15 - Výsledky flotace z Dolu Zczyglowice – bez bakterií 

Pokus 

Bez bakterií 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 43,82 20,64 0,71 

O 56,18 71,75 1,14 

P 100 49,35 0,95 

 

Tabulka č. 16 - Výsledky flotace z Dolu Zczyglowice – 30 minut 

Pokus 

30 minut 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 13,47 31,53 0,75 

O 86,53 50,50 0,98 

P 100 47,94 0,95 
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Tabulka č. 17 - Výsledky flotace z Dolu Zczyglowice – 1 hodina 

Pokus 

1 hodina 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 29,58 12,53 0,73 

O 70,42 62,55 1,04 

P 100 47,75 0,95 

 

Tabulka č. 18 - Výsledky flotace z Dolu Zczyglowice – 2 hodiny 

Pokus 

2 hodiny 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 36,30 33,90 0,80 

O 63,70 68,06 1,03 

P 100 55,66 0,95 

 

Tabulka č. 19 - Výsledky flotace z Dolu Zczyglowice – 5 hodin 

Pokus 

5 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 47,11 46,77 1,02 

O 52,89 46,91 0,89 

P 100 57,42 0,95 
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Tabulka č. 20 - Výsledky flotace z Dolu Zczyglowice – 10 hodin 

Pokus 

10 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 32,15 41,98 0,97 

O 67,85 71,64 0,94 

P 100 62,10 0,95 

 

Tabulka č. 21 - Výsledky flotace z Dolu Zczyglowice – 24 hodin 

Pokus 

10 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 25,74 26,62 0,85 

O 74,26 74,81 0,98 

P 100 62,41 0,95 
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Obrázek č. 6 – Obsah síry v závislosti na době působení bakterií – Důl 

Zczyglowice  

 

 

Obrázek č. 7 – Obsah popela v závislosti na době působení bakterií – Důl 

Zczyglowice  
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Obrázek č. 8 – Výnos koncentrátu v závislosti na době působení bakterií – Důl  

Zczyglowice  

 

 

9. 3 Výsledky bioflotace – hnědé uhlí z Dolu ČSA Most – 1. Vzorek 

 

      I když hnědé uhlí je neflotovatelné, byly také na hnědém uhlí realizovány testy 

flotace i bioflotace a k podivu hnědé uhlí velmi dobře flotovalo. Pravděpodobně se 

jedná o přechodný typ uhlí, tj. uhlí mezi hnědým a černým uhlím.  

      Z výsledku flotačních experimentů vyplynulo, že všechny koncentráty mají 

obsah popelovin nižší, než 10 % to znamená, že se jedná o kondiční (prodejné) 

flotační koncentráty s vyhovujícím obsahem popela. Obsah síry dobou působení 

baktérii nepatrně klesá, ale i tak je poměrně vysoká nad 1 %. Z hlediska výnosu, 

byly nejlepší výsledky dosaženy při krátkodobém působení baktérií tj. 30 minut, 

kde byl výnos koncentrátu nejvyšší a obsah síry nejnižší. V daném případě byly 

tedy nejlepší výsledky dosaženy při 30 minutách působení baktérii. Výsledky 

flotačních experimentů jsou uvedeny v tabulkách č. 22- 28   a na obr. č. 9 - 11. 
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Tabulka č. 22 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 1) – bez bakterií 

Pokus 

Bez bakterií 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 37,08 7,80 1,38 

O 62,92 9,35 1,47 

P 100 8,78 1,44 

 

Tabulka č. 23 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 1) – 30 minut 

Pokus 

30 minut 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 40,16 8,10 1,32 

O 59,84 9,30 1,05 

P 100 8,82 1,16 

 

Tabulka č. 24 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 1) – 1 hodina 

Pokus 

1 hodina 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 50,20 8,58 1,45 

O 49,80 9,39 1,36 

P 100 8,98 1,41 
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Tabulka č. 25 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 1) – 2 hodiny 

Pokus 

2 hodiny 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 34,61 8,76 1,19 

O 65,39 10,45 1,14 

P 100 9,87 1,16 

 

Tabulka č. 26 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 1) – 5 hodin 

Pokus 

5 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 35,97 7,55 1,20 

O 64,03 9,48 1,17 

P 100 8,91 1,18 

 

Tabulka č. 27 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 1) – 10 hodin 

Pokus 

10 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 32,12 8,15 1,30 

O 67,88 9,44 1,09 

P 100 9,03 1,16 
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Tabulka č. 28 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 1) – 24 hodin 

Pokus 

24 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 31,64 7,55 1,19 

O 68,36 9,44 1,15 

P 100 8,84 1,16 

 

 

Obrázek č. 9 – Obsah síry v závislosti na době působení bakterií – Důl ČSA Most 

– vzorek 1  
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Obrázek č. 10 – Obsah popela v závislosti na době působení bakterií – Důl ČSA 

Most – vzorek 1  

 

 

Obrázek č. 11 – Výnos koncentrátu v závislosti na době působení bakterií – Důl 

ČSA Most – vzorek 1 
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9. 4 Výsledky bioflotace – hnědé uhlí z Dolu ČSA Most – 2. vzorek 

 

Vzorek č. 2 z Dolu ČSA Most byl charakterizován vyšším obsahem síry. U tohoto 

vzorku můžeme konstatovat, že krátkodobé působení baktérii Acidithiobacillus 

ferrooxidans má pozitivní vliv na výsledky flotace. Po 30 minutách byl dosažen 

poměrně vysoký výnos koncentrátu, obsah popela byl nejnižší a obsah síry byl 

těsně pod hranicí 1.4 %. I v tomto případě uhlí dobře flotovalo a obsah popelovin 

dosahoval kondičních hodnot. I v daném případě můžeme doporučit krátkodobé 

působení baktérií tedy 30 minut. Tyto výsledky jsou v souladu s prací Attia a 

kol.[1], který výrazně snížil obsah síry ve flotačním koncentrátu už po 15 minutách 

působení baktérií Acidithiobacillus ferrooxidans. Výsledky flotačních experimentů 

jsou uvedeny v tabulkách č. 29 - 35  a na obrázcích č. 12 – 14.   

 

Tabulka č. 29 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 2) – bez bakterií 

Pokus 

Bez bakterií 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 29,78 9,37 1,34 

O 70,22 10,27 2,49 

P 100 10,00 2,15 

 

Tabulka č. 30 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 2) – 30 minut 

Pokus 

30 minut 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 43,47 8,39 1,39 

O 56,53 9,36 2,73 

P 100 8,94 2,15 
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Tabulka č. 31 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 2) – 1 hodina 

Pokus 

1 hodina 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 33,49 8,9 1,36 

O 66,51 9,41 2,55 

P 100 9,24 2,15 

 

Tabulka č. 32 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 2) – 2 hodiny 

Pokus 

2 hodiny 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 51,51 8,65 1,37 

O 48,49 10,07 2,98 

P 100 9,34 2,15 

 

Tabulka č. 33 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 2) – 5 hodin 

Pokus 

5 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 41,56 8,87 1,37 

O 58,44 10,00 2,0 

P 100 9,53 2,15 
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Tabulka č. 34 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 2) – 10 hodin 

Pokus 

10 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 32,25 9,38 1,59 

O 67,75 11,30 2,42 

P 100 10,68 2,15 

 

Tabulka č. 35 - Výsledky flotace z Dolu ČSA Most (vzorek 2) – 24 hodin 

Pokus 

24 hodin 

Produkt Výnos  

(%) 

Obsah popela 

(%) 

Obsah síry 

(%) 

 K 27,22 8,86 1,40 

O 72,78 10,11 2,43 

P 100 9,77 2,15 
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Obrázek č. 12 – Obsah síry v závislosti na době působení bakterií – Důl ČSA 

Most – vzorek 2  

 

 

Obrázek č. 13 – Obsah popela v závislosti na době působení bakterií – Důl ČSA 

Most – vzorek 2 
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Obrázek č. 14 – Výnos koncentrátu v závislosti na době působení bakterií – Důl 

ČSA Most – vzorek 2 
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10. ZÁVĚR 

 

      Cílem diplomové práce bylo ověření bioflotace uhlí za účelem snížení obsahu 

síry ve flotačních koncentrátech. K danému účelu byly použity acidofilní baktérie 

Acidithiobacillus ferrooxidans a sledoval se čas působení bakterií na výsledky 

bioflotace. Kromě toho byly realizovány také testy flotace bez přídavku baktérií za 

účelem srovnání. K experimentům byly použity vzorky černého uhlí z lokalit Důl 

Marcel (Polsko), Důl Szczyglowice (Polsko) a dvě vzorky hnědého uhlí z  Dolu  

ČSA  Most (ČR).  

      Z výsledků práce vyplynulo, že aplikace bioflotace na vzorcích černého uhlí 

nepřinesla žádaný efekt, výsledky bioflotačních testů jsou horší než výsledky bez 

aplikace baktérií. Zde je možné uvažovat o tom, že černé uhlí z Hornoslezské 

pánve je charakterizováno poměrně nízkým obsahem síry a hlavně síra je  ve 

formě organické síry, a proto vliv daných baktérií nepřinesl dané výsledky. Zřejmě 

lepších výsledků by se podařilo dosáhnout aplikaci termofilních baktérií 

Sulfolobulus acidocaldarius.  Na druhé straně překvapením jsou výsledky 

dosažené na vzorcích hnědého uhlí a to už tím, že hnědé uhlí flotovalo (zřejmě 

byly odebrány vzorky přechodového typu tj. vzorky na rozhraní hnědého a 

černého uhlí) a dále v obou případech se pozitivně projevilo krátkodobé působení 

baktérií Acidithiobacillu ferrooxidans, kde po 30 minutách byly dosaženy nejlepší 

výsledky. 
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