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ANOTACE 

V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na popis separačních procesů flotace a 

flokulace, jejich následné vyuţití a mikroorganismy, které se v daných procesech účastní.  

V první části své práce jsem se věnovala flotaci, kde jsem popsala princip procesu, zmínila 

jsem o druzích flotace, dále jsem rozdělila a popsala jednotlivá flotační zařízení a nakonec 

samotné vyuţití flotace. Stejným způsobem jsem popsala proces flokulace, kde jsem navíc 

uvedla flokulační činidla. Druhá část mé práce byla věnována mikroorganismům, které se 

v těchto procesech vyskytují. Kaţdý z mikroorganismů jsem stručně charakterizovala a 

uvedla jsem jejich přínos v separačních procesech. K získání informací jsem vyuţila 

rešerše výzkumů dané problematiky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Flotace, flokulace, aktivovaný kal, agregáty, flokulační činidla, čistírna odpadních 

vod, vláknité bakterie, kvasinky. 

 

SUMMARY 

In my bachelor work, I focused on the description of separation processes, flotation 

and flocculation, and their subsequent recovery and micro-organisms involved in these 

processes. In the first part of my job, I spent flotation, where I described the principle of 

the process, I mentioned the kinds of flotation, then I split up and described the various 

flotation devices and then use its own flotation. In the same way I described the process of 

flocculation, where I also stated flocculants. The second part of my work has been devoted 

to micro-organisms that occur in these processes. Each of the colonies, I briefly describe 

and said I was their contribution to the separation processes. To obtain the information I 

used the research studies the issue. 

 

KEYWORDS: 

Flotation, flocculation, activated sludge, aggregates, flocculants, wastewater 

treatment plants, filamentous bacteria, yeast. 



 

Obsah 

1 ÚVOD A CÍL .............................................................................................................................. 1 

2 FLOTACE A FLOKULACE ............................................................................................................. 3 

2.1 FLOTACE ................................................................................................................................... 3 

2.1.1 Princip flotace .............................................................................................................. 3 

2.1.2 Druhy flotace ............................................................................................................... 4 

2.1.3 Flotační zařízení ........................................................................................................... 5 

2.1.4 Využití flotace .............................................................................................................. 6 

2.2 FLOKULACE ............................................................................................................................... 7 

2.2.1 Princip flokulace ........................................................................................................... 7 

2.2.2 Flokulanty a flokulační činidla...................................................................................... 7 

2.2.3 Flokulační zařízení ........................................................................................................ 9 

2.2.4 Využití flokulace ......................................................................................................... 11 

3 MIKROORGANISMY V PROCESU FLOTACE A FLOKULACE .........................................................12 

3.1 MYCOBACTERIUM PHLEI ............................................................................................................ 13 

3.2 SACCHAROMYCES CEREVISIAE ..................................................................................................... 14 

3.3 SACCHAROMYCES CARLSBERGENSIS HANSEN .................................................................................. 16 

3.4 NEMATODA ............................................................................................................................ 17 

3.5 ROD DESULFOVIBRIO ................................................................................................................ 19 

3.6 ZOOGLEA RAMIGERA ................................................................................................................. 20 

3.7 ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS ............................................................................................. 22 

3.8 ROD RHODOCOCCUS ................................................................................................................. 24 

3.9 PAENIBACILLUS POLYMYXA ......................................................................................................... 26 

3.10 LEPTOSPIRILLUM FERROOXIDANS ................................................................................................. 27 

4 ZÁVĚR .....................................................................................................................................30 

5 POUŽITÁ LITERATURA .............................................................................................................32 

6 SEZNAM OBRÁZKŮ ..................................................................................................................38 



Pšenicová Lenka: Mikroorganismy v procesu flotace a flokulace 

 

2010  1 

 

1 Úvod a cíl 

V dnešním světě mají výzkumy a objevy něčeho nového zelenou. Neustále 

slýcháváme cizí slova, kterým bez slovníku nebo internetu někdy ani nerozumíme. 

V poslední době se velmi často objevuje pojem biotechnologie. Tento vědní obor se 

vyznačuje vyuţitím ţivé hmoty k objevení nových směrů v technologii. Vyuţívány jsou 

různé druhy mikroorganismů. V této práci jsem se zaměřila na mikroorganismy, které 

nějakým způsobem přispěly ve vývoji technologií v procesu flotace a flokulace. 

V hlavní roli v mé bakalářské práci tedy vystupují mikroorganismy. Mikroorganismy 

jsou součástí našeho ţivota, vyskytují se všude kolem nás. Některé mikroorganismy jsou 

toxické pro ţivočišné organismy a jejich prostředí, jiné jsou vyuţitelné pro náš prospěch. 

Velký úspěch sklízejí mikroorganismy a jejich metabolické produkty v oblasti minerálních 

separací, kde jsou vyuţívány na místo syntetických flokulačních činidel. Separační procesy 

flotace a flokulace v rámci pouţívání mikroorganismů jsou stále ve výzkumné fázi, kde se 

zkouší, jaký mikroorganismus pozitivně působil na onen minerál, a který mikroorganismus 

negativně ovlivňoval separační procesy, dochází také k pozorování fyzikálních a 

chemických vlastností, které ovlivňují pozitivně nebo negativně průběh zkoumaných 

reakcí. Je třeba přijít na to, jaké podmínky jsou v procesech flotace a flokulace nejvíce 

vyhovující. 

Cílem mé bakalářské práce je ukázat současný stav vyuţití mikroorganismů v 

separačních procesech flotace a flokulace. Ke své studii jsem si vybrala několik známých 

mikroorganismů, kteří jsou hojně vyuţívány v oblasti separací minerálů pomocí flotace a 

flokulace. Kaţdý ze zvolených mikroorganismů jsem v pár řádcích představila a věnovala 

se výzkumné činnosti, ve které se vyskytovaly. Poznatky k jednotlivým studiím, jsem 

získávala ze zahraničních vědeckých časopisů a z internetu. U kaţdé studie zkoumané 

oblasti uvádím teoretické výsledky testů, které probíhaly, jaké má studie přínosy v oblasti 

minerálních separací a kde se dají mikroorganismy ve finále vyuţít. 

V úvodních stránkách se také okrajově věnuji popisu separačních procesů flotace a 

flokulace. Zabývám se popisem obecných principů kaţdého z procesů, působením a 

rozdělením flokulačních a flotačních činidel, podmínek a faktorů, kterými jsou průběhy 
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procesů flotace a flokulace ovlivňovány, kde a v jakých odvětvích je flotace a flokulace 

vyuţívána.  
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2 Flotace a flokulace 

Flotace a flokulace patří mezi separační procesy oddělování částic tuhého charakteru 

z kapalné fáze. Oba tyto rozdruţovací procesy jsou vyuţívány v oboru čištění odpadních 

vod, chemického průmyslu, potravinářského průmyslu, petrochemického průmyslu a 

dalších průmyslových odvětvích. 

2.1 Flotace 

2.1.1 Princip flotace 

Flotace je způsob rozdruţování, neboli třídění materiálu o jemné zrnitosti, o různém 

sloţení, které můţe probíhat ve vzduchu nebo ve vodě. Způsob rozdruţování při flotačním 

procesu je zaloţen na vyuţití rozdílu smáčitelnosti povrchu různých materiálů. 

Smiřitelnost je u různých materiálů různá, některé materiály jsou vodou smáčitelné snadno, 

jiné se smáčejí poměrně těţce [1].  

Proces flotace se uskutečňuje v zařízení, které nazýváme flotátor nebo také flotační 

ţlab. Flotační zařízení je tvořeno komorou obdélníkového tvaru. Délka komory můţe 

dosahovat aţ několik desítek metrů. Proces flotace, se podle potřeby a dalšího vyuţití 

flotovaného materiálu, probíhá v jednom nebo více stupních. Do flotátoru vstupuje vodní 

suspenze, která je tvořena vodou a rozemletou pevnou sloţkou, a flotační činidlo. Velmi 

důleţitým aspektem je velikost zrn ve vodní suspenzi. Zrnitost nesmí být větší neţ 0,1 mm. 

Výjimku tvoří zrna minerálů s nízkou hustotou, kde můţe velikost zrn dosahovat aţ 

1 mm [2].   

Jednou z hlavních vlastností, které flotace vyuţívá, je smáčitelnost. Zrna minerálů, 

která jsou špatně smlčitelná, se jakoby přisají ke vzduchovým bublinkám a pomocí 

flotačních činidel, která hrají velmi důleţitou roli, jsou vynášena na hladinu flotátoru, kde 

tvoří mohutnou pěnu. Vytvořená pěna musí být neustále odstraňována z hladiny k okraji 

ţlabu. Poté dochází k jejímu odvodňování nebo sušení. Po této fázi putuje flotační pěna 

k dalšímu zpracování. V procesu flotace vzniká také kal, který nemá další zpracování. 

Nezpracovatelný kal je odváděn na kalové pole, kde dochází k sedimentaci nerozpustných 

minerálů a následně i jejich separaci od vody. Vyseparovaná voda se recykluje a vrací zpět 
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do úpravnických procesů. Při výskytu vyuţitelných nerostů v kalu, dochází k následnému 

vyuţití nerostů pro další samostatné zpracování [4].  

Druhou důleţitou vlastností procesu je flotovatelnost. Je to schopnost flotovat zrna 

daných materiálů. Flotovatelnost má velký vliv na průběh flotace, ale sama je velmi 

ovlivňována několika různými aspekty. Flotovatelnost závisí na vlastnostech a charakteru 

minerálních zrn, sloţení a vlastnostech flotačních činidel, sestrojení flotačního zařízení a 

také na technologickém zapojení flotačního zařízení [4].  

Proces flotace je ovlivňován několika aspekty, mezi něţ patří zejména zahuštění 

rmutu (optimální zahuštění je cca 150-200 g/l), provzdušnění rmutu (nejvhodnější 

provzdušnění je v rozmezí 400-1200 l/m
2
/min), dávkování reagencií, teplota, pH, stupeň 

oxidace zrn a zrnitost flotační vsázky. Těmto vlivům podléhá také flotační čas, který je dán 

časovým úsekem, kdy nerozdruţovaný materiál vyskytuje ve flotátoru. Flotační časy se od 

sebe odlišují podle typu rozdruţované suroviny. Například pro uhlí je flotační čas asi 

5 minut, ale u některých rud můţe dosahovat aţ jedné hodiny [2]. 

2.1.2 Druhy flotace  

Pěnová flotace 

Nejčastěji pouţívaný druh flotace. Rozmělněná směs je intenzivně promíchávána ve 

vodě, kde jsou přidávány pěnící přísady. Směs je probublávána vzduchem. Díky pěnících 

přísad se částice s hydrofobním (špatně smáčivé částice; jsou vynášeny k hladině, protoţe 

jejich hustota je niţší neţ hustota okolního kapalného prostředí) povrchem připojí ke 

vzduchovým bublinám, které je unášejí na povrch vody. Na hladině se shromaţďují ve 

formě pěny, která je mechanicky odstraňována pomocí flotátoru a dopravována k dalšímu 

zpracování. K částicím s hydrofilním (dobře smáčivé částice) povrchem vzduchové 

bublinky nepřilnou, proto sedimentují ke dnu a vytvářejí flotační odpad [3].  

Můţeme uplatnit několik druhů pěnové flotace: aglomerační flotace, iontová flotace, 

emulzní flotace, bioflotace a chemická flotace.           
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Filmová flotace 

Princip filmové flotace spočívá v tom, ţe nesmáčitelné částice jemné zrnitosti jsou 

přiváděny na klidnou hladinu kapaliny. Tyto částice pak tvoří na hladině rmutu film, bez 

pomoci pěnotvorné přísady [3].   

Olejová flotace 

Olejová flotace je z těchto tří typů flotace nejméně pouţívaným druhem. Při olejové 

flotaci je rmut promícháván s velkým mnoţstvím flotačního oleje. Při tomto procesu je 

tvorba pěny nahrazena vytvářením emulze [3].   

2.1.3 Flotační zařízení  

Flotační zařízení musí splňovat určitá kritéria k provozu. Flotační stroje musí být 

schopny dostatečně promíchávat rmut, musí mít schopnost dobrého provzdušňování 

(vytvářet potřebné mnoţství jemných bublinek vzduchu), dále je třeba zabezpečit 

nepřetrţité odvádění pěnového produktu a poslední podmínkou je regulovatelnost výšky 

hladiny rmutu a tím také výšky stírané pěny [4].   

Flotační stroje se liší rozdílným provedením promíchávání rmutu a provzdušňování. 

Podle tohoto kritéria můţeme flotační stroje rozdělit do několika skupin. 

Mechanické flotační stroje 

Někdy jsou nazývány jako měsidlové. Hlavním znakem je neotáčející se měsidlo, 

které v procesu flotace uskutečňuje promíchávání rmutu a zároveň také nasávání vzduchu. 

Měsidlo seskládá ze statoru a motoru, protoţe míchadlo musí vytvořit dostatečný podtlak 

na proudění rmutu z jedné flotační komory do následující flotační baterie. Jednotlivé 

flotátory se mohou vzájemně propojovat [4].  

Pneumatické flotační stroje 

Tento typ flotačních strojů nemá ve své konstrukci míchadla, funguje na principu 

stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch prochází přes pórovité dno nebo přes vhodně 

upravenou přírodní rouru, kde se uskutečňuje promíchávání rmutu a provzdušňování [3].  
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Obrázek č. 1: Pneumatický flotátor [6] 

 

Pneumaticko-mechanické flotační stroje 

Tyto stroje bývají často nazývány jako kombinované. Je to kombinace obou 

principů předchozích strojů. Otáčející se měsidlo promíchává rmut a stlačený vzduch, 

který je přiváděn samostatným rozvodem, se stará o správné provzdušnění [4].   

Jiné typy flotačních zařízení: 

 Vibrační - stlačený vzduch je vháněn do flotačního zařízení a je dispergován 

vibračním měsidlem. 

 Cyklónové - fungují tak, ţe do měsidlové komory přístroje se zabezpečuje aerace 

tangenciálním přívodem rmutu a stlačeného vzduchu. 

 Vakuové - principem je vytváření přetlaku nad hladinou rmutu. Pohlcený vzduch 

se ze rmutu vylučuje ve formě bublinek, které při výstupu k hladině promíchávají 

a provzdušňují rmut. 

 Elektroflotační - u tohoto stroje se vyuţívají bublinky plynu, které se uvolňují 

elektrolýzou, probíhající při flotačním procesu. 

2.1.4 Využití flotace 

Tento rozdruţovací proces má široké průmyslové vyuţití. Flotací jsou upravovány 

především rudy kovů (pyrit, chalkopyrit, nefelin, rutil, ylmenit), apatity, fosfority a jiné. 

Flotace se dá uplatnit při rozdruţování uhlí, rozdruţovaní rud, při čištění 

odpadních vod, které vznikají v textilním průmyslu, papírenském průmyslu, 
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petrochemickém průmyslu, chemickém průmyslu a potravinářském průmyslu. Své 

uplatnění najde také při recyklaci plastů. 

2.2 Flokulace 

2.2.1 Princip flokulace  

Separační proces, který je vyuţíván při oddělování kapalné a tuhé fáze. Hlavním 

úkolem flokulace je vytvářet větší agregáty ve formě vloček. Tyto agregáty jsou shluky 

částic, které jsou velmi těţko odstranitelné [5].  

Dalo by se říct, ţe princip flokulace je zaloţena na třech hlavních krocích- 

vločkování, sedimentace a zahušťování. Při flokulaci dochází ke spojování volně vázaných 

částic, coţ znamená, ţe flokulace je proces vratný. 

Při procesech flokulace se vyuţívají flokulační činidla, která podporují průběh 

flokulace. Flokulační činidla jsou dostupná v tekuté i práškové formě. Při aplikaci 

práškového flokulantu musí dojít k jeho úplnému rozpuštění, které probíhá v rozmezí 30 -

 60 minut. Rozpouštění flokulantu můţeme urychlit neustálým mícháním nebo zahřátím 

vody. Při zahřívání roztoku nesmí dojít k překročení 60 °C teploty. Po rozpuštění 

flokulačních činidel je třeba zajistit dokonalé promíchání sloţek. Po promíchání sledujeme 

čas a odečítáme dobu, při které dojde k vytvoření oblasti čiré vody [5].  

Flokulace je ovlivňována fyzikálními, zde můţeme jako příklad uvést teplotu nebo 

dobu flokulace, ale i chemickými aspekty jako jsou například pH a dávka flokulantu. 

Dalšími výraznými činiteli, ovlivňující flokulaci jsou velikost zrn, hustota dané kapaliny, 

zahuštění pouţitého rmutu a také hustota rmutu. Při pohledu na ovlivňující faktory 

můţeme usoudit, ţe hrubozrnné kaly se usazují mnohem rychleji snadněji, neţ kaly 

jemnozrnné, protoţe jemnozrnné částice zůstávají dlouhodobě neusazené [5].  

2.2.2 Flokulanty a flokulační činidla 

Flokulanty jsou chemická činidla, která urychlují proces samotné flokulace. 

Flokulanty jsou organické látky, které mohou být dvojího typu, a to přirozené nebo umělé. 
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Flokulanty si můţeme rozdělit podle několika kritérií. Já jsem zvolila rozdělení 

flokulantů podle typu náboje [6]: 

 Aniontové flokulanty - organické flokulanty pro kladně nabité koloidní disperzní 

částice, jejichţ destabilizační efekt je dán: tvorbou můstku a síťových struktur, 

vznikem síťových struktur a neutralizací. 

 Kationtové flokulanty - organické flokulanty pro záporně nabité koloidní disperzní 

částice, jejichţ destabilizační efekt je dán: tvorbou můstků síťových struktur, 

vznikem síťových struktur a neutralizací elektrických nábojů. Kationtové 

flokulanty se vyuţívají při předúpravě kalu z městských čističek odpadních vod, při 

odvodňování odpadních vod v odstředivce, či pásových filtrech. Dávkování tohoto 

druhu flokulantu je stanoveno výrobcem. Obvykle se pouţívá dávka 2 - 5g 

flokulantu na 1 kg sušiny kalu. 

 Neiontové flokulanty - polymery bez disociovaných skupin. 

 Polyamfolyty - polymery aniontickými a kationtickými skupinami. 

Jako jedny z nejţádanějších flokulantů se pouţívají flokulanty Praestol, Magnaflok, 

Sokoflok, Flokfix a jiné.     

Flokulační činidla      

Flokulační činidla nejsou tak stoprocentní jako flokulanty, ale jsou dostupnější a 

finančně nejsou tak náročné [7].  

Nejpouţívanější flokulační činidla: 

 škrob (C6H10O5)n 

 soda (Na2CO3) 

 vápno (Ca(OH)2) 

 skalice zelená (FeSO4·7H2O) 

 chlorid zinečnatý (ZnCl2) 

 chlorid ţelezitý (FeCl3) 
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2.2.3 Flokulační zařízení 

Flokulační zařízení jsou slouţí k separaci tuhých znečišťujících látek od kapalné fáze 

odpadních, průmyslových nebo jiných druhů vod. Mají velmi široké uplatnění. K nejvíce 

vyuţívaným flokulačním zařízením patří flokulační stanice, kontinuální flokulační stanice 

a flokulační nádrţe. 

Flokulační stanice 

Flokulační stanice mají různorodé vyuţití. Jsou vyuţívány při zahušťování 

čistírenských a průmyslových suspenzí, v procesech rozpouštění a homogenizaci 

skladování. Tento typ stanic je pouţíván v zařízeních pro čištění úpravu odpadních vod. 

V těchto stanicích jsou současně při procesech čištění vyuţívány také odstředivky, pásové 

lisy kalolisy [8].  

 

Obrázek č. 2: Typy flokulačních stanic [9] 

Tato flokulační stanice v nerezovém provedení se skládá z osmi hlavních částí: 

tříkomorová nádrţ z nerezového plechu, dávkovací zařízení sypkého flokulantu, 

rychloběţná míchadla, disperze - rozpouštění sypkého flokulantu, čtyřúrovňový hladinový 

spínač, potrubí rozvodu flokulačního roztoku, potrubí rozvodu vody a poslední částí je 

řídící rozvaděč s technologickým schématem [9].   
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Kontinuální flokulační stanice 

Automatizované kontinuální flokulační stanice slouţí k nepřetrţité přípravě 

chemických roztoků, zejména pak polymerních flokulantů. Stanice je tříkomorová a je 

vybavena vertikálními míchadly, automatickým dávkováním práškového či tekutého 

koncentrátu a plně automatickým provozem. Kontinuální flokulační stanice mají velké 

uplatnění předávkování flokulantů při zahušťování a odvodňování kalů [10].   

 

 

Obrázek č. 3: Kontinuální flokulační stanice [10] 

Flokulační nádrž 

Flokulační nádrţe jsou vybaveny pomaluběţným míchadlem, u kterého se dají  

regulovat otáčky. Intenzita míchání je volena tak, aby se shluky částic k sobě přiblíţily a 

spojily se do větších celků. Současně s tím nesmí dojít k rozbití jiţ vytvořených vloček. 

Flokulační nádrţe jsou neváţně kruhovitého charakteru.[11].   
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Obrázek č. 4: Flokulační nádrţ [11] 

2.2.4 Využití flokulace 

Flokulace redukuje spotřebu organických polymerů při odvodňování, zajišťuje 

pokles znečištění kalové vody vyšší kvalitu a strukturu kalu. Flokulace se vyuţívá hlavně v 

odvětví výroby pitné vody a při čištění odpadních vod.  
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3 Mikroorganismy v procesu flotace a flokulace 

Flotace a flokulace mají široké vyuţití v oblasti minerálního oddělení. Tyto separační 

procesy vyuţívají různé modifikátory, sběrače a depresory, které slouţí k úpravě 

minerálních povrchů. K tomuto účelu mohou také slouţit některé z mikroorganismů a 

jejich metabolické produkty, které fungují jako specifická flokulační činidla. Pouţívání 

mikroorganismů a jejich produktů je finančně úsporné, ale ještě stále ve vývojové pozici. 

V posledních letech bylo provedeno několik studií na pouţití mikroorganismů. Aby mohlo 

být realizováno jejich pouţití v procesech flotace, a flokulace musí být vţdy provedena 

řada testů a pokusů, protoţe některé mikroorganismy a jejich produkty mohou být toxické 

a mít negativní účinky na daný technologický postup [12].  

Vývoj techniky zpracovávání rudy se stal ve světě velmi významný. Biologické 

procesy jsou v tomto směru velice atraktivní, protoţe dochází k interakcím mezi 

mikroorganismy a minerály. Mikroorganismy také dokáţou odstraňovat toxické kovové 

ionty z odpadních vod pomocí procesů biosorbce, bioakumulace a bioflotace [12].  

Interakce mikrobů s minerály mohou být nepřímé, pomocí biologických přípravků, 

nebo přímé, v důsledku mikrobiální adheze. Oba typy interakce mohou vést ke změnám 

hydrofobnosti a v některých případech dokonce způsobit rozptýlení minerální suspenze. 

Pokroky mikrobiálních procesů pro zpracování minerálů a hydrometalurgii byly 

přezkoumány. Zkoumání se podrobily také mechanismy interakcí, které mají mnohdy vliv 

na kinetiku biologických procesů. Aby se buňka mohla vůbec připojit k pevné minerální 

částici, musí s ní navázat kontakt, coţ obnáší velmi sloţitý proces, který je ovlivňován 

mnoha biologickými a fyzikálně – chemickými faktory [13].     

První mikroorganismy, které byly součástí biologických procesů pro minerální 

zpracování, byly zaznamenány v Solojenkeo v roce 1976. Yelluji Rao se svým 

výzkumným týmem zkoumali bakteriální přilnavost na minerál apatit pomocí 

elektrokinetické techniky. Bakteriální přilnavost se projevila i v momentě, kdy bakteriální 

a minerální plochy byly negativně nabité. Solojenken poukázal na pouţití biomasy jako 

flotační činidlo nerostu celestina a souvisejících minerálů jako vápence, barytu a křemene. 

Lyalikova a Lyubavina zkoumali pouţití Acithiobacillus ferrooxidans v separaci antimonu 

a rtuti ze sulfidů pomocí flotace. K. Bukka a R. W. Smith zkoumali bakterii 
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Mycobacterium phlei, kterou podrobili testům adheze a pouţili tyto bakterie jako 

bioflokulant uhlí. Ţe biomasa můţe být stejně dobrým flokulačním činidlem jako jeden 

druh mikroba, zkoumal Levy při flokulaci bentonitovýh částic [13].   

3.1 Mycobacterium phlei  

Mycobacterium phlei je taxonomicky řazena do kmene Actinobacteria a rodu 

Mycobacterium. Je to nepohyblivá, tvarem nepravidelná bakterie, reagující na Gramovo 

barvení pozitivně. Zdrojem energie a výţivy tohoto mikroorganismu jsou organické látky. 

Patří mezi rychle rostoucí organismy a jejich kultivační teplota je 37 °C [14].  

 

 

 

Obrázek č. 5: Kultura bakterie Mycobacterium phlei [15] 

K separaci jemných částic uhlí můţe být dosaţeno flotací nebo flokulací, jejichţ 

průběh je závislý na povrchové úpravě rozdruţovaného materiálu. Při volbě tohoto 

způsobu je třeba pouţít syntetické činidlo, aby bylo dosaţeno poţadovaného výsledku. 

Můţeme také zvolit druhý způsob a k separaci pouţít mikroorganismus Mycobacterium 

phlei. V tomto případě není nutno pouţití syntetických činidel, protoţe principem této 

metody jsou interakce mezi částicemi uhlí a mikroorganismem. Mycobacterium phlei se 

ukázal jako záporně nabitý mikroorganismus s velmi dobrými hydrofobními vlastnostmi, 

které hrají důleţitou roli. Výsledky pozorování ukázaly, ţe agregáty obsahují některé 

minerální látky a sloţky pyritu [14].  
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Rozdruţovací procesy pomocí organismu Mycobcterium phlei probíhaly podobnou 

rychlostí jako rozdruţování v prvním případě, které se dělo pomocí syntetických činidel. 

Výsledkem tohoto výzkumu je úspora financí a zároveň také šetrnost k našemu ţivotnímu 

prostředí [14].  

3.2 Saccharomyces cerevisiae  

Dnešní latinský taxonomický název kvasinek je odvozen ze spojení ,,cukerná 

houba“, protoţe zkvašují cukr na ethanol a oxid uhličitý. Kvasinky se pouţívají v mnoha 

fermentačních technologiích. Při kultivaci se rozmnoţují nepohlavním způsobem. Louis 

Pasteur objevil kvasinky jako první na světě pomocí mikroskopu. Na základě tohoto 

objevu byl objasněn původ a mechanismus kvašení a hnití [16].  

Saccharomyces cerevisiae, česky nazývaná pivní kvasinka, patří do oddělení 

vřeckovýtrusných hub. Tyto jednobuněčné organismy mají velikost přibliţně do 

10 mikrometrů a jejich tvar je oválný nebo kulatý, někdy cylindricky protáhlý. V kapalině 

tvoří sediment a pozdějším stádiu můţe vznikat na povrchu média tenká pokrývka. 

Rozmnoţují se pohlavně i nepohlavně. K získání energie a výţivy dochází u pivní 

kvasinky enzymatickému rozkladu glukosy a oxidu uhličitého [24].  

Saccharomyces cevisiae je jedna z nejvíce vyuţívaných kvasinek v molekulární a 

buněčné biologii, kde se vyuţívá jako modelový mikroorganismus. Tento druh kvasinek je 

nejčastějším zakladatelem kvašení. Saccharomyces cerevisiae jsou také důleţitým 

genetickým nástrojem jsou pouţívány po mnoha desetiletí v genetických studiích, jsou také 

dobrým zdrojem chrómu, a proto byly pro své léčivé vlastnosti studovány také v oboru 

lékařství a léčitelství. 

Tyto kvasinky jsou technicky velmi důleţité. Jsou vyuţívány při výrobě droţdí, piva, 

lihu, při kvašení ovocných šťáv ve vinařství, dále v pekařství, lékařství biotechnologiích. 

Díky svému pestrému sloţení jsou také přidávány do krmných směsí [17].  
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Obrázek č. 6: Snímek kvasinek Saccharomyces cerevisiae [18] 

Tento kmen pivních kvasinek se dá také vyuţít v oblasti odstraňování těţkých kovů 

ze syntetické odpadní vody. V tomto separačním procesu byly vyuţity flokulační 

schopnosti mikroorganismu Saccharomyces cerevisiae [17].  

Kvasinkový kmen je schopný sedimentovat některé těţké kovy (například Ni
2+

, Cd
3+

, 

Cr
3+

 a další). Tento výzkumný proces je důkazem, ţe flokulaci je moţné pouţít jako levný 

a přírodní separační proces pro rozsáhlou řadu průmyslových vod [19].  

Při koncentraci biomasy o mnoţství větším neţ 0,5g/l bylo odseparováno více neţ 

95 % materiálu v časovém úseku asi 5 minut. Toto zjištění je důkazem kvasinkové 

separace, která je velni rychlá a účinná. Ale na druhou stranu bylo také vysledováno, ţe 

sedimentační vlastnosti kvasinek se vykazují pouze u buněk, které byly inaktivovány při 

45 °C. Buňky s inaktivací při 80 °C svou schopnost flokulovat částečně ztrácejí a rozdíly 

v závěrech se mohou lišit aţ o 40 % [19].  

Kdyţ shrneme jednotlivé výsledky, vyplyne nám, ţe vyuţívání biomasy pivních 

kvasinek vypadá jako slibná alternativa odstraňování těţkých kovů z průmyslových 

odpadních vod [19].  

Flokulační mechanismus byl vyšetřován i v dalším pozorování mikroorganismu 

Saccharomyces cerevisiae. Kvasinkový kmen byl zmutován a pojmenován KRM-1. Cílem 

bylo vyuţít kvasinkový kmen k výrazné produkci etanolu. Kvasinkový kmen vyrůstal na 

médiu, které bylo tvořeno kuchyňským odpadem. Flokulace probíhala v prostředí 
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s pH 3.0 - 6.0, protoţe při sledování bylo zjištěno, ţe při tomto pH jsou flokulační 

schopnosti nejpřijatelnější pro dané médium a bez rozdílu stejné. V prostředí 

s odpovídajícími podmínkami můţeme na mediu vyprodukovat aţ 8,25 g / l / h 

etanolu [20]. 

Tento proces flokulace můţeme povaţovat za novodobou recyklaci odpadu. Proces 

je rychlý, pohodlný a velmi účinný a časem by mohl být vyuţit pro průmyslovou výrobu 

etanolu [20].  

Mikroorganismus Saccharomyces cerevisiae je vyuţíván také v pivovarnictví 

v kvasném procesu při výrobě piva. K fermentaci dochází mezi 15 – 24 °C a pomocí 

mikroorganismů dochází ke vzniku bohaté pěny na hladině piva. 

3.3  Saccharomyces carlsbergensis Hansen  

Tyto pivovarské kvasinky, také nazývané jako Saccharomyces pastorianus, jsou 

jednobuněčné eukaryotní organismy vřeckovýtrusných hub. Jejich buňky mají kulatý nebo 

středně aţ podélně oválný tvar. Pivovarské kmeny kvasinek mohou být rozděleny do dvou 

skupin, ALE kmenů a leţákových kmenů. Naše kvasinka Saccharomyces carlsbergensis 

Hansen je kříţený hybrid zástupce Saccharomyces cerevisce ALE kmene se zástupcem 

Saccharomyces bayanus z kmene vínových odrůd [16].  

Kvasinkové biomasy tvoří jeden z hlavních vedlejších produktů pivovarského 

průmyslu. Kvasinkový produkt je surový materiál, který má velké vyuţití v zemědělském, 

průmyslovém, potravinářském i ve vodohospodářském odvětví. V dnešní době je vývoj 

úpravnických procesů směřován k získání největší efektivity jednotlivých fází procesů, k 

úpravám sníţení energetických nároků a nákladů na úpravnické procesy. Kvasinky 

Saccharomyces carlsbergensis Hansen byly pouţity jako bioflokulanty při reflotaci a 

flotoflokulaci černého uhlí z odkaliště Dolu František, OKD, a.s. Na zpracování tohoto 

výzkumu se podílel profesor Peter Fečko. K reflotaci byly pouţity vzorky černouhelných 

kalů, které byly odebrané z odkališť Dolu František a pivovarské kvasinky odebrané 

z Pivovaru Ostrava, a.s. Odpadové kvasinky Saccharomyces carlsbergensis Hansen, které 

byly vyšlechtěné z druhu Sacharomyces cerevisiae, vznikaly v pivovaru v leţáckém 

skladu [21].  
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Obrázek č. 7: Buňky kvasinky Saccharomyces carlsbergensis Hansen [22] 

Při sledování vlivu dávky bioflokulantu na výsledky deflorace černouhelných kalů 

byly voleno mnoţství bioflokulantu po 1, 5, 10, 20 ml. Výsledky ukázaly, ţe nejvyšší 

výnos koncentrátu byl při 10ml dávce bioflokulantu. Flotoflokulační testy byly realizovány 

na třech vzorkách, z kterých vyplynulo, ţe vliv pivovarských kvasinek Saccharomyces 

carlsbergnsis Hansen se projevil pozitivně, protoţe ve všech třech případech došlo ke 

zvýšení hmotnostního výnosu flotačního koncentrátu. Z výsledků práce vyplynulo, ţe 

černouhelné kaly obsahují ještě značnou část uhelné hmoty a pokud dojde k reflotaci 

pomocí pivovarských kvasinek Saccharomyces carlsbergensis Hansen, pak se podaří také 

zvýšit přínos flotovaného materiálu [21].  

3.4 Nematoda 

Nematoda, česky nazývané hlístice, jsou jednou z velmi početných skupin převáţně 

parazitických ţivočichů. Popsáno bylo jiţ přes dvacet tisíc druhů parazitujících pouze 

v organismech obratlovců a mnoho dalších druhů hlísti, které ţijí volným způsobem ţivota 

a podílejí se na různých významných procesech. Tělo těchto mikroorganismů je válcovité a 

na koncích zúţené, velmi ohebné a přitom velmi pevné. Hlístice se rozmnoţují 

nadprodukcí vajíček, která jsou lehká a odolná proti vnějším vlivům jako jsou výkyvy 

teplot, chemické látky, změna vlhkosti, nadměrné sucho a navíc snadno ulpívají na 

okolních předmětech. Svou ţivotnost si mohou uchovat i několik let. U hlístic se setkáme s 

nápadným pohlavním dimorfismem. Samečkové jsou drobnější [24]. 
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Tělo hlístic dorůstá v průměru do délky 0,5 milimetru a vykonává velmi aktivní 

pohyb. Tímto pohybem přispívá k rozbíjení vloček aktivovaného kalu, proto jsou hlístice 

vyuţívány v procesu čištění odpadních vod. Tyto mikroorganismy se ţiví suspendovanými 

částicemi a vyskytují se v čistírnách s vysokým stářím kalu [24]. 

 

 

Obrázek č: 8: Mikroskopický pohled na zástupce Nematoda (autor: Schratzberger, 

Michaela) [25] 

Na interakci mezi řádem Nematoda a aktivovaným kalem v čistírnách odpadních vod 

mají vliv některé aspekty vnějších podmínek, ale také druhové sloţení kolonie 

mikroorganismů, které se v jednotlivých sezónách mění. Druhové sloţení a jeho vliv na 

aktivovaný kal bylo prozkoumáno v hrabství Cumbria. Tento výzkum se vztahoval na 

dobu 12 měsíců. V aktivační směsi byla vytvořena komunita zástupců Diplogasteridae a 

Diplogasteritus nudicaptitatus. V tomto pozorování nevyplynula ţádná korelace z daného 

druhového sloţení. Ovšem k vzájemnému ovlivnění došlo v případě vnějších podmínek, 

jako byly obsah amoniaku, dusičnanů, dusitanů, chloridů a anorganického fosfátu, které 

ovlivňují kvalitu odpadních vod a jejich následné nakládání. Kombinací těchto faktorů 

došlo k potlačení optimální teploty. Při vyuţití zástupců Diplogasteridae a Diplogasteritus 

nudicaptitatus se došlo k závěru, ţe přírustek energie hlístic do procesů v aktivovaných 

kalech a bakteriálním rozkladu je naprosto zanedbatelný. Průběh výzkumu je ovlivněn 

především nestabilním charakterem mechanického prostředí a nepříznivým vztahem 

vybraných druhů [23].  
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3.5 Rod Desulfovibrio  

První zmínka o těchto bakteriích byla zveřejněna v roce 1895 jistým 

M. W. Beijerickem. Desulfovibrio je rod gramnegativních sulfan – redukujících bakterií. 

Buňky tohoto mikroorganismu mají tvar vibria a rostou převáţně anaerobně, ale jsou také 

zástupci, kteří byli identifikováni v přítomnosti kyslíku. Rod Desulfovibrio má bohaté 

zastoupení. Mezi známými druhy rodu Desulfovibrio můţeme zmínit například 

Desulfovibrio desulfuricans, Desulfovibrio gracilit, Desulfovibrio vulgaris a jiné. 

Jednotliví zástupci rodu mají své charakteristické vlastnosti a běţně se vyskytují ve 

vodním prostředí s vysokým obsahem biologického materiálu. Tyto bakterie se dají vyuţít 

oblasti sníţení koncentrace toxických kovů, jako je uran a chrom [27], [29]. 

Ve Virginii byla zkoumána moţnost přispívání bakterií Desulfovibrio desulfuricans 

v sedimentačních prostředích. Jednalo se schopnost Desulfovibrio vysráţet rozpustné 

formy uranu. Výsledky tohoto výzkumu dopadly pozitivně, protoţe se ukázalo, ţe bakterie 

Desulfovibrio jsou schopné rychle sníţit mnoţství rozpustné formy uranu v podobě uranu 

nerozpustné formy. K tomuto procesu došlo přímou reakcí. Dalším vyuţitím této bakterie 

je tady v oblasti dekontaminace uranu v prostředí kontaminovaných vod [28]. 

 

 

Obrázek č. 9: Fotka z elektronového mikroskopu bakterie Desulfovibrio desulfuricans [26] 

Hematit, jako jedna z nejčastěji vyuţívaných ţelezných rud, se pouţívá při výrobě 

ţeleza a oceli. Přirozeně se vyskytující ţelezné rudy obsahují minerální nečistoty v podobě 
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oxidu hlinitého a oxidu křemičitého. Buňky a metabolické produkty Desulfovibria 

desulfuricans byly úspěšně vyuţity při separaci křemene z hematitu v procesu mikrobiálně 

indukované flotace. Tento výzkum se zabýval účinností bakterií při odstraňování 

minerálních částic. Aby bylo moţné vyuţít příznivé vlastnosti mikrobů při jejich interakci 

s minerálním povrchem, je třeba udělat také studie chování mikrobů při styku s minerálním 

povrchem. Byly provedeny testy hydrofobnosti minerálního povrchu a také flotační testy 

separace křemene z hematitu [30].    

Čisté minerální vzorky hematitu a křemene byly získány z Alminrock Indscer 

Fabriks z Indie a kmeny bakterií Desulfovibrio desulfuricans  byly poskytnuty z Národní 

sbírky průmyslových organismů také z Indie. Z buněk mikroorganismů byly izolovány 

extracelulární proteiny a polysacharidy. Při styku metabolitů s jednotlivými minerály došlo 

ke zvýšení hydrofobnosti u křemene, zatímco hematit se stal více hydrofilní. Těmito 

interakcemi byl také ovlivněn růst bakterií, které se tím pádem nacházely v přítomnosti 

minerálních látek. Při interakcích bakteriálních polysacharidů a obou minerálů docházelo 

ke změnám chemického sloţení povrchů minerálů. Zmíněné chemické změny byly rovněţ 

pozorovány u bakteriálních buněk po adaptaci s minerály. Po interakci minerálů 

s bakteriálními buňkami nebo jejich metabolity byla ovlivněna také samotná flotace, která 

se v přítomnosti mikroorganismů u křemene podstatně zvýšila, zatímco hematitu výrazně 

klesla. Těmito výsledky se došlo k závěru, ţe bakterie Desulfovibrio desulfuricans  by 

mohly být zcela určitě vyuţity při selektivní separaci křemene z hematitu a tím získání 

lepší kvality ţelezných kovů a oceli [30]. 

3.6 Zooglea ramigera 

Nejčastější zástupce vločkujících bakterií, které vytváří kolonie vloček 

makroskopické velikosti. Vločkovité kolonie nejsou zpravidla tvořeny pouze tímto 

druhem. Do společné matrice vstupují i další baktérie, zejména vláknité baktérie nebo 

houby. Vločkování se vytváří vzhledem k limitaci ţivin a poţívacího tlaku 

mikroorganismů [31].  
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Obrázek č. 10: Fotografie Zooglea ramigera z mikroskopického preparátu [32] 

Rod Zooglea, pohyblivé baktérie čeledi Pseudomonadaceae, byly od ostatních 

aerobních baktérií odlišeny, protoţe rostou ve vodním prostředí díky produkci rosolovitého 

matrixu, který je pro tento rod charakteristický. Shluky buněk se vyskytují v přírodě ve 

vodním prostředí nebo jako pěstované tekuté kultury laboratořích. Dva zástupci Zooglea, 

Zooglea ramigera a Zooglea filipendula, byly izolovány z čistíren odpadních vod. Oba 

druhy produkovaly shluky buněk, které souhrně rostly a usazovaly se na vodní suspenzi. 

Pokud zástupci rodu Zooglea byli pěstováni v kultivačních podmínkách, pak bylo snadné 

je od sebe odlišit na základě velikosti buněk, biochemických reakcí a vzhledu buněčné 

hmoty [34].  

Mikroorganismus Zooglea ramigera byla hlavním předmětem zkoumání výkonnosti 

procesů biologického čištění odpadních vod s obsahem soli. Chemické sloţení slané vody 

mají totiţ nepříznivé účinky na mikrobiální flóru [33].  

Podle studie způsobila vysoká koncentrace soli v odpadních vodách ztrátu buněčné 

aktivity a ta se projevila v nízké efektivnosti odstraňování neţádoucích látek. Cílem bylo 

určit mnoţství nepříznivých účinků solí na biologické čištění odpadních vod. Pro 

výzkumný pokus byla synteticky vyrobena tekutina s názvem melasa, neboli odpadní 

cukerný sirup, která se skládala ze zředěné močoviny a soli chloridu sodného o koncentraci 

1 – 5 %. Melasa byla zpracována za aerobních podmínek v biologickém reaktoru. Zooglea 

ramigera byla pouţita jako dominantní kultura v celém studiu. Po nasazení Zooglei 

ramigery byly znát rozdíly v rychlosti odstranění CHSK (chemické spotřeby kyslíku) 
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účinky různých koncentrací solí. Byly navrhnuty způsoby, jak zabránit účinkům soli a 

pomocí experimentálních dat byly určeny kinetické konstanty [33].  

3.7 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Vyuţití těchto bakterií je dnes velmi hojné, hlavně v relativně mladých odvětvích 

jako jsou minerální a enviromentální biotechnologie. Bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans byly objeveny v letech 1940 – 1960 vědci Colmerem a Hinklem. Tento druh 

bakterií patří mezi striktně aerobní chemolitotrofní mikroorganismy. Velmi dobře rostou 

na tekutých půdách, sloţených z anorganických solí. Energii získává oxidací 

anorganických sloučenin s obsahem ţeleznatých kationů. Nejčastěji jsou tyto 

mikroorganismy vyuţívány k louţení nerostných surovin a ţelezných rud. Největší 

výhodou vyuţívání Acidithiobacillus ferrooxidans je, ţe nezatěţuje ţivotní prostředí. 

Acidithiobacillus ferrooxidans je nečastějším typem bakterií v důlních haldách, patří mezi 

acidofilní mikroorganismy a urychluje proces oxidace pyritu v uhlí. Při oxidaci pyritu 

vzniká negativně působící kyselina sírová, která je hlavní znečišťující látkou. Na druhé 

straně je oxidace výhodná při zpětném získávání materiálů, jako je měď a uran. 

Acidithiobacillus ferrooxidans můţe tvořit symbiotické vztahy s členy rodu Acidiphilium. 

Mezi faktory, které ovlivňují činnost bakterií, patří vliv pH hodnot (optimální pH je v 

rozmezí 1,7 - 2,4), vliv teplot (optimální teplotou je 28 -30 °C), hodnota redoxního 

potenciálu, koncentrace CO2 a O2, vliv sloţení prostředí a sloţení kultivačního média. Tato 

bakterie měla hodně velký přínos pro ekonomiku, dokáţe oxidovat sulfidické minerální 

látky přímou i nepřímou metodou. Tyto bakterie byly také pouţity ve výzkumu separace 

antimonu a rtuti ze sulfidů. Nacházejí také uplatnění ve zpracování uhlí [35].   
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Obrázek č. 11: Kolonie bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans [34] 

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans byly pouţity pro selektivní depresi pyritu 

z chalkopyritu v prostředí s přirozenými hodnotami pH. Interakce mezi bakteriemi a 

povrchem minerálních látek byly pozorovány pomocí metody zvané mikroelektroforéza, 

která umoţňuje optickou mikroskopií sledovat obraz pohybujících se částic. Experimenty 

byly provedeny pro stanovení vztahů mezi adhezí buněk na specifické minerály a 

elektrokinetickým chováním minerálních látek po interakci s buňkami. Přilnavost 

Acidithiobacillus ferrooxidans na pyritu byla rychlá a pevná a pyrit po interakci s buňkami 

zůstal i nadále hydrofilní [36].  

V další práci byl učiněn pokus pouţít Acidithiobacillus ferrooxidans k získání 

měděné rudy. Vzhledem k tomu, ţe bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans získavají 

energii rozpouštěním sulfidických minerálů, mohlo by to změnit povrchové vlastnosti 

minerálů. Získání dospělé kultury bakterií trvalo zhruba 48 hodin. Flotace bakterií závisí 

na chemických vlastnostech, minerálních podkladech a případných změnách v povrchu. 

Byly pouţity dva vzorky (vzorek A, vzorek B) měděné rudy, které byly získány na dvou 

místech, ale byly odebrány za stejných podmínek. Bakteriální kmen 

Acidithiobacillus ferrooxidans byl izolován z kyselých vod dolu Sarcheshmeh a byl 

inkubován při 32 °C. Buňky byly během testů počítány s pouţitím Petroff – Hauser 

metody. V testech přilnavosti prošla bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans pozitivně, 

protoţe se zvyšujícím se počtem buněk dosahovala přilnavost lepších výsledků u vzorku 

A, B a pyritu, výjimkou byl chalkopyrit, kterého se adheze nezvýšila. Přišlo se na to, ţe 
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povrchy buněk Acidithiobacillus ferrooxidans se mění se závislostí na růstových 

podmínkách. Oxidací ţeleznatých kationů dochází ke změnám vlastností pevných povrchů 

a tím také flotačních vlastností [37].  

3.8 Rod Rhodococcus  

Členové rodu Rhodococcus jsou běţní v mnoha ekologických nikách od půdy aţ po 

mořskou vodu. Vyznačují se svou metabolickou všestranností a svou schopností 

degradovat široké spektrum organických sloučenin. Bakterie Rhococcus opacus patří mezi 

gram – pozitivní bakterie. Tato bakterie byla zkoumána pod názvem B4, kdy byla 

izolována jako organické rozpouštědlo z půdy, která byla kontaminována benzínem. 

R. opacus B4 vyuţíval jako zdroj energie a uhlíku alifatické a aromatické uhlovodíky, 

včetně benzenu, toluenu a xylenu. Poskytuje důleţité poznatky v biochemických a 

genetických základech metabolické všestrannosti [38].  

 

 

Obrázek č. 12: Fotografie Rhodococcus opacus, autor Dr. Kato z university v Hirošimě [38] 

Byla zkoumána také příbuznost buněk Rhodococcus opacus s povrchem vápence a 

magnezitu za účelem jejich pouţití ve flotaci. Minerální vzorky byly poskytnuty 

střediskem pro minerální technologie. Povrchové vlastnosti minerálů a 

Rhodococcus opacus byly charakterizovány pomocí infračervené techniky. Minerální 

spektra se před a po působení bakterií lišila, protoţe docházelo k interakcím mezi 

buněčnou stěnou bakterií a povrchy minerálů. Výsledky byly porovnány s křivkou 

potenciálu hodnot pH, protoţe interakce bakterií s minerálním povrchem byla silně závislá 
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na hodnotách pH. Nejlepší výsledky adsorpce buněk Rhodococcus opacus na magnezitu a 

vápenci se ukázaly při hodnotách pH 7. Meziplošná napětí komponentů byla vypočtena na 

základě Oss - Fowkesových rovnic. Získané výsledky dokázaly, ţe bakterie Rhodococcus 

opacus je moţné vyuţívat v odvětvích minerálních flotací [39].  

V dalším zkoumání se vědci zaměřili na bakterie Rhodococcus erythropolis, kde byly 

prověřovány alkan – biologické schopnosti rozloţitelnosti. Zástupci bakteriálního kmene 

byli označeni zkratkou NTU – 1. Bakterie Rhodococcus erythropolis byly izolovány 

z půdy, která byla kontaminována ropou. Hlavním účelem výzkumu bylo sledovat tvorbu 

bioflokulantů na hydrofobním povrchu NTU – 1 buněk. Kdyţ byly vázané alkany 

dodávány jako zdroj uhlíku, NTU – 1 měly tendenci tvořit bioflokulanty a odstraňovat 

značné mnoţství alkanů v rámci biologického rozkladu. Z kaţdého alkanu by tak mohlo 

dojít k odstranění aţ 95 % v rozmezí 40 – 68 hodin. Probíhající proces, nazývaný 

bioremediace, byl doprovázen tvorbou bioflokulantů ve velikosti v průměru 0,1 – 2 cm. 

MATCH test a hydrofobní snímek celého experimentu dokázal, ţe hydrofobnost se na 

povrchu buněk NTU – 1 vyskytuje, coţ je jedním z důleţitých faktorů při formování 

bioflokulantů. Docházelo k interakcím mezi buňkami NTU – 1 a kapkami uhlovodíků a 

k tvorbě dalších agregátů v podobě větších shluků [40].  

Nedávné výzkumy také prokázaly, ţe je moţné vyuţít mikrobiální druhy jako 

flotační činidla v selektivní separaci pro několik systémů: pyrit – uhlí, hematit – křemen, 

apatit – dolomit a chalkopyrit - pyrit. V této práci byla zásadní studie provedena pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu. Byly pozorovány změny vlastností křemene a 

hematitu na jejich minerálním povrchu po interakci s buňkami Rhodococcus opacus. 

Mikrobiální kmeny byly získány ze sbírky Roseolo Fundac z Brazílie. Minerální vzorky 

hematitu a křemene v této studii byly získány z Centra pro minerální technologie Brazílii. 

Výsledky adhezních testů, které byly prováděny při pH 5,5, prokázaly, ţe adheze buněk 

Rhodococcus opacus se vyskytuje u obou minerálních vzorků, přilnavost však byla větší u 

hematitu, u kterého probíhaly také velmi silné interakce mezi minerálními částicemi a 

buňkami mikroorganismu. Výsledky prokázaly vysoký potenciál vyuţití ve flotačních 

systémech [41].  
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3.9 Paenibacillus polymyxa 

Paenibacillus polymyxa patří do řádu Bacillales. Tvar buněk je oválný, na Gramovo 

barvení reaguje pozitivně. Tento druh bakterií se pohybuje pomocí bičíků a jeho 

charakteristickým znakem je tvorba slizu [42].  

Bakterie Paenibacillus polymyxa jsou významnou skupinou pro výrobu 

průmyslového sortimentu. Nejsou patogenní, a jsou jednou z nejvíce průmyslově 

významných fakultativně anaerobních bakterií. Přirozeně se vyskytují v půdě, v kořenech 

plodin a mořských sedimentech. V posledních dvaceti letech došlo k růstu ekologického a 

biotechnologického významu této bakterie. Paenibacillus polymyxa se vyznačuje mnoha 

uţitečnými vlastnostmi jako fixace dusíku, podpora růstu rostlin, výroby antibiotik, 

posilování pórovitosti půdy a významně působí při bioflokulaci [43].  

 

 

Obrázek č. 13: Fotografie Paenibacillus polymyxa pořízená z elektronového 

mikroskopu [43] 

K dalšímu zkoumání interakcí mezi minerály galenitem, sfaleritem a bakteriemi byly 

bakterie Paenibacillus polymyxa podrobeny na katedře metalurgie v Indii. Minerální 

vzorky sfaleritu a galenitu byly získané z Gregory, Bottley a Lloydu v Anglii. Kmen 

bakterií z této studie byl získán z národní sbírky průmyslových organismů. Výzkumem se 

zabývali S. Sunramanian, D. Santhiya, K. A. Natarajan. Provedli studie o zušlechtění 
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některých minerálů pomocí extracelulárních polysacharidů, které byly izolovány z bakterií 

Paenibacillus polymyxa. Tato šetření byla zaměřena na získání lepšího přehledu o změnách 

povrchu, vyvolaných interakcemi mezi mikroby a minerálními povrchy. Interakce byla 

posouzena prostřednictvím elektrokinetických metod, adsorpcí, mikroflotačních a 

flokulačních testů. Ukázalo se, ţe velký vliv na hustotu adsorpce mají hodnoty pH. 

Adsorpce sfaleritu se vyskytovala při hodnotách pH v rozmezí 6 – 7, kdeţto adsorpce 

minerálních sloţek galenitu se zvyšovalo se zvyšujícím se pH. Na druhou stranu při 

rostoucím pH došlo k poklesu hustoty bakteriálního proteinu pro oba minerály. Studie 

biflokulace a bioflotace na syntetické směsi galenitu a sfaleritu také prokázaly, ţe galenit 

můţe být ze sfaleritu separován selektivní depresí, nebo flokulací za vhodných podmínek. 

Po přidání extracelulárních polysacharidů byl galenit téměř kompletně flokulován, zatímco 

u sfaleritu muselo být dodrţeno pH v rozmezí 9 – 9,5. Po vzájemné interakci buněk 

mikroorganismu a povrchu minerálu došlo také k chemickým změnám [44].   

3.10 Leptospirillum ferrooxidans 

Leptospirillum ferrooxidans patří k rodu bakterií, které mají schopnost oxidovat 

ţelezo. Buňky těchto bakterií jsou gram – negativní a spirálovitě stočené. Zástupci rodu 

Leptospirillum mají velmi podobné fyziologické vlastnosti jako ostatní bakterie. Pro 

odlišení zástupců rodu Leptospirillum od ostatních bakterií jsou vyuţívány molekulární 

anylýzy. Leptospirillum můţe přispět k některým formám znečištění kyselinou, a to 

především v odvodňovacích dolech. Jednou z oblastí, kde se vyskytoval tento problém, je 

Iron Mountain v severní Kalifornii, která je přezdívaná jako domov největšího mnoţství 

toxických kovů. Mikroorganismy rodu Leptospirillum se nacházejí v podzemí dolech, kde 

vytváří růţový biofilm, plavoucí na hladině tekoucí vody v dolech. Mají ale významnou 

roli v průmyslovém odvětví, a v získávání kovů z nerostů [45].  
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Obrázek č. 14: Fotografie Leptospirillum ferrooxidans [46] 

Dosavadní vývoj v oblasti biotechnologie poskytl prostředky pro bioremediaci a 

redukci problémů ţivotního prostředí, které byly vytvořeny minerálním průmyslem. 

Teoreticky je moţné vyuţít široké spektrum mikroorganismů a jejich procesů. Řadíme zde 

vyuţití mikroorganismů mikroorganismů v procesu flotace a flokulace minerálů, kde 

přilnavost bakterií vyvolává změnu povrchových vlastností. Biomodifikace minerálních 

povrchů byla prozkoumána pro několik typů mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně i 

kvasinky. Je důleţité prostudovat reakce chemického sloţení, struktury a snášivost 

minerálního povrchu v přítomnosti bakterií [47].  

Bakteriální kmeny Leptospirillum, které se hojně vyskytují v minerálním prostředí a 

důlních vodách, byly zkoumány v této studii společně s Acdithiobacillus ferrooxidans. Oba 

kmeny byly úspěšně pouţity pro biolouţení sulfidické rudy. Mechanismy přilnavosti 

buněk k minerálnímu povrchu Acidithiobacillus ferrooxidans a 

Leptospirillum ferrooxidans byly různé. V této studii byla prozkoumána chemická 

adheze buněk Leptospirillum ferrooxidans k minerálnímu povrchu pyritu a chalkopyritu. 

Dále zde byly prostudovány změny v povrchových vlastnostech způsobené bakteriálními 

interakcemi [48].   

Přilnavost buněk Leptospirillum ferrooxidans na pyritu a chalkopyritu byla vyuţita 

pro stanovení rozsahu adsorpce na minerálním povrchu. Hodnoty adsorpční hustoty se 

s rostoucí koncentrací buněk zvedaly. Flotační a flokulační testy byly provedeny za 

přítomnosti i nepřítomnosti buněk Leptospirillum ferrooxidans. V případě pyritu probíhala 

samovolná sedimentace při pH 6,5 bez přítomnosti buněk bakterií. Stejně tak tomu bylo u 
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chalkopyritu při pH 8,0. V přítomnosti bakterií docházelo k procesu flokulace a tím také ke 

zvýšení sedimentace. Výsledky odpovídaly průběţným výsledkům testů adheze, coţ 

znamená, ţe s narůstajícím počtem buněk, se zvyšuje tvorba flokulace a tím také 

sedimentace. Flotační zkoušky byly stanoveny v dříve stanovených pH podmínkách. Oba 

minerály měly téměř 100 % vyuţití při hodnotách pH 4,0. V přítomnosti buněk došlo ke 

sníţení výtěţnosti obou minerálů. Afinita buněk Leptospirillum ferrooxidans byla vyšší u 

chalkopyritu, bylo to způsobeno větší dostupností ţeleza a vyšší koncentrace povrchových 

vad minerálu [47].  

Vyuţití mikroorganismů je pro nás do budoucna velmi výhodné. Mohou se 

uplatňovat v procesech vyplavování sulfidické rudy. Jiné druhy mikroorganismů a jejich 

metabolické produkty se zase vyskytují při sanaci kontaminovaných půd uhlovodíkem, při 

odstraňování iontů těţkých kovů ve vodních proudech, při degradaci kyanidu, při jiţ 

zmíněné flokulaci nebo flotaci minerálů a jiných separačních procesech. Vyuţití 

mikroorganismů v minerálním inţenýrství má velkou perspektivu, ale je třeba v tomto 

směru provést ještě rozsáhlé výzkumy [48].  
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 4 Závěr 

Za několik stovek let byly mikroorganismy nevědomky pouţívány lidmi k vyrábění 

produktů, jako jsou chléb, víno a pivo. V druhé polovině 20. století se mikroorganismy 

začaly vyuţívat v průmyslové mikrobiologii, kde došlo k jejich rozsáhlému vývoji a 

získání nových poznatků v jejich pouţití. Pouţití mikroorganismů v průmyslové výrobě 

otevírají nové obzory a v dnešní době se staly mikroorganismy hlavními účastníky 

globálního průmyslu. 

V této práci jsem se zabývala vyuţitím mikroorganismů v separačních procesech 

flotace a flokulace. Úvodem mé práce byl popis separačních procesů, flotace a flokulace. 

Kaţdý z těchto procesů jsem odděleně popsala a věnovala jim pár stránek, kde jsem se 

zaměřila u flotace na její princip, rozdělení druhů flotace, flotační zařízení, která se 

vyuţívají a vlastní vyuţití flotace v odvětvích průmyslu. U flokulace jsem také popsala její 

princip, stručně se zmínila o flokulačních zařízeních, jejich rozdělení a pracovním cyklu a 

podle pouţití a vlastností jsem rozdělila flokulační činidla Nakonec jsem se zmínila o 

vyuţití flokulace. 

Po stručném úvodu jsem se ve své bakalářské práci zaměřila na mikroorganismy, 

které se v separačních procesech flotace a flokulace vyskytují. Věnovala jsem se jejich 

stručnému charakteristickému popisu a jejich vyuţití ve flotaci a flokulaci. Popsala jsem, 

jak jednotlivé organismy a jejich metabolické produkty ovlivňují dané procesy a jak na 

procesy působí. 

Poznatky, které jsem pouţila, jsem čerpala z jednotlivých výzkumů, které byly 

provedeny v posledních letech v různých koutech světa. Většinou se pojednávalo o 

interakcích daných mikroorganismů a povrchu minerálů, které vystupovaly v separačních 

procesech. Také byla řešena problematika změny chemického sloţení před a po pouţití 

kultury organismů, účinnost odstraňování těţkých kovů z odpadních vod, působnost 

v selektivní depresi minerálů a vyuţití jednotlivých zástupců zmíněných mikroorganismů 

jako flokulačních činidel. Výzkumu byly podrobeny také podmínky, ve kterých se 

mikroorganismy vyskytovaly, protoţe právě ony podmínky měly velký vliv na chování 

mikroorganismů a výsledky výzkumů. 
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Cílem mé práce bylo přiblíţit vlastnosti, charakteristické rysy a vymezení průmyslově 

vyuţitelných mikroorganismů. 
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