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Anotace 

 V bakalářské práci je pojednáno o síran-redukujících bakteriích. V první části je 

popsán současný stav řešené problematiky. Je zde zaznamenáno vyuţití mikrobiální 

činnosti SRB v průmyslu. Dále jsem se věnovala popisu síran-redukujících bakterií. Zde je 

popsána klasifikace, mechanizmy příjmu potravy a výskyt těchto bakterií. V další části je 

popsáno negativní působení síran-redukujících bakterií. Tato kapitola popisuje nejznámější 

případy škodlivého působení. Na závěr práce jsou rozebrány způsoby odstranění 

kontaminantů z vod pomocí SRB, jako vyuţití těchto bakterií v hydrometalurgii nebo při 

úpravě kyselých důlních vod. 

 

Klíčová slova: síran-redukující bakterie, AMD, těţké kovy, průmyslové odpadní vody 

 

 

Summary 

In the bachelor work is dealing with the sulfate-reducing bacteria. The first part 

describes the current status of tackle. There is reported use of microbial activities of SRB 

in the industry. Then I gave a description of sulfate-reducing bacteria. Here is a description 

of the classification, mechanisms of food intake and the incidence of these bacteria. The 

next section describes the negative effects of sulfate-reducing bacteria. This chapter 

describes the known cases of harmful effect. At the conclusion of the work are discussed 

ways of removing contaminants from water using SRB, such as the use of these bacteria in 

hydrometallurgy and the treatment of acidic mine water. 

 

Keywords: Sulfate-reducing bacteria, AMD, heavy metals, industrial waste water 
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1. Úvod a cíl práce 

Ţivotní prostředí, především jeho základní sloţky - voda a vzduch - jsou v současné 

době kaţdoročně kontaminovány obrovským mnoţstvím plynných, kapalných a pevných 

odpadů. To má negativní dopad na ţivot člověka a na přírodu jako celek.  

Některé škodlivé látky, k nimţ patří i těţké kovy, mohou projít potravním řetězcem 

a hromadit se ve velkém mnoţství, coţ můţe později způsobit akutní nebo chronická 

onemocnění nebo dokonce smrt. Těţké kovy znečišťují ţivotní prostředí a mají většinou 

antropogenní původ. Jejich hlavním zdrojem je odpadní voda z průmyslu. Existuje mnoho 

technologií na odstraňování těţkých kovů z odpadní vody. Biologické procesy, tzv. 

biotechnologie, patří k těm, o něţ je jako o způsoby čištění a ochrany ţivotního prostředí 

v poslední době vzrůstající zájem. 

Biotechnologie je kontrolované vyuţívání vhodných mikroorganismů a jejich 

zplodin pro technologické účely. V podstatě by se dalo říci, ţe vyţaduje spojení 

mikrobiálního působení, které jsou součástí přírody od jejího vzniku. Síran-redukující 

bakterie jsou mikroorganismy, které mohou být tímto způsobem vyuţity. Tvoří část 

biosféry a díky svým ţivým metabolickým procesům ovlivňují biologický cyklus síry 

v přírodě. Podporování tohoto cyklu je hlavním úkolem v jejich ţivotě na Zemi. [3] 

 Cílem mé práce je popsat problematiku síran-redukujících bakterií s pozitivními i 

negativními účinky. V ţivotním prostředí tyto bakterie působí převáţně pozitivně. Lze 

s nimi odstraňovat těţké kovy a sírany z odpadních vod, revitalizovat kyselé důlní vody, 

odstraňovat síru z nafty a benzínu a dají se také vyuţít v hydrometalurgii.SRB mají i 

negativní účinky. Přítomnost SRB v leteckých palivech způsobuje korozi leteckého 

zařízení, dalším negativním účinkem můţe být biokoroze kovových potrubí a zařízení a 

také biokoroze betonů a stavebních materiálů. 
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2. Současný stav řešené problematiky 

 Sírany jsou jedním z nejhojnějších aniontů vyskytujících se v ţivotním prostředí. 

Jsou produkovány a vypouštěny z mnoha průmyslových procesů (např.: při kvašení 

melasy, z koţeluţen, při produkci potravin, z uhelných elektráren, ze zpracování buničiny 

a papíru). Ostatní technologické procesy vedly ke vzniku velkého mnoţství odpadních vod, 

které obsahují vysoké koncentrace těţkých kovů. 

 Schopnost SRB produkovat sulfan a vysoká afinita sulfanu s kovovými kationty 

nám umoţňuje efektivně odstranit těţké kovy a sníţit koncentrace síranů z odpadních vod. 

[7] 

2.1. Vyuţití síran-redukujících bakterií v průmyslu 

 Průmyslové vyuţití SRB spočívá hlavně v oblasti eliminace negativních vlivů 

průmyslových výrob na kvalitu ţivotního prostředí, obzvláště vod. Jejich přirozené 

biologické aktivity je moţné vyuţít v těchto následujících procesech: 

 odstraňování těţkých kovů z průmyslových odpadních vod,  

 odstraňování síranů z odpadních vod, 

 výroba síry a kyseliny sírové z odpadních vod, 

 příprava reagencií na bázi SRB, 

 odstraňování síry z nafty, benzínu a uhlí. [2] 

2.2. Odstraňování těţkých kovů z průmyslových odpadních vod 

 Jedním z typických představitelů rizikových škodlivin antropogenního původu ve 

vodách jsou těţké kovy.[6] Průmyslové odpadní vody produkované především důlní, 

úpravnickou a hutnickou činností můţeme povaţovat za atypický surovinový zdroj těţkých 

kovů. [2] Přítomnost těchto kovů v konečné odpadní vodě je velmi neţádoucí, neboť se 

mohou akumulovat, působit toxicky a způsobovat velké ekologické škody v ţivotním 

prostředí. [9] Znečištění těţkými kovy je přinejmenším známo uţ od dob Římanů. Jedním 

z viditelných projevů znečištění je vznik ţlutěoranţovčerveného sedimentu známého jako 

„yellow boy“, coţ je oxid ţelezitý. [10] 
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Byly vyvinuty mnohé techniky pro odstraňování těţkých kovů, které mohou 

zahrnovat biotické i abiotické metody. Abiotické metody zahrnují sráţení, adsorpce, 

iontovou výměnu apod.… Tyto procesy jsou však ve většině případů nákladné a nešetrné 

k ţivotnímu prostředí. [9] Aplikací SRB v uvedených vodách nedochází pouze k 

detoxikaci, ale také k znovuzískání kovových prvků jako Ag, Sb, Cu, Zn a podobně. Za 

jednu z prvních oblastí vyuţití bioreakčních mechanizmů SRB můţeme označit 

hydrometalurgii. Zde je vyuţití SRB zaměřené na řešení problémů odpadních vod 

z hydrometalurgického zpracování sulfidických rud a koncentrátů obsahujících velké 

mnoţství kationtů těţkých kovů a síranů.  

Bioredukční vlastnosti SRB můţeme vyuţít i při úpravě AMD. Při řešení této 

problematiky bylo vyvinuto několik postupů. Jejich společnou podstatou je vyuţití uţ 

uvedených přirozených biologických aktivit SRB. Jednotlivé postupy jsou navzájem 

rozdílné, hlavně co se týká kvality a kvantity pouţité bakteriální kultury SRB, pouţití 

zdroje uhlíku a energie pro růst bakteriální populace, způsobu zpracování nezreagovaného 

sulfanu, typu, počtu a způsobu vzájemného zapojení jednotlivých částí systémů a podobně. 

Aplikace SRB v hydrometalurgii a úpravě AMD: 

 Odstraňování Fe
2+

-zdrojem organického substrátu mohou být dřevěné piliny 

a bakteriální suspenze je sloţena z větší části ze SRB a z menší části 

z jiných bakterií a kvasinek. 

 Odstraňování Cu
2+

-energetickým zdrojem pro SRB můţe být kyselina 

mléčná a nezreagovaný sulfan je oxidovaný bakteriálním rodem 

Chromatium a Chlorobium na elementární síru. 

 Odstraňování Zn, Pb, Mn, As a Fe z AMD- proces můţe probíhat ve dvou 

navzájem propojených reaktorech pracujících v kontinuálním reţimu. První 

reaktor je naplněný siporexovými granulemi, kde probíhá neutralizace 

AMD. Druhý reaktor je naplněný slámou, naočkovanou směsnou bakteriální 

kulturou s dominantním zastoupením SRB, dochází k precipitaci kovů do 

formy kovových sulfidů. 

 Selektivní precipitace Cu, Zn, Ni a Fe z AMD-zdrojem energie pro SRB 

můţe být pouţitý H2 a jako zdroj uhlíku CO2. Proces probíhá ve dvou po 

sobě navazujících etapách: bakteriální produkce sulfanu se SRB a 
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precipitace kovů. Nezreagovaný sulfan je oxidovaný chemicky z Fe
2+

 na S
0
. 

[1] 

2.3. Odstraňování síranů z odpadních vod pomocí síran-redukujícími 

bakteriemi 

 Sírany se ve vodách vyskytují převáţně jako jednoduchý aniont SO4
2-

. Spolu 

s hydrogenuhličitany a chloridy tvoří hlavní část aniontů v přírodních vodách. Některé 

minerální vody jsou obzvlášť bohaté na sírany. V obyčejných podzemních a povrchových 

vodách se obsah síranů pohybuje v desítkách aţ stovkách mg·l
-1

. 

 V přiměřených koncentracích nemají sírany vyskytující se v povrchových a 

obyčejných podzemních vodách hygienický význam. Vysoké koncentrace však mohou být 

příčinou projímavých účinků a mohou ovlivňovat chuť. Česká legislativa připouští 

v pitných vodách 250mg·l
-1

(Vyhláška 252/2004 Sb. [11]) a v povrchových vodách 

300mg·l
-1

 (NV 61/2003 Sb. [12]) SO4
2-

. Obsah síranů je důleţité sledovat v průmyslových 

odpadních vodách, protoţe jejich vyšší obsahy způsobují agresivnost vod vůči betonu. 

Dochází tak k destrukci potrubí a betonových nádrţí. Zdrojem síranů z průmyslových 

odpadních vod můţe být kyselina sírová, sádrovec, vedlejší produkty po odsiřování uhlí 

nebo biodegradaci sulfidů kovů a jiné sirné polutanty z chemických, textilních, 

metalurgických, farmaceutických, papírenských a důlních provozů. Koncentrace síranů 

v těchto vodách se pohybuje v desítkách aţ tisícovkách g·l
-1

. Jednou z moţností jak 

eliminovat sírany z průmyslových odpadních vod je vyuţití mikrobiální činností SRB. [5] 

 Cork, Cusanovich a Omak navrhli kontinuální proces pro odstraňování síranů 

z odpadních vod s pouţitím SRB a fotolitotrofních bakterií rodu Chromatium nebo 

Chlorobium, které oxidují nezreagovaný sulfan na elementární síru. 

2.3.1. Kontinuální proces odstraňování síranů z odpadních vod podle Corka, 

Cusanoviche a Omaka 

 Do reaktoru obsahující bakterie Desulfovibrio desulfuricans přichází voda 

znečištěná sírany. Teplota je 30°C a pH 6,5- 7,0, při těchto podmínkách jsou sírany 

redukovány na H2S, který reaguje s kovy rozpuštěnými v upravované vodě. Vznikající 

sulfidy se kumulují u dna reaktoru, odkud se vypouštějí. Vzniklý sulfan se zavádí do 

druhého reaktoru s fotolitotrofními bakteriemi a inertním nosičem. Zbytek nezreagovaného 
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sulfanu je zachycen v lapači s octanem zinečnatým. Směs elementární síry a biomasy je 

filtrací oddělena od roztoku. V tepelném výměníku s inertní atmosférou se síra roztaví a ta 

se filtrací oddělí od biomasy. Biomasa se převede do vyhnívací nádrţe, odkud se ţiviny 

pro růst bakterií odvádějí zpět do systému. 

2.4. Výroba síry a kyseliny sírové z odpadních vod s pouţitím síran-

redukujících bakterií 

 SRB mohou být vyuţity i při výrobě elementární síry a kyseliny sírové z odpadních 

vod, konkrétně z kalů, který vzniká při čištění odpadních vod. Takto se mohou zpracovávat 

odpadní vody s vysokým obsahem organické hmoty, např. komunální odpadní vody, vody 

z výroby kvasnic, z masokombinátů, mlékáren a podobně. Elementární síra vzniká také 

jako vedlejší produkt při eliminaci síranů nebo těţkých kovů z odpadních vod. [2]  

2.5. Příprava flotačních reagencií na bázi síran-redukujících bakterií 

 SRB je také moţné vyuţít ve flotačních separačních procesech na selektivní úpravu 

fyzikálních vlastností povrchu flotačních částic a pro přípravu různých flotačních 

reagencií. Například sběračů při flotaci nesulfidních rud na bázi mastných kyselin nebo 

regulujících přísad na bázi Na2S a H2S. [1] 
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3. Síran-redukující bakterie 

 

Obrázek č. 1: Struktura bakteriální buňky. [1] 

3.1. Klasifikace síran-redukujících bakterií 

 První písemnou zmínku o bakteriích schopných redukovat síran za produkce 

sulfanu bez přítomnosti kyslíku, podal v roce 1895 M. W. Beijerick, a pojmenoval je 

Spirillum desulfuricans. O pár let později v roce 1936 Kluyver a van Niel, uvedené 

bakterie popsali jako rod Desulfovibrio. Od začátku 60tych let se Saunders, Campbell a 

Postgate intenzivně věnovali studiu uvedených bakterií, majících nenahraditelnou funkci 

v průběhu disimilačních procesů v anaerobních zónách vody a půdy. Saunders, Campbell a 

Postgate zjistili, ţe dané bakterie mají navzdory velké morfologické rozmanitosti a 

nárokům na substrát jednu společnou vlastnost, a tou je schopnost redukovat sírany za 

anaerobních podmínek. Proto byly později pojmenovány jako síran-redukující bakterie a 

takto jsou pojmenované aţ do současnosti. 

 Klasifikace SRB je vypracovaná na základě analýz sekvence 16S rRNA. Jednotlivé 

rody jsou také rozděleny podle sekvence 16S rRNA na příslušné druhy. Kaţdý druh má 

své typické vlastnosti uvedené v tabulce 1. [2] 



Lucie Tomková: Síran-redukující bakterie 

 

16 

2010 

Tabulka č. 1: Zkrácená forma současné klasifikace síran-redukujících bakterií. [2] 

Rod Morfologie Bičíky Obsah G
1
 a C

2
 v DNA (%) Cytochromy Oxidace organického substrátu 

I. Gramnegativní, mezofilní a nesportující SRB 

Desulfovibrio vibrio + 49-66 c3, b, c N
3 

Desulfomicrobium oválné/rovné tyčinky +/- 52-67 b, c N 

Desulfobulbus oválné/ rovné tyčinky -/+ 59-60 b, c, c3 N 

Desulfobacter vibria +/- 44-46 - U
4 

Desulfobacterium oválné tyčinky +/- 41-52 b, c U 

Desulfococus okrouhlé/oválné koky -/+ 46-57 b, c U 

Desulfosarcina oválné tyčinky/koky v agregátech +/- 51 b, c U 

Desulfomonile rovné tyčinky - 49 c3 U 

Desulfonema vlákna +/- 35-42 b, c U 

Desulfomonas rovné tyčinky - 66 c N 

II. Grampozitivní, sporulující, mezofilní a termofilní SRB 

Desulfotomaculum rovné/zakřivené tyčinky + 48-52 b, c N+U 

III. Gramnegativní, termofilní a nesporulující SRB 

Thermodesulfo-bacterium vibria/rovné tyčinky -/+ 30-38 c3, c N 

IV. Gramnegativní, termofilní a nesporulující Archea SRB 

Archaeoglobus koky +/- 41-46 bez údajů N 

1
Guanin, 

2
Cytosin, 

3
Neúplná oxidace organického substrátu, 

4
Úplná oxidace organického substrátu 
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3.2. Morfologické vlastnosti síran-redukujících bakterií 

Tvar buněk síran-redukujících bakterií můţe být v mnoha rozličných formách jako 

koky, malé oválné tyčinky, malé oválné tyčinky v agregátech, vibria, velké oválné tyčinky 

s endosporami, rovné tyčinky, ohebná vlákna kulovité buňky a podobně. [1] 

SRB jsou gramnegativní, kromě rodu Desulfofotomaculum, který je grampozitivní. 

Tento rod se vyznačuje jako jediný tvorbou endospor. [2] 

3.3. Fyziologické vlastnosti síran-redukujících bakterií 

 Na základě výsledků fyziologických testů SRB jsou: 

 Chemoorganotrofní (mikroorganismy získávají energii oxidací organických 

sloučenin, jichţ vyuţívají také jako zdroje uhlíku, vodíku a většinou i kyslíku 

k syntéze své buněčné hmoty). 

 Striktně anaerobní (mikroorganismy, které nevyuţívají volný kyslík, mají pouze 

anaerobní metabolismus). [1] 

Mají tyto optimální růstové hodnoty: 

 pH 6,5 aţ 7,3 

 oxidačně- redukční potenciál od -100mV do -200mV 

 teplota pro mezofilní druhy 30- 37 °C 

 teplota pro termofilní druhy 50- 70 °C [2] 

3.4. Biochemické procesy síran-redukujících bakterií 

 Při základním biochemickém procesu SRB dochází k oxidaci organického substrátu 

přenosem vodíku a elektronu na kyslík vázaný v molekule organické látky. V případě SRB 

můţe být organický substrát laktát, pyruvát, fumarát, malát, acetát, metanol, etanol, 

glycerol, propionát, aceton, niţší mastné kyseliny a také plynný vodík. V případě SRB jsou 

akceptory elektronů sírany (SO4
2-

), příleţitostně siřičitany (SO3
2-

) nebo thiosírany (S2O3
2-

). 

Celý tento proces se nazývá anaerobní respirace nebo desulfatace nebo také anaerobní 

redukce síranů. Tento děj je typický pro rody Desulfovibrio a Desulfotomaculum. 

Sumární zápis anaerobní redukce síranů: 



Lucie Tomková: Síran-redukující bakterie 

 

18 

2010 

SO4
2-

 + 4 H2 + H
+
        

SRB 
       HS

-
 + 4 H2O 

  SRB získává energii oxidací plynného vodíku síranem, proto se předpokládalo, ţe 

dokáţou existovat i za autotrofních podmínek bez přítomnosti organických látek. Později 

se však dokázalo, ţe to není moţné, protoţe SRB nemají Calvinův cyklus na autotrofní 

asimilaci CO2.Dále se také ukázalo, ţe SRB potřebují organické látky v nepatrné 

koncentraci na pokrytí potřeb uhlíku, přičemţ dochází k heterotrofní fixaci CO2. 

SRB se rozdělují na dva typy anaerobní respirace síranů: 

1. Autotrofní redukce síranů- energetickým zdrojem je plynný vodík, probíhá 

v několika stupních a celý děj je moţné vyjádřit sumárně rovnicí: 

SO4
2-

 + 4 H2        
SRB 

       S
2-

 + 4 H2O 

2. Heterotrofní redukce síranů- energetickým zdrojem jsou organické látky jako 

laktát, fumarát, pyruvát a některé alkoholy. Tento proces probíhá častěji a 

v několika stupních. Podle konečného produktu oxidace organického substrátu 

existuje: 

 Nekompletní heterotrofní oxidace organického substrátu- konečným 

produktem je acetát a probíhá u druhů Desulfovibrio desulfuricans, 

Desulfomonas pigra, Desulfotomaculum ruminis podle rovnice: 

  2 CH3CHOHCOO
-  

+ SO4
2- 

       
SRB 

       2 CH3COO
-  

+2 HCO3
- 
+H2S 

 Kompletní heterotrofní oxidace organického substrátu- konečným 

produktem je CO2 a H2O a probíhá u druhů Desulfobacter postgatei, 

Desulfococus niacini, Desulfosarcina varieta podle rovnice: 

4 CH3COHCOONa + 5 MgSO4
      SRB       

MgCO3 + 2 Na2CO3 + 5 H2S + 5 CO2 + H2O 

 SRB produkují aţ 2 g.l
-1

plynného sulfanu v procesu anaerobní respirace síranů, 

který ve vodném prostředí lehce reagují s kationty těţkých kovů za vzniku málo 

rozpustných sulfidů příslušných kovů, coţ vyjadřuje rovnice, kde Me
2+ 

můţe představovat 

kationty kovů Fe
2+

, Cu
2+

, Cd
2+

, a jiné.  

 Me
2+

 + H2S         
SRB 

       MeS + 2 H
+ 
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 Tyto rovnice poukazují na moţnou aplikaci nepřímého mechanismu eliminace 

těţkých kovů z vod pomocí SRB. 

 Vznikající sulfan má silně redukční vlastnosti a můţe přítomné kationty kovů s 

vyšším oxidačním stupněm redukovat. Například u arzenu nebo chromu, podle rovnic: 

 As
5+

 +2 H2S      As
3+

 + S
0
 + 2 H

+ 

 
2 Cr

6+
 + 3 H2S   2 Cr

3+
 +3 S

0
 + 6 H

+ 

 Uvedené rovnice poukazují na nepřímý způsob redukce kovů prostřednictvím 

mikrobiálně vyprodukovaného H2S. Některé druhy SRB dokáţou realizovat i přímou 

redukci kovů pomocí svých enzymů. 

 SRB nezískávají energii pouze anaerobní respiraci síranů. Bylo zjištěno, ţe existují 

i bez síranů. Fermentují etanol nebo laktát a produktem takového metabolismu je acetát a 

plynný vodík, coţ popisuje následující rovnice: 

 2 CH3CHOHCOO
-
 + H2O        

SRB  
   2 CH3COO

- 
+ HCO3

-
 + H

+ 
+ CH4 

 Je nutné rozlišovat asimilační redukci síranů od disimilační redukce síranů. Je to 

úplně nezávislý, běţný děj většiny bakterií, hub a rostlin, které pouţívají sírany jako zdroj 

síry pro syntézu síry obsahujících biomolekul. [1] 

3.5. Kultivační vlastnosti síran- redukujících bakterií 

Pro kultivaci SRB můţeme vyuţít mnoho typů ţivných půd, např. ţivná půda podle 

J. Postgate B, C, D, E, F, G, N, ţivná půda podle Widdela a Pfennika, ţivná půda DSM-63, 

ţivná půda se ţelezo-síranovým agarem, základní ţivná půda pro Desulfovibria a podobně. 

Ţádnou ţivnou půdu nemůţeme povaţovat za univerzální, protoţe i vlastnosti SRB jsou 

různé. Jako zdroj uhlíku je ve většině ţivných médií laktát sodný a zdrojem síranů síran 

sodný. 

Optimální ţivné médium musí obsahovat: 

 základní minerální látky (P, N, Mg, K, Ca), 

 redukční činidla (Na2S, thioglykolát sodný, kyselina askorbová), 

 stopové prvky (Mn, Mo,Cu, Co, Se), 



Lucie Tomková: Síran-redukující bakterie 

 

20 

2010 

 NaCl (pouze druhy izolované ze slaných jezer nebo moří), 

 růstové faktory (droţďový extrakt, octan, vyšší mastné kyseliny), 

 akceptory elektronů (sírany, siřičitany, thiosírany), 

 zdroj energie a uhlíku (vodík, laktát, pyruvát, fumarát, malát, acetát, metanol, 

etanol, glycerol, propionát, aceton, niţší mastné kyseliny atd.). 

 Růst SRB na agarových destičkách se projevuje vznikem FeS s tvorbou černých 

kolonií, rostoucích dovnitř agaru s charakteristickým zápachem po sulfanu. V kapalné 

ţivné půdě indikuje růst SRB vznik černých sraţenin FeS se zápachem po sulfanu. [1]  

3.6. Výskyt síran-redukujících bakterií 

 Síran-redukující bakterie se vyskytují v anaerobních zónách: 

 půdy v oblasti rizosféry, 

 sedimentů stojatých sladkovodních řek, jezer a nádrţí, 

 termálních i netermálních sirných pramenů, 

 minerálních sirných pramenů, 

 důlních vod ze sulfidických loţisek, 

 vod z loţisek ropy a zemního plynu, 

 nádrţí na naftu, benzín, mazací nebo výhřevné oleje, 

 moří a oceánů, 

 solných roztoků z koţedělných provozoven, 

 bahna vyhnívacích nádrţí, 

 stok a kanálů, 

 průmyslových odpadních vod, 

 ve střevech člověka a hmyzu. [2] 
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Obrázek č. 2: Desulfovibrio. [13]   Obrázek č. 3: Desulfomicrobium. [14] 

    

Obrázek č. 4: Desulfobulbus. [15]   Obrázek č. 5: Desulfobacter. [16] 

    

Obrázek č. 6: Desulfococcus. [17]   Obrázek č. 7: Desulfosarcina. [18] 

    

Obrázek č. 8: Desulfonema. [19]   Obrázek č. 9: Desulfomonas. [20] 

    

Obrázek č. 10: Desulfotomaculum. [21] Obrázek č. 11: Thermodesulfobacterium. [22] 
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Obrázek č. 12: Archeoglobus. [23] 
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4. Negativní působení síran-redukujících bakterií 

 Biotechnologický význam SRB svědčí o jejich pozitivním vlivu na ţivotní 

prostředí. SRB jsou však původci některých negativních vlivů na ţivotní prostředí. 

 Vybrané negativní vlivy: 

 znehodnocování leteckých paliv, 

 biokoroze kovových potrubí a zařízení, 

 biokoroze betonů a stavebních materiálů. [2] 

4.1. Znehodnocování leteckých paliv 

 SRB jsou zvlášť nebezpečné biologické kontaminanty leteckých paliv. Sulfan, 

který tyto bakterie produkují, se z části oxiduje na síru a palivo, potom má korozivní 

účinky na kovové materiály, potrubí, skladovací nádrţe, na instalace v křídlech letadel, na 

části vstřikovacího systému v leteckých motorech a mnohé další negativní účinky. 

Přítomnost SRB v leteckém palivu signalizuje rozsáhlou biologickou kontaminaci. Poprvé 

se o této problematice hovořilo v roce 1972 a rozsáhlejší poškození byly zaznamenány 

v letech 1989- 1991. V tomto období se na našem území začala hledat účinná ochrana před 

biologickým znečištěním leteckých paliv. 

 Většinou jde o společenství mikroorganismů, které mají různé nároky na substrát, 

kyslík, hodnotu pH, oxidačně redukční potenciál a ţijí spolu v symbióze. Nejčastějšími 

biologickými kontaminanty v leteckých palivech jsou bakterie (rody Bacillus, 

Desulfovibrio, Pseudomonas), plísně (rody Aspergillus, Penicillinum, Cladosporium) a 

kvasinky (rody Candida, Rhodotorula). Samotná přítomnost mikroorganismů v palivu 

nemá významný vliv na jeho pouţití, dokud se nevytvoří vhodné podmínky pro jejich 

rozmnoţování. Potom v důsledku nahromadění biomasy a produktů jejich metabolismu 

dochází k postupným změnám fyzikálně-chemických vlastností paliv a ke zhoršení jejich 

kvalitativních ukazatelů. Roste obsah mechanických nečistot, slizovitých látek a zvyšuje se 

kyselost paliva. 

 Úplné odstranění mikroorganismů z leteckého paliva není prakticky moţné. 

Jedinou ochranou můţe být eliminace plynů, které podporují jejich růst a rozmnoţování. 

Primárním a nejvýznamnějším způsobem jak minimalizovat výskyt a rozšíření biologické 
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aktivity mikroorganismů v palivu je dokonalá péče o čistotu paliva a nádrţí, které se 

dosahuje pravidelným odstraňováním mechanických nečistot a volné vody ze skladovacích 

nádrţí a palivových nádrţí letecké techniky. Sekundárním způsobem je pouţívání 

vhodných biocidních prostředků a následné odstranění volné vody a biologické hmoty. [2] 

4.2. Biokoroze betonů a stavebních materiálů 

4.2.1. Betony 

 SRB se účastní biokoroze betonových odpadních a kanalizačních potrubí z vnitřní 

strany. Tyto bakterie a sírany jsou většinou součástí přepravované odpadní vody. [2]  

Zdrojem škodlivých síranů ve vodách mohou být umělá hnojiva na bázi síranů 

(např. K2SO4). V anaerobním prostředí podzemních vod (aţ v hloubce 2000 m) jsou sírany 

redukovány bakteriemi Desulfovibrio, Desulfotomaculum na sulfan za přítomnosti 

organické hmoty, která je donorem vodíku. [4] 

 

Obrázek č. 13: Biokoroze betonové kanalizační roury. [1] 

 Biokoroze probíhá na principu redukce síranů SRB obsaţených v dopravované 

vodě za vzniku sulfanu, podle reakce, 

2 CH3CHOHCOO
-
 + SO4

2-
                    2 CH3COO

-
 + 2 HCO3

-
 + H2S 
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který proniká do horní části roury, kde je za pomocí Acidithiobacilů oxidován na kyselinu 

sírovou, která rozkládá beton. Uvolněné částečky betonu se usazují na dně kanalizační 

roury. Při vysokém stupni biokoroze kanalizační roury dochází k jejímu oslabení a 

propadnutí vrchní části. Tento propad je jedním z nejčastějších důvodů porušení 

kanalizačních sítí. 

 K biokorozi betonů SRB dochází i v jiných podmínkách, ale jejich kinetika a rozsah 

jsou většinou na niţší úrovni neţ v uvedeném případě. Rychlost procesu biokoroze betonů 

za přítomnosti SRB závisí především na kvalitě betonů. [1] 

4.2.2. Stavební kameny 

 Na principu souţití SRB a thionových bakterií dochází ke zvětrávání a poškozování 

stavebních kamenů. Existence a průběh těchto exogenních děju je vysvětlován podle 

okolností více moţnými mechanismy. 

 První mechanismus souvisí s výskytem síranů a SRB v půdě. Podmínkou je vlhké 

prostředí v okolí stavebního kamene. Společně s vlhkostí dochází ke vzlínání sulfidů, které 

vznikly v půdě redukcí síranů za pomocí SRB, podle rovnice: 

Me
2+

 + H2S         
SRB 

      MeS + 2 H
+ 

 Vzniklé sulfidy jsou následně na odkrytém povrchu kamene oxidovány thionovými 

bakteriemi za vzniku kyseliny sírové podle rovnice: 

FeS2 + 3 
1

2
 O2 + H2O   

Acidithiobacilus ferooxidans      
 FeSO4 + H2SO4 

Kyselina sírová poškozuje strukturu stavebních kamenů a spolu s ostatními exogenními 

činiteli urychluje proces zvětrávání. 

 Druhý mechanizmus poškozování stavebních kamenů a materiálů je spojený 

s obsahem síranů přímo v kamení nebo v materiálu, na kterém je nános organického 

znečištění, které se na povrchu rozkládá hnitím. Tento nános umoţňuje SRB redukovat 

sírany obsaţené ve stavebním kameni nebo v materiálu. Opět vzniká sulfan a jeho 

následnou oxidací kyselina sírová, která se také zúčastňuje procesu poškozování. Jako 

příklad takového mechanizmu můţu uvést řadu historických památek třeba v Benátkách, 

ale také v jiných evropských městech. 



Lucie Tomková: Síran-redukující bakterie 

 

26 

2010 

 Třetí mechanizmus poškozování stavebních materiálů představuje synergický 

účinek biokoroze, chemické reakce a mechanické síly. Spojuje se, se stavebními materiály 

na bázi vápenců, kde se uplatňuje první nebo druhý mechanizmus, kde zdrojem síranů 

můţou být exhaláty. Během obou mechanizmů většinou dochází ke vzniku sekundárních 

hydroskopických sloučenin s větším objemem. Tyto sloučeniny při tuhnutí vyvolávají tlak, 

který poškozuje vápenec nebo materiál z vápence vyrobený. [2] 

4.3. Biokoroze kovových zařízení a potrubí 

 Neošetřené nebo vhodně neochráněné ţelezné potrubí a zařízení můţe na vzduchu 

nebo v půdě rezavět. 

 Kdyby se v prostředí kromě vody a ţeleza nenacházela ţádná látka, ale především 

kyslík, proces by se rychle zastavil. Povrch ţeleza by se okamţitě pokryl uvolněným 

vodíkem, a ten by zabránil další korozi. V přítomnosti vzduchu však dochází k okamţité 

reakci vodíku s kyslíkem za vzniku vody na korodovaném povrchu a proces koroze 

pokračuje. Procesy aerobní koroze urychlují především Fe a S oxidující acidofilní thionové 

bakterie. 

 K rozsáhlé podzemní korozi na tomto principu nedochází, i kdyţ uvedený děj je 

startem pro anaerobní podzemní biokorozi. V tomto prostředí je totiţ nedostatek kyslíku, 

protoţe půdní mikroorganismy v okolí uloţeného potrubí ho velmi rychle spotřebují. 

Procesu anaerobní podzemní biokoroze se zúčastňují SRB, které „kyslík nedýchají“, ale 

místo toho redukují sírany, kterých je v půdě pro tuto činnost dostatek. Na začátku SRB 

vyuţijí vodík vzniklý na počátku a aerobní korozi podle rovnice: 

SO4
2-

 + 4 H2        
SRB 

       S
2-

 + 4 H2O 

Redukcí síranů vznikne voda, která se podílí na další korozi. Sulfan potom reaguje se 

ţelezem za vzniku sulfidu ţeleznatého podle rovnice: 

 Fe
2+

 + H2S                      FeS + 2 H
+
 

 V důsledku těchto reakcí je takto zkorodovaný povrch zbarvený do černa a výrazně 

zapáchá po sirovodíku. 
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 Podzemní biokoroze na tomto principu probíhá často rychleji neţ aerobní koroze na 

povrchu a způsobuje rozsáhlejší škody v porovnání s jinými způsoby koroze. Na stejném 

principu jsou poškozovány trupy a instalace lodí, zařízení vrtných plošin na moři a jiné 

ţelezné zařízení, které se nachází v kontaktu se SRB. [1] 
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5. Odstraňování kontaminantů z vod pomocí síran-redukujících bakterií 

5.1. Aplikace síran-redukujících bakterií při odstraňování těţkých kovů 

z průmyslových odpadních vod 

 Aplikace SRB při odstraňování těţkých kovů z průmyslových odpadních vod je 

biologicko-chemická metoda, kterou z hlediska mechanizmu akumulace kovů 

mikroorganismy klasifikujeme jako extracelulární sráţení. 

 Je to biologický proces, který můţeme znázornit následujícím blokovým 

schématem, ve kterém jsou zobrazeny hlavní vstupy a výstupy systému: 

 

Obrázek č. 14: Eliminace těţkých kovů z odpadních vod pomocí SRB. [2] 

 Aplikace této metody se skládá z následujících postupů: 

 izolace a kultivace SRB, 
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 precipitace těţkých kovů se SRB za diskontinuálních podmínek, 

 precipitace těţkých kovů se SRB za kontinuálních podmínek. 

5.1.1. Izolace a kultivace síran-redukujících bakterií 

 Pro izolaci a následnou kultivaci SRB se ve většině případů pouţívá selektivní 

ţivná půda DSM – 63, označovaná také jako ţivná půda podle J. Postgate – půda B. Tato 

půda svým kvalitativním a kvantitativním zastoupením jednotlivých sloţek vytváří 

optimální podmínky pro růst SRB rodů Desulfovibrio a Desulfotomaculum. Sloţení ţivné 

půdy DSM – 63: 

Tabulka č. 2: Selektivní ţivná půda DSM – 63 pro kultivaci SRB rodů Desulfovibrio a 

Desulfotomaculum. [2] 

Chemická sloučenina
1 

Mnoţství 

ROZTOK A 

hydrogenfosforečnan didraselný K2HPO4 0,5 g 

chlorid amonný NH4Cl 1,0 g 

síran sodný Na2SO4 1,0 g 

dihydrát chloridu vápenatého CaCl2·2H2O 0,1 g 

heptahydrát síranu hořečnatého MgSO4·7H2O 2,0 g 

laktát sodný C3H5O3Na 2,0 g 

kvasničný extrakt 1,0 g 

resazurín C12H6NO4Na 1,0 mg 

destilovaná voda 980 ml 

ROZTOK B 

heptahydrát síranu ţeleznatého FeSO4·7H2O 0,5 g 

10M kyselina sírová H2SO4 2 – 3 kapky 

destilovaná voda 10 ml 

ROZTOK C 

thioglykolát sodný C2H3O2SNa 0,1 g 

kyselina askorbová C6H8O6 0,1 g 

destilovaná voda 10 ml 

1
chemické látky se stupněm čistoty p.a. 
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Příprava uvedené ţivné půdy DSM – 63 je následující: roztok A se zahřeje k varu 

na cca 10 minut a potom se ochladí na teplotu místnosti. K roztoku A se přidá roztok B a 

roztok C, upraví se pH a následná sterilizace probíhá při teplotě 121 °C po dobu 15 minut.

 Při přípravě pevné tj. agarové selektivní ţivné půdy se před úpravou pH na 

poţadovanou hodnotu přidá agar v mnoţství 1,5 % na celkový objem připravované ţivné 

půdy. 

Izolace a následná kultivace SRB se realizuje z vhodně odebraných vzorků vod 

nebo sedimentů. Pouţívá se kapalná i pevná selektivní ţivná půda DSM – 63 metodou 

podle J. Postgate za následujících podmínek: 

 staticky, 

 při teplotě 30 °C, 

 pH 7,5, 

 za anaerobních podmínek, které je moţné zabezpečit: 

o přítomností redukčních látek v ţivné půdě (thioglykolát sodný, 

kyselina askorbová), 

o pouţitím komerčního přípravku ANAER-cult, 

o inertním plynem (např. dusík, argon apod.). 
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Obrázek č. 15: Izolace síran-redukujících bakterií. [2] 
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Pozitivní izolace a růst SRB v uvedených ţivných půdách se projevuje tvorbou 

černých kolonií rostoucí dovnitř agaru s charakteristickým zápachem po sulfanu, podle 

rovnice: 

Fe
2+

 + H2S                      FeS + 2 H
+
 

V kapalné ţivné půdě indikuje pozitivní růst SRB vznik černých sraţenin (FeS) se 

zápachem po sulfanu, podle rovnic: 

SO4
2-

 + 4 H2        
SRB 

       S
2-

 + 4 H2O 

 2 CH3CHOHCOO
-  

+ SO4
2- 

       
SRB 

       2 CH3COO
-  

+2 HCO3
- 
+ H2S 

4 CH3COHCOONa + 5 MgSO4
      SRB       

MgCO3 + 2 Na2CO3 + 5 H2S + 5 CO2 + H2O 

V tabulce č. 3 je uveden časový průběh izolace SRB z jednotlivých vzorků vod a 

sedimentů, vzhledem na vznik zčernání ţivné půdy a jeho intenzity. 

Tabulka č. 3: Průběh izolace SRB z vybraných vzorků vod a sedimentů. [2] 

SRB
1 

Doba izolace (dny) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

A - - - - - - - + + +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

B - - - - - - - - - - - - + ++ +++ 

C - - - - - - - - - - - + + ++ +++ 

D - - - - - - - - - + + ++ ++ +++ +++ 

E - - - - - - - + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

F - - + + ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

G - - + + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Kontrola - - - - - - - - - - - - - - - 

1 
označení síran-redukujících bakterií podle vzorků vod a sedimentů pouţitých na izolaci: 

A- voda z pramene Gajdovka (lokalita Košice-sever), minerální pitná voda, pH 7-8, 

pramenitá, hygienicky nezávadná, značně zapáchající po H2S. 

B- voda z pramene Jánovce (lokalita Spišský Štvortok), minerální pitná voda, pH 7,5, 

pramenitá, hygienicky nezávadná, zapáchající po H2S. 
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C- voda z pramene Sivá brada (lokalita Spišské Podhradie), minerální pitná voda, pH 7,3, 

pramenitá, hygienicky nezávadná, zapáchající po H2S. 

D- bahno z Piešťanských kúpeľov (lokalita Piešťany), bahno pouţívané na léčebné účely, 

černé barvy, intenzivní zápach po H2S, pH 7,2. 

E- voda z Východoslovenských ţelezáren (v současnosti U. S. Steel), voda byla odebrána 

ze sběrné nádrţe na odpadní vody po umývání strojů ze závodu. Hodnota pH byla 7,5 a 

vyznačovala se ostrým zápachem po H2S a naftě, se silným znečištěním, černým 

zbarvením a olejovou konzistencí. 

F- voda z ropné havárie (lokalita Košice – Čaňa - Gyňov). Tento vzorek vody měl 

intenzivní zápach po H2S a naftě. Voda byla velmi znečištěná, černého zbarvení a olejovité 

konzistence, pH 7,8. 

G- voda z vojenské letecké základny Sliač IV. Vzorek byl odebrán ze dna nádrţe, ve které 

se uchovával pouţitý letecký benzín. Voda měla zápach po H2S a leteckém benzínu, silně 

znečištěná, černého zbarvení a olejovité konzistence a s pH 7,6. 

Intenzita zčernání selektivní ţivné půdy DSM-63: 

 nezměněné zbarvení -,  

 vznik černého zbarvení +,  

 intenzivnější zčernání ++, 

 úplné zčernání +++, 

 kontrola- bez naočkování SRB. 

Velikost, tvar buněk a charakter buněčné stěny SRB můţeme určit mikroskopickým 

pozorováním fixovaného a nabarveného preparátu podle Grama. Tvar SRB je vhodné 

sledovat rastrovacím elektronovým mikroskopem, pro který je nutné připravit speciální 

preparát bakterií. Preparát se připraví fixací teplem a následným pokovením Au. 

Na základě mikroskopického pozorování morfologie buněk, charakteru buněčné 

stěny a mikrobiální produkce sulfanu můţeme konstatovat, ţe jako příklad, vybrané vzorky 

vod z přírodních, průmyslových zdrojů a sedimentů s obsahem sloučenin síry, obsahovaly 

SRB. 
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5.1.2. Studium bakteriální redukce síranů 

 Kinetiku bakteriální redukce síranů pod vlivem SRB můţeme hodnotit nepřímo 

podle na základě následujících změn, které vznikají během jejich kultivace v ţivných 

půdách: 

 vznik a nárůst koncentrace H2S, 

 úbytek koncentrace SO4
2-

,  

 nárůst hodnot pH směrem do alkalické oblasti,  

 pokles hodnot oxidačně-redukčního potenciálu, 

 vznik a nárůst koncentrace CO2, CO a H2. 

5.1.2.1. Vznik a nárůst koncentrace H2S 

 Vznik a přítomnost sulfanu během kultivace SRB nepřímo dokazuje existenci větší 

nebo menší vegetativní populace SRB. Orientační kontrolu přítomnosti sulfanu můţeme 

provést jednoduchou analýzou. Připravíme si činidlo, které obsahuje 5 mM CuSO4 a 50 

mM HCl. Postupujeme tak, ţe vzorek kapalné fáze z kultivace SRB nebo z bioreaktoru se 

smíchá s uvedeným činidlem v poměru 1:1. Přítomnost sulfanu se projeví vznikem 

hnědého zbarvení a intenzita zbarvení je úměrná mnoţství sulfanu, podle reakce: 

 CuSO4 + H2S                  CuS + H2SO4 

 Stanovení skutečné koncentrace sulfanu v plynné fázi se provádí např. pouţitím 

analyzátoru plynů, spektrofotometrickým stanovením apod. 

5.1.2.2. Úbytek koncentrace SO4
2

 

 Sníţení koncentrace síranů v kapalné fázi, které nám poskytuje nepřímou informaci 

o růstu SRB, během jejich kultivace probíhá podle reakce: 

2 CH3CHOHCOO
-  

+ SO4
2- 

       
SRB 

       2 CH3COO
-  

+2 HCO3
- 
+ H2S 

 Na základě toho můţeme grafickou závislost změny koncentrace síranů v ţivné 

půdě do doby kultivace SRB povaţovat za růstovou křivku, určenou nepřímou metodou 

sledování růstu bakterií. Protoţe tato křivka je sestavena z údajů popisujících úbytek 

síranů, proto má křivka opačný průběh neţ klasická růstová křivka. 
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Obrázek č. 16: Růstová křivka SRB (vzorek vody A) za pouţití selektivní ţivné půdy 

DSM-63 s obsahem laktátu sodného, určená na základě redukce síranů, za optimálních 

podmínek kultivace (ţivná půda DSM-63, teplota 30°C, pH 7,5, naočkování 10 obj. %, 

7denní časový interval přeočkování). [3] 

 Pro optimální průběh biotechnologických procesů je vhodné aplikovat aktivní 

bakteriální kulturu nacházející se ve fázi exponenciálního růstu. V této fázi dochází 

k rychlému mnoţení, které je spojeno s intenzivním vyuţíváním substrátu a tvorbou 

metabolických produktů. Platí to i při pouţití SRB v procesu odstraňování těţkých kovů 

z vod. Jelikoţ v uvedené fázi dochází nejrychlejší redukci síranů a také k největší produkci 

sulfanu, jako nejdůleţitější chemické činidlo v procesu precipitace těţkých kovů ve formě 

kovových sulfidů.  

 Koncentraci síranů můţeme stanovit například nefelometricky ve formě koloidního 

BaSO4. 

5.1.2.3. Nárůst hodnot pH směrem do alkalické oblasti a pokles hodnot 

oxidačně-redukčního potenciálu 

 Na měření pH v kapalné fázi se pouţívá kombinovaná skleněná elektroda se 

zabudovanou Ag/AgCl referenční elektrodou. Oxidačně-redukční potenciál kapalné fáze se 
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měří např. kombinovanou platinovou elektrodou se zabudovanou Ag/AgCl referenční 

elektrodou. Většinou jsou elektrody zapojené k digitálnímu pH-metru a mV-metru. 

5.1.2.4.  Vznik a nárůst koncentrace CO2, CO a H2 

 Stanovení a identifikaci koncentrace CO2, CO a H2 je moţné provést analyzátorem 

plynů např. OLDHAM MX-21, do kterých je plynná fáze vyprodukovaná během redukce 

síranů přiváděná průtokem inertního plynu např. N2, Ar apod. 

5.2. Diskontinuální metoda biologicko-chemické precipitace těţkých kovů 

pomocí síran-redukujících bakterií 

 Při této metodě se vyuţívají vsázkové reaktory, které pracují v diskontinuálním 

reţimu a mají hermeticky uzavíratelnou nádobu. Během plnění ţivnou půdou, přidávání 

modelového roztoku příslušného kovu, očkováním SRB a úpravou pH je nutné reaktor 

nepřetrţitě probublávat inertním plynem (např. dusíkem), aţ poté je moţné reaktor 

hermeticky uzavřít. Probublávání je velmi důleţité pro vytvoření anaerobních podmínek. 

Odběr vzorků kapalných fází pro analýzu koncentrace příslušného těţkého kovu se provádí 

ve vhodně zvolených časových intervalech za anaerobních podmínek. Změny koncentrace 

těţkých kovů v procesu precipitace bakteriálně vyprodukovaným sulfanem se většinou 

stanovuje absorpční atomovou spektrometrií. 

5.3. Kontinuální metoda biologicko-chemické precipitace těţkých kovů 

pomocí síran-redukujících bakterií 

 Kontinuální precipitace těţkých kovů z odpadních vod nebo modelových roztoků 

probíhá ve třech po sobě následujících etapách: 

1. etapa- bakteriální produkce H2S, kultivace SRB 

Proces probíhá za anaerobních podmínek v hermeticky uzavřeném prvním reaktoru. 

Teplota okolo 30°C, pH 7,5, staticky, s pouţitím selektivního ţivného média DSM-63. 

Objem SRB musí být 20-25 obj. %. V tomto kroku se sledují změny hodnoty pH, Eh, 

koncentrace síranů a vznik sulfanu, za účelem studie kinetiky redukce síranů SRB a 

nepřímo také bakteriální tvorby sulfanu.  
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2. etapa- precipitace těţkých kovů s bakteriálně vyprodukovaným H2S 

Po uplynutí 60-65 hodin od začátku kultivace SRB začíná precipitace těţkých kovů 

s bakteriálně vyprodukovaným H2S a probíhá kontinuálním transportem 

vyprodukované plynné fáze pomocí nosného inertního plynu (např. dusíku) z prvního 

reaktoru do reaktoru druhého. Tento druhý reaktor je naplněn modelovým nebo 

reálným vzorkem s obsahem těţkých kovů, kde následně dochází k reakci sulfanu 

s těţkými kovy za vzniku precipitátů. Ve vhodně zvolených časových intervalech se 

odebírají vzorky kapalné fáze z druhého reaktoru. V odebraných vzorcích se sleduje 

změna koncentrace příslušných těţkých kovů v závislosti na době precipitace 

atomovou absorpční spektrometrií. 

3. etapa- separace kovových sulfidů 

Po ukončení precipitace v druhém reaktoru následuje separace kovových sulfidů. 

Druhý reaktor se musí odpojit ze systému a precipitáty v tuhé fázi se oddělí např. 

membránovou filtrací. [3]  
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5.4. Aplikace síran-redukujících bakterií v metalurgii 

SRB jsou urychlovačem v mnoha procesech, které mohou být vyuţívány 

v průmyslových technologiích, včetně hydrometalurgie, v níţ se zaměřuje na odstranění 

kationů těţkých kovů z roztoků. Dodnes bylo vyvinuto několik postupů. Jsou zaloţeny na 

přirozených biologických působeních SRB. 

Příklady uţití SRB v hydrometalurgii: 

 odstranění Fe
2+

 a SO4
2-

 z odpadních vod při hydrometalurgické výrobě mědi, 

 odstranění SO4
2-

 z důlních vod, vod z uhelného odsíření a hutních továren, 

 odstranění Cu
2+

 z odpadních vod, 

 odstranění těţkých kovů z vody a z půdy. 

Abychom mohli odstranit těţké kovy z odpadních vod, např. z pozinkoven, dolů a 

hutnických továren, pomocí působení SRB, bylo zapotřebí izolovat, kultivovat a 

vyhodnotit produkci sirovodíku u mixovaných kmenů.  

5.4.1. Materiály a postupy 

5.4.1.1. Izolace 

A. Luptáková a M. Kušnierová izolovaly bakterie z vodních vzorků ze tří míst: 

 VSŢ – voda ze sběrné nádoby na odpadní vodu, která byla vyuţívána pro mycí 

zařízení ve Východoslovenských ţelezárnách, pH – 7,5-8, silný H2S zápach, těţce 

znečištěná, černá, olejová voda. 

 GJ – pitná minerální voda (Gajdovka), pH 7-8, pramenitá voda, hygienicky 

přijatelná, silný zápach H2S. 

 J – pitná minerální voda ( Jánovce), pH 8, pramenitá, hygienicky přijatelná, mírný 

zápach H2S. 

Pro izolaci bylo pouţito selektivní ţivné médium DSM-63. Při přípravě tuhého 

média bylo do tohoto média přidáno 1,5% agaru. Izolace byla provedena modifikovanou 

zřeďovací metodou.  
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5.4.1.2. Kultivace  

Kultivace byla provedena za těchto podmínek: 

● staticky 

● inkubační teplota 30º C 

● ţivné médium DSM- 63, pH 7,5 

● bez přístupu kyslíku 

5.4.1.3. Výsledky a diskuse 

SRB byly ze vzorků izolovány do vybraného kapalného ţivného média. Po 7 aţ 9 

dnech se vyznačovaly typických zápachem H2S a intensivní černí ţivného média, coţ bylo 

pravděpodobně zapříčiněno vznikem druhotných sulfidů. Izoláty SRB byly následně 

několikrát opakovaně destilovány modifikovaným pokovováním. Na základě morfologie, 

která byla vymezena Gramovým barvením a dalšími mikroskopickými pozorováními, jsme 

rozpoznali následující druhy: 

1. Vzorek (VSŢ) – směs Desulfovibio a Desulfotomaculum 

2. Vzorek (Gj) – směs Desulfovibrio, Desulfotomaculum a Desulfosarcina 

3. Vzorek (J) – Desulfovibrio 

Izolované kultury pak byly testovány na schopnost sráţení mědi z roztoku 

v koncentraci 20 mg·l
-1

. Cílem experimentu bylo poznat aktivitu izolátů, jejich efektivitu a 

kinetiku sráţení mědi. Výsledky jsou vidět na obrázku č. 17. Bakterie vykazují vysokou 

aktivitu, proto vysráţely 98-99% mědi z roztoku.  
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Obrázek č. 17: Precipitace Cu
2+ 

s pomocí SRB. 

 Gj- mix rodů Desulfovibrio, Desulfotomaculum a Desulfosarcina z lokality 

Gajdovka (minerální voda).[3] 

 VSŢ- mix rodů Desulfovibrio, Desulfotomaculum z Východoslovenské ţelezárny 

(odpadní vody). 

 J- rod Desulfovibrio z lokality Jánovce (minerální voda). [3] 

5.4.1.4. Vyloučení Cu
2+

 z roztoku 

Mikrobiální sráţení mědi bylo zkoumáno po dobu osmi dní v nespojitém reaktoru 

při teplotě 30º C bez přístupu kyslíku. Anaerobióza byla vygenerována po naočkování díky 

přidání neutrálního plynu (Ar) do reaktoru. Reaktor byl následně hermeticky uzavřen. 

Koncentrace mědi 20 mg·l
-1

 byla vybrána pro testovací vzorek roztoku proto, ţe je to 

průměrná koncentrace mědi v důlních vodách nebo odpadních vodách 

z hydrometalurgických procesů. Roztok byl připraven z CuSO4·5H2O. Zbytková měď 

v roztoku byla měřena pomocí atomové absorpční spektrometrie (spektrometrem 

VARIAN) ve vzorcích odebíraných z reaktoru ve dvanáctihodinových intervalech.  
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5.4.1.5. Mikroskopická pozorování 

Po tepelné fixaci stěru z kultury na mikroskopickém podloţním sklíčku byly 

baktérie obarveny Gramovým barvením a poté pozorovány pod mikroskopem NIKON 

ECLYPSE 400 za pouţití olejové imerze v tisícinásobném zvětšení.  

5.4.1.6. Závěr 

Poznatky A. Luptákové a M. Kušnierové z izolace SRB ze vzorků tří slovenských 

vod a testování jejich kultur na schopnost odstraňovat měď mi dovoluje vynést následující 

závěry: 

● SRB lze nalézt v dostatečném mnoţství v sirných minerálních vodách a průmyslových 

zásobnících odpadních vod. 

● Sníţení aktivity síranů můţe být vyuţito při čištění některých průmyslových odpadních 

vod. 

● Neupravené SRB ze Slovenských zdrojů mohou být efektivně vyuţity k odstranění 98-

99% mědi z roztoku ve dnech statické inkubace. 

Příroda má obrovský biologický potenciál, který můţe být vyuţíván za určitých 

podmínek při čištění znečištěného ţivotního prostředí, které je následkem průmyslové 

činnosti z minulosti i z dnešní doby. [3] 

5.5. Úprava kyselých důlních vod pomocí SRB 

Jedním z největších problémů, které postihují těţební společností na celém světě je 

výskyt a zpracování kyselin v důlních vodách. Tyto kyseliny vystavují odpadní vody 

krutým a extrémním podmínkám, které jsou příznivé pro biologickou aktivitu a musí být 

vhodně a ošetřeny, aby mohl být vypouštěny, protoţe mohou mít váţný dopad na ţivotní 

prostředí. V případě AMD je moţno vyuţít přirozených schopností SRB odstraňovat sírany 

těţké kovy. [8] 

Tato studie byla provedena z kyselé důlní drenáţe, která byla vzata z kalové 

přehrady v Carnoules (Gard, Francie) ze starého polymetalického dolu (Zn, Pb). Přehrada 

se rozkládá na konci údolí, kde pramení řeka Regious. V důsledku toho je vodní zdroj 
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neustále kontaminován kyselinami z AMD a silnými sulfátovými a kovovými 

solubilizátory. Během roku byly zjištěny kolísající koncentrace iontů Fe, Pb, Zn, Mn a As. 

5.5.1. Materiál a metody 

5.5.1.1. Analytické metody 

Aby bylo moţno charakterizovat AMD z pramene Regious, byly do plastových 

lahví o objemu 500 ml odebrány v různých časových intervalech vzorky, a to: 20 ml bylo 

filtrováno pomocí 0,2μm membránových filtrů (GelmanSciences), okyseleno 3 kapkami 

koncentrované HCl pro zachování rozpustnosti kovů a uchováno při teplotě 4ºC do doby 

analýzy ICP (Jobin Yvon JY36 ICP spektrometr). Před analýzou byly vzorky zředěny 

laboratorním ředidlem (Hamilton, micro lab 1000). Před pouţitím byly k vyváţení 

spektrometru pouţity standardní koncentrace. Výsledky jsou vyhodnoceny jako celkové 

koncentrace kovů. Stejná metoda byla pouţita při analýze vzorků v řadě testů a pokusů 

s měřící jednotkou (u vstupních a výstupních vzorků). Pomocí fenantrolinové 

kolorimetrické metody bylo analyzováno Fe
2+

.  

5.5.1.2. Řada testů 

K aktivaci kalů byly provedeny pokusy in vitro vyuţívající původní SRB (z místní 

čističky odpadních vod) jako očkovací látky s různými AMD činiteli jak v lahvích o 

objemu  200 ml, tak ve zkumavkách o objemu 20 ml, inkubovaných při teplotě 30º C. Jako 

zdroj energie byl pouţit laktát. Kvůli určení pH limitů pro proces souvislé úpravy měřící 

jednotky byl zkoumán vliv pH na aktivitu SRB.  

5.5.1.3. Úprava měřící jednotky 

 AMD byly čerpány skrz měřící jednotku sloţených ze dvou sloupců A a B 

instalovaných za sebou (obr. 18) První z nich byl naplněn granulovaným materiálem 

Siporex (0,5-1,5 cm). Tento alkalický minerální produkt je sloţen z hydratovaného 

křemičitanu vápenatého s makroporézní a mikroporézní (2,5 μm) strukturou. Tento 

materiál byl pouţit pro své základní vlastnosti a zejména schopnost neutralizovat kyselost 

vody, coţ je důleţitým faktorem při řízení aktivity SRB. Pak, jak lze vidět na obr. 18, byl 

proud AMD vpuštěn do sloupce B, který obsahoval slámu předem napuštěnou SRB. 
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Podmínky pro fungování sloupců jsou zaznamenány v tabulce č. 4. Vzorky vody byly 

odebrány při vstupu a výstupu ze sloupců A a B a po filtraci analyzovány ICP.  

 

 

Obrázek č. 18: Schematické znázornění měřící jednotky. [3] 

Tabulka č. 4: Provozní podmínky siporexového a slámového sloupce. [3] 

 Sloupec A Sloupec B 

Průměr 2,5 cm 10 cm 

Výška sloupce 1,8 m 1 m 

Průtok 0,1-0,2 l·h
-1 

0,1-0,2 l·h
-1

 

Rychlost proudění 0,05-0,1 m· h
-1

 0,013-0,026 m· h
-1

 

Doba zdrţení 36/18 h 77/38,5 h 
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5.5.2. Výsledky a diskuse 

5.5.2.1. Hodnocení redukce sulfátů 

Očkovací látka SRB 

Z kvalitativní fermentace vyuţívající suspenzi scezeného aktivovaného kalu jako 

zdroje SRB bylo získáno měření aktivovaného kalu jako zdroje SRB. Pokusy anaerobní 

fermentace byly prováděny ve zkumavkách o objemu 20 ml.  Kapalné médium se skládalo 

z: aktivované kalové suspenze (20%), mléčnanu sodného (6g·l
-1

) a ţeleza 25mg·l
-1

.  Jako 

zdroj síry byl pouţit síran sodný (100 mg·l
-1

). Konečný objem média byl 20 ml a pH 6,5. 

Pokusy byly prováděny s i bez přítomnosti sulfátu. Redukce sulfátů se projevila 

v přítomnosti sulfátu jako elektronového receptoru; toto bylo prokázáno zčernáním média 

(tvořením FeS), doprovázeným zápachem charakteristickým pro tvorbu H2S.  Tyto 

jednoduché a kvalitativní pokusy ukázaly, ţe SRB lze snadno najít v aktivovaných kalech.  

Důkazy o sníţení sulfátů a kovů za přítomnosti AMD 

Cílem bylo určit moţnost sníţení sulfátů s vyuţitím aktivované kalové suspenze 

jako zdroje SRB a AMD jako zdroje kovů a sulfátů. 400 ml okyselené vody AMD s pH 3,1 

bylo smícháno s 500 ml aktivované kalové suspense a mléčnanem s konečným pH 5,9 a 

inkubováno bez přístupu kyslíku při teplotě 30º C. Po osmi dnech bylo zaznamenáno 

sníţení sulfátů díky přítomnosti tmavě černé usazeniny. Toto bylo potvrzeno analýzou 

zbytkových rozpustných kovů v médiu (obr. 19). 
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Obrázek č. 19: Experiment se sníţením koncentrací rozpustných kovů a arsenu v průběhu 

redukce síranů. [3] 

Jak je patrno, koncentrace rozpustných kovů Fe, As, Zn se postupně sniţuje. Po 

dvanácti dnech bylo procento efektivity sniţování Fe (76%), As (75%), Zn (99%), Pb 

(93%) a Mn (5%). Ionty Mn zůstaly v rozpustné formě a nebyly pomocí sulfátů sníţeny. Je 

těţké přesně stanovit sníţení pro Pb  vzhledem k jejich nízké koncentraci (0,13 mg·l
-1

). 

Vliv pH a koncentrované AMD na sníţení sulfátů 

Ve zkumavkách o objemu 20 ml obsahujících laktát (1 g·l
-1

) byl zkoumán účinek 

pH a faktor ředění AMD při redukci sulfátů. Ředění AMD bylo mezi 20 aţ 80 obj. % a pH 

se pohybovalo mezi 4,5 a 6,5. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 5. Při nízké 

hodnotě pH ( pH= 4,5) nebyla během sedmi dní patrna ţádná redukce sulfátů. Za stejných 

podmínek se objevilo sníţení sulfátů při pH 5,2, ale probíhalo pomaleji neţ při pH 6,5. 

Zředění AMD je dalším důleţitým parametrem, který stojí za zváţení. Vliv tohoto faktoru 

lze snadno pozorovat při zkoumání kinetiky při sulfátové redukci. Při vysoké koncentraci 

AMD, např. 80%, probíhala redukce pomaleji neţ při 50% nebo 20%. Pokud nebyl 

přítomen zdroj uhlíku např. laktát, nebyla pozorována ţádná reakce.  

Tabulka č. 5: Vliv pH a ředění AMD při sníţení sulfátu. [3] 

Dny 

AMD pH=4,5 AMD pH=5,2 AMD pH=6,5 

Bez 

laktátu 
20% 50% 

Bez 

laktátu 
20% 50% 80% 

Bez 

laktátu 
20% 80% 

1 - - - - - - - - - - 

2 - - - - +++ - - - +++ - 

3 - - - - ++++ ++ + - ++++ ++ 

4 - - - - ++++ ++ + - ++++ +++ 

7 - - - - ++++ +++ ++ - ++++ +++ 

 nezměněné zbarvení -,  

 vznik slabě černého zbarvení +,  

 vznik černého zbarvení ++, 

 intenzivnější zčernání +++, 

 úplné zčernání ++++. 
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5.5.3. Pouţité mechanismy 

V prvním kroku neutralizace s materiálem siporex byly zahrnuty pouze fyzické a 

chemické reakce. Bylo pozorováno, ţe sráţení určité formy ţeleza (nerozpustná 

načervenalá sraţenina) se objevovalo drastičtěji při neutrálním pH. Při dalším zkoumání 

bylo zřejmé, ţe se v tomto kroku objevily mikrobiální procesy. Byly odebrány vzorky 

vytékající AMD ze siporexového sloupce a pozorovány pod mikroskopem. Byla vyčíslena 

hodnota 4·10
4
 bakterií/ml navíc k bičíkatým prvokům. Materiál siporex, který je 

charakterizován slabými aerobními podmínkami, coţ se projevuje nízkým stupněm 

rozpuštěného kyslíku (1-2 ppm O2 v přitékající AMD obsaţeného v zásobovací nádrţi), 

obsahoval mnoho pohyblivých, gramnegativních, pravidelných tyčinkovitých baktérií. V 

mikrobiálním společenství nebyly pozorovány na morfologickém základě ţádné neutrální 

bakterie ţeleza (např. zástupci Gallionella, Leptothrix, Siderocapsa). Pokud vezmeme v 

úvahu mnoţství morfologických kritérií a podmínky dané hodnotou pH pro tuto 

ekologickou “niku”, tak lze většinu těchto bakterií (1-5,5μm) identifikovat jako zástupce 

genu Acidithiobacilli, které jsou známé pro svou schopnost příznivě ovlivňovat oxidaci 

ţeleza. Na druhou stranu můţe Acidithiobacilus ferrooxidans, který je povaţován za 

obligátního aeroba, růst anaerobně na elementární síře a vyuţívat ionty ţeleza jako 

elektronové akceptory. V této současné práci byla tato hypotéza dokázána tím, ţe v horní 

části sloupce se vyskytla tmavozelená sraţenina, která byla povaţována za sraţeninu 

ţeleza. Abychom umoţnili vznik aerobního procesu v siporexovém sloupci, bylo vhodnější 

provést proudové louţení AMD do minerálního materiálu.  

Na slaměném materiálu se očekávalo, ţe se objeví adsorpce a sráţení pro ionty 

arsenu a méně pak pro zinek a olovo. Neočekávaně však AMD z tohoto sloupce 

obsahovala mnoţství bakterií (6·10
4
 buněk/ml) a bičíkaté prvoky podobné těm, které bylo 

moţno pozorovat ve výtoku ze siporexu. Tyto bakterie byly identifikované jako SRB 

(většinou tyčinkovité se zakřivením), vezmeme-li v úvahu anaerobní podmínky, 

přítomnost tmavě zabarvených sraţenin objevujících se v slaměném sloupci a slabý sírový 

zápach v odpadní vodě. Nicméně, redukce sulfátů, která byla pravděpodobně omezena, 

pokud bylo pH nízkých hodnot, nebyla příliš dostatečná pro umoţnění kompletního 

vyloučení kovů (Fe, částečně Zn) jako sulfidů.  
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Závěrem lze říci, ţe přítomnost bakterií v obou sloupcích byla důkazem 

biologických, fyzikálních a chemických procesů. Tato mikrobiální společenství hrají 

pravděpodobně důleţitou roli při vylučování rozpustných kovů, zvláště pak zinku.  

5.5.4. Závěr 

Počátek dolování v polymetalickém dole v Carnoules (sfalerit, galenit, pyrit) se 

datuje na začátek 19. století a jeho ukončení v roce 1963. Během fungování dolu se 

nahromadily miliony tun odpadních materiálů včetně sirných rud.  

Kalová přehrada v Carnoules se nachází na konci údolí, kde pramení řeka Reigous. 

V důsledku toho je vodní zdroj neustále kontaminován kyselinami z AMD a silnými 

sulfátovými a kovovými solubilizátory. Kyselost, která vzniká z podpovrchové oxidace 

sulfidů, způsobuje, ţe voda v Reigous  má kyselost pH 2 – 4, coţ má za následek 

rozpouštění arzenových a těţkých kovů jako jsou Fe, Zn, Pb, Mn. Očividným důkazem 

kontaminace řeky Regious je jeho neţivý ekosystém a ţlutěoranţovočervený sediment tzv. 

„yellow boy“ (hydroxid ţelezitý a podobné směsi jako např. jarosit), který je přítomný 2 

kilometry podél toku řeky a lze jej nalézt dokonce i za soutokem s řekou Amous. 

Řada testů, prováděná in vitro, ukázala, ţe redukce sulfátů se můţe projevit 

dokonce i v přítomnosti vysoké počáteční koncentrace kovů a pH niţším neţ 5,2. Fe, As, 

Zn a Pb se vysráţely jako nerozpustné sulfidy. Při stejných podmínkách v roztoku zůstaly 

ionty Mn.  

Trvalá eliminace rozpustných kovů byla úspěšně provedena s vyuţitím dvou kroků: 

neutralizace AMD pomocí alkalického minerálního materiálu (siporex) a léčbou na 

organickém podkladu (sláma). Sloupce fungovaly v řadě za anaerobních podmínek a nízké 

průtokové rychlosti, coţ umoţnilo naprostou eliminaci arsenu, méně pak olova, zinku a 

ţeleza. Mangan vyloučen nebyl.[3] 
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6. Závěr 

V současné době je produkováno a vypouštěno stále více průmyslových odpadních vod 

s velkým mnoţstvím síranů a těţkých kovů. Sírany jsou vypouštěny z mnoha 

průmyslových odvětví, např.: z koţeluţen, z uhelných elektráren, ze zpracování buničiny a 

papíru. A těţké kovy jsou nejčastěji produkovány z důlních, úpravnických a hutnických 

činností. Tyto kontaminanty mohou způsobovat velké ekologické škody v ţivotním 

prostředí. 

Ve své práci jsem se zaměřila na současnou problematiku znečištění průmyslových 

odpadních vod a moţným řešením tohoto problému pomocí síran-redukujících bakterií. 

Úvodem mé práce jsem se věnovala současnému stavu řešené problematiky. Coţ zahrnuje 

vyuţití síran-redukujících bakterií v průmyslu. Stručně jsem popsala vyuţití SRB pří 

odstranění těţkých kovů z průmyslových odpadních vod, odstranění síranů z odpadních 

vod pomocí síran-redukujících bakterií, výrobu síry a kyseliny sírové z odpadních vod 

pomocí SRB a přípravu flotačních reagencií na bázi síran-redukujících bakterií. 

V další části jsem se věnovala vlastnostem a popisu SRB. Uvedla jsem jejich 

charakteristické vlastnosti, místa, kde se vyskytují.  

Další kapitolu jsem věnovala negativnímu působení síran-redukujících bakterií. 

Stručně jsem popsala, jak mohou tyto bakterie svou přítomností negativně ovlivnit letecká 

paliva a zařízení v letadlech. Dále pak jak mohou způsobovat biokorozi kovových potrubí 

a zařízení. A nakonec jak způsobují biokorozi betonů a stavebních zařízení.  

V poslední kapitole jsem uvedla několik  metod pro odstranění kontaminantů z vod 

pomocí SRB. Čerpala jsem z výzkumů ze Slovenska, kde se věnovali vyuţití síran-

redukujících bakterií v hydrometalurgii a z Francie, kde vyuţily SRB pří úpravě kyselých 

důlních vod.  

Cílem mé práce bylo popsat síran-redukující bakterie a jejich moţné vyuţití při 

odstraňování kontaminantů z průmyslových odpadních vod.   
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