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Anotace 

Zásluhou nové environmentální legislativy, která ukládá podmínky nakládání s 

bateriemi, byly vyvinuty nové metody pro recyklaci baterií. Biohydrometalurgie je novou 

metodou sloužící k ekologické recyklaci vyřazených baterií, při které se využívá činnosti 

mikroorganismů. Využití těžkých kovů z použitých Ni-Cd baterií je velmi problematické, 

jelikož prvky jako Ni a Cd, které tyto články obsahují, jsou toxické a karcinogenní. Cílem 

této práce bylo zjistit možnosti bioloužení Ni-Cd článků pomocí bakterie rodu 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Kyselina, produkovaná v bioreaktoru bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans na Fe2+ jako substrátu, rozpouštěla elektrodový materiál, 

který byl pro vyšší účinnost nadrcen na prášek o velikosti < 0,5 mm. Bioloužení probíhalo 

v bioreaktoru při teplotách 28 °C a 34 °C po dobu 28 dní. Výsledky nám ukázaly, že 

účinnost bioloužení závisí na rychlosti rozpouštění kovů (Ni a Cd) a dosahuje po 28 dnech 

hodnoty 93,56 % u Ni a 66,29 % u Cd. Z výsledků se dá dále vyvodit přímý vliv teploty na 

rychlost rozpouštění kovů. 

Klíčová slova: Bioloužení, Ni-Cd baterie, Acidithiobacillus ferrooxidans 

Summary 

Due to new environmental legislation regulating batteries disposal, some processes were 

developed for the recycling batteries. Biohydrometallurgy is a novel method to ecology 

recycle discarded batteries, in which microorganisms is used. Recycling of heavy metals 

from spent Ni-Cd batteries is a problem, because Ni a Cd are toxic and carcinogenic. The 

aim of this work was study possibilities of Ni-Cd batteries bioleaching by Acidithiobacillus 

ferrooxidans bacteria. The acid produced in acidifying reactor by Acidithiobacillus 

ferrooxidans  with Fe2+ ions as the substrate, dissolve materials electrode powder (size of 

electrode powder was < 0,5 mm). Bioleaching was performed at 28 °C and 34 °C for 28 

days. The results showed that the bioleaching efficiency depend on dissolve of electrode 

material. After 28 days Ni bioleaching efficiency was 93,56 % and Cd bioleaching 

efficiency was 66,29 %.  On the basis of research results it´s possible to predict direct 

influence of temperature on dissolve of electrode materials. 

Keywords: Bioleaching, Ni-Cd batteries, Acidithiobacillus ferrooxidans  



Obsah 

 

1 Úvod a cíl práce .......................................................................................................... 1 

2 Teoretická část ............................................................................................................ 3 

2.1 Zhodnocení problematiky bioloužení .................................................................. 3 

2.1.1 Mechanismus bioloužení .............................................................................. 4 

2.1.2 Teorie rozpouštění ........................................................................................ 5 

2.1.3 Faktory ovlivňující bioloužení ..................................................................... 9 

2.1.4 Způsoby bioloužení .................................................................................... 13 

2.1.5 Acidithiobacillus ferrooxidans ................................................................... 14 

2.2 Ni-Cd baterie ..................................................................................................... 18 

2.2.1 Řešení dané problematiky u nás ................................................................. 18 

2.2.2 Historie Ni-Cd baterií ................................................................................. 19 

2.2.3 Princip a složení Ni-Cd článku .................................................................. 20 

3 Experimentální část ................................................................................................... 25 

3.1 Příprava vzorku ................................................................................................. 25 

3.1.1 Vyjmutí elektrod z kovového obalu ........................................................... 25 

3.1.2 Fragmentace ............................................................................................... 26 

3.1.3 Separace ..................................................................................................... 27 

3.2 Stanovení koncentrací Ni a Cd .......................................................................... 28 

3.3 Adaptace bakterie .............................................................................................. 29 

3.4 Bioloužení Ni-Cd článků ................................................................................... 31 

4 Diskuze ..................................................................................................................... 43 

5 Závěr ......................................................................................................................... 44 

6 Použitá literatura ....................................................................................................... 45 



7 Seznam obrázků ........................................................................................................ 48 

8 Seznam grafů ............................................................................................................ 49 

 

  

  



Seznam použitých zkratek 

Ni-Cd – niklkadmiový akumulátor (článek) 

Li-ion – lithium-iontový akumulátor 

NiMH – nikl-metal hydridový akumulátor 

Li-Pol – lithium-polymerový akumulátor 

Af – Acidithiobacillus ferrooxidans 

At – Acidithiobacillus thiooxidans 

Lf – Leptospirillum ferrooxidans 

SO3
2- - siřičitanový aniont 

S2O7
2- - thiosíranový aniont 

K1 – rovnovážná konstanta 

Ks – součin rozpustnosti 

Kw – iontový součin vody 

η – účinnost 

ICP-AES - atomová emisní spektrometrie s plazmovým budícím zdrojem 

AAS – atomová absorpční spektrometrie 

AF – vzorek Acidithiobacillus ferrooxidans při teplotě 34 °C  

AF2 – vzorek Acidithiobacillus ferrooxidans při teplotě 28 °C 

k – kontrolní vzorek 
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1 Úvod a cíl práce 

Díky nové environmentální legislativě, regulující nakládání s bateriemi, jsou vyvíjeny 

technologické procesy pro jejich recyklaci. K tomu, aby bylo možné provést recyklaci 

baterie, je nutné znát její přesné složení. Problémem je, že zde neexistuje žádný vztah mezi 

velikostí nebo tvarem baterie v závislosti na složení, zároveň také samotné složení baterie 

není konstantní. Výzkum se tedy ubírá směrem k vyvinutí nových recyklačních procesů 

použitelných pro většinu typů baterií [5]. 

Ni-Cd články jsou jedním z typů nabíjecích baterií. Použité Ni-Cd baterie se řadí mezi 

nebezpečný odpad díky velmi vysokému obsahu kadmia, a proto by měla být preferována 

jejich recyklace před ostatními typy baterií (Li-ion, Ni-MH, Li-Pol, a další). Mezi současné 

metody recyklace použitých Ni-Cd baterií patří pyrometalurgie, hydrometalurgie a 

biohydrometalurgie. První ze tří jmenovaných se řadí spíše mezi konvenční metody, 

zatímco poslední metoda, biohydrometalurgie, je novou a slibnou technologií na poli 

recyklace baterií. Tradiční pyrometalurgie je vysoce nebezpečná pro životní prostředí díky 

velkému množství výparů, které unáší částečky kovů do atmosféry. Nesmíme zapomenout 

také na vysokou energetickou náročnost takových procesů. Vakuová metalurgie je 

zvláštním druhem pyrometalurgie, kdy je dosaženo velmi vysoké účinnosti za současného 

snížení dopadů na životní prostředí. Vakuová metalurgie je v současné době ve stádiu 

vývoje a je aplikována za účelem zisku kovu s vysokou čistotou [7]. Předností 

hydrometalurgického zpracování jsou nízké energetické nároky, avšak produktem tohoto 

procesu zpracování jsou kovové sloučeniny (tzv. meziprodukty), které je potřeba dále 

zpracovat. Mezi hlavní biohydrometalurgické procesy patří bakteriální loužení 

sulfidických rud. Jeden z nejdůležitějších mikroorganismů, spojených s tímto procesem, je 

Acidithiobacillus ferrooxidans, který získává energii z oxidace železnatých (Fe2+) a sirných 

sloučenin. Navíc Acidithiobacillus ferrooxidans může ke svému růstu využívat elementární 

síru jako zdroj energie a kyslík jako akceptoru elektronů. Oxidací síry tak vznikají 

sloučeniny síry (SO3
2- a S2O7

2-), zejména pak kyselina sírová jako poslední produkt [17]. 

Další výhodou tohoto kmenu je pozoruhodná tolerance k vysokým koncentracím kovů 

(jako jsou například nikl a kadmium), která může být dále zvýšena adaptací příslušného 

kmene. Tolerance je základní vlastností při použití kontaktních systémů loužení. 



Bc. Radim Jablonka: Získávání Ni z Ni-Cd baterií 

2011  2 

Cílem mého výzkumu je obohatit možnosti biohydrometalurgických procesů zpracování 

Ni-Cd baterií o nové poznatky a poskytnout tak další základní informace pro optimalizaci 

provozních parametrů, zejména pak teploty, která může velmi významně ovlivnit celý 

proces bioloužení.  
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2 Teoretická část 

2.1 Zhodnocení problematiky bioloužení 

V důsledku velkého technologického a průmyslového rozvoje je mnoho průmyslových 

oblastí kontaminováno těžkými kovy a organickými sloučeninami. Hlavním problémem 

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

člověka. Proto je důležité odstranit nebo alespoň minimalizovat množství kovů a 

organických kontaminantů, jež jsou zdraví a životnímu prostředí škodlivé. 

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

(druhořadých) rud, minerálů či elektroodpadů. Znovuzískávání kovů ze sulfidických 

minerálů je založeno na aktivitě chemolitotrofních bakterií a hub. Kromě průmyslové 

aplikace pro zásoby surovin, má bioloužení velký potenciál při remediaci v místech těžby, 

čištění odpadních látek, detoxikaci splaškového kalu, pro čištění půd znečištěných těžkými 

kovy a nově také při recyklaci elektroodpadů. Samotné procesy loužení pak mohou být 

považovány za programy pro čištění životního prostředí. Problémy spojené s bioloužením 

těžkých kovů jsou: 

• kontaminovaná místa jsou velmi odlišná - znečištění organickými látkami, 

• problémy s aplikací - izolace, 

• ekonomická stránka – počáteční investice, 

• časová náročnost, 

ale intenzivní mezioborová spolupráce v základním a aplikovaném výzkumu v 

ekonomicky důležitém poli může znamenat skvělou budoucnost pro tuto novou 

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

• maximální rozsah a poměr degradace odpadů, 

• minimální úroveň toxických látek během procesu. 

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

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

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

svůj valenční stav do podoby, ve které nejsou nebezpečné pro zdraví člověka a životní 

prostředí nebo je lze dále využít (recyklace). V nízkých koncentracích slouží velké 
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množství kovů jako základní součást metabolických procesů, ale ve vysokých 

koncentracích mohou být toxické [2]. 

2.1.1 Mechanismus bioloužení 

Bioloužení sulfidických minerálů se uskutečňuje prostřednictvím dvou mechanismů: 

• přímá oxidace, 

• nepřímá oxidace. 

U přímé oxidace je nutný kontakt bakterie–surovina, zatímco u nepřímé oxidace není 

nutný přímý kontakt bakterie. Hlavní úlohou bioloužení je reoxidace železnatých kationtů 

zpět na železité, stejně jako oxidace elementární síry. Vzniklé železité kationty následně 

fungují jako oxidační činidlo, které oxiduje sulfidické minerály za současné redukce na 

železnaté ionty. Bakterie mají v tomto procesu pouze katalytickou funkci, protože 

několikanásobně urychlují reoxidaci železnatých kationtů na železité. Bez přítomností 

bakterií by reoxidace probíhala velmi pomalu [8]. 

Hlavním principem bioloužení je mikrobiální produkce kyseliny sírové za současného 

loužení kovů. Jako optimální se ukazuje dvoustupňový proces, kde je mikrobiální růst 

oddělen od louženého materiálu (Ni-Cd článku) a nedochází tak k negativnímu působení 

těžkých kovů na mikroorganismus. Proto efektivita bioloužení souvisí s intenzitou 

acidifikace. V bioreaktoru pak acidofilní mikroorganismus oxiduje železnaté ionty na 

železité a dochází tak ke snížení pH, jak je zobrazeno v následujících reakcích [24]. 

2𝐹𝑒2+ + 1
2
𝑂2 +  2𝐻+  → 2𝐹𝑒3+ +  𝐻2𝑂 (1) 

𝐹𝑒3+ +  3𝐻2𝑂 ⇄ 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 +  3𝐻+ (2) 

 

 Přímá oxidace 

Při bioloužení dochází k přímému kontaktu mezi bakterií a povrchem sulfidického 

materiálu (Obrázek 1). Při oxidaci (biochemická reakce při procesu bioloužení) bakterie 

zprostředkovávají přeměnu nerozpustných sulfidů kovů na rozpustné sírany. 

𝑀𝑒𝑆 → 𝑀𝑒2+ +  𝑆2− (3) 
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𝑆2− +  2𝑂2  → 𝑆𝑂42− (4) 

Díky těmto reakcím (rovnice 3, 4) se rovnováha disociace posune ve směru tvorby 

rozpustného síranu, což umožňuje další disociaci sulfidového minerálu (rovnice 5). 

Jedinou podmínkou uskutečnitelnosti je dostatečný přísun kyslíku [21, 6]. 

𝑀𝑒𝑆 + 2𝑂2  → 𝑀𝑒𝑆𝑂4 (5) 

 Nepřímá oxidace 

Při nepřímém způsobu bioloužení vytvářejí bakterie loužící činidlo, které chemicky 

oxiduje sulfidický minerál. Podstatou je oxidace substrátu síranem železitým za vzniku 

síranu příslušného kovu, síranu železnatého a v případě sulfidů také elementární síry S0 

(rovnice 6). Mikroorganismy opakovaně oxidují dvojmocné železo na trojmocné. Tyto 

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

podle následující rovnice: 

𝑀𝑒𝑆 + 2𝐹𝑒3+ +  𝐻2 +  2𝑂2  → 𝑀𝑒2+ +  2𝐹𝑒2+ +  𝑆𝑂42− +  2𝐻+.         (6) 

Při nepřímém způsobu bioloužení není mikroorganismus v přímém kontaktu 

s povrchem louženého minerálu (Obrázek 1). Mikroorganismy tedy mají pouze 

katalytickou funkci, protože napomáhají reoxidaci železnatých kationtů na železité [6]. 

 
Obrázek 1 Vizuální schéma přímého a nepřímého mechanismu bioloužení [6] 

2.1.2 Teorie rozpouštění 

Biohydrometalurgické zpracování použitých Ni-Cd baterií se zabývá rozpustností Ni a 

Cd hydroxidů, přítomných v aktivním elektrodovém materiálu a zároveň i niklu, 

rozptýleného v elektrodách. Chování těchto pevných fází během bioloužení lze 

předpovídat (vypočítat) z rovnovážných dat. Pro zjednodušení výpočtů lze použít molární 

koncentrace iontů místo aktivit. Loužení kovových hydroxidů M(OH)2, kde M = Ni, Cd 

nebo Co, může být shrnuto následující reakční rovnováhou: 
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M(OH)2(s) + 2H+
(aq) = M2+

(aq) + 2H2O, (7) 

reprezentovanou příslušnou konstantou K1, kde: 

K1 = [M2+] / [H+]2. (8) 

Podle definice rozpustnosti produktu Ks, pro ionty M(OH)2, je hodnota: 

 Ks = [M2+] ∙ [OH-]2 = [M2+] ∙ Kw
2/[H+]2. (9) 

Z toho vychází vztah pro K1, kdy K1 = Ks/ Kw
2, který může být zapsán jako: 

[M2+] / [H+]2 = Ks / Kw
2. (10) 

Takto lze vypočítat koncentraci kovových iontů M2+ v roztoku při 25 °C pomocí 

rovnice: 

[M2+] = Ks / (102pH-28), (11) 

kde jsou rozpustnosti produktů (Ni, Cd a Co hydroxidy) získány z termodynamických 

dat [19]. Tuto rovnici lze použít jako ukázku toho, že vypočítané koncentrační rovnováhy 

M2+ závisí na rovnováze konstant rozpustnosti M - hydroxidů. Děje se tak díky 

specifickým reakcím, které nastanou ve vodní fázi, kdy aniont pevné látky (OH-) má s 

loužicím činidlem (H+) přesně definovaný vztah. Použití této metodiky by mělo brát v 

úvahu prahové koncentrace M2+, dané rozpustností kovových sulfátů (které jsou nad 100 

g/l pro všechny tři kovy). Vzhledem k podmínkám experimentu a složení elektrod, tak 

koncentrace kovů v roztoku budou velmi daleko od těchto limitů a krystalizace MSO4 

nemusí být zahrnuta do výpočtů. 

Výpočet koncentrací pro Ni, Cd a Co lze považovat za funkci pH (Graf 1). Jak je patrné 

z grafu, tak Ni, Cd a Co hydroxidy jsou velmi dobře rozpustné ve zředěných kyselinách. 

Pro hodnoty pH = 6 – 6,5 je možné dosáhnout maximální koncentrace kovů v roztoku, což 

ukazuje, že podmínky rozpustnosti jsou dostatečné. 
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Graf 1 Vpočtené koncentrace kovů jako funkce pH při 25 °C, rozpuštěné M - hydroxidy 

 

Ni, který je v kovové formě, se během loužení stane dvojmocným, a proto mohou být 

podmínky rozpustnosti vypočteny z potenciál–pH diagramu (Graf 2). Na grafu jsou 

zobrazeny také dvě různé koncentrace Ni iontů (25 a 50 g.l-1), které reprezentují typické 

složení loužicího roztoku v uvažovaném procesu a dále pak termodynamická data získána 

z literatury. Z grafu (Graf 2) je patrné, že stabilní oblast Ni2+ je obklopena mezemi vodní 

stability (water stability limits), které označují proveditelnost oxidace niklu kyselinou. Pro 

pH > 4,3 nebo 4,4 (průsečík rovnováhy Ni°/Ni2+ a H2O/H2 pro obě koncentrace Ni2+) 

nastává samovolně následující reakce [14]: 

Ni0
(s) + 2H+

(aq)  = Ni2+
(aq) + H2(g). (12) 



Bc. Radim Jablonka: Získávání Ni z Ni-Cd baterií 

2011  8 

 
Graf 2 E-pH diagram při 25 °C pro Ni-H2O systém 

Odhad teoretických výnosů loužení je uskutečněn pro podmínky, které odpovídají 

t = 25 °C a poměru l/s = 20 l/kg. Rozpouštění M – hydroxidů bylo odhadnuto podle výrazu 

rovnováhy (rovnice 12). Pro Ni byla rozpustnost kovové fáze vypočtena z 

elektrochemických dat použitím Nernstovi rovnice na rovnici: 

log[Ni2+] = ΔE0/0.0296 – 2pH, (13) 

kde ΔE0 je příslušný standardní rozdíl elektromotorického napětí (ΔE0 = Ek – Ea). Ve 

všech případech odhadu koncentrace každého kovu (𝜂) jako funkce pH, se vycházelo z 

počátečního složení: 

 𝜂 (%) = 100 ∙ [M2+] ∙ l/s ∙ Mw/xw, (14) 

kde l/s představuje poměr kapalné/pevné fáze (objem/váha), Mw je molární hmotnost 

daného kovu a xw příslušný hmotnostní zlomek. Získané výsledky jsou prezentovány 

v grafu (Graf 3). V případě Ni jsou zobrazeny dvě koncentrace díky přítomnosti Ni0 a 

Ni(OH)2 v roztoku. Celková účinnost loužení Ni byla zpracována s ohledem k faktu, že 

33 % Ni bylo přítomno ve formě hydroxidu a 67 % v pevné kovové formě [14]. 
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Graf 3 Simulace loužení Ni, Cd a Co přítomných v elektrodách jako funkce pH, při 25 °C a poměru l/s = 

20 l/kg [14] 

2.1.3 Faktory ovlivňující bioloužení 

Účinnost a efektivita bioloužení závisí zejména na biologické aktivitě mikroorganismů 

a na chemicko-mineralogickém složení suroviny, která podléhá bioloužení. Maximální 

efektivity tedy může být dosaženo pouze tehdy, jestliže jsou splněny veškeré podmínky 

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

mikroorganismů. Vždy se budou v dané směsi vyskytovat inhibitory, které budou 

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

eliminovat negativní vlivy na rychlost růstu. Mezi základní faktory, které jsou nezbytné 

pro optimální průběh procesu bioloužení, patří [2]: 

• živiny, 

• přístup kyslíku a oxidu uhličitého, 

• pH, 

• teplota, 

• minerální substrát, 

• obsah těžkých kovů, 
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• použitý mikroorganismus. 

Hodnota pH 

Hodnota pH přímo ovlivňuje růst mikroorganismů a je tedy přímo závislá na typu 

použitého mikroorganismu. Většina bakterií používaných při bakteriálním loužení má 

nejvyšší růstovou rychlost při velmi nízkých hodnotách pH. Jedná se o tzv. acidofilní 

mikroorganismy. Jak je patrné z následujícího grafu (Graf 4), tak hodnota pH v průběhu 

procesu bioloužení klesá s časem. Pokles hodnoty pH je způsoben tvorbou „zásobní“ 

kyseliny. V prvních dnech bioloužení je pokles relativně strmý, avšak později se pokles 

vyrovnává. 

 
Graf 4 Změna hodnoty pH v čase v bioloužícím reaktoru 

Teplota 

V procesu bioloužení hraje teplota společně s hodnotou pH jednu z nejdůležitějších rolí, 

jelikož určuje, zda dojde k růstu mikroorganismu nebo naopak k jeho odumírání. Proto je 

hodnota teploty vždy limitována použitým mikroorganismem, jak je patrné z grafu 

(Graf 5). 
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Graf 5 Vliv teploty na rychlost růstu mikroorganismu 

Vzhledem k povaze většiny mikroorganismů, jež jsou mezofilní, nelze použít vyšší 

teploty. Jak ukazuje graf níže (Graf 6), tak teplota je klíčovým faktorem v procesu loužení. 

Ve výsledku nezáleží ani tak na síle kyseliny nebo pH, ale zejména na teplotě, kdy 

účinnost loužení roste s teplotou. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při teplotách kolem 

95 °C [13]. 

 
Graf 6 Účinnost loužení Ni jako funkce času, při různých teplotách a koncentracích kyseliny sírové  

 (l/s = 17 l/kg) [13] 
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Pro proces bioloužení jsou však teploty nad 35 °C nevhodné (v případě využití 

Acidithiobacillus ferrooxidans), a proto je potřeba najít maximum, kdy je daný 

mikroorganismus schopen účinně pracovat. Jak dokazuje studie bioloužení alkalických 

článků (Graf 7a,b), tak vyšší teplota dokáže zvýšit účinnost bioloužení až o 18,9 % (v 

případě manganu), respektive 15,5 % (pro zinek) [11].  

 

Graf 7a,b Vliv teploty a redukčního činidla na bioloužení Zn pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans [11] 

Použitý mikroorganismus 

Specifickým faktorem, který ovlivňuje proces bioloužení, je použitý mikroorganismus. 

Ten musí splňovat několik podmínek, mezi které patří např.: 

• tolerance vůči louženému kovu, 

• cena. 

Pro optimální činnost mikroorganismu, je potřeba zajistit správnou teplotu a pH. Jak již 

bylo zmíněno výše, tak hodnoty pH se odvíjejí od typu použitého mikroorganismu a 

v některých případech použití acidofilních mikroorganismů (pH < 6) napomáhá urychlit 

samotný proces několikanásobně rychleji než při použití jiných, např. neutrofilních, 

mikroorganismů. Pro teplotu platí, že čím vyšší teplota, tím vyšší účinnost, avšak společně 

s teplotou rostou i celkové náklady na celý proces, a proto je potřeba důkladně probrat 

veškeré aspekty, které jsou s danou problematikou spjaty. Jak dokazují následující grafy, 

na kterých jsou srovnávány mezofilní (Graf 8a) a termofilní mikroorganismy (Graf 8b), tak 

rostoucí teplota nemusí notně znamenat vyšší účinnost (bioloužení Cu z chudé rudy). Pro 

bioloužení mezofilními mikroorganismy (Af, At, a Lf) byla použita teplota 35 °C a 

v případě termofilních mikroorganismů (Sulfolobus/Acidianus, Lf) 50 °C [20]. 



Bc. Radim Jablonka: Získávání Ni z Ni-Cd baterií 

2011  13 

 

Graf 8a,b Účinnost bioloužení mezofilními (nalevo) a termofilními (napravo) bakteriemi [20] 

2.1.4 Způsoby bioloužení 

V laboratorních podmínkách 

Loužení v laboratoři se provádí ve statických nebo třepacích láhvích či nádržích nebo 

lze použít menší průtokové reaktory. Ve většině případů se jedná o diskontinuální postupy. 

Před uvedením do praxe jsou nezbytné laboratorní testy, které mohou být prováděny: 

• v baňkách, 

• v perkolátorech, 

• pomocí ponorného loužení. 

 V poloprovozu 

Loužení v poloprovozech je velmi podobné jako laboratorní loužení, avšak samotný 

proces loužení probíhá v zařízeních pro větší objemy. Dále se může použít sériové 

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

• loužící kolony. 

 Průmyslové loužení 

Využití znalostí z laboratorního a poloprovozního loužení v praxi: 

• loužení na haldách, 

• loužení jemnozrnných rud, tzv. „heap leaching“, 

• loužení v podzemí, tzv. „in situ“, 

• loužení v nádržích. 

Loužení v perkolátorech 

Jedná se o nejčastěji používaný způsob loužení v laboratorních podmínkách. Perkolátor 

(Obrázek 2) může pojmout 200 – 600 g rudy a přibližně stejné množství roztoku. Samotný 
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perkolátor je složen ze skleněného válce s perforovaným porcelánovým dnem nebo 

skleněnou fritou. Do spodní části se umístí rozemletá ruda (do ½ až ⅔). Postranními 

trubicemi se vhání pod tlakem vzduch obohacený oxidem uhličitým, který s sebou strhává 

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

závisí na pórovitosti materiálů, obsahu jílů, výše náplně kolony a tlaku vháněného vzduchu 

[6]. 

 
Obrázek 2 Perkolátor [6] 

2.1.5 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Acidithiobacillus ferrooxidans (Obrázek 3) jako první izolovali v roce 1947 Colmer a 

Hinkle z uhelných drenážních vod. Acidithiobacillus ferrooxidans se vyskytuje zejména 

v místech ložisek sulfidických rud. 

Acidithiobacillus ferrooxidans je acidofilní, mezofilní, gram negativní, obligátně 

chemolitotrofní, autotrofní gamma-proteobakterie. Optimální pH leží v rozmezí 1,8 - 2,5. 

Teplotní optimum se pohybuje v rozmezí 28 °C až 35 °C. Rozmnožování probíhá 

nepohlavně. Energii získává především oxidací železnatých rud a redukovaných sirných 

sloučenin [5]. Maximálního růstu Acidithiobacillus ferrooxidans (Graf 9) může být 

dosaženo již po 14 dnech kultivace, avšak ve většině případů je doba mnohem delší. Vždy 

však záleží na konkrétním typu bakterie [23]. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezofiln%C3%AD_bakterie&action=edit
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Obrázek 3 Acidithiobacillus ferrooxidans pod elektronovým mikroskopem [6] 

 
Graf 9 Růstová křivka Acidithiobacillus ferrooxidans 

Tolerance Acidithiobacillus ferrooxidans k vybraným kovům 

Při oxidaci železnatých iontů je Acidithiobacillus ferrooxidans schopen tolerovat 

vysoké koncentrace Zn, Ni, Cu, Co, Mn a Al (více než 10 g.l-1). Stříbro a anionty Te, As a 

Se jsou toxické již v koncentracích 50 – 100 mg.l-1. Mo (jako molybdenan) je toxický již 

při koncentracích pod 5 mg.l-1. Adaptací na Zn, Ni nebo Cu během oxidace železa lze 

zvýšit toleranci k mnoha dalším kovům [22]. 

Tolerance ke kovovým iontům během oxidace železa je zobrazena v tabulce 

(Tabulka 1). Tato tabulka ukazuje, jak vysoce je Acidithiobacillus ferrooxidans tolerantní 

ke kationtům těžkých kovů, zatímco k jiným kovům (např. kovy alkalických zemin) je 

naopak velmi citlivý. 
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Tabulka 1 Inhibiční úroveň vybraných kovů během oxidace železa pomocí Acidithiobacillus Ferrooxidans 
[22] 

Použitá půda Kov 
Maximální koncentrace 

(mg.l-1) 

ZnSO4.7H2O Zn > 10000 

NiSO4.6H2O Ni > 10000 

CuSO4.5H2O Cu > 1000 

CoSO4.7H2O Co > 10000 

MnSO4.4H2O Mn > 10000 

Al2(SO4)3.16H2O Al > 10000 

UO2SO4.3½ H2O U < 700 

Ag2SO4 Ag < 50 

NaAsO2 As < 200 

Na2MoO4.2H2O Mo < 5 

 

Srovnání tolerance Acidithiobacillus ferrooxidans k Zn, Ni, Cu a Co je zobrazeno 

v grafu (Graf 10). Jak je patrné, tak kovové kationty prodlužují lag fázi Acidithiobacillus 

ferrooxidans, obzvláště pak Cu a Co [22]. 

 
Graf 10 Oxidace železa pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans v přítomnosti těžkých kovů. 1 = Fe - 

kontrola, 2 = Zn 5 g.l-1, 3 = Ni 5 g.l-1, 4 = Cu 5 g.l-1, 5 = Co 5 g.l-1 [22] 
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Adaptace Acidithiobacillus ferrooxidans na Ni a Cd 

Produkce kyseliny sírové pomocí kultury Acidithiobacillus ferrooxidans na elementární 

síře není potlačena Ni v koncentracích mezi 0,050 - 2,0 g.l-1. Na druhou stranu, Cd je 

mnohem toxičtější než Ni a to již pro koncentrace vyšší než 1 g.l-1. Produkce kyseliny 

sírové dosahuje po 11 dnech inhibice (poměr produkce kyseliny v kontrolním vzorku ku 

vzorku s kulturou) 73 % (pro 1 g.l-1 Cd2+), respektive 68 % (pro 2 g.l-1 Cd2+). Pokud by 

byly koncentrace Cd vyšší než 3 g.l-1, tak by nebyl pozorován žádný růst buněk. Graf 11 

ukazuje vývoj Ni-resistence a Cd-resistence Acidithiobacillus ferrooxidans vypěstovaném 

na elementární síře. Každý bod odpovídá době, kdy bakteriální kultura dosáhla populace 

alespoň 5x108 buněk na ml-1 a pH menší nebo rovno 1, během 3 nebo 4 dní. Toto chování 

(podobné kontrole bez Ni a Cd) je považováno za odpovídající růst. Ve shodě s vyšší 

citlivostí, Acidithiobacillus ferrooxidans vyžaduje více času na adaptaci Cd2+ než na 

adaptaci Ni2+ [3]. 

 

Graf 11 Adaptace Acidithiobacillus ferrooxidans na Ni2+ a Cd2+- každý bod určuje čas, kdy došlo k 

adekvátnímu bakteriálnímu růstu [3] 
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2.2 Ni-Cd baterie 

2.2.1 Řešení dané problematiky u nás 

Veškeré aktivity spojené s likvidací baterií a akumulátorů v České Republice, včetně 

Ni-Cd baterií, se řídí podle zákona č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon v §31, respektive §31j o zpracování a materiálovém využití odpadních baterií nebo 

akumulátorů, ukládá výrobcům povinnost na vlastní náklady zajistit sběr, zpracování a 

materiálové využití baterií nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných technik. Na 

základě tohoto zákona vzniklo v České Republice několik kolektivních systémů, které 

zajišťují zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů. Mezi nejznámější organizace patří 

REMA battery, s.r.o. a ECOBAT. Obě tyto organizace jsou neziskové a jejich činnost je 

provozována na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí [12]. 

Životní cyklus baterie končí v současnosti v recyklačních závodech, kde dochází 

pomocí metalurgických či chemických procesů k oddělení kovové sloučeniny, ze kterých 

se následně vyrobí nové výrobky (baterie). 

Jak je patrné z grafu vybraných akumulátorů u organizace ECOBAT (Graf 12), tak více 

než 85,4 % všech akumulátorů, tj. 2252 tun, končí každý rok mimo sběrný dvůr a pouhých 

14,6 %, tj. 386 tun se povede vybrat pomocí zpětného odběru. Přitom směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních 

bateriích a akumulátorech, jenž je implementována v zákoně 297/2009 Sb., udává 

povinnost všem státům Evropské unie do roku 2012 dosáhnout 25 % zpětného odběru. Do 

roku 2016 je tato hodnota dokonce 45 % [4, 19]. 
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Graf 12 Graf vybraných akumulátorů v roce 2009 (t/rok) [4] 

2.2.2 Historie Ni-Cd baterií 

Prvním, prakticky použitelným, alkalickým akumulátorem se stal na počátku 20. století 

tzv. Edisonův železoniklový akumulátor, jehož elektrolytem byl roztok hydroxidu sodného 

(NaOH). Záměnou sloučenin železa, jako aktivní složky záporné elektrody kadmiem, 

vytvořil Švéd W. Jungner mnohem dokonalejší niklkadmiový akumulátor. Průmyslová 

výroba hermetických akumulátorů se rozvinula po druhé světové válce především ve 

Francii a v Německu. Namísto roztoku NaOH je jako elektrolyt Ni-Cd akumulátorů 

používán ve většině případů vhodnější roztok hydroxidu draselného (KOH). 

V bývalém Československu byly první hermetické akumulátory vyvinuty a vyráběny v 

národním podniku Bateria Slaný na počátku šedesátých let minulého století. V 

sedmdesátých létech byl v tomtéž podniku ukončen vývoj s následující výrobou 

hermetických akumulátorů se sintrovanými elektrodami. Tyto akumulátory byly původně 

určeny pouze pro vojenské aplikace, později byla část produkce uvolněna i pro civilní trh. 

Po stránce technických parametrů je možné tyto výrobky zařadit mezi světovou špičku, 

přesto musela být výroba všech Ni-Cd akumulátorů v Baterii Slaný počátkem 

devadesátých let ukončena pro nedostatek prostředků k vybudování nezbytných 

ekologických staveb potřebných k zamezení úniku škodlivin, vznikajících v průběhu 

výrobního procesu do životního prostředí. V současné době výroba Ni-Cd akumulátorů 

386

2252

vybráno (t/rok)

skládka/domáctnost (t/rok)
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opět probíhá, avšak vyrobené články jsou pouze pro průmyslovou aplikaci. Tato podmínka 

vyplývá ze zákona 297/2009 Sb. [1]. 

2.2.3 Princip a složení Ni-Cd článku 

 Princip 

Elektrochemicky aktivní složkou kladné elektrody je ve vybitém stavu hydroxid 

nikelnatý, záporné elektrody pak hydroxid kademnatý. Elektrochemické děje v průběhu 

nabíjení a vybíjení je možné velmi zjednodušeně popsat pomocí následující rovnice: 

2 Ni(OH)2 + Cd(OH)2 2 NiOOH + Cd + 2H2O        (15) 

Vedle elektrochemicky aktivní složky obsahují elektrody další materiály, které vytvářejí 

vodivou složku, nosný skelet a proudový kolektor. Elektrolytem hermetických 

akumulátorů je ve většině případů hydroxid draselný (KOH), rozpuštěný ve vodě. Mezi 

elektrody jsou vloženy separátory (nylon, propylén), které oddělují kladný a záporný 

elektrodový systém a současně slouží jako nosič elektrolytu. Při nabíjení se aktivní složka 

kladné elektrody, hydroxid nikelnatý, mění na nikl-oxid-hydroxid (dvojmocný nikl 

přechází na trojmocný) a hydroxid kademnatý na kovové kadmium. Tyto děje však mohou 

probíhat pouze do plného nabití elektrod (rovnice 15). 

Pokud nabíjení pokračuje i po plném nabití elektrod, dochází k přebíjení, při kterém se 

začne rozkládat elektrolyt – dochází k elektrolýze vody, jejímž důsledkem je vývoj kyslíku 

na kladné a vodíku na záporné elektrodě. U otevřených akumulátorů jsou takto vznikající 

plyny odváděny do okolní atmosféry. V hermetických akumulátorech se využívá 

schopnosti záporné elektrody (kadmia) vázat kyslík uvolňující se na kladné elektrodě při 

přebíjení (rovnice 16). Tento děj se nazývá rekombinace. 

Záporná elektroda: O2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH- (16) 

Kapacita elektrod musí být nastavena tak, aby při dosažení plného nabití kladné 

elektrody existovala v záporné elektrodě část aktivní hmoty v nenabitém stavu, to 

znamená, že záporná elektroda musí mít vůči kladné elektrodě větší kapacitu. Chemické 

děje probíhající při přebíjení hermetických Ni-Cd akumulátorů je možné velmi 

zjednodušeně popsat celkovou rovnicí: 

2 Cd + H2O + O2 → 2 Cd(OH)2. (17) 
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Výsledným dějem je to, že kyslík uvolněný při přebíjení na kladné elektrodě je vázán na 

elektrodě záporné. Při tom je kovové kadmium vznikající jako produkt nabíjení záporné 

elektrody oxidováno na Cd(OH)2, čímž je zabráněno jejímu plnému nabití s následujícím 

přebíjením a nežádoucím vývojem vodíku. Tento pochod se nazývá rekombinace. Z 

vnějšího pohledu se proces přebíjení hermetických akumulátorů jeví tak, že článku je 

dodávána elektrická energie, která se přeměňuje v teplo a článek se zahřívá. 

 Složení 

Jak je patrné z obrázku (Obrázek 4Obrázek 4 Konstrukce Ni-Cd baterie [SANYO]), Ni-Cd 

akumulátor je složen ze tří vrstev. Kladnou elektrodu tvoří hydroxid niklu, zápornou 

jedovaté kadmium. Obě elektrody jsou odděleny separátorem obsahující elektrolyt 

hydroxid draselný. Elektrody jsou spojeny s kladným a záporným vývodem (pólem). 

Jmenovité napětí článku je přibližně 1,2 V – je-li zapotřebí vyšší napětí, spojuje se více 

článků za sebou ve formě akumulátorové baterie. 

• Záporná elektroda – Cd destička. 

• Kladná elektroda – NiO(OH). 

• Elektrolyt – KOH. 

• Separátor – nylon, polypropylén. 

Výhodou oproti ostatním typům baterií je vysoká proudová zatížitelnost a odolnost vůči 

mrazu až do -15 °C. Navíc snese pětkrát rychlejší nabíjení než typ Ni-MH a až dvacetkrát 

razantnější než lithiová varianta - samozřejmě za předpokladu, že máte nabíječku schopnou 

dodávat potřebně velký proud [9]. 
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Obrázek 4 Konstrukce Ni-Cd baterie [SANYO] 

Kovové součásti nalezené v reprezentativních vzorcích použitých Ni-Cd baterií, 

analyzované pomocí ICP-AES, jsou zobrazeny v grafu zastoupení kovů (Graf 13). Fe je 

včetně železa obsaženého v železném obalu. Li, Mn, Zn a Co byly pozorovány a označeny 

jako ostatní kovy. Přítomnost těchto kovů můžeme připsat ke skutečnosti, že desky nebyly 

předběžně zpracovány, a tak mohou být kontaminovány elektrolytem nebo pastou, která je 

pokrývá. Výsledky nám říkají, že průměrné zastoupení prvků Cd, Ni, Fe a dalších kovů v 

použitých Ni-Cd bateriích je 17,6 %, 20,4 %, 31,6 % a 2,6 % (Graf 13). Díky toho nám 

efektivní recyklace těchto prvků nepřináší pouze environmentální výhody, ale také 

ekonomický zisk [3]. 

 

Graf 13 Zastoupení kovů v reprezentativních vzorcích Ni-Cd článků [3] 

Nikl 

Nikl je lesklý, stříbrný ložiskový kov s atomovým číslem 28 a atomovou hmotností 

58,6934. Jeho elektronová konfigurace je 3d84s2. Jednou z jeho velkých metalurgických 

výhod je vysoký bod tání, který činí 1453 °C, dále pak vysoká odolnost proti korozi a 

oxidaci, dobrá tepelná a elektrická vodivost, feromagnetické vlastnosti, snadné galvanické 

pokovování, vynikající mez pevnosti a houževnost při zvýšených teplotách. Nikl lze získat 

ze sulfidických a lateritových (oxidických) rud. 

2 𝑁𝑖3𝑆2 +  7 𝑂2  → 6 𝑁𝑖𝑂 + 4 𝑆𝑂2 (18)  
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𝑁𝑖𝑂 + 𝐶 → 𝑁𝑖 + 𝐶𝑂 (19) 

Nikl je ve svých sloučeninách převážně dvojmocný. Od tohoto mocenství se odvozují 

zejména všechny jednoduché nikelnaté soli, jejichž hydráty a také vodné roztoky jsou 

světle zelené. Toto zabarvení tedy přísluší hydratovaným iontům Ni. Bezvodé soli jsou 

většinou zabarveny jinak.  

 Téměř všechny soli niklu mohou tvořit adiční, resp. koordinační sloučeniny, a to jak 

soli typu amosloučenin (k nim v podstatě patří také "jednoduché soli", pokud jsou 

hydratované), tak typu acidosloučenin. 

Jako produkt je nikl dostupný ve formě katod, prášku, briket a pelet. Dalšími produkty 

mohou být například sloučeniny niklu s železem apod. Největší využití nachází nikl u 

nerezové oceli, neželezných slitin a slitin využívaných ve stavebním průmyslu, v letectví a 

armádě, nebo jako palivový článek či součást baterií. Další slitiny niklu jsou pak 

významnou surovinou v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu [18]. 

Kadmium 

 Kadmium je bílý, lesklý kov. Na vzduchu se však stává jeho povrch brzy matným 

tvorbou tenké vrstvy oxidu. Kadmium je poměrně měkké, lze z něj nožem odkrajovat 

třísky a zároveň velmi tažné. Pevnost čistého kadmia je malá, avšak značně stoupá 

sléváním se zinkem. Kadmium se velmi snadno svařuje. Má teplotu tání 320,9 °C, teplotu 

varu 767 °C a ve vakuu sublimuje již při 164 °C.  Dříve se při přípravě kadmia vycházelo 

téměř všeobecně ze zinkového prachu získaného při hutnické výrobě zinku destilačním 

způsobem. Dnes se postupuje převážně elektrolytickou cestou spolu s elektrolytickým 

získáváním zinku: 

𝑍𝑛𝑂 +  𝐻2𝑆𝑂4  → 𝑍𝑛𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂. (20)  

Na vzduchu hoří kadmium červeným plamenem za vzniku hnědých dýmů oxidu 

kademnatého (CdO). 

V elektrochemické řadě napětí stojí kadmium před vodíkem. Přesto je ušlechtilejší než 

zinek, a proto se jím vylučuje z roztoku. Kadmium se rozpouští stejně jako zinek v silných 

zředěných neoxidujících kyselinách za vývoje vodíku. Zcela čisté kadmium se v 

neoxidujících kyselinách nerozpouští, právě tak jako čistý zinek. 
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 Kadmium má dnes použití hlavně k ochrannému pokovování proti korozi. Uplatnění 

kadmia v této oblasti, která se mu otevřela teprve v několika posledních desetiletích, vedlo 

nejen ke zlepšení jeho výroby zavedením elektrolytického způsobu, ale především k jejímu 

mohutnému vzrůstu. Kadmium slouží k ochraně před korozí, zejména u součástí 

automobilů, letadel, strojů, elektrických a fotografických přístrojů, klavírních strun, šroubů 

a přesných přístrojů. Nesmí se ho však používat na předměty, které přicházejí do styku s 

potravinami, protože snadno reaguje s kyselinami a vzniklé sloučeniny kadmia jsou prudce 

jedovaté [16]. 
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3 Experimentální část 

Jak už bylo zmíněno v úvodu, tak objektem této práce jsou Ni-Cd baterie 

(akumulátory), které obsahují široké spektrum kovů, zejména pak nikl a toxické kadmium. 

Pro samotný experiment byly vybrány použité akumulátory SANYO N-1700SCR 

(Obrázek 5), jehož parametry jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 2). 

 

Obrázek 5 Akumulátor SANYO N-1700SCR 

 
Tabulka 2 Specifikace akumulátoru N-1700SCR (SANYO) 

Kapacita 1700 mAh 

 

Napětí 1,2 V 

Váha 55 g 

Rozměry 

Výška 42 

Průměr 22 

Vnitřní průměr 10 

3.1 Příprava vzorku 

3.1.1 Vyjmutí elektrod z kovového obalu 

Každý článek (akumulátor) se skládá z elektrod a kovového obalu, který chrání 

elektrody. Aby bylo možno s elektrodami dále pracovat, je potřeba zbavit článek jeho 

obalu. V případě velkých olověných baterií se používá k vyjmutí obsahu baterie její vlastní 

váha, respektive pád z výšky, kdy dojde k vylití obsahu do předem určené jímky. V tomto 

případě bylo k odstranění kovového obalu z Ni-Cd článků použito technologie řezání 



Bc. Radim Jablonka: Získávání Ni z Ni-Cd baterií 

2011  26 

vysokotlakým vodním paprskem. Pracoviště na řezání vodním paprskem je vybaveno 

pracovním stolem firmy PTV spol. s.r.o. ze starší modelové řady Smart Jet (Obrázek 6), 

řídící jednotkou Provit 5600 od firmy B&R a čerpadlem H2O Jet inc. 

 
Obrázek 6 Pracoviště na řezání vodním paprskem, řezací hlava 

Řezání kovového pláště bylo provedeno pod tlakem 3500±20 bar ve dvou fázích. V 

první fázi pomocí dvou příčných řezů po obvodu článku a ve druhé fázi jedním podélným 

řezem. Výsledek je možno vidět na obrázku níže (Obrázek 7). 

  
Obrázek 7 Zleva: článek zbavený etikety, článek zbavený kovového obalu, kovový obal odstraněný vodním 

paprskem 

3.1.2 Fragmentace 

Problémem při loužení článků může být jeho samotná stavba. Aby byla účinnost 

procesu bioloužení maximální, je potřeba zajistit maximální možnou plochu styku článku 

s loužícím roztokem. Vzhledem ke konstrukci článku je potřeba provést fragmentaci na 

menší části. 
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Pro provozní fragmentaci článku by bylo ideální použít čelisťový drtič nebo podobné 

zařízení, které dokáže pracovat kontinuálně. Pro náš experiment však byl použit způsob 

jednorázového rozebrání článku pomocí nůžek na železo (Obrázek 8). Jednotlivé 

elektrodové desky se oddělily a následně ručně nastříhaly. Výsledkem byly fragmenty o 

velikosti 2 – 15 mm (Obrázek 9). 

 
Obrázek 8 Elektrodový plátek 

 
Obrázek 9 Fragmenty o velikosti 2 - 15 mm 

3.1.3 Separace 

Pro dosažení lepších výsledků, a zejména pro jednodušší stanovení obsahu kovů, je 

potřeba oddělit katodu a anodu. Toho lze snadno dosáhnout pomocí kulového mlýnu a 

vibračního třídiče. Kulový mlýn (Obrázek 10a) dokáže snadno oddělit kladnou elektrodu 

od elektrody záporné, protože kladná elektroda je tvořena práškovým NiO(OH), zatímco 

záporná elektroda je tvořena kovovým kadmiem, které je velmi měkké a tažné, a tudíž jej 

nelze kulovým mlýnem jakkoliv narušit. 
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Použitím vibračního třídiče se sítem o velikosti 0,500 mm dojde k odseparování obou 

elektrod (Obrázek 10b). Lze použít i jemnější síta, avšak vzhledem k velikosti jednotlivých 

fragmentů bylo 0,500 mm dostačujících. Takto oddělené elektrody byly dále použity pro 

předběžnou analýzu a samotné bioloužení. 

 
Obrázek 10a,b Zleva: kulový mlýn, vibrační třídič 

3.2 Stanovení koncentrací Ni a Cd 

Pro stanovení obsahu majoritních prvků, jako jsou Ni a Cd, v Ni-Cd článku, byla 

použita metoda AAS. Veškeré analýzy byly prováděny dle platné normy ČSN EN ISO 

15586 Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s 

grafitovou kyvetou. 

Nadrcené elektrody byly analyzovány ve 3 vzorcích. Prvním vzorkem byla katoda, 

druhým vzorkem anoda a třetí vzorek byl vzorek směsný v poměru 1:1. Pro samotné 

stanovení byly elektrody rozpuštěny ve 2 ml 65 % HNO3 a 2 ml 35 % HCl, doplněných do 

50 ml destilovanou vodou. Navážky vzorků byly 0,2 g, u směsného vzorku pak 0,1 g 

katody a 0,1 g anody. Výsledný obsah prvků z elektrod Ni-Cd baterie je zobrazen v tabulce 

(Tabulka 3). Lze říci, že článek obsahuje 54,90 % Ni, 39,97 % Cd a 5,13 % ostatních kovů 

(zejména Fe, Co). 
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Tabulka 3 Průměrné složení elektrod (procentuální zastoupení prvků) 

Prvek Obsah prvku Koncentrace prvku 

(%) (mg.g-1) 

Ni 54,90 549,02 

Cd 39,97 399,70 

Ostatní (Co, Fe) 5,13 51,28 

3.3 Adaptace bakterie 

Aby byla účinnost mikroorganismu co nejvyšší, je potřeba zajistit jeho vysokou 

toleranci ke kovům, které jsou louženy, a které by mohly být přítomny ve vyšších 

koncentracích. Acidithiobacillus ferrooxidans je znám zejména díky vysoké toleranci 

k velkému množství kovů, zejména pak Zn, Ni, Cu, Co, Mn a Al. 

Acidithiobacillus ferrooxidans byl kultivován v 500 ml erlenmayerových baňkách 

obsahujících 250 ml 9K media po dobu 10 dní [16]. Medium 9K bylo připraveno podle  

Catalogue of cultures bakteria (Brno 1991). Veškeré údaje o přípravě 1 l média 9K jsou 

uvedeny v tabulce (Tabulka 4). 
Tabulka 4 Příprava 1 l 9K média 

Chemikálie Molární hmotnost Hmotnost/Objem CAS číslo (pokud je 

známo) (g.mol-1) (g) 

(NH4)2SO4 132,14 2 7783-20-2 

NaCl 58,44 0,1 - 

K2HPO4 174,18 0,5 7758-11-4 

MgSO4.7H2O 278,02 0,5 - 

Ca(NO3)2 236,15 0,01 - 

Destilovaná voda - 700 ml - 

FeSO4.7H2O 246,47 40 7782-753-5 

0,5 M H2SO4 - 2 ml - 

Destilovaná voda - 300 ml - 



Bc. Radim Jablonka: Získávání Ni z Ni-Cd baterií 

2011  30 

Příprava média probíhala ve dvou fázích. Nejdříve byl připraven roztok o objemu 700 

ml a poté roztok o objemu 300 ml. Vždy bylo potřeba upravit pH na hodnoty 1,8 – 2,0. Ke 

snížení pH byla použita 5M H2SO4. Po dosažení a ustálení potřebné hodnoty pH a 

důkladném rozpuštění všech chemikálii došlo ke smíšení obou roztoků a tím k dokončení 

přípravy 9K média. Do takto připraveného média bylo posléze naočkováno 39,65 ml 

bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans (Obrázek 11). 

 
Obrázek 11 Příprava média 9K, zleva: Acidithiobacillus ferrooxidans, médium 9K, naočkované médium 

9K 

Po 10 dnech adaptace bylo do roztoku přidáno 2,5 g elektrodového prášku (katoda a 

anoda v poměru 1:1) a takto obohacený roztok byl vložen zpět do termostatu po dobu 21 

dní. 

Po celou dobu adaptace je potřeba udržovat optimální podmínky pro růst 

Acidithiobacillus ferrooxidans, což jsou teplota t = 30 °C a pH = 1,8 – 2. Pro dosažení 

stabilní teploty byl použit Biological thermostat bt 120M a pH bylo v pravidelných 

intervalech kontrolováno. 

Pro ověření přítomnosti a zároveň tak i růstu Acidithiobacillus ferrooxidans, byl 

proveden po 14 dnech test na Thiobacillus Agar půdě. Půda byla připravena z 22,66 g 

půdy, která byla rozpuštěna v 1000 ml destilované vody zahřátím. Poté byl roztok 

sterilizován v autoklávu při teplotě 121 °C po dobu 15 minut. 

Během adaptace došlo mezi 16. a 21. dnem k prudkému nárůstu hodnoty pH. 21. den 

byla naměřena hodnota pH = 7, která může zapříčinit útlum růstu nebo dokonce odumření 

mikroorganismu, jelikož použitý mikroorganismus, tedy Acidithiobacillus ferrooxidans, 

má optimální pH v rozmezí 1,8 – 2,5 (bez problémů však snese i hodnoty v okolí pH = 4). 
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Jak je patrné z následující rovnice, tak při adaptaci v kyselém prostředí dochází 

k následující reakci: 

𝑁𝑖𝑂(𝑂𝐻) +  𝐻+ + 𝑒−  → 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 +  𝐻2𝑂. (18) 

Pokud se jedná o bioloužení Ni-Cd článek, tak můžeme za H+ dosadit H2SO4 a za donor 

e- pak kovové kadmium. 

3.4 Bioloužení Ni-Cd článků 

Vzhledem k problémům, které se vyskytly během adaptace, nemohlo dojít k nasazení 

adaptované kultury Acidithiobacillus ferrooxidans pro samotný proces bioloužení. Byla tak 

použita pouze neadaptovaná kultura, která je ovšem i tak schopna zvládnout relativně 

vysoké koncentrace Ni a Cd. 

Pro samotné provedení byl použit jednostupňový reaktor (Obrázek 12). Výhodou těchto 

reaktorů je jejich jednoduchá konstrukce a údržba, nevýhodou pak jednorázové plnění a 

tím i menší možnost samotné regulace. Kádinka s louženým materiálem byla vložena do 

vodní lázně o teplotě 28 a 34 °C. 

 

Obrázek 12 Schéma použitého bioreaktoru 

 Během procesu byla pravidelně kontrolována hodnota pH tak, aby bylo dosaženo 

maximální účinnosti procesu. V grafu (Graf 14) jsou zobrazeny hodnoty pH v závislosti na 

čase tak, jak byly naměřeny pH metrem pH526 firmy WTW během každodenních měření 
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(Obrázek 13a). Jak je patrné z grafu, tak zejména během prvních dnů docházelo k velkým 

výkyvům v hodnotách pH. Pro snížení pH byla použita 5M H2SO4. 

 

 

Graf 14 Změna pH v závislosti na čase během procesu bioloužení 

Aerace byla prováděna pomocí kompresorů, které zajistily dostatečný přísun vzduchu 

pro optimální růst bakterií (Obrázek 13b). 

 

Obrázek 13a,b  pH metr, kompresor 

Vzorky pro analýzu byly odebírány periodicky po 7 dnech, s výjimkou prvních 3 dní. 

Aby byl vzorek co nejvíce reprezentativní, probíhalo odebírání vždy z vrchní části loužící 
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nádoby. Pro zajištění homogenity byl vzorek po odebrání zfiltrován a před odesláním na 

analýzu zmineralizován. Během loužení docházelo k postupnému  rozpuštění sledovaných 

těžkých kovů (Ni a Cd) a jejich koncentrace jsou uvedeny v následujících tabulkách 

(Tabulka 5, Tabulka 6). Množství vylouženého kovu bylo přímoúměrné času a teplotě, při 

jaké experiment probíhal. Analýza vzorků, stejně tak jako analýza složení vzorků, byla 

provedena na AAS variant, typ AA280 FS. 

V tabulce níže (Tabulka 5) jsou uvedeny koncentrace Ni v miligramech na litr z analýzy 

AAS. Čas 0 – 28 reprezentuje délku experimentu a zároveň i dny, kdy byly provedeny 

odběry k analýze. Teplota byla po čas experimentů konstantní a u vzorků k (kontrola) a AF 

(Acidithiobacillus ferrooxidans) byla 34 °C, u vzorku AF2 (Acidithiobacillus ferrooxidans) 

pak byla teplota 28 °C. 

Tabulka 5 Koncentrace a účinnost bioloužení Ni 

Čas Teplota Vzorek Navážka Koncentrace Účinnost 

(den) (0C ) (číslo) (g) (g.l-1) (%) 

0 
34 

kontrola 6,9766 0,0792 2,06 

AF 7,0018 0,0504 1,31 

28 AF2 7,0035 0,0167 0,43 

1 
34 

k 6,9766 0,0932 2,42 

AF 7,0018 0,7175 18,64 

28 AF2 7,0035 0,5398 14,02 

3 
34 

kontrola 6,9766 0,2778 7,21 

AF 7,0018 1,1479 29,82 

28 AF2 7,0035 0,8639 22,44 

7 
34 

kontrola 6,9766 1,0201 26,50 

AF 7,0018 2,6296 68,30 

28 AF2 7,0035 2,4196 62,85 

14 
34 

kontrola 6,9766 2,2712 58,99 

AF 7,0018 3,0764 79,91 

28 AF2 7,0035 2,7872 72,39 

21 
34 

kontrola 6,9766 2,4381 63,33 

AF 7,0018 3,6508 94,83 

28 AF2 7,0035 3,2887 85,42 

28 
34 

kontrola 6,9766 2,6381 68,52 

AF 7,0018 3,6021 93,56 

28 AF2 7,0035 3,3971 88,24 
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Pomocí známého složení elektrod, kdy bylo zjištěno, že obsah niklu ve vzorku 

elektrody je 54,90 % a obsah kadmia 39,97 %, byla vypočtena procentuální výtěžnost 

metody bioloužení ve vzorku v závislosti na čase a teplotě. Průběh křivky při procesu 

bioloužení jasně dokazuje, kdy je účinnost nejvyšší, respektive kdy dojde ze strmého růstu 

ke zpomalení. Tento okamžik nastává již po 14 dnech. Od této chvíle je nárůst koncentrace 

minimální při porovnání s předchozím průběhem. I přesto byla nejvyšší koncentrace Ni, 

3,6021 g.l-1, naměřena ve vzorku s Acidithiobacillus ferrooxidans po 28 dnech, který byl 

udržován při teplotě 34 °C. Pro teplotu 28 °C dosáhla koncentrace hodnoty 3,3971 g.l-1. U 

kontrolního vzorku byla koncentrace rozpuštěného Ni 2,6381 g.l-1. Veškeré grafy 

zobrazující závislost koncentrace Ni na čase jsou uvedeny níže (Graf 15, Graf 16, Graf 17). 

 

 

Graf 15 Koncentrace Ni při teplotě 34 °C (kontrolní vzorek) 
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Graf 16 Koncentrace Ni při teplotě 34 °C (AF) 

 

 

Graf 17 Koncentrace Ni při teplotě 28 °C (AF2) 
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Při porovnání hodnot získaných z analýzy AAS a jejich následným porovnáním 

s hodnotami teoretické výtěžnosti získáme účinnost. Účinnost reprezentuje procentuální 

zisk louženého materiálu v čase a slouží tak k jednodušší a srozumitelnější interpretaci 

výsledků. V případě účinnosti bioloužení Ni z Ni-Cd článků bylo dosaženo nejlepších 

výsledků u vzorku AF při teplotě 34 °C. Při porovnání hodnot účinnosti kontrolního 

vzorku a vzorku s Acidithiobacillus ferrooxidans lze s jistotou říci, že přítomnost bakterie 

má pozitivní vliv na celý proces. Pokud se podíváme na hodnoty účinnosti, tak pro teplotu 

34 °C je výsledná účinnost 93,56 %, což je vynikající výsledek v porovnání s hodnotami z 

kontrolního vzorku, kde se účinnost pohybovala na hodnotě 68,52 %. Pro vzorek AF2, 

který byl loužen pří teplotě 28 °C, byla účinnost 88,24 %. Veškeré grafy popisující 

účinnost bioloužení Ni jsou uvedeny níže (Graf 18, Graf 19, Graf 20). 

 

 

Graf 18 Účinnost bioloužení Ni u kontrolního vzorku 
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Graf 19 Účinnost bioloužení Ni při teplotě 34 °C (AF) 

 

 

Graf 20 Účinnost bioloužení Ni při teplotě 28 °C (AF2) 
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Stejně jako tabulka pro Ni (Tabulka 5), tak i tabulka pro Cd (Tabulka 6) zobrazuje 

veškeré naměřené hodnoty, které se během procesu bioloužení získaly. V tabulce jsou 

uvedeny koncentrace Cd v miligramech na litr z analýzy AAS. Čas 0 – 28 reprezentuje 

délku experimentu a zároveň i dny, kdy byly provedeny odběry k analýze. Teplota byla po 

čas experimentů konstantní a u vzorků k (kontrola) a AF (Acidithiobacillus ferrooxidans) 

byla 34 °C, u vzorku AF2 (Acidithiobacillus ferrooxidans) byla teplota 28 °C. 

Tabulka 6 Koncentrace a účinnost bioloužení Cd 

Čas Teplota Vzorek Navážka Koncentrace Účinnost 

(den) (0C ) (kontrola/AF) (g) (g.l-1) (%) 

0 
34 

kontrola 6,9766 0,0556 1,99 

AF 7,0018 0,0742 2,65 

28 AF2 7,0035 0,0890 3,18 

1 
34 

kontrola 6,9766 0,0395 1,41 

AF 7,0018 0,2760 9,86 

28 AF2 7,0035 0,2596 9,27 

3 
34 

kontrola 6,9766 0,1671 5,97 

AF 7,0018 0,4553 16,26 

28 AF2 7,0035 0,4458 15,92 

7 
34 

kontrola 6,9766 0,3924 14,01 

AF 7,0018 1,2148 43,39 

28 AF2 7,0035 1,5521 55,43 

14 
34 

kontrola 6,9766 0,9511 33,97 

AF 7,0018 1,4283 51,01 

28 AF2 7,0035 1,8211 65,04 

21 
34 

kontrola 6,9766 1,0875 38,84 

AF 7,0018 1,5221 54,36 

28 AF2 7,0035 1,9274 68,84 

28 
34 

kontrola 6,9766 1,0792 38,54 

AF 7,0018 1,6363 58,44 

28 AF2 7,0035 1,8561 66,29 

 

Při vzájemném porovnání hodnot niklu a kadmia, získaných z analýzy AAS, lze najít 

řadu společných rysů (množství vylouženého kadmia rostlo s časem). Samotný průběh lze 

charakterizovat logaritmickou křivkou, kdy se přírůstek koncentrace kadmia s časem 

zmenšoval. Jak je patrné z grafů koncentrací Cd (Graf 21, Graf 22, Graf 23), tak 
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k významné změně přírůstku koncentrace došlo u všech sledovaných vzorků 7. den, 

s výjimkou kontrolního vzorku. Stejně jako v případě niklu, tak i zde byl nárůst při 

porovnání s předcházejícími dny více než dvojnásobný. Avšak po této skokové změně byl 

již přírůstek kadmia velmi malý, v případě vzorku AF 15,05 % a pro AF2 10,86 %. Při 

pohledu na koncentrace kadmia v louženém roztoku, bylo dosaženo nejlepších výsledků 

v případě vzorku AF2, který byl loužen za teploty 28 °C v přítomnosti bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans, kde byla výsledná koncentrace 1,8561 g.l-1. V případě 

vzorku AF bylo dosaženo koncentrace 1,6363 g.l-1 a u kontrolního vzorku pak 1,0792 g.l-1. 

 

 

Graf 21 Koncentrace Cd při teplotě 34 °C (kontrolní vzorek) 
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Graf 22 Koncentrace Cd při teplotě 34 °C (AF) 

 

Graf 23 Koncentrace Cd při teplotě 28 °C (AF2) 
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Graf 24 Účinnost bioloužení Cd u kontrolního vzorku 

 

 

Graf 25 Účinnost bioloužení Cd při teplotě 34 °C (AF) 
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Graf 26 Účinnost bioloužení Cd při teplotě 28 °C (AF2) 

V případě účinnosti bioloužení Cd z Ni-Cd článků bylo dosaženo nejlepších výsledků u 

vzorku AF2 při teplotě 28 °C. Pokud se podíváme na výsledné hodnoty účinnosti, tak pro 

teplotu 34 °C je výsledná účinnost 58,44 %, pro vzorek AF2, který byl loužen pří teplotě 

28 °C, byla účinnost 66,29 %. Veškeré grafy popisující účinnost bioloužení Cd jsou 

uvedeny výše (Graf 24, Graf 25, Graf 26). 
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4 Diskuze 

Jak je patrné z výsledků, tak v případě Ni bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. 

Pokud bychom tyto výsledky srovnali s již existujícími výsledky, které byly prováděny 

jinde ve světě, tak dospějeme k několika závěrům. Při srovnání hodnot vylouženého Ni při 

teplotách 28 °C a 34 °C (v přítomnosti Af) s hodnotami vylouženého Ni při teplotách 

50 °C a 90 °C (bez Af) [13], tak při teplotě 35 °C lze dosáhnout za pomocí Af podobných 

výsledků, jako při teplotě 90 °C bez Af. Co však hraje velkou roli, to jsou energetické 

nároky na celý proces, kdy je pro dosažení teploty 90 °C potřeba obrovské množství 

energie. Při teplotě 34 °C lze dosáhnout maximální účinnosti až 93,56 %, při 90 °C až 

99,99 %. Ovšem i při teplotě 28 °C se pohybuje účinnost na hranici 88,24 %, což je ve 

srovnání s klasickým chemickým loužením při teplotě 50 °C (účinnost 38 %) skvělý 

výsledek. Další srovnání s hodnotami, které byly získány při bioloužení Ni-Cd článků při 

teplotě 20 °C a 30 °C, nám jasně dokazuje vliv teploty. Při teplotě 20 °C lze dosáhnout 

účinnosti 35 %, zatímco při teplotě 30 °C je účinnost téměř dvojnásobná, tedy 60 % [10]. 

V našem případě byla při teplotě 34 °C účinnost 93,56 %. 

Pokud bychom se podívali na Cd, tak zde byly výsledky lehce odlišné. Maximální 

účinnosti lze v případě Cd dosáhnout již při 25 °C a výsledky to jen dokazují. Při teplotě 

28 °C bylo v přítomnosti Af dosaženo účinnosti 66,29 %, zatímco při 34 °C 58,44 %. 

100 % účinnosti lze dosáhnout již při teplotě 25 °C během několika hodin a stejné hodnoty 

lze dosáhnout i při teplotě 50 °C [13]. Lze konstatovat, že vyšší teplota nemá vliv na 

účinnost bioloužení Cd.  
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5 Závěr 

Bioloužení se řadí mezi biohydrometalurgické procesy, které mají za úkol snížit 

náklady spojené se získáváním kovů, zejména pak kovů z druhotných surovin. Mezi jeden 

z bohatých zdrojů těžkých kovů se řadí Ni-Cd baterie, které z více jak 99 % obsahují 

kovové komponenty, zejména pak kovy jako Ni, Cd, Fe, Co a další. 

Elektrody z rozebraných Ni-Cd baterií byly louženy pomocí bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans (ze sbírky mikroorganismů v Brně) po dobu 28 dní. Cílem této práce bylo 

zjistit vliv teploty na účinnost celého procesu, a proto experimenty probíhaly za teplot 

28 °C a 34 °C. Uvažované použití adaptovaných kultur Acidithiobacillus ferrooxidans 

nakonec nebylo použito z důvodu neúspěšné adaptace v prvních fázích experimentu. 

 Nejlepších výsledků bylo v případě niklu dosaženo při teplotě 34 °C v přítomnosti 

Acidithiobacillus ferrooxidans, kdy byla koncentrace vylouženého kovu 3,6021 g.l-1, což 

odpovídá účinnosti téměř 93,56 %. Při srovnání s hodnotami získanými ze vzorku, kde 

nebylo využito bioloužení, bylo zjištěno, že rozdíl činí téměř 25 %. Při teplotě 28 °C pak 

bylo dosaženo koncentrace Ni 3,3971 g.l-1, což odpovídá účinnosti 88,24 %. Pohled na tyto 

hodnoty nám jasně dokazuje vliv teploty na celý proces bioloužení, avšak praktický účinek 

byl mnohem menší, než se předpokládalo. Samotné výsledky pak dosáhly velmi dobrých 

hodnot. Během experimentů bylo také sledováno kadmium jako jeden z majoritních prvků 

v Ni-Cd článcích. V případě kadmia se nepodařilo potvrdit stejnou závislost množství 

vylouženého kovu na teplotě. Při teplotě 34 °C bylo dosaženo koncentrace 1,6363 g.l-1 

(58,44 %) a v případě 38 °C pak 1,8561 g.l-1 (66,29 %). Kontrolní vzorek, který byl pouze 

chemicky loužen při teplotě 34 °C, dosáhl hodnoty 1,0792 g.l-1 (38,54 %). Zde je patrný 

přesně opačný trend než v případě niklu, kdy vyšší teplota má negativní vliv na množství 

získaného kovu. 

Vliv teploty na množství vylouženého niklu se podařilo prokazatelně dokázat a 

výsledky ukazují, že optimalizací podmínek, jako jsou teplota a dokonalá aerace se dá 

dosáhnout účinnosti, která se může směle rovnat s klasickými metodami zneškodňování 

(zejména pyrometalurgie) Ni-Cd baterií, nebo i jiného elektroodpadu, za současného 

snížení celkových nákladů, které jsou spojeny s likvidací daného předmětu.  
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