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Anotace 

Diplomová práce se zabývá charakteristikou uranu, jeho získáváním v České republice 

a ve světě, a také způsoby jeho úpravy. Poté se práce zaměřuje na vyuţití bakterií 

při získávání uranu nebo při sanaci po těţbě uranu. Pro tyto účely se jeví jako vhodné 

bakterie z rodu Pseudomonas a Achromobacter a bakterie Leptospirillum ferrooxidans 

a Acidithiobacillus ferrooxidans.  

 

Klíčová slova: uran, bakteriální louţení, Acidithiobacillus ferrooxidans 

 

 

 

 

Summary 

The thesis deal with characterization of uranium, its obtaining in Czech republic and 

in foreign countries and also the ways of its correction. Then the thesis is concentrate 

on bacteria a their use for obtaining uranium or use at decontamination after uranium 

mining. Bacteria from genus Pseudomonas and Achromobacter and bakteria 

Leptospirillum ferrooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans appear to be suitable for these 

application.  
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1 ÚVOD 

Uran se v současné době pouţívá především jako surovina pro výrobu jaderného paliva. 

Díky své vysoké hmotnosti má však také vyuţití v letectví, lékařství, ropných vrtných 

soupravách a v plachetnicích. Sloučeniny uranu jsou vhodné k barvení skla a porcelánu. 

V neposlední řadě má ochuzený uran své vyuţití také ve vojenství, zejména při výrobě 

protipancéřových projektilů. Při takto širokém pouţití je poptávka po uranu stále vysoká, 

proto se zkoumají nové moţnosti získávání uranu i z rud s malým obsahem tohoto prvku.  

Uran se nenachází pouze na pevnině, ale také v mořích, a to v průměrném mnoţství 3 mg/t. 

V tomto případě se hovoří o nevyčerpatelném zdroji tohoto prvku. V krajním případě, 

při vyčerpání ostatních zdrojů, slouţí moře jako potencionální zdroj uranu pro jadernou 

energetiku. 

V České republice jsou tři nejvýznamnější zdroje energetických surovin – černé a hnědé 

uhlí a uranové rudy. Uvádí se však jiţ pouze krátká ţivotnost českých zásob hnědého uhlí, 

především z důvodů otázky prolomení či neprolomení těţebních limitů, a proto je vhodné 

zajímat se i o jiné alternativy získávání energetických surovin.  

 

 

 

 

2 CÍL PRÁCE 

Práce se zabývá ověřením vhodnosti pouţití bakteriálního louţení uranových rud pomocí 

bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans. 
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3 CHARAKTERISTIKA URANU 

Jedná se o těţký kov, který se označuje symbolem U. Je stříbřitě bílý, lesklý, kujný 

a chemicky stálý. Řadí se mezi aktinoidy. Uran je v zemské kůře poměrně hodně rozšířen, 

jeho obsah se odhaduje na 2 - 4 ppm, tzn, ţe v 1 tuně zeminy jsou 2 – 4 g uranu [7, 17, 29, 

43, 46, 65]. 

Uran je přírodní radioaktivní prvek. Spolu s draslíkem a thoriem je hlavním zdrojem 

jaderného záření (alfa, beta, gama) v horninách. Uran se povaţuje za směs přírodních 

izotopů, která obsahuje 99, 27 % 
238

U; 0, 715 % 
235

U a 0, 0057 % 
234

U [46, 85]. Základní 

vlastnosti uranu jsou uvedeny v tabulce 1.  

Tab. 1: Základní vlastnosti uranu [ 9, 81]. 

Značka U 

Latinsky Uranium 

Protonové číslo 92 

Objev r. 1789 

Skupenství (při 20 °C) pevné 

Relativní atomová hmotnost 238,0289 

Paulingova elektronegativita 1,38 

Teplota tání 1405,3 K / 1132,2 °C 

Teplota varu 4200 K / 3927 °C 

Hustota 19050 kg/m3 

Mohsova tvrdost 6 

Konfigurace elektronu [Rn] 5f36d17s2 

Oxidační čísla (ve sloučeninách) + II, +III, +IV, +V, +VI 

Významné sloučeniny UF4; UCl4; UO2; Na2U2O7.6 H2O; K2U2O7.6 H2O 
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3.1 RADIOAKTIVITA 

Jako radioaktivita se označuje schopnost atomového jádra přeměnit se v atom jiný 

působením radioaktivního záření [82]. Uran patří mezi nejběţnější zářiče alfa společně 

s plutoniem, americiem a curiem. Alfa částice mají malou pronikavost a pohybují se, 

ve srovnání s částicemi beta a gama, pomalu [82]. Rychlost alfa částice je přibliţně 

20 000 km/s [37]. Tabulka 2 představuje jednotlivé radionuklidy uranu. Udává jejich 

poločas rozpadu v rocích, hodnotu energie, se kterou je částice emitovaná z jádra 

a pravděpodobnost emise vyjádřenou v absolutním čísle [93].  

Tab. 2: Radionuklidy uranu [93]. 

RADIONUKLID POLOČAS [roky] ENERGIE E [keV] PRAVDĚPODOBNOST EMISE pα 

234
U 2,457 · 105 4774,8 0,725 

  4722,6 0,0275 

235
U 7,037 · 108 4400 0,57 

  4374 0,061 

  4368 0,123 

  4218 0,062 

238
U 4,468 · 109 4197 0,77 

  4150 0,23 

    

3.1.1 RADIOAKTIVNÍ ROZPADOVÉ ŘADY 

Při radioaktivní přeměně radioaktivního atomu můţe vzniknout opět radioaktivní 

(nestabilní) atom. V tomto případě radioaktivní přeměna pokračuje aţ do doby vzniku 

atomu stabilního. Známé jsou čtyři radioaktivní rozpadové řady, z toho jsou tři přirozené 

(uranová, thoriová, aktiniová) a jedná umělá (neptunium). Rozpadové řady jsou 

pojmenovány podle prvního radionuklidu v řadě nebo podle typického členu [2, 30, 37]. 
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Uranová rozpadová řada je tvořena 16 prvky a je ukončená vznikem stabilního 
206

Pb [30, 

88]. Uranová rozpadová řada je uvedena v tabulce 3. 

Tab. 3: Uranová rozpadová řada [30].  

 

3.1.2 MĚŘENÍ RADIOAKTIVITY 

Radioaktivita ţivotního prostředí v sobě zahrnuje účinky přírodních a umělých zdrojů 

radioaktivního záření. Mezi přírodní zdroje patří kosmické záření, radioaktivita hornin, 

ovzduší a vod. Umělým zdrojem je jaderný spad. Z důvodu rostoucího pouţívání zdrojů 

jaderného záření v energetice, vědě a technice je vhodné hodnotu radioaktivity měřit 

a vyhodnocovat [55]. 

Počátky měření radioaktivity hornin v České republice sahají aţ do čtyřicátých let 

20. století. Nejčastěji se stanovuje z naměřených hodnot gama záření. To se můţe měřit 

dvěma způsoby. Celkovou aktivitou gama získáváme údaje o intenzitě měřeného pole. 

Gamaspektrometrií stanovíme mnoţství jednotlivých raionuklidů [46]. Radiometrická 

mapa České republiky vyjadřující hodnotu radioaktivit hornin je zobrazena na obrázku 1. 
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Obr. 1: Radiometrická mapa České republiky vyjadřující hodnoty radioaktivity hornin v nGy/h 

[46]. 

3.2 HISTORIE 

V této kapitole je stručně popsána historie objevení uranu a jeho vlastností. 

3.2.1 MARTIN HEINRICH KLAPROTH (1743 – 1817)  

Narodil se 1. prosince v městě Wernigerode v Německu. Vyučil se jako lékárník, ale 

později se stal významným chemikem [63]. V roce 1789 objevil nový prvek ve smolinci, 

který pocházel z Jáchymova. Nejprve chtěl tomuto prvku dát název podle svého jména, čili 

Klaprothium. Později si to však rozmyslel a rozhodl se ho pojmenovat podle poslední 

objevené planety, kterou německý astronom Bode nazval Uran [15, 63]. 

 

Obr. 2: Martin H. Klaproth (1743-1817) [51]. 
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3.2.2 ANTOINE HENRI BECQUEREL (1852 – 1908) 

Narodil se 15. prosince 1852 v Paříţi. Jeho dědeček a také otec byli významní francouzští 

fyzici. V roce 1888 obdrţel titul doktora věd. Jeho hlavním zájmem ve fyzice byla optika 

(absorpce světla v krystalech, infračervené světlo, polarizace světla) [11]. 

 

Obr. 3: Fotografická deska ovlivněná radioaktivitou [11].  

V roce 1896, rok po Röntgenovém objevu paprsků X, se zabýval studiem vlastností 

fluoreskujících sloučenin, zejména uranových solí. Becquerel pozoroval, ţe uranové 

sloučeniny zapříčinily změny na fotografické desce, se kterou přišly do styku bez 

přítomnosti světla. Došel k závěru, ţe uranové sloučeniny produkují neviditelné záření. 

Takto Becquerel objevil přirozenou radioaktivitu [11, 15, 75]. Objevením radioaktivních 

vlastností uranu vyvolal zvýšený zájem o tento prvek [7]. 

 

Obr. 4: Antoine H. Becquerel (1852 – 1908) [11]. 

3.2.3 MARIE SKŁODOWSKÁ CURIE (1867 – 1934) 

Narodila se 7. listopadu 1867 ve Varšavě. V místní škole získal obecné vzdělání a od otce 

vzdělání vědecké. Později ţila v Sorboně v Paříţi, kde vystudovala fyziku a matematiku. 

V roce 1903 získala titul doktora věd. Zemřela 4. července 1934 ve Francii po krátké 
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nemoci [62]. Marii S. Curie pomáhal ve výzkumu její manţel a významný fyzik Pierre 

Curie. Společně vypozorovali, ţe i kdyţ je uran ze smolince vyizolovaný, zbytek rudy je 

velice aktivní. Curie nazvala tento jev radioaktivitou. Bylo zjištěno, ţe radioaktivita se 

skládá z kladně nabitých velkých částic, záporně nabitých elektronů a elektromagnetické 

radiace (podobné paprskům X, ale mnohem pronikavější). Tyto tři sloţky byly nazvány 

jako α, β a γ záření [15, 17]. 

V roce 1898 objevila nové radioaktivní prvky (radium a polonium) [75]. Tyto prvky 

získala z odpadů z těţby uranu [7]. 

 

Obr. 5: Marie Skłodowská Curie (1867 – 1934) [62]. 

V roce 1903 získali Becquerel a manţelé Curieovi Nobelovou cenu za fyziku za výzkum 

radiačních jevů [11, 15]. 
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4 URANOVÉ MINERÁLY A RUDY 

Uranové rudy jsou jediným zdrojem surovin, které jsou vhodné pro výrobu paliva 

do jaderných elektráren. 

4.1 HLAVNÍ LOŽISKOTVORNÉ MINERÁLY A TYPY RUD  

Uranové loţiska se dělí na hydrotermální (především ţilné), sedimentární, 

metamorfogenní, infiltrační a albitové [67]. Uran se vyskytuje v poměrně velkém mnoţství 

nerostů. Z ekonomického hlediska jsou nejvýznamnější oxidy, fosfáty a silikáty [6, 66, 80]. 

V následujícím přehledu jsou uvedeni pouze nejvýznamnější zástupci dané skupiny.  

4.1.1 OXIDY A HYDROXIDY 

URANINIT (URANIN, SMOLINEC)  

Jedná se o oxid uraničitý s chemickým označením UO2. Vyskytují se v něm také podíly 

thoria a ceru. Je poměrně hojně rozšířen, mezi jeho nejvýznamnější naleziště patří Příbram, 

Jáchymov, Roţná a Horní Slavkov. Řadí se mezi černé, nekovově lesklé nerosty 

(obrázek 6). Obsah uranu se pohubuje od 44 do 88 % [3, 6, 17, 29, 59, 65, 96]. 

 

Obr. 6: Uraninit [3]. 

DAVIDIT 

Minerál chemického vzorce (La, Ce)(Y, U, Fe 
2+

)(Ti, Fe 
3+

)20 (O, OH)38. V České republice 

byl nalezen v České Lípě a ve Stráţi. Vyskytuje se pouze ojedinělé. Barva je šedohnědá, 
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tmavě hnědá nebo černá, lesk matný (obrázek 7). Obsah uranu je maximálně 20 % [29, 65, 

77]. 

 

Obr.7 : Davidit, Norsko, foto J.Jirásek 2007 [39].  

BRANNERIT 

Je to sloţitý oxid uranu s následujícím chemickým sloţením: (U, Ca, Y, Ce)(Ti, Fe)2O6. 

Pojmenován je podle amerického geologa Johna Caspera Brannera (1850 – 1922). V České 

republice se vyskytuje vzácně, avšak mezi známé místa výskytu patří Dyleň, Okrouhlá 

Roadouň, Níhov, sokolovská pánev, Roţná a Olší. Na Slovensku se tento minerál našel 

na různých loţiskách v okolí Spíšské Nové Vsi. Barva můţe být černá, zelenohnědá nebo 

ţlutohnědá, lesk skelný (obrázek 8). Obsahuje 28 – 44 % uranu [5, 29, 65, 66, 77].  

 

Obr. 8: Brannerit [77]. 
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4.1.2 KARBONÁTY 

SCHRÖCKINGERIT 

Jedná se o produkt zvětrávání uranových rud s chemickým vzorcem 

NaCa[UO2/F/(CO3)3/SO4].10H2O. Svůj název dostal podle rakouského geologa a sběratele 

minerálů Julia Schröckingera von Neudenberga (1813 – 1882), který tento minerál nalezl 

jako první, a to v Jáchymově. Významná naleziště jsou v Jáchymově, Příbrami, 

Bedřichově a Roţné. Barvu má světle ţlutou, lesk skelný (obrázek 9) [3, 65, 66, 78]. 

      

Obr. 9: Schröckingerit [77]. 

4.1.3 SULFÁTY 

NATROZIPPEIT 

Nazýván téţ uranový květ. Chemické sloţení má Na4(UO2)6[(OH)10(SO4)3].4H2O. 

Známými místy výskytu jsou Jáchymov, Příbram, Roţná a Slavkovice. Barvu má citronově 

ţlutou, lesk matný (obrázek 10) [3, 65, 66].  

 

Obr. 10: Natrozippeit [77]. 
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4.1.4 FOSFÁTY, ARZENÁTY, VANADÁTY 

AUTUNIT 

Jeho chemické sloţení je Ca-[UO2/PO4]2.11H2O. Řadí se mezi uranové slídy. Nachází 

se zejména v oxidační zóně uranových loţisek. Název dostal podle města Autun ve Francii. 

Byl nalezen v Jáchymově, Daměticích, Chotěboři, Cínovci a Mrákotině. Barvu má sírově 

ţlutou, lesk skelný (obrázek 11). V ultrafialovém záření fluoreskuje ţlutozeleně. Obsahuje 

60% uranu [3, 29, 65, 91, 94].  

 

Obr. 11: Autunit [77]. 

TORBERNIT 

Jedná se o vodnatý fosfát uranu a mědi s chemickým vzorcem Cu-[UO2/PO4]2.12H2O. 

Patří stejně jako autunit k uranovým slídám. Byl pojmenován podle švédského chemika 

Torberna Olofa Bergmana (1735–1784), který v roce 1793 tento minerál, jako první, 

podrobně prozkoumal. Výskyt v České republice je hojný a jeho naleziště jsou zejména 

v Jáchymově, Horním Slavkově, Cínovci, Písku, Roţné a Horních Hošticích. Řadí se mezi 

zelené, nekovově lesklé nerosty (obrázek 12). Obsah uranu je 61 %. V současnosti 

se pouţívá jako surovina k výrobě palivových článků pro jaderné reaktory a radioizotopů 

pro medicínu [3, 29, 65, 71].  
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Obr. 12: Torbernit, Jáchymov, foto L. Ferenc [13]. 

URANOSPINIT 

Chemický vzorec má Ca(UO2)2(AsO4)2.10H2O. Vyskytuje se ojedinělé v podobě krystalků. 

Barvu má citronově ţlutou aţ zelenou, lesk perleťový (obrázek 13). V České republice byl 

nalezen v Jáchymově, Horním Slavkově, Příbrami a Svatoňovicích [5, 59, 65]. 

      

Obr. 13: Uranospinit, Zálesí u Javorníka, foto A. Martaus [12]. 

CARNOTIT  

Druhotný uranový nerost s chemickým vzorcem K2(UO2)2[VO4]2.3H2O. Název dostal 

podle francouzského důlního inţenýra a chemika Marie–Adolphe Carnota (1839-1920). 

Vyskytuje se ojediněle, zejména v Horním Slavkově a Olší. Nejčastěji ho nalezneme 

v oxidační zóně sedimentárních uranových loţisek. Barva je ţlutá nebo zelenoţlutá, lesk 

matný (obrázek 14). Obsah uranu je kolem 64 % [5, 16, 29, 59, 65].  
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Obr. 14: Carnotit [77].  

4.1.5 SILIKÁTY 

COFFINIT 

Jedná se o křemičitan uranu s chemickým sloţením (U, Th, Pb, Ca, Zr)[(SiO4)1-x(OH)4x]. 

Svůj název dostal podle amerického geologa Reubena C. Coffina (1886 – 1972). V České 

republice se vyskytuje hojně. Nalezen byl na loţiskách v Jáchymově, Příbrami, Horním 

Slavkově, Roţné, Olší, Tišnovské Nové Vsi, Frýdštejně (Turnov) a Zálesí (Javorník 

ve Slezsku). Na Slovensku v Banské Štiavnicí a Liptovské Tepličce (Poprad). Barvu má 

černou, lesk smolný (obrázek 15). Tam, kde dochází k prudkým změnám oxidačně -

 redukčních podmínek v sedimentech, tvoří coffinit rozsáhlá loţiska. Obsah uranu 

se pohybuje kolem 68 % [5, 6, 17, 29, 65, 66, 95].  

 

Obr. 15: Jemnozrnný černý coffinit, uranové ložisko Rožná, důl Jasan, foto J. Pařízek 2006 [39].  

URANOTHORIT 

Jeho chemický vzorec je (Th,U)[SiO4]. V České republice se vyskytuje jen vzácně.  
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Můţeme ho nalézt v Cínovci, Jáchymově, Vlastějovicích a Zadním Chodově. Mnoţství 

uranu je maximálně 17 % (obrázek 16) [29, 59, 65, 69].  

 

Obr. 16: Uranothorit, Ontario, Kanada, foto John H. Betts [69]. 

URANOFÁN 

Jedná se o křemičitan vápníku a uranylu (obrázek 17). Uranyl je kation, který obsahuje 

kyslík a uran. Jeho chemický vzorec je Ca(UO2)2SiO3(OH)2·5H2O. Tvoří se při zvětrávání 

uraninitu. Výskyt uranofánu v České republice je sice řídký, ale i tak ho můţeme najít 

v poměrně velkém počtu nalezišť jako je například Jáchymov, Horní Slavkov, Zlatý 

Kopec, Harrachov, Medvědín, Chotěboř, Příbram, Roţná, Olší a Zálesí. Barva je ţlutá, 

oranţová nebo hnědá, lesk matný. Obsahuje 67 % uranu [5, 29, 59, 65, 70].  

 

Obr. 17: Uranofán [77]. 

Existuje mnoho dalších uranonosných minerálů, které obsahují uran ve formě příměsí. 

Typickými příklady jsou například pyrochlor, mikrolit nebo zirkon. [29, 84]. 
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5 ZÍSKÁVÁNÍ URANU 

Uranová ruda se v českých zemích začala těţit v roce 1840 v Jáchymově. Původně se těţila 

kvůli zisku rádia a polonia. Teprve po vynalezení jaderných zbraní se začala těţba 

soustředit přímo na zisk uranu. První atomová bomba vyrobená v Sovětském svazu byla 

vyrobena z uranu, který se vytěţil v Jáchymově. Později se jako hlavní důvod těţby 

ukazuje vyuţití uranu jako paliva v jaderných elektrárnách [68, 76].  

5.1 TĚŽBA URANU V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice je na zpracování jako jaderné palivo ročně potřeba přibliţně 610 tun 

přírodního uranu. Domácí zdroje uranu však pokrývají pouze 42 % této potřeby. Uran 

se v současné době v České republice získává především z těţby na loţisku Roţná (84 %). 

Mezi další zdroje patří důlní vody, které vytékají z uzavřených hlubinných dolů (6 %) 

a sanace probíhající na horninovém prostředí ve Stráţi pod Ralskem (10 %) [57].  

Mezi hlavní těţební oblasti uranu, dobývané hornickým způsobem, patřily 

v Československu především Příbramsko, Jáchymovsko, Hamr, Stráţ pod Ralskem, Dolní 

Roţínka, Horní Slavkov, Okrouhlá Radouň a Zadní Chodov [7, 50, 68, 76]. Chemický 

způsob těţby probíhal pouze ve Stráţi pod Ralskem. Loţiska na Slovensku nebyly 

významné, tamní těţba uranu se podílela na celkové produkci Československa pouze 3 % 

[50, 76].  

Vytěţená uranová ruda se upravovala v předúpravnách v Příbrami a Jáchymově 

a v úpravnách MAPE – Mydlovary, Dolní Roţínce a Stráţi pod Ralskem [68, 76].  

Uran se v loţiskách vyskytuje nejčastěji v koncentracích do 1 %, proto netvoří souvislá 

loţiska jako jiné rudy [7, 76]. Pokud ruda obsahuje nad 1 % uranu, označuje se jako velmi 

bohatá. Rudy s obsahem uranu od 0,3 do 1 % jsou bohaté, od 0,1 do 0,3 % průměrné, 

od 0,05 do 0,1 % chudé a s obsahem menším neţ 0,05 % jsou rudy velmi chudé [22, 29].  

Hlavní oblasti těţby a úpravy uranu v České republice jsou uvedeny na obrázku 18. 
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Obr. 18: Hlavní oblasti těžby a úpravy uranu v České republice [7, 58]. 

V letech 1970 – 1985 se na celém světě vytěţilo více uranu, neţ bylo potřeba. Ve stejné 

době rovněţ došlo ke zpomalení výstavby jaderných elektráren. Zejména tyto dvě 

skutečnosti měly za následek výrazné sníţení ceny uranu, a proto docházelo celosvětově 

k uzavírání neziskových dolů.  V České republice se k tomuto rozhodnutí přidal ještě fakt, 

ţe se omezily státní dotace na těţbu uranu. V roce 1988 proto stát rozhodl o utlumení 

těţby. Rok 1989 znamenal ukončení neomezené dodávky uranového koncentrátu 

do Sovětského svazu. Tím došlo k výraznému sníţení produkce uranu, coţ vedlo v České 

republice k hromadnému uzavírání uranových dolů [7]. Podíl jednotlivých těţebních 

oblastí na produkci uranu v letech 1946 aţ 2004 udává graf 1. 

V současnosti se uran těţí pouze v loţisku Roţná, kde se také zároveň upravuje. 
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Graf 1: Podíl jednotlivých těžebních oblastí na produkci uranu v letech 1946 až 2004; 

přepracováno podle [92]. 

5.2 TĚŽBA URANU VE SVĚTĚ 

Kazachstán, Kanada a Austrálie jsou hlavními producenty uranu ve světě. Jejich těţba tvoří 

63 % celkové světové produkce uranu. Kazachstán produkuje největší mnoţství uranu 

z celkové světové těţby (27 %), následuje Kanada (20 %) a Austrálie (16 %) [99].  

Způsoby dobývání uranu se s postupem doby měnily. V roce 1990 měla hlubinná těţba 

uranu 55% podíl na celkové těţbě. V roce 1999 to však bylo pouhých 33 %. Po roce 2000 

došlo v Kanadských hlubinných dolech opět k výraznému zvýšení těţby. V roce 2009 

pocházelo 24 % uranu z druhotných zdrojů [99]. 

Ve světě dochází k neustálému rozšiřování chemického způsobu těţby (in situ louţením). 

V roce 2010 dosáhl tento způsob těţby 36 % z celkové těţby uranu [99]. 

Mnoţství vytěţeného uranu jednotlivými státy světa v roce 2009 je znázorněno v grafu 2. 

Na počátku 90. let 20. století se světový těţební průmysl ustálil díky slučování a uzavírání. 

Tabulka 4 uvádí deset nejvýznamnějších společností, které se v roce 2009 podílely 86 % 

na světové těţbě uranu. 
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Graf 2: Množství vytěženého uranu jednotlivými státy světa v roce 2009; přepracováno podle [99]. 

Okolo roku 2003 došlo k opětovnému posílení ceny uranu. Proto se v mnoha zemích 

rozhodli k otevření nových uranových dolů. Podle nejnovějších studií bude v roce 2015 

ve světě potřeba 77 000 tun uranu. Hlavním zdrojem uranu by měli být opět hlubinné doly 

[99]. 

Tab. 4: Nejvýznamnější společnosti světa v roce 2009 zabývající se těžbou uranu [87, 99]. 

SPOLEČNOST ZEMĚ MNOŢSTVÍ URANU [tuny] SVĚTOVÝ PODÍL [%] 

Areva Francie 8 623 17 

Cameco Kanada 8 000 16 

Rio Tinto Velká Británie, Austrálie 7 963 16 

KazAtomProm Kazachstán 7 467 15 

ARMZ (Atom Red Metzoloto) Rusko 4 624 9 

BHP Billiton Austrálie 2 955 6 

Navoi Uzbekistán 2 429 5 

Uranium One Kanada 1 368 3 

Paladin Austrálie 1 210 2 
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6 ZPRACOVÁNÍ URANU 

Uran není v zemské kůře v takové formě, která by umoţňovala jeho okamţité pouţití 

pro výrobu jaderného paliva. Proto se po vytěţení musí upravit. Mezi hlavní 

a nejpouţívanější úpravy patří výroba uranového koncentrátu a obohacování uranu [85]. 

6.1 VÝROBA URANOVÉHO KONCENTRÁTU 

Jedná se o hydrometalurgický proces, který se skládá z fyzikálních a chemických postupů. 

Technologie výroby uranového koncentrátu je velmi variabilní. Výběr optimálního postupu 

závisí zejména na ceně potřebných materiálů, provozních zkušenostech a dostupnosti. 

Výjimkou je proces louţení, u kterého o typu louţícího činidla a podmínkách louţení 

rozhoduje mineralogické i chemické sloţení rudy [85]. Moţnosti výroby uranového 

koncentrátu jsou uvedeny na obrázku 19. 

 

Obr. 19: Možnosti výroby uranového koncentrátu; přepracováno podle [85]. 

Jako příklad výroby uranového koncentrátu uvádím postup zavedený v Dolní Roţínce. 

Po vytěţení je ruda podrcena a jemně pomletá. Poté se zahušťuje v sedimentačních 

nádrţích. Vyčeřená voda se opět pouţívá při mletí rudy. Následuje alkalické (karbonátové) 
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louţení pomocí sody (Na2CO3), při kterém dochází k vylouţení uranu z pevné do kapalné 

fáze. Uran se vyluhuje ve formě uranylkarbonátu, který se poté sorbuje na ionex. 

Po ukončení sorpce se ionex promyje na rotačních sítech, čímţ dojde k oddělení rmutu 

a ionexu. Takto oddělený ionex se promývá elučním roztokem a dochází k desorpci uranu. 

Z eluátu se pomocí H2SO4 odstraňují karbonáty a následně probíhá sráţení tohoto eluátu 

pomocí čpavku. Vzniká diuranát amonný (NH4)2U2O7, který se po sedimentaci přečistí 

a promyje (obrázek 20). Proces končí odstraněním hrubších podílů uranového koncentrátu 

na vibračním sítu a jeho následným usušením [4, 35, 85]. Mnoţství uranu při jednotlivých 

krocích výroby uranového koncentrátu je uvedeno v tabulce 5. 

 

Obr. 20: Diuranát amonný, Autor: DIAMO, s.p. [31]. 

 

Tab. 5: Množství uranu při jednotlivých krocích výroby uranového koncentrátu [18] 

Proces úpravy Mnoţství uranu 

Před alkalickou sorpci 500 mg/l 

Po alkalické sorpci < 10 mg/l 

Na ionexu před alkalickou sorpci 0,3 g/l 

Na ionexu po alkalické sorpci 12g/l 

6.2 OBOHACOVÁNÍ URANU 

Cílem tohoto procesu je v přírodní uranové surovině uměle zvýšit obsah izotopu 
235

U. Ten 

je v přírodním uranu obsaţen pouze 0,7 %. Zbylých 99,3 % připadá na izotop
 238

U. Ne 

vţdy tomu ale bylo stejně. Uvádí se, ţe přibliţně před 4,5 miliardy lety obsahoval přírodní 
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uran vysoký podíl izotopu 
235

U. Podle zákona radioaktivní přeměny se nestabilní izotopy 

začaly rozpadat. Ve srovnání s izotopem 
238

U má však izotop 
235

U zhruba sedmkrát kratší 

poločas rozpadu a díky toho se stal jeho obsah, v současném přírodním uranu, vzácnější 

[25, 83, 97].  

Díky obohacování se zvýší obsah izotopu 
235

U v uranu na 3 – 5 %. Tento proces je důleţitý 

pro následnou řízenou štěpnou reakci v reaktoru. Izotop 
235

U se při provozu reaktoru 

spotřebovává [25, 43].  

Obohacovací závody se vyskytují zejména v USA, Francii, bývalém Sovětském svazu, 

Anglii, Holandsku, Německu a Číně [85]. 

Obohacování je obecně sloţitý, energeticky náročný a ekonomicky nákladný proces. 

Uskutečňuje se pomocí metod plynné difúze a centrifugace, které jsou zaloţeny na vyuţití 

rozdílných hmotností izotopů 
235

U a 
238

U. Další moţné způsoby obohacování jsou laserové 

metody, aerodynamické metody, chemické separační metody a elektromagnetická separace 

[24, 85].  

6.2.1 PLYNNÁ DIFÚZE 

Princip této metody vypozoroval Graham při zkoumání chování směsi kyslíku a dusíku jiţ 

v roce 1846. Poprvé byla tato metoda pouţitá v roce 1920 Astonem k separaci izotopů 

neonu [85].  

 

Obr. 21: Francis W. Aston (1. 9. 1877 – 20. 11. 1945), britský chemik a fyzik [62]. 

Nejdříve je potřeba převést pevnou uranovou rudu do plynného stavu (z důvodu 

nejsnadnější separace). Vznikne hexafluorid uranu UF6, jehoţ nevýhodou je, ţe koroduje 

většinu kovových materiálů. Proto musí být zařízení na obohacování uranu uvnitř 

vyrobeno z austenitické nerez oceli nebo niklu. Plynný UF6 je pod tlakem protlačován 

polopropustnou membránou. V porovnání s izotopy 
238

U jsou izotopy 
235

U lehčí. 
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Přes membránu se proto dostanou snadněji a v kratším čase izotopy 
235

U. Tím vzniká 

za membránou obohacený uran. Pro získání poţadované koncentrace obohaceného uranu 

je potřeba tuto separaci opakovat přibliţně 1400 krát [8, 25, 83, 97]. Izotopy 
238

U a izotopy 

235
U jsou uvedeny na obrázku 22. 

 

Obr. 22: Izotopy 
238

U jsou těžší, protože mají více neutronů než izotopy 
235

U, které jsou více aktivní 

[98]. 

Při pokojové teplotě je UF6 v pevném stavu, stačí však teplotu a trochu zvýšit a tato 

sloučenina přejde do stavu plynného [8, 24].  

Během následujících 20 let se předpokládá úplné ukončení této metody. Nahradit by ji 

měla metoda centrifugace [8]. 

Tato metoda se pouţívá zejména v USA, Číně, Francii a Argentině [24, 25]. Princip plynné 

difúze je znázorněn na obrázku 23. 

 

Obr. 23: Plynná difúze; přepracováno podle [4].  
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6.2.2 CENTRIFUGACE 

Metodu navrhl Lindemann a Aston v roce 1919. První realizaci však uskutečnil Beams 

v roce 1938 při izolaci izotopů chloru. V roce 1941 se poprvé tento postup pouţil 

k separaci izotopů uranu [85].  

Při této metodě se rovněţ vyuţívá plynné formy hexafluoridu uranu UF6. Plyn se vţene 

do centrifugy (odstředivky), kde je uveden do rotace rychlostí 50 – 70 tisíc otáček 

za minutu. Díky rozdílným hmotnostem izotopů dochází k jejich oddělení. Lehčí izotopy
 

235
U setrvávají uprostřed centrifugy, těţší izotopy 

238
U se shromaţďují na okrajích. Dno 

centrifugy je zahříváno, proto plyn stoupá nahoru.  Odtud je odebírána jeho obohacená 

část. Účinnost procesu závisí na rychlosti rotace [4, 8, 24, 25].  

Tento způsob obohacování uranu byl vynalezen v 70. letech 20. století. Centrifuga je válec 

vysoký 3 – 5 m o průměru 20 cm. V praxi jsou centrifugy propojovány souběţně 

do kaskád z důvodu malé účinnosti jednotlivých (samostatných) centrifug [4, 24, 25].  

Tato metoda je oproti plynné difúzi aţ 50 krát méně energeticky náročná. Proto 

se centrifugace v dnešní době vyuţívá více [28, 85].  

Pouţívá se v Rusku, Číně, Indii, Velké Británií, Německu, Pákistánu, Japonsku, USA, 

Izraeli, Íránu, Nizozemí a Brazílii [24, 85]. Princip centrifugace je znázorněný na obrázku 

24. 

 

Obr. 24: Centrifugace [4, 85].  
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6.2.3 LASEROVÉ METODY  

Vývoj laserových metod začal jiţ v šedesátých letech 20. století, o vhodnosti jejich vyuţití 

v průmyslové praxi se ale rozhodlo aţ koncem devadesátých let 20. století [4]. V roce 1965 

si ve Francií Robieux a Auclair nechali patentovat excitaci izotopových molekul UF6.  

V roce 1973 se v Kalifornii patentovala excitace par elementárního uranu. Tyto patenty 

byly základem pro metody laserové separace izotopů uranu [85]. Ve srovnání s plynnou 

difúzí a centrifugací se jedná o levnější a výkonnější metodu [4]. Známe dvě metody 

obohacování uranu laserovým způsobem. 

AVLIS (Atomic Vapor Laser Isotope Separation) je fotoionizační metoda atomární 

laserové separace, při které exicitují  a fotoionizují plynné atomy jen jednoho izotopu 

prvku (
235

U) pomocí laserového záření. Ostatní izotopy zůstávají v základním stavu. 

Ionizované izotopy se oddělují elektromagneticky nebo pomocí chemické reakce na ionty. 

Oproti jiným metodám dosahuje tato metoda mnohonásobně vyšších separačních účinků 

při niţších nákladech a niţší spotřebě energie [27, 85]. 

MLIS (Molecul Laser Isotope Separation) je metoda zaloţena na excitaci molekul 

plynného UF6, díky čemuţ dochází k oddělení jednotlivých izotopů uranu. Jedná se 

o velmi sloţitou metodu se značnými finančními náklady [27, 85]. 
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7 VYUŽITÍ MIKROORGANISMŮ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ URANU  

Jiţ několik desítek let se hledají způsoby získávání nerostných surovin, které by byly 

šetrné k ţivotnímu prostředí. Vhodným způsobem se jeví proces bakteriálního louţení 

a proces biooxidace. Při těchto procesech se vyuţívá činnosti bakterií, které umoţňují 

výměnu látek mezi jejich organismem a okolním prostředím. V současné době jsou známé 

dva druhy bakterií, které lze vyuţít při těţbě uranu. Jedná se o Acidithiobacillus 

ferrooxidans a Leptospirillum ferrooxidans [27]. 

7.1 BAKTERIÁLNÍ LOUŽENÍ 

Výzkum této metody v České republice začal na konci šedesátých let 20. století [54]. 

Bakteriální louţení je alternativním procesem k tradičním hydrometalurgickým metodám 

při těţbě různých prvků [40]. Základem je vyuţití činností některých druhů 

mikroorganismů při získávání uranu, mědi, zlata a dalších kovů. Mikroorganismy, které 

jsou pro tento proces vhodné, patří hlavně do skupiny Thiobacilů. Nejpouţívanější zástupci 

z této skupiny jsou Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans [45, 48, 

85].  

Bakteriální louţení můţe probíhat dvěma způsoby, buď přímou, nebo nepřímou interakcí. 

Přímé působení spočívá v kontaktu bakterií s povrchem louţeného materiálu, při kterém 

dochází k oxidaci sulfidů a ţeleza. Při nepřímém působení se na rozpuštění kovu podílejí 

reakční produkty vzniklé při přímém působení [23, 45, 85].  

Při bakteriálním louţení uranové rudy probíhá proces nepřímého působení, protoţe 

oxidace U
IV

 není ústřední reakcí při tomto louţení [23, 85].  Bakterie oxidují pyritovou fázi 

na ţelezité ionty a kyselinu sírovou. Poté dochází k oddělení uranu od rudy působením 

kyseliny sírové. Jestliţe se uran v rudě nachází ve sníţené, tetravalentní formě (U
IV

) je 

zahájená redoxní reakce, při které se uran oxiduje na hexavalentní formu (U
VI

) 

za současného rozpouštění. V procesu kyselého louţení jsou prvotním oxidantem ţelezité 

ionty, které se díky chemické reakci s U
IV

 redukují na ionty ţeleznaté. Ţeleznaté ionty jsou 

poté reoxidovány na ionty ţelezité působením ţelezo oxidujících bakterií jako jsou 

Acidithiobacillus ferrooxidans a Leptospirillum ferrooxidans [40]. Princip uranové oxidace 

je znázorněn na obrázku 25. 
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Obr. 25: Uranová oxidace spojená s Fe
3+

 redukcí nebo O2 redukcí. Oba typy redoxních reakcí jsou 

významné v procesu bakteriálního loužení uranu, tím že zahrnují činnost acidofilních bakterií 

oxidujících železo a síru [40]. 

 

Enzymatická oxidace uranových minerálů [23]:  

2U
4+

 + O2 + 4H
+
 →2U

6+
 + 2H2O   (1) 

2UO2 + O2 + 4H
+
 → 2UO2

2+
 + 2H2O  (2) 

2U
6+

 + 4H2O → 2UO2
2+

 +8H
+
   (3) 

Schématické znázornění reoxidace Fe
2+

, která nastává souběţně s louţením uranu je 

uvedeno na obrázku 26. 

Při kyselém bakteriálním louţení vyuţíváme především mikroorganismy Acidithiobacillus 

thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans.  Pro karbonátové louţení známe dosud jen 

dva vhodné kmeny mikroorganismů, a to Thiobacillus thioparus a Thiobacillus trautweini 

[85].  

 

Následující reakce jsou důleţité pro louţitelnost uranu v kyselém prostředí [85]: 

         2FeS2 + 7O2 + 2H2O →    2FeSO4 + 2H2SO4  (4) 

     4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 →    2Fe2(SO4)3 + 3H2O  (5) 
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                 FeS + Fe2(SO4)3 →    3FeSO4 + 2S   (6) 

   2S + 6Fe2(SO4)3 + 8H2O →    12FeSO4 + 8H2SO4  (7) 

 

 

Obr. 26: Schématické znázornění reoxidace Fe
2+

, která nastává souběžně s loužením uranu. 

Bakteriální oxidace pyritu (pokud je přítomný) vytváří síran železitý a kyselinu sírovou [40].  

 

Aby došlo k louţení uranu, je nezbytné zajistit přítomnost kyseliny sírové, síranu 

ţelezitého a síranu ţeleznatého. Síran ţeleznatý vzniká při reakci Fe
3+

 s U
IV

. Bakterie 

se účastní reakce 4 a 5. Výsledkem je urychlení oxidace mezi ţelezitými ionty 

a tetravalentní formou uranu [85].  

 

7.2 MIKROORGANISMY VHODNÉ K LOUŽENÍ URANU  

Mikroorganismy z rodu Pseudomonas a Achromobacter a bakterie Leptospirillum 

ferrooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans jsou schopny louţit uran [48]. V roce 1985 

Sankaran navrhl, aby všechny acidofilní bakterie oxidující uran byly správně nazývány 

Uranobacillus uranooxidans. K tomuto návrhu ale nejsou v literatuře dostupné ţádné 

zmínky [40].  
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7.2.1 PSEUDOMONAS 

Jedná se o gramnegativní tyčky, které jsou buď rovné, nebo trochu zakřivené. Mají jeden 

nebo více polárních bičíků slouţící k pohybu bakterie. Ve výjimečných případech mohou 

být také nepohyblivé. Jsou to aerobní bakterie se striktně respiratorním typem 

metabolizmu. Rod Pseudomonas má celkem 70 druhů bakterií, z toho je více neţ 20 druhů 

fluorescentních [61, 74].  

Při výzkumu se bakterie Pseudomonas species ukázaly jako vhodné pro akumulaci uranu 

z roztoku. Proces akumulace probíhá rychle a je závislý na hodnotě pH. Teplota, kultivační 

doba, metaboličtí inhibitoři a přítomnost různých iontů nemají na uvedený proces vliv. 

Mnoţství uranu, které se absorbuje pomocí buněk, se zvyšuje při koncentraci uranu 

v roztoku blíţící se 55 mg uranu na gram buňky v suchém stavu. Uran můţe být poté 

z buněk odstraněn chemicky. Tyto buňky lze následně znovu pouţít jako biosorbentů [53].  

Pseudomonas aeruginosa se nachází v půdě a ve vodě (obrázek 27). Jedná se o gram 

negativní tyčinkovité bakterie, které mohou být rovné nebo mírně zakřivené. Vyskytují 

se převáţně jednotlivě. Pohybují se pomocí polárních bičíků [38]. Produkují řadu 

pigmentů, pyocyanin (modrozelený), pyorerdin (ţlutozelený, fluoreskující) 

a ve výjimečných případech také pigment tmavě červené barvy [61, 74].  

Při výzkumu bakteriálního kmene Pseudomonas aeruginosa, který byl izolovaný 

ze znečištěných uranových důlních odpadů, se zjistila jeho rezistence na uran a také 

schopnost ho akumulovat. Tyto bakterie dokáţí akumulovat uran v mnoţství maximálně 

do 275 mg uranu na gram buňky v suchém stavu.  Dále se zjistilo, ţe tento kmen dokáţe 

odstranit 99 % rozpustného uranu, který izoluje jako oxid uranu. Bakterie Pseudomonas 

aeruginosa jsou díky své schopnosti přeţít působení uranu a těţkých kovů vhodné 

pro proces uranové bioremediace [34].  
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Obr. 27: Pseudomonas aeruginosa [90]. 

 

Pseudomonas fluorescens  se nachází v půdě a ve vodě (obrázek 28). Vytváří fluorescein, 

který se vyuţívá v lékařství jako diagnostické barvivo při vyšetření očí [10, 61, 74, 79]. 

Optimální teplota pro růst těchto bakterií je 25 – 30°C [10]. Bakterie Pseudomonas 

fluorescens produkují chelatační činidla, které jim umoţňují mobilizovat základní prvky 

z prostředí v případech, kdyţ biologická dostupnost těchto prvků je nízká. Pro pokus 

bakteriálního louţení byly tyto bakterie kultivované z uranové rudy pocházející z bývalého 

uranového dolu.  Zjistilo se, ţe v přítomnosti bakterií na světle dochází k většímu 

rozpuštění ţeleza a uranu, neţ působením bakterií za tmy. Tyto bakterie jsou vhodné 

pro sanační práce, které se uskutečňují v současných i bývalých těţebních oblastech, kde 

jiţ stopové mnoţství toxických kovů působí negativně na ţivotní prostředí [21].  

 

  

Obr. 28: Pseudomonas fluorescens [42, 89]. 
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7.2.2 ACHROMOBACTER 

Achromobacter putrefaciens byl poprvé izolován Derbym a Hammerem v roce 1931 

z mléčných produktů. V roce 1985 byla tato bakterie přejmenovaná MacDonellem 

a Colwellem na Shewanella putrefaciens. Jedná se o gramnegativní, fakultativně anaerobní 

bakterie růţové barvy. Vyskytují se v různých prostředích od všech forem vod (jezera, 

moře, řeky) aţ po půdu. Tyto baterie účinně redukují polyvalentní kovy a radionuklidy 

obsahující ţeleznaté a manganaté oxidy v pevné fázi. Rovněţ také redukují závaţné 

kontaminanty obsahující U
4+

, Tc
7+

 a Cr
4+

.  Rozpustnost těchto znečišťujících látek 

se výrazně sniţuje při niţších oxidačních stavech, proto vyuţití mikrobiální redukce je 

vhodným prostředkem pro stabilizaci kontaminujících látek in situ. Bakterie Shewanella 

putrefaciens mají pozoruhodnou schopnost vyuţívat zoxidované kovy, které jsou spojené 

s minerály v pevné fázi, jako elektronové akceptory během anaerobního dýchání. Tyto 

kovy zahrnují širokou škálu ţeleznatých a manganatých oxidů a také strukturálního Fe
3+

, 

který je v asociaci s jílovými minerály. Bakterie Shewanella putrefaciens (nebo také 

Geobacter metallireducens a Geobacter sulfurreducens) umí vyuţít U
4+

 jako výhradního 

konečného akceptora elektronů s vyţitím organického uhlíku a vodíku jako donoru 

elektronu (obrázek 29) [19, 26, 56].  

 

 

Obr. 29: Bakterie Shewanella putrefaciens na povrchu hematitu (Fe2O3). Buňky získávají energii 

počínaje oxidací laktátu až po redukci Fe
3+

, který je asociován s částečkami minerálů [19].  

  

Shewanella oneidensis způsobuje opačný proces neţ Acidithiobacillus ferrooxidans 

při bakteriálním louţení uranu. Tato bakterie převádí uran do nerozpustné formy a tím mu 
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znemoţňuje kontaminovat podzemní vody a vodní toky.  Schewanella oneidensis je 

nepatogenní a díky své schopnosti vyuţívat široké spektrum organických látek a kovů je 

vhodná pro bioremediaci [41].  

7.2.3 LEPTOSPIRILLUM FERROOXIDANS 

Jedná se o striktní chemolitoautotrofní bakterie, metabolizující pouze ţeleznaté ionty 

a pyrit (obrázek 30). Jsou velmi citlivé na přítomnost kvasnicového extraktu. Jiţ 0,05 % 

tohoto extraktu potlačuje jejich růst. Kdyţ bakterie Leptospirillum ferrooxidans dosáhnou 

při své činnosti maximální hodnoty, bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans jsou pouze 

na 40 % svého maxima. Po růstu na sulfidické rudě vykazují oba druhy sníţenou oxidační 

činnost ţeleza.  Leptospirillum ferrooxidans vykazují jednu třetinu a Acidithiobacillus 

ferrooxidans vykazují jednu sedminu své maximální činnosti. Při sníţené teplotě rostou 

Leptospirilly rychleji neţ Acidithiobacillus ferrooxidans. Bylo vyzkoumáno, ţe nejlepších 

výsledku v procesu perkolace bylo dosaţeno pouţitím směsné kultury, která obsahovala 

bakterie Leptospirillum ferrooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus 

thiooxidans [73].  

 

 

Obr. 30: Bakterie Leptospirillum ferrooxidans po desetidenním růstu [73]. 
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7.2.4 ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS 

Řadí se mezi chemolitotrofní bakterie, to znamená, ţe získává energií oxidací 

anorganických látek. Jsou striktně aerobní, protoţe finálním akceptorem odejmutých 

elektronů je u Acidithibacillus ferrooxidans pouze atmosférický kyslík. Jedná se o krátké 

zaoblené tyčinky o velikosti 0,4 - 1 x 0,8 - 1, 7 µm, které jsou gramnegativní a netvoří 

spory [54]. Velikost bakterií se mění vzhledem k jejich ţivotním podmínkám a intenzitě 

oxidace energetického substrátu. Mladá kultura je pohyblivá díky jednomu bičíku, stará 

kultura pohyblivost ztrácí (obrázek 31) [1, 23, 33, 49, 52, 54].  

 

 

Obr. 31 : Acidithiobacillus ferrooxidans [36]. 

 

Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii oxidací dvojmocného ţeleza, sulfidů nebo 

síry. Tuto energii potřebuje k zajištění svých ţivotních pochodů [33, 48, 54].  

Fe
2+

 → Fe
3+

 + e
-
 + 11,3 kcal/mol   (8) 

Atmosférický oxid uhličitý slouţí těmto bakteriím jako zdroj uhlíku, amonné soli jako 

zdroj dusíku a anorganický fosfát jako zdroj fosforu [23, 33 54]. Acidithiobacillus 

ferrooxidans roste nejlépe na tekutých půdách, které jsou sloţené pouze z anorganických 

solí. Dále je moţné pouţít silikagelové půdy nasycené anorganickým ţivným médiem. 

Agarové půdy nejsou pro růst těchto bakterii vhodné [23, 54].  

Výhodou těchto bakterií je jejich schopnost odolat vysoké koncentraci kovových iontů. 

Tabulka 6 uvádí příklady odolnosti vůči některým iontům. 
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Tab. 6: Odolnost bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans vůči vybraným iontům [23, 33]. 

IONTY KULTURY BEZ ADAPTACE ADAPTOVANÉ KULTURY 

UO3 1 g/dm3  

As 1 g/dm3  

Zn 2 g/dm3 10 - 17 g/dm3 

Cu  20 g/dm3 

Mo 1 g/dm3  

 

Proces bakteriálního louţení pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans  je ovlivněn několika 

faktory [33]:  

 provzdušnění – Musí být zajištěn přístup vzduchu do roztoku z důvodu zajištění 

dostatečného mnoţství kyslíku a oxidu uhličitého, které jsou potřebné pro růst 

těchto bakterií. 

 teplota – Optimální teplota pro činnost těchto bakterií je 25 – 30°C. Pokud 

se teplota sníţí, aktivita bakterií výrazně klesá. Teplota kolem 50 °C a více bakterie 

zabijí. 

 pH prostředí – Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 1,7 – 2. 
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8 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

8.1 MÍSTO PŮVODU VZORKU  

Vzorek uranové rudy, pouţitý v následujícím pokusu, pochází z loţiska Roţná v Dolní 

Roţínce (obrázek 32). Tento důl se nachází v okrese Ţďár nad Sázavou v kraji Vysočina. 

Jedná se o jediný uranový důl v Evropě, který je stále v provozu. Těţba na tomto dole 

probíhá od roku 1957. V roce 1968 zde zahájila provoz také chemická úpravna [18, 20, 31, 

60, 76].  

 

Obr. 32: Dolní Rožínka – těžba a úprava uranové rudy, autor: Diamo, s.p. [32]. 

 

Od roku 1954 na tomto území probíhaly geologické práce. Jejich výsledkem bylo objevení 

radiometrických anomálií, proto v následujícím roce tyto práce pokračovaly. Následovaly 

průzkumné práce, které měly určit nejperspektivnější úseky k těţbě. Komplexní čištění 

důlních vod začalo aţ po dokončení výstavby chemické úpravny v roce 1968. V roce 1992 

se Uranové doly Dolní Roţínka odštěpný závod přejmenovaly na GEAM odštěpný závod 

Dolní Roţínka. O dva roky později Slovenské energetické závody přestávají odebírat uran 

z České republiky, protoţe přešli na nákup jiţ hotového jaderného paliva z jiných zemí. 

Tím vyvolají na zdejším loţisku odbytovou krizi [17, 47]. Produkce uranového 

koncentrátu za rok z loţiska Roţná pokryje roční potřebu jaderného paliva pro jadernou 

elektrárnu Dukovany [17].  
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Základní údaje o těţbě v Dolní Roţínce jsou uvedeny v tabulce 7. Graf 3 pak znázorňuje 

hlavní ukazatelé těţby na loţisku Roţná v letech 1958 – 2009. 

 

Tab. 7: Základní údaje o těžbě v Dolní Rožínce; přepracováno podle [17, 60]. 

TĚŢNÍ JÁMA ZAHÁJENÍ PROVOZU 

[rok] 

HLOUBKA 

[m] 

PROFIL 

JÁMY 

PLOCHA 

[m
2
] 

STAV 

ROŢNÁ 1 1957 667 obdélník 10,95 v provozu 

ROŢNÁ 2 1959 542 obdélník 10,95 mimo provoz 

ROŢNÁ 3 1962 1200 kruh 20,40 v provozu 

ROŢNÁ 4  313 obdélník 10,95 od r. 1993 

uzavřena 

ROŢNÁ 5 1963 346 kruh 12,60 od r. 1993 

zasypána 

MILASÍN 50. léta 351 obdélník 7,40 jáma překryta 

BUKOV 1 1962 652 obdélník 10,95 v provozu 

 

Uranová ruda se zde nacházela jiţ v poměrně malé hloubce 2 aţ 2,5 metrů pod povrchem. 

Po vytěţení těchto povrchových zásob těţba pokračovala aţ do současné hloubky 1200 

metrů [7]. Na jednu tunu rudy zde připadá průměrně 1,18 kg uranu [57]. Vyskytuje se zde 

především smolinec a coffinit [17]. 
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Graf 3: Hlavní ukazatelé těžby na ložisku Rožná v letech 1958 – 2009 [57].  

Těţba uranové rudy v Dolní Roţínce měla být jiţ několikrát ukončena. Nejprve se tak 

nestalo díky vydání Usnesení vlády ČR č. 1316/2005, které povolilo prodlouţení těţby 

a úpravy uranu do roku 2008. V roce 2007 následovalo vydání Usnesení vlády 

č. 565/2007, které prodluţuje těţbu a úpravu uranu po dobu ekonomické výhodnosti [18]. 

V roce 2010 proběhly na tomto dole rekonstrukce a opravy z důvodu udrţení dobrého 

stavu zařízení pro pokračování těţby a úpravy s výhledem minimálně na další 3 – 4 roky 

[20, 100]. Na obrázku 33 je zobrazena oblast dobývacího prostoru loţiska Roţná. 

 

Obr. 33: Mapa dobývacího prostoru ložiska Rožná [18].  

javascript:void(null);
javascript:void(null);
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8.2 CHARAKTERISTIKA TĚŽENÉHO BLOKU, ZE KTERÉHO 

VZOREK POCHÁZÍ  

V daném bloku se nachází horniny, které jsou tvořené z 80 % karbonátovou 

(pravděpodobně kalcitovou) ţílou. Tato ţíla má mocnost 1 - 2 cm a má světle narůţovělou 

barvu. Zbylých 20 % horniny se skládá z černého grafitu a jemně krystalické břidlice 

s drobnými nodulemi albitu a křemene (do 1 mm). Krystalická břidlice je protkána 

drobnými vlásečnicovými ţilkami pyritu. Karbonátová ţíla v sobě uzavírá asi 0,5 cm 

mohutnou polohu silně alterované tmavé horniny, která obsahuje načervenalé albity, 

křemen a lístky biotitu s masivními polohami pyritu. Rudní minerály bohaté na uran 

nebyly v této oblasti pozorovány. 

Na obrázku 34 jsou patrné drobné lupínky biotitu, které jsou orientované podél foliace. 

Tyto lupínky jsou často silně chloritizované. Obrázek 35 ukazuje zirkon, který se společně 

s titanem v této zóně také vyskytuje.  

 

Obr. 34: Zóna masivních pyritových žilek v základní albit-biotitové hornině 
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Obr. 35: Homogenní zirkon uzavřený v základní albit-biotitové hornině 

8.3 RTG DIFRAKCE 

Hlavním nástrojem difrakční analýzy při určování organických a anorganických 

krystalických látek jsou rentgenové paprsky. Tyto paprsky byly objeveny jiţ v roce 1895 

[44, 86].  

Měření vzorku uranové rudy, který se před tím najemno podrtil, se uskutečnilo na plně 

automatizovaném difraktometru URD-6 (Rich.Seifert-FPM, SRN) (obrázek 36). 

Při stanovování byly následující podmínky: Záření CoK/Ni filtr, napětí 40kV, proud 

35 mA, krokový reţim s krokem 0.05o 2s časem na kroku 3s a s digitálním zpracováním 

výsledných dat. Pro měření i vyhodnocení dat byl pouţit program RayfleX (RayfleX 

ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289). Pro semikvantitativní analýzu byl pouţit program 

RayfleX Autoquan verze 2.6. Jedná se o upravenou verzi programu BGMN. [86]  

Kvantifikace pomocí programu RayfleX Autoquan je zaloţena na modelování difrakčních 

spekter s pouţitím známých strukturních dat (např. mříţkové parametry, pozice atomů 

ve struktuře, prostorová grupa, obsazovací faktory) pro jednotlivé minerály. Dále je 

důleţité následné porovnání s naměřeným difrakčním záznamem pomocí vícerozměrné 

regrese. Tato metoda je upravenou verzí Rietveldové metody strukturní analýzy z práškové 

difrakce. Difrakční záznam, který se vypočte ze strukturních dat, se při analýze upravuje 

pomocí různých algoritmů (sférická harmonická analýza). Cílem této úpravy je odstranění 

vlivů texturace vzorků, anizotropie velikosti částic, částečná dezorientace ve struktuře, 
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mikroabsorbce aj. z důvodu dosáhnutí co největší shody mezi naměřenými daty 

a vypočteným průběhem difrakčního záznamu. 

 

Obr. 36: RTG difraktometr URD-6  [101]. 

Výsledkem výpočtu jsou tzv. škálovací faktory, které odpovídají podílům jednotlivých fází 

ve vzorku, dále pak zpřesněná strukturní data pro jednotlivé fáze a také velikosti jejich 

krystalitů (krystalových domén), případně mikronapětí v nich. Podmínkou pro správnost 

výsledků je znalost nebo odhad správných vstupních modelů struktur jednotlivých fází. 

V některých případech mohou v tomto bodě nastat problémy. Například u minerálů 

vykazující polytypii (chlority, slídy) a také u jílových minerálů s vysokým stupněm 

strukturního chaosu (smektity a smíšené struktury jako je illit-smektit). 

 

Graf 4: Výsledky RTG difrakční analýzy uranové rudy. 

http://zlvch549.vsb.cz/fotky/obr1.jpg
http://zlvch549.vsb.cz/fotky/obr1.jpg
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Výsledky jsou prezentovány včetně odhadu náhodné chyby obsahu jednotlivých fází 

při pravděpodobnosti > 99% (tj. trojnásobek směrodatné odchylky). Výsledky RTG 

difrakční analýzy vzorku jsou uvedeny v grafech 4 a 5. 

 

Graf 5: RTG difrakční analýza uranové rudy. 
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Ve vzorku byl zjištěn plagioklas (albit – oligoklas), kalcit, chlorit (klinochlor) a stopy 

křemene. Obsah uranu byl stanoven na 1,13 hmotnostních %. Mineralogické sloţení 

uranové rudy je uvedené v grafu 6. 

 

Graf 6: Mineralogické složení uranové rudy v %. 

Orientační RTG fluorescenční analýza uranové rudy se uskutečnila na přístroji Innov-X. 

Měření probíhalo v kyvetě kryté Mylarovou folií. Obsahy jednotlivých prvků, které uvádí 

tabulka 8, jsou uvedeny v ppm a chyba odpovídá směrodatné odchylce. Prvkové sloţení 

pouţité uranové rudy je znázorněno v grafu 7. 

 

Graf 7: Prvkové složení použité uranové rudy v ppm 
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Tab. 8: Prvkové složení uranové rudy  

PRVEK OBSAH [ppm] 

Ca 177 100 ± 2 400 

Fe 78 700 ± 1 000 

Ti 5 700 ± 100 

U 3 543 ± 26 

Ba 2 572 ± 368 

Mn 1 989 ± 49 

Mo 909 ± 12 

Cr 698 ± 34 

V 434 ± 21 

Pb 371 ± 9 

Ni 308 ± 30 

Rb 297 ± 15 

Co < 229 

Cu 189 ± 12 

Sb 186 ± 36 

As 183 ± 7 

Sr 121 ± 3 

Sn < 90 

Zn 81 ± 7 

Zr 73 ± 3 

Cd < 52 

Ag < 35 

Hg < 15 

Bi < 11 

Se < 6 

8.4 PŘÍPRAVA BAKTERIÁLNÍ KULTURY 

Pro pokus byly pouţity bakterie rodu Acidithibacillus ferrooxidans, pro které bylo 

připraveno ţivné médium 9K. Sloţení tohoto média je následující: 

Roztok 1: (NH4)2SO4  2 g 

  KCl   0,1 g 

  K2HPO4  0,5 g 
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  MgSO4 · 7H2O 0,5 g 

  Ca(NO3)2  0,01 g 

  destilovaná voda 700 ml 

Roztok 2: FeSO4 · 7H2O  40 g 

  H2SO4 0,5 mol·l
-1

 2 ml 

  destilovaná voda 300 ml 

Oba roztoky byly po důkladném promíchání smíchány dohromady a umístěny 

do erlenmayerovy baňky. Pomocí 5 molární kyseliny sírové bylo pH výsledného roztoku 

upraveno na hodnotu 2. Do takto připraveného média byly přidány bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Poté byla erelnmayerova baňka s bakteriemi a médiem 

překryta alobalem s dírkami kvůli přístupu kyslíku, který je nutný pro správnou činnost 

mikroorganismů. Takto připravený roztok byl umístěn do termostatu a ponechán po dobu 

37 dní. 

8.5 ZRNITOSTNÍ ANALÝZA VZORKU 

Vzorek uranové rudy byl pomlet ve vibračním mlýnku po dobu 1 minuty. Poté byla 

zjištěna velikost částic pomleté rudy pomocí sítové analýzy. Při analýze na sítech bylo 

pouţito pět sít o okatosti od 1mm do 0,025 mm. Výsledky sítové analýzy jsou uvedeny 

v tabulce 9. Zrnitostní sloţení pomleté uranové rudy je pak znázorněno v grafu 8.  

Tab. 9: Výsledky sítové analýzy 

ZRNITOST RUDY [mm] MNOŢSTVÍ [g] MNOŢSTVÍ [%] 

> 1 12,32 9,59 

1 – 0,5 13,87 10,79 

0,5 – 0,071 71,91 55,96 

0,071 – 0,045 19,96 15,53 

0,045 – 0,025 9,79 7,62 

<0,025 0,16 0,12 

 Ʃ 128,01 g Ʃ 99,61 % 
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Z výsledků vyplývá, ţe největší výnos zrn vykazuje třída 0,5-0,071 mm a to 55,96 %.  

 

 

Graf 8: Sítová analýza 

8.6 LOUŽENÍ VZORKU 

Následovala příprava vlastního louţení. Vzorek uranové suroviny byl rozdělen na 2 části. 

Do 2 erlenmayerových baněk bylo dáno 50 g rozemleté uranové rudy. Do první baňky 

se poté přidalo 600 ml destilované vody. Do druhé baňky se přidalo 500 ml destilované 

vody a 100 ml média 9K s bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans. U obou roztoků bylo 

upraveno pH na hodnotu 2. Oba vzorky byly louţeny za statických podmínek s občasným 

promícháváním. Sloţení louţicích roztoků je uvedeno v tabulce 10. 

Tab. 10: Složení loužicích roztoků 

ERLENMAYEROVA 

BAŇKA 

TYP LOUŢENÍ U – RUDA 

[g] 

DESTILOVANÁ 

VODA [ml] 

9K + AF 

[ml] 

1 chemické 50 600 - 

2 bakteriální  50 500 100 

Takto připravené vzorky se nechaly louţit za teploty 25 °C. Po prvním, třetím a šestém 

týdnu se z obou vzorků pokaţdé odebralo 25 ml výluhu, který se následně zfiltroval. 

Louţení probíhalo po dobu šesti týdnů (37 dní).  
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V první etapě (první týden) byl nárůst mnoţství vylouţeného uranu v roztoku v obou 

baňkách velmi rychlý. V baňce bez bakterií mělo toto mnoţství hodnotu 37,2 mg/l, v baňce 

s bakteriemi 30,8 mg/l.  

V následující etapě (první aţ třetí týden) nárůst mnoţství vylouţeného uranu stále 

pokračoval. Tento nárůst jiţ byl ale mnohem pomalejší neţ v první etapě. V baňce číslo 1 

se hodnota uranu v roztoku zvýšila o 2 mg/l v porovnání s předcházející etapou a to 

na hodnotu 39,7 mg/l. V baňce číslo 2 se jednalo o nepatrně větší nárůst, oproti první etapě 

se mnoţství uranu ve výluhu zvýšilo o 4,5 mg/l, tedy na hodnotu 35,3 mg/l.  

V poslední etapě (třetí aţ šestý týden) došlo v obou případech k poklesu mnoţství 

vylouţeného uranu. V baňce bez bakterií se jednalo o výrazný pokles na hodnotu 

6,06 mg/l. V baňce, která obsahovala bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, byl tento 

pokles na hodnotu 27,9 mg/l, coţ je hodnota o něco menší neţ mnoţství vylouţeného 

uranu po první etapě v této baňce. Prudký pokles uranových iontů v roztoku byl 

pravděpodobně způsoben nárůstem pH v důsledku chemických reakcí a následné tvorby 

sraţeniny. U bakteriálního louţení byl pokles uranu v roztoku podstatně menší, coţ 

by vysvětloval neustálý průběh přímé a nepřímé cesty bakteriálního louţení. Bakterie tedy 

neustále způsobovaly vznik síranu ţelezitého a kyseliny sírové, tedy látek, které uranovou 

rudu rozpouštěly. Výsledky louţení uranové rudy jsou uvedeny v tabulkách 11 a 12 

a v grafech 9 a 10. 

Tab. 11: Výsledky chemického loužení uranové rudy 

Ukazatel U (uran) 

Jednotka mg/l 

Název vzorku Hodnota Nejistota 

1. týden 37,2 ± 20 % 

3. týden 39,7 ± 20 % 

6. týden 6,06 ± 20 % 

Pouţitá metoda SOP OV 201 (ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2) 

Typ Akreditovaná zkouška 

  



Šárka Srostlíková: Bakteriální louţení surovin s obsahem uranu 

 

2011                                                                                                                                      46 

 

Graf 9: Průběh chemického loužení uranové rudy po dobu 6 týdnů 

 

Tab. 12: Výsledky bakteriálního loužení uranové rudy 

Ukazatel U (uran) 

Jednotka mg/l 

Název vzorku Hodnota Nejistota 

1. týden 30,8 ± 20 % 

3. týden 35,3 ± 20 % 

6. týden 27,9 ± 20 % 

Pouţitá metoda SOP OV 201 (ČSN EN ISO 17294-1, ČSN EN ISO 17294-2) 

Typ Akreditovaná zkouška 
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Graf 10: Průběh bakteriálního loužení uranu po dobu 6 týdnů 

 

Acidithiobacillus ferrooxidans je schopen oxidovat U
4+

 na U
6+

 přímo, ale v procesu 

bakteriálního louţení pravděpodobně spíše reoxiduje Fe
2+

 na Fe
3+

 a oxidace uranu probíhá 

chemicky [41]:  

UO2 + Fe2(SO4)3 → UO2SO4 + 2FeSO4   (9) 
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Ionty ţeleza vystupují jako akceptory elektronů a přeměňují nerozpustný U
+4

 na U
+6

, který 

je rozpustný ve vodě. Díky tomu je uran vylouţen do vodného roztoku [64].  

Během loţícího procesu tedy docházelo ke zvyšování hodnoty pH. Mohlo to být 

způsobeno přítomností kovů alkalických zemin, které se při procesu rozpouštěly [64]. 

Zvyšování pH můţe zpomalit proces biolouţení z několika důvodů: 

o Růst a činnost (aktivita) bakterií Acidithibacillus ferrooxidans jsou citlivé 

na hodnotu pH ţivné půdy. 

o S rostoucím pH dochází ke zpomalení oxidační reakce v důsledku sníţené 

dostupnosti protonu. 
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o Při vyšším pH se vytvoří na povrchu částeček rudy vrstva, která vytváří kontaktní 

bariéru mezi těmito částečkami a metabolity. 

V pokusu publikovaném v [PAL, S., et al. Bioleaching of low-grade uranium ore using 

Acidithiobacillus ferrooxidans.] zkoumali louţení uranové rudy pomocí Acidithibacillus 

ferrooxidans z  uranové rudy se sníţeným obsahem uranu z dolů v Turamdih v oblasti 

Jharkhand v Indii. Pouţitá ruda obsahovala zejména křemen, chlorit, sericit, rovněţ 

významné mnoţství hematitu a apatitu. Kovy alkalických zemin tvořily celkem 8 % rudy 

a 0,04 % zaujímal U3O8. Louţící proces probíhal při hodnotě pH 2 a teplotě 30°C. Tento 

pokus vedl k závěru, ţe biolouţení uranové rudy je účinnější neţ louţení chemické 

za stejných podmínek. 

8.7 METODA MPN 

Metoda MPN (Most Probable Number) neboli metoda nejvíce pravděpodobného počtu 

poskytuje kvantitativní informace o počtu bakterií ve vzorku. Ţádná norma neurčuje 

povinnost provádět mikrobiologická stanovení touto metodou.  K metodě jsou potřeba 

minimálně 3 zkumavky, do kterých se umístí specifické médium pro dané bakterie a námi 

stanovovaný vzorek, který se aplikuje do zkumavek ve stejném mnoţství v ředících řadách 

[1, 14, 72].  

Pro pokus bylo pouţito pět zkumavek, kvůli přesnějšímu stanovení. Do prvních pěti 

zkumavek byl vloţený zkoumaný roztok a médium 9K v poměru 1:10. Následujících 

zkumavky obsahovaly stejné sloţení surovin ve větším ředícím poměru. Ţivné médium 9K 

bylo připraveno v mnoţství 100 ml (viz kapitola 7.4) 

Zkumavky byly umístěny v termostatu po dobu 3 týdnů. Po inkubaci se zjišťovaly 

v kaţdém stupni ředění zkumavky s pozitivní reakcí. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 

13 a 14. 

 

 

 

 

 



Šárka Srostlíková: Bakteriální louţení surovin s obsahem uranu 

 

2011                                                                                                                                      49 

Tab. 13: Pozitivní reakce ve zkumavkách  

 1 2 3 4 5 

A X X - X X 

B X X - - - 

C X X X - X 

D X X - X - 

E X X - X - 

 

Tab. 14: Vyhodnocení pozitivní reakce ve zkumavkách  

Ředící řada 1 2 3 4 5 

Počet pozitivních zkumavek/Počet zkumavek celkem 5/5 5/5 1/5 3/5 2/5 

 

Pro rozhodnutí, které zkumavky pouţít k vyhodnocení výsledků, existuje několik pravidel: 

1. Jestliţe bylo pouţito pouze třech zkumavek a vytvořeny tak pouze tři řady ředění, 

pro výpočet se pouţijí výsledky ze všech zkumavek. 

2. V případě, ţe se u více neţ třech zkumavek v jakémkoliv ředění objevila pozitivní 

reakce, pouţije se výsledek pouze od třech zkumavek. Vybere se největší ředění, 

ve které se u všech pěti zkumavek objevila pozitivní reakce. K této zkumavce 

se přidají ještě dvě následující s větším zředěním. 

3. Pokud je vytvořeno více neţ tří ředící řady, ale u ţádného ředění se nevyskytla 

pozitivní reakce u všech zkumavek, pouţijí se první tři zkumavky. 

4. Jestliţe se pozitivní reakce vyskytne u zkumavek, které byly naplněny aţ v třetí 

ředící řadě, pak počet takto pozitivních zkumavek by měl být přidán 

k předcházejícím zkumavkám s menším ředěním. 
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5. V případě, ţe ve všech zkumavkách ve všech ředících řadách se objevila pozitivní 

reakce, vyberou se tři řady s největším ředěním. K takto získané hodnotě se přidá 

znaménko více neţ (>). 

Jelikoţ se v našem pokusu objevila pozitivní reakce v prvních dvou ředících řadách 

u všech pěti zkumavek, pro vyhodnocení bylo pouţito pravidlo 2. Bylo vybráno největší 

ředění, ve kterém se vyskytla pozitivní reakce u všech zkumavek. V našem případě 

se jednalo o sloupec č. 2. K němu byly přidány dvě následující zkumavky s větším 

zředěním, tedy sloupec č. 3 a 4. Tím bylo získáno číslo 513, které se vyhodnotí na základě 

tabulky 15. 

Tab. 15: Nejpravděpodobnější počet bakterií (MPN) na 100 g (ml) zkoumaného materiálu s 10, 1 

a 0,1 g (ml) zkoumaného materiálu [14]. 

 MPN  MPN  MPN  MPN  MPN  MPN 

000 <1,8 100 2 200 4,5 300 7,8 400 13 500 23 

001 1,8 101 4 201 6,8 301 11 401 14 501 31 

002 3,6 102 6 202 9,1 302 13 402 21 502 43 

003 5,4 103 8 203 12 303 16 403 25 503 58 

004 7,2 104 10 204 14 304 20 404 30 504 76 

005 9 105 12 205 16 305 23 405 36 505 95 

010 1,8 110 4 210 6,8 310 11 410 17 510 33 

011 3,6 111 6,1 211 9,2 311 14 411 21 511 46 

012 5,5 112 8,1 212 12 312 17 412 26 512 64 

013 7,3 113 10 213 14 313 20 413 31 513 84 

014 9,1 114 12 214 17 314 23 414 36 514 110 

015 11 115 14 215 19 315 27 415 42 515 130 

020 3,7 120 6,1 220 9,3 320 14 420 22 520 49 

021 5,5 121 8,2 221 12 321 17 421 26 521 70 

022 7,4 122 10 222 14 322 20 422 32 522 95 

023 9,2 123 12 223 17 323 24 423 38 523 120 
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024 11 124 15 224 19 324 27 424 44 524 150 

025 13 125 17 225 22 325 31 425 50 525 180 

030 5,6 130 8,3 230 12 330 17 430 27 530 79 

031 7,4 131 10 231 14 331 21 431 33 531 110 

032 9,3 132 13 232 17 332 24 432 39 532 140 

033 11 133 15 233 20 333 28 433 45 533 180 

034 13 134 17 234 22 334 31 434 52 534 210 

035 15 135 19 235 25 335 35 435 59 535 250 

040 7,5 140 11 240 15 340 21 440 34 540 130 

041 9,4 141 13 241 17 341 24 441 40 541 170 

042 11 142 15 242 20 342 28 442 47 542 220 

043 13 143 17 243 23 343 32 443 54 543 280 

044 15 144 19 244 25 344 36 444 62 544 350 

045 17 145 22 245 28 345 40 445 69 545 440 

050 9,4 150 13 250 17 350 25 450 41 550 240 

051 11 151 15 251 20 351 29 451 48 551 350 

052 13 152 17 252 17 352 32 452 56 552 540 

053 15 153 19 253 26 353 37 453 64 553 920 

054 17 154 22 254 29 354 41 454 72 554 1600 

055 19 155 24 255 32 355 45 455 81 555 >1600 

 

Podle tabulky 15 byla stanovena hodnota MPN 84. Tato hodnota byla kvůli odlišnému 

ředění přepočítána. Nejpravděpodobnější počet bakterií na 100 ml zkoumaného vzorku 

po šesti týdnech louţení uranové rudy je 8400.  
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9 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit a popsat vhodnost pouţití bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans při získávání uranu z uranových rud pomocí louţení a to ve srovnání s čistě 

chemickým louţením.  

Vhodnost bakterií  Acidithiobacillus ferrooxidans k bakteriálnímu louţení uranu byla tedy 

porovnávána s chemickým louţením stejné uranové rudy, za stejných podmínek prostředí. 

K pokusu byla pouţita uranová ruda z loţiska Roţná v Dolní Roţínce. Tato ruda 

obsahovala 1,13 % uranu. Vzorek o hmotnosti 50g tedy obsahoval 565 mg uranu. Nejvíce 

zastoupenými prvky v této rudě jsou vápník, ţelezo a titán. Hlavními minerály tvořící 

uvedenou rudu jsou chlorit, plagioklas, kalcit a křemen. Ruda byla pomleta a společně 

s destilovanou vodou umístěna do erlenmayerových baněk. V první baňce probíhalo 

chemické louţení, ve druhé baňce louţení bakteriální, protoţe se do ní navíc přidalo 

médium 9K s bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans. Louţení probíhalo po dobu 

6 týdnů (37 dní) při teplotě 25°C a pH 2.  

V případě chemického louţení bylo mnoţství vylouţeného uranu po 1 týdnu 37,2 mg/l 

(6,58 %), po 3 týdnech 39,7 mg/l (7,03 %) a po 6 týdnech 6,06 mg/l (1,07 %). Při 

bakteriálním louţení se po 1. týdnu vylouţilo 30,8 mg uranu/litr (5,45 %), po 3 týdnech 

35,3 mg/l (6,25 %) a po 6 týdnech 27,9 mg/l (4,94 %). Z toho lze konstatovat, ţe za výše 

uvedených podmínek bylo chemické louţení o něco účinnější a rychlejší, neţ louţení 

bakteriální. Bakteriální louţení však nemělo tak prudké výkyvy v mnoţství uranových 

iontů v roztoku ke konci louţení. Dalo by se říct, ţe bakteriální louţení je podstatně méně 

náročné na udrţování nízkého pH roztoku a zamezování tím vzniku sraţenin uranu. 

Výsledky ukazují, ţe po třetím týdnu louţení, kdy byly hodnoty rozpuštěného uranu 

u obou typů louţení v roztoku maximální, přešlo do roztoku jen mírně přes 7 % uranu 

z celkového mnoţství uranu ve vzorku. 

Experiment ukázal, ţe důleţitým faktorem pro účinnost chemického louţení uranové rudy 

je neustálé udrţování nízkého pH roztoku, coţ by způsobovalo vyšší finanční náklady.  

Řešením můţe být pouţití bakteriálního louţení, které není na změnu pH a tím tvorbu 

sraţeniny tak náchylné. Bylo by však vhodné zvýšit účinnost bakteriálního louţení, 

například zvýšením teploty roztoku a intenzivnějším provzdušňováním. V rámci této 

diplomové práce probíhalo bakteriální louţení pouze za statických podmínek za občasného 
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promíchání. To mělo za následek pomalý nárůst bakterií a tím i sníţenou kinetiku 

biochemických reakcí. 

Pokus bakteriálního louţení uranové rudy z dolů v Turamdih se uskutečnil v Koreji. 

Uvedená ruda obsahovala 0,04 % uranu. Pokus probíhal při teplotě 30°C a pH 2. Za těchto 

podmínek došli autoři k závěru, ţe bakteriální louţení uranové rudy je účinnější neţ 

louţení chemické. Při pokusu byla největší účinnost louţení ve vzorku, kde se nacházely 

 bakterie s přídavkem ţeleza. Tato účinnost dosáhla 50 % během 30 denního louţení. 

Náš pokus se od uvedeného v Koreji odlišoval v podmínkách prostředí (teplota) a v pouţité 

uranové rudě (obsah uranu). Po srovnání obou pokusů, lze konstatovat, ţe při zachování 

nejvhodnějších podmínek (teplota 30°C, pH 2, přístup kyslíku) pro správnou činnost 

bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans, je proces bakteriálního louţení uranových rud 

vhodný.  
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