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Summary 

This thesis focuses on the possibility of using microorganisms to extraction of metals. The 

first part describes the properties of selected metals, their technical use and sources of their 

acquisition. The second part characterizes the microorganisms on the basis of their 

properties. In the following sections are presented the bioleaching technologies and 

applications of these techniques. The conclusion contains a brief summary of these 

technologies and there are also described their advantages and disadvantages. 

 

Keywords: bioleaching, biooxidation, Acidithiobacillus ferrooxidans, extraction of metals. 

 

Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití mikroorganismů při získávání 

kovů. V první části jsou popsány vlastnosti vybraných druhů kovů, jejich technické využití 

a zdroje jejich získávání. Druhá část charakterizuje mikroorganismy na základě jejich 

vlastností. V dalších částech jsou uvedeny technologie biologického loužení a aplikace 

těchto technik. Závěr obsahuje stručné shrnutí těchto technologií a také jsou zde popsány 

jejich výhody a nevýhody.  

 

Klíčová slova: biologické loužení, biologická oxidace, Acidithiobacillus ferrooxidans, 

získávání kovů.   
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1. Úvod 

    Využívání přirozených schopností některých mikroorganismů rozložit celou řadu 

rud je starý proces, který sahá až do římských časů. Již v této dávné době se využívalo 

mikrobiální činnosti loužení mědi z rudy, aniž by se vědělo, že se na této činnosti 

mikroorganismy podílejí. Až mnohem později, v letech 1940 až 1960, došlo k vědomému 

rozvoji této oblasti. V této době byly objeveny autochtonní, chemolitotrofní bakterie. 

Colmer a Hinkel v roce 1947 izolovali z kyselých důlních vod bakterii Acidithiobacillus 

ferrooxidans, která se ukázala být ekonomicky významnou bakterií v oblasti loužení 

sulfidických rud. Tento objev vedl k vývoji nového odvětví metalurgických věd s názvem 

„biohydrometalurgie“. Toto odvětví se zabývá všemi aspekty mikrobiálního získávání 

kovů z minerálů nebo pevných odpadů. Hlavním biohydrometalurgickým procesem je 

biologické loužení. [20] 

Spolu  s tím, jak každým dnem klesají na světě rezervy rud a stoupá poptávka po 

kovech, stávají se tradiční metody zpracování ekonomicky nedostatečné. Mikroorganismy 

mají velký potenciál v tom, že nabízí nejen ekonomicky schůdné řešení, ale i tzv. „čisté 

technologie“.  Biologické loužení lze využít jako alternativní technologii k tradičním 

fyzikálně- chemickým metodám k extrakci kovů z rud s nízkým obsahem kovů, 

znovuzískávání kovů z odpadních materiálů, k čištění rud, čištění uhlí či detoxikaci od 

těžkých kovů. Tato technologie využívá přirozeně se vyskytující bakterie, které využívají 

minerální látky jako  zdroj své energie. V podstatě jde o biologickou přeměnu 

nerozpustných sloučenin kovů na jejich ve vodě rozpustné formy. Tato technologie je 

šetrná k životnímu prostředí a může snížit provozní náklady a energetické nároky. Vdnešní 

době se využívá zejména při produkci Cu, U a Au. Bioloužením je na celém světě 

vyprodukováno asi 15% mědi, 13% uranu a 25% zlata. [20], [22] 
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2. Kovy, jejich vlastnosti a technické využití, zdroje jejich 

získávání 
 

Rudy jako zdroje kovů v dnešní době tvoří menší část těžebního průmyslu. 

Neznamená to však, že by měly pro lidstvo malý význam, ale mění se struktura spotřeby 

kovů. Zatímco dříve byly společností ceněny hlavně drahé kovy (stříbro, zlato), později 

barevné kovy (cín, měď) a zvláště pak železo, dnešní moderní civilizace využívá široké 

škály kovů. [9] 

Ložiska rud jsou ve světě značně rozptýlena. Jelikož využití těchto ložisek závisí na 

mnoha faktorech (bohatství kovu v rudě, geologických poměrech, geografické poloze 

apod.), těžitelná a v současnosti těžená ložiska těchto kovů jsou limitována jen na několik 

málo zemí, jako jsou např. Rusko nebo Chile. [7], [9] 

V souvislosti s vyššími cenami rudních surovin se v některých případech těžební 

aktivity přesunují do rozvojových zemí s uvolněnější legislativou a levnou pracovní silou. 

Drahé produkty se následně převážejí do průmyslově vyspělých zemí. [9] 

V České republice nejsou v současné době těžena žádná ložiska rud kromě 

uranového ložiska Rožná. Ložiska rud v naší republice mají pouze nebilanční zásoby, tzn., 

že těžba by za současných podmínek nebyla ekonomická. Veškerá potřeba železných i 

neželezných rud se zde tedy pokrývá pouze importem nebo zpracováním druhotných 

surovin. [8], [6] 

2.1. Technické rozdělení kovů 

 

Technické vlastnosti kovů se využívají k posouzení, zda je materiál vhodný pro určité 

technologické operace nebo pro vymezení podmínek zpracování. Zahrnují dělení podle 

hustoty, teploty tání, schopnosti koroze, ceny, apod.. Na základě technických vlastností 

můžeme tedy kovy rozdělit na: [1] 

 Železo a jeho slitiny 

 Těžké neželezné kovy (Cu, Co, Mn, Ni, Cd, Zn, Hg, Pb, Bi, Ga, atd.) 

 Lehké neželezné kovy (Al, Be, Mg, Ca, Li, Rb, atd.) 
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 Ušlechtilé kovy (Ag, Au, Pt, Ru, Rh, Pd, Os, Ir) 

 Těžkotavitelné kovy (W, Ta, Mo, Cr, V, Ti, Hf, atd.) 

 Rozptýlené kovy a lanthanidy (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, atd.) 

 Radioaktivní kovy, transurany a transaktinidy (U, Th, Pa, Ra, Ac, Po, Fr)  

2.2. Charakteristika vybraných kovů a jejich výskyt 

v primárních a druhotných surovinách 

 

Měď (Cu) 

 

Obrázek 1: Chalkopyrit v bílém magnezitu, Mútnik u Hnúště, Slovensko  [14] 

Měď je červený, tažný a kujný kov, v přírodě se nachází ryzí i ve sloučeninách 

s prvky 16. skupiny.  Je charakteristická svou vysokou tepelnou i elektrickou vodivostí a 

schopností vytvářet s ostatními kovy slitiny. Mezi její vlastnosti patří odolnost proti korozi. 

Typickým oxidačním číslem mědi je stupeň I a II, ve sloučeninách je vázána kovalentními 

vazbami a ráda tvoří komplexní sloučeniny. Zdrojem mědi jsou nejčastěji sulfidy, 

nejvýznamnější rudou je chalkopyrit CuFeS2 (obrázek 1), dále pak covellin CuS, chalkozín 

Cu2S, bornit Cu5FeS4 apod. Druhotnou surovinou pro získání mědi je zejména 

elektroodpad, jelikož hlavní využití mědi je právě v elektrotechnice. Dále se používá 

v potravinářství (kotle a varné nádoby), měděné plechy jsou vhodné jako střešní krytiny ve 

stavebnictví, slitina mědi se zinkem (mosaz) je vhodná k výrobě tyčí nebo trubek a slitina 

mědi s cínem (bronz) se používá k výrobě zvonů, mincí, ložisek atd. [10], [14] 
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Zlato (Au) 

 

Obrázek 2: Dendritický růst drátků zlata, Jílové u Prahy  [14] 

Zlato je žlutý, lesklý, velice měkký ušlechtilý kov. Ze všech kovů je nejvíce kujný a 

tažný. V dnešní době ho získáváme nejčastěji z primárních ložisek, obvykle křemenných 

žil, kde se nachází ve formě prachu, drátků (obrázek 2),  plíšků apod. Často se zlato 

nachází v rudách s vysokým obsahem pyritu (FeS) a arsenopyritu (FeAsS). Druhotným 

zdrojem je elektroodpad, hlavně mobilní telefony. Zlato se používá převážně 

v klenotnictví, dále pak ve zdravotnictví a v elektrotechnice k výrobě paměťových buněk. 

[10], [14] 

Uran (U) 

 

Obrázek 3: Uraninit: Příbram, důl Anna  [14] 

Uran je radioaktivní kov, stříbrobílý, lesklý, značně neušlechtilý, nepříliš tvrdý a 

kujný i za standardní teploty. Za vyšších teplot je velice reaktivní. Ve sloučeninách se 

nachází v různých oxidačních stupních, z nichž nejstálejší sloučeniny jsou s oxidačním 

číslem IV a VI. V přírodě se vyskytuje v mnoha minerálech, nejvýznamnějšími jsou 

uraninit UO2 (obrázek 3) a smolinec U3O8 (podvojný oxid uraničito-uranový UO2 ∙ 2 

UO3).  Druhotnou surovinou pro získávání uranu je jaderný odpad. Uran je využíván 

hlavně k výrobě palivových článků jaderných reaktorů. Ochuzený kovový uran v 
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kombinaci s wolframem je vzhledem ke své velké hustotě používán jako složka 

kinetických protipancéřových projektilů. [10], [22] 

Zinek (Zn) 

 

Obrázek 4: Sfalerit, Rodna Veche, Rumunsko  [14] 

Zinek je modrobílý, křehký, lehce tavitelný kov. V přírodě se zinek vyskytuje 

pouze ve sloučeninách, převážně v sulfidech. Hlavní rudou pro jeho získávání je sfalerit 

ZnS (obrázek 4), dále pak zinkit ZnO a smithsonit ZnCO3. Druhotnou surovinou může být 

zinkový odpad ( šrot, plechy, úlety, oxidy a chemikálie obsahující zinek). Zinek je rozsáhle 

používaným kovem, nejvíce se využívá na pozinkování ocelových polotovarů (trubky, 

plechy na střechy, dráty, šrouby atd.). Dalším významným využitím je použití při výrobě 

nevratných galvanických článků (tzv. monočlánků), ve kterých zinek tvoří elektrodu i 

obal.[10], [34] 

Hliník (Al)  

 

Obrázek 5: Bauxit, Čitluk, Bosna a Hertzegovina  [14] 

Hliník je stříbro-lesklý, lehký, kujný a tažný kov, který disponuje dobrou tepelnou i 

elektrickou vodivostí. Jeho oxidačním číslem je III a vytváří polární vazby i kovalentní 

vazby. V přírodě se nachází ve sloučeninách, zejména ve formě hlinitokřemičitanových 

minerálů, což jsou živce, kaolinity, slídy, atd. Významným minerálem pro výrobu 
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primárního hliníku je bauxit (obrázek 5), jenž je směsí hydroxidu a hydroxido-oxidů 

hlinitých. Dalšími užitkovými minerály jsou kryolit Na3AlF6, dawsonit NaAl(CO3)(OH), 

alunit KAl2(SO4)2(OH)6 a nefelín (Na,K)AlSiO4. Hliník se používá  zejména k výrobě tzv. 

lehkých slitin, které nacházejí uplatnění v automobilovém a leteckém průmyslu. Vyrábí se 

z něj také potravinářské folie (alobal), nádobí a různá průmyslová zařízení. Jelikož je dobře 

vodivý a levnější než měď, často ji nahrazoval v elektrotechnice. Ušlechtilá měď má ale 

oproti hliníkovým vodičům vyšší trvanlivost. Druhotnou surovinou hliníku jsou kovové 

odpady.  [6], [10], [11] 

Titan (Ti) 

 

Obrázek 6: Rutil   [14] 

Titan je lehký kov ocelového vzezření, který náleží do skupiny těžkotavitelných 

kovů, jež se vyznačují značnou pevností krystalové mřížky, vysokou teplotou tavení, 

velkou tvrdostí a rezistencí proti korozi, titan je dobrý vodič elektřiny i tepla. Nejstabilnější 

sloučeniny tvoří v oxidačním čísle IV, v nižších oxidačních stavech jsou sloučeniny titanu 

barevné, nestabilní a lehce oxidují. Titan se v zemské kůře vyskytuje ve velké míře, avšak 

je rozptýlen a z tohoto důvodu vzácný. Zastoupen bývá v oxidických minerálech, zvláště 

v různých odrůdách oxidu titaničitého TiO2, což jsou rutil (obrázek 6), brookit nebo 

anatas, eventuálně ve formě titaničitanů- ilemnitu FeTiO3 a perowskitu CaTiO3. Vyskytuje 

se také v železných rudách. Druhotnými surovinami pro získávání titanu můžou být 

doprovodné suroviny při těžbě hnědého uhlí. [10] 
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Cín (Sn) 

 

Obrázek 7: Kasiterit, Horní Slavkov   [14] 

Obvyklý, tzv. bílý cín je stříbřitě bílý, lesklý, nízkotavitelný, měkký kov. Je velice 

tažný a kujný, za běžných podmínek je odolný proti korozi. Hlavními rudami cínu jsou 

kassiterit neboli cínovec SnO2 (obrázek 7) a stannit (kyz cínový) Cu2FeSnS4. Druhotnou 

surovinou cínu je elektroodpad nebo také odpad z pocínovaných plechů. Cín se používá 

k výrobě nejrůznějších slitin, zvláště bronzů (Cu + Sn), dále pak k pocínování plechů, ze 

kterých se následně vyrábějí potravinářské konzervy. Podobným způsobem se upravují i 

kovové povrchy zařízení využívaných v potravinářském průmyslu, jako jsou kotle, trubky 

apod. [10] 

3. Mikroorganismy využívané při získávání kovů 
 

Mikroorganismy jsou jednobuněčné organismy, které jsou viditelné jen 

mikroskopicky. Řadíme mezi ně hlavně prokaryota (bakterie, archabakterie), ale také 

houby, kvasinky a některé řasy a prvoky. V procesech biologického loužení se využívají 

bakterie a houby. Tyto mikroorganismy ulehčují kontakt mezi částicemi rudy nebo 

koncentrátu a chemickým loužidlem, čímž zabezpečují katalytický účinek v oxidačních a 

redukčních procesech, ke kterým dochází při vzájemném působení u kontaktu živých a 

neživých soustav biosféry. [2] 
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3.1. Dělení bakterií podle jejich fyziologických a biochemických 

vlastností 

 

Mikroorganismy se s kovy setkávají běžně v různých druzích prostředí a není tedy 

překvapující, že se navzájem ovlivňují, někdy k jejich užitku, někdy k jejich škodě. 

Způsob, jakým na sebe kovy s mikroorganismy navzájem působí, závisí na řadě 

biochemických a fyzikálních pochodů. Znalost mikroorganismů z tohoto hlediska 

umožňuje mikrobiální procesy specifikovat a regulovat tak, aby se zvýšilo kvantum, 

rychlost a selektivita akumulace kovů. [3], [4] 

 

3.1.1. Fyziologické vlastnosti 

 

Zahrnují vlastně všechny životní pochody a funkce, které se konají v buňkách a 

souvisí s jejich životním prostředím. Základními fyziologickými vlastnostmi, podle 

kterých bakterie identifikujeme, jsou: teplotní pásmo růstu, potřeba kyslíku, vztah k pH, 

tolerance ke koncentraci NaCl, metabolitický typ, typ energetického zdroje a zdroj uhlíku. 

Na základě těchto vlastností bakterie dělíme podle: [3] 

- požadavku na teplotní pásmo růstu na psychrofilní, mezofilní a termofilní. 

Teplotní pásmo růstu je interval teplot, ve kterém bakterie mohou vykonávat svoje 

životní funkce. [3], [5] 

 Psychrofilní bakterie- svědčí jim teploty nejlépe pod 20°C. Náleží zde 

především příslušníci bakteriálního kmene Micrococcus, Pseudomonas apod.. 

 Mezofilní bakterie- požadují teplotu v rozmezí od 20°C do 40°C. Do této 

skupiny patří většina bakterií, například rody Acetobacter, Lactobacillus, 

Escherichia apod. 

 Termofilní bakterie- optimální teplota pro jejich růst je kolem 55°C. Patří zde 

především spolurující skupiny bakterií, například Bacillus stearothermophilus, 

Clostridium thermosacharolyticum. 
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- potřeby kyslíku na: [3],[5] 

 Striktně aerobní- vzhledem k tomu, že mají vyvinutý pouze aerobní 

metabolismus, potřebují k růstu O2. Patří zde například rod Acetobacter, 

Micrococcus apod.. 

 Striktně anaerobní- kyslík pro jejich život není nutný, mají vyvinutý pouze 

anaerobní metabolismus (anaerobní respirace, kvašení). O2 na ně může mít 

dokonce toxický účinek (například rody Desulfovibrio, Methanococcus apod.) 

 Mikroaerofilní- jejich metabolismus je anaerobní, avšak nízké koncentrace O2 

urychlují jejich reprodukci (například rody Aerococcus, Lactobacillus apod.) 

 Fakultativně anaerobní- žijí v anaerobních i aerobních podmínkách (např. rody   

Citrobacter, Aeromonas apod.). 

- vztahu k hodnotám pH na acidofilní a alkafilní. 

Podobně jako u teploty má každý bakteriální druh optimální rozmezí pH, při 

kterém mohou buňky růst, množit se a vykonávat své životní činnosti. Optimální pH 

zhruba koresponduje s hodnotami, které jsou nezbytné pro funkce důležitých enzymů. 

Většině bakterií nejvíce vyhovuje neutrální nebo alkalické prostředí, tzn. pH kolem 7. 

Hodnoty pH umožňující růst některých bakterií jsou uvedeny v tabulce 1. [3],[5] 

 Acidofilní- mohou růst v extrémně kyselém prostředí (například Thiobacillus 

thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans apod.) 

 Alkafilní- rostou velmi dobře v zásaditém prostředí (například Vibrio, 

Nitrobacter apod.) 

Tabulka 1: Hodnoty pH pro růst vybraných bakterií [3] 

Bakterie  pH  

 minimální optimální maximální 

Escheria coli 4,3 6,0 – 8,0 9,5 

Bacillus subtolis 4,5 6,0 – 7,5 8,5 

Clostridium botulinum 4,7 – 5,0
a) 

6,5 – 7,2 9,0 

Lactobacillus sp. 3,8 – 4,4
a)
 5,4 – 6,4 7,2 

Acidithiobacillus thioparus 4,5 6,6 – 7,2 7,8 – 10,0
a)
 

Acidithiobacillus ferrooxidans 0,5 2,0 – 3,5 6,0 

a)
Hodnoty různých kmenů jsou rozdílné v rámci druhu v uvedeném rozmezí 
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- vztahu ke zdroji uhlíku na: [3],[5] 

 Autotrofní- zdrojem uhlíku, který potřebují pro svůj růst, je CO2, zdrojem jejich 

energie je přeměna anorganických látek ( například H2S, NH3, sloučeniny Fe 

apod.). Patří zde například bakterie rodů Acidithiobacillus, Nitrobacter apod.. 

 Heterotrofní- pro svůj růst využívají uhlík a zároveň i energii z organických 

látek (například uhlovodíky, organické kyseliny apod.). Dále je rozdělujeme na 

prototrofní (k výživě jim stačí pouze jednoduché organické látky) a auxotrofní 

(kromě jednoduchých vyžadují i složitější organické látky. [3], [5] 

- způsobu využití energie: [3],[5] 

 Fototrofní bakterie- jako zdroj energie využívají sluneční záření. Do této 

kategorie lze zařadit bakterie fotolitotrofní (zdrojem uhlíku- oxid uhličitý) a 

bakterie fotoorganotrofní (zdrojem uhlíku- soli organických kyselin). Patří zde 

například purpurové sirné bakterie (Chromatiaceae), zelené sirné bakterie 

(Chlorobiaceae) apod. 

 Chemotrofní bakterie- energii získávají pouze oxidací organických a 

anorganických látek. S ohledem na zdroj uhlíku je dělíme na:                                                                              

bakterie chemolitotrofní- zdrojem uhlíku je pro ně výlučně CO2, zdrojem energie 

je oxidace anorganických látek, patří zde sirné bakterie Thiobacillaceae, 

Beggiatoaceae, které získávají energii oxidací síry nebo jejích sloučenin; 

nitrifikační bakterie rodů Nitrosococcus, Nitrosomonas, Nitrobacter a 

Nitrococcus oxidující dusitany na dusičnany; železité bakterie Siderocapsaceae 

oxidující železnaté ionty na železité; a bakterie rodů Methylococcus a 

Methylomonas oxidující metan nebo metanol. bakterie chemoorganotrofní- 

zdrojem uhlíku jsou pro ně organické látky, zdrojem energie je oxidace 

organických látek). Do této skupiny patří většina  bakterií, například rody 

Streptococcus, Pseudomonas, Lactobacillus.  
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3.1.2. Biochemické vlastnosti 

 

Za biochemické vlastnosti bakterií považujeme v podstatě metabolismus bakterií, 

představující řízený soubor biochemických reakcí, které jsou na sobě navzájem funkčně 

závislé. Dělí se na dvě kategorie protichůdných procesů, které však tvoří vzájemnou 

jednotu a to: [3] 

- Disimilační procesy (tzv. katabolismus) 

U této degradační fáze metabolismu dochází k rozkladu složitých produktů na 

jednodušší štěpné produkty. Během těchto dějů dochází k uvolnění energie, označujeme je 

tedy jako děje exergonické. Katabolickými procesy u chemoorganotrofních bakterií jsou 

fermentace (kvašení), například glykolýza; aerobní dýchání, například Krebsův cyklus a 

anaerobní dýchání, například denitrifikace. [3] 

- Asimilační procesy (tzv. anabolismus) 

Jsou to biosyntetické děje, při kterých z jednodušších látek vznikají složitější látky. 

Energie se u těchto dějů spotřebovává- označujeme je tedy jako děje endergonické. Patří 

zde například procesy jako Calvinův cyklus, syntéza mastných kyselin apod. Katabolické a 

anabolické procesy se navzájem doplňují: produkty katabolismu jsou používány 

v anabolických procesech a opačně. [3] 

Biochemické vlastnosti bakterií vyšetřujeme různými biochemickými testy, jako 

například důkaz redukce dusičnanů, důkaz produkce určitých chemických látek (enzymů, 

H2S apod.) jako produktů metabolitů atd. K zjednodušení a urychlení zjištění 

biochemických vlastností bakterií byly vytvořeny různé identifikační systémy (např. BBL 

Crystal Microbial ID System). [3] 
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3.2. Nejvýznamnější mikroorganismy z hlediska využívání pro 

získávání kovů 

 

Rod Acidithiobacillus 

 Mezi nejvýznamnější mikroorganismy z hlediska využití pro získávání kovů patří 

bakterie  rodu Acidithiobacillus (dříve Thiobacillus). Do této kategorie náleží mezofilní 

gramnegativní, síru nebo dvojmocné železo oxidující druhy Acidithiobacillus thiooxidans a 

Acidithiobacillus ferrooxidans a mírně termofilní bakterie Acidithiobacillus caldus. Jejich 

společným znakem je, že jsou schopné oxidovat anorganické sirné látky za produkce 

energie [2]. Rozdělení thiónových bakterií podle fyziologických vlastností je uvedeno 

v tabulce 2.  

 Acidithiobacillus ferrooxidans (obrázek 8) byl poprvé izolován v roce 1947 

Colmerem a Hinklem z kyselých důlních vod (AMD) černouhelných dolů.  Thiobacillus 

ferrooxidans je gram negativní, vysoce acidofilní (pH 1,5 až 2,0), mesofilní, 

chemolithoautotrofní bakterie tyčinkovitého tvaru s polárním bičíkem. Vyžaduje 

atmosférický CO2 a to jako elektron a také jako zdroj uhlíku. Energii pro svůj růst získává 

oxidací  redukovaných anorganických sloučenin síry a jako jediný z thiobacilů také oxidací 

dvojmocného železa (Fe
2+

) na trojmocné (Fe
3+

).. Tato energie je potřebná pro fixaci CO2 a 

další funkce. Netvoří spory. Jeho životní cyklus je typický pro bakterie, s reprodukcí 

dělením. Acidithiobacillus ferrooxidans je aktivní v rozmezí teplot 2- 40°C s optimem 28- 

30°C a výrazným poklesem aktivity při teplotách -15°C. Optimální pH je u kultivace s Fe
2+

 

substrátem v rozmezí 2- 3 a u kultivace na sirných látkách okolo 4. [ 2 ], [6], [15], [16],  

 

Obrázek 8: Acidithiobacillus ferrooxidans [48] 



Veronika Majtanová: Využití mikroorganismů při získávání kovů 

 

13 
2012 

Energii pro zachování vnitřní organizace a k zachování životních pochodů získává 

Acidithiobacillus ferrooxidans oxidací dle rovnice: [6] 

                                              Fe
2+

 → Fe
3+

 + e
-
 + 11,3 kcal.mol

-1
                                     (1) 

Pokud je Fe
2+

 v roztoku v formě FeSO4:  [6] 

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

Acidithiobacillus thiooxidans byl izolovaný Wahsmanem a Joffem v roce 1922. 

Morfologicky je podobný s druhem Acidithiobacillus ferrooxidans. Je to gram negativní 

bakterie nevytvářející spory, s jedním polárním bičíkem. Je extrémně acidofilní, což 

znamená, že je pozoruhodně tolerantní ke kyselému prostředí při pH v rozmezí 1 nebo 

nižší, čímž se liší od Acidithiobacillus ferrooxidans (AF). Tento druh se od AF  liší také 

substrátově- oxiduje pouze elementární síru a sirné sloučeniny. Je aktivní při teplotě 2- 

40°C, optimální je teplota 28- 30°C a v rozmezí pH 0,5- 5, optimální pH je 4. [2], [18] 

Acidithiobacillus caldus je podobně jako Acidithiobacillus thiooxidans gram 

negativní bakterie schopná oxidovat pouze redukované formy síry. Optimální teplota pro 

jeho růst se pohybuje okolo 45°C, řadíme ho tedy mezi mírné termofily. [26] 

 

Tabulka 2: Rozdělení thiónových bakterií podle fyziologických vlastností [6] 

  U t i l i z a c e 

DRUH BAKTERIE ZDROJ 

ENERGIE 

PRODUKT 

OXIDACE 

S
0
 S2O3

2-
 Fe

+
 NH4

+
 NO3

-
 NO2

-
 SCN

-
 

Acidithiobacillus 

thiooxidans 

S
0
, S4O6

2-
, 

S2O3
2-

 

SO4
2-

, 

H2SO4 

+ + - + - - NT 

Acidithiobacillus 

concretivorus 

S
0
, H2S, 

S2O3
2-

 

SO4
2-

, 

H2SO4 

+ + - + + - NT 

Acidithiobacillus 

neapolitans 

S
0
, S2O3

2-
 SO4

2-
 + + - + + + NT 

Acidithiobacillus 

thioparus 

S
2-

, S2O3
2-

 S
0
, SO4

2-
, 

H2SO4 

+ + NT + NT NT + 

Acidithiobacillus 

thiocyanooxidans 

SCN
-
 SO4

2- 
, N2 NT NT NT NT NT NT + 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

Fe
2+

, S
0
, 

S2O3
2-

 

Fe
3+

, H2SO4, 

Fe2(SO4)3 

+ + + + - - NT 

Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

Fe
2+

 Fe
3+

 - - + + - - NT 

Acidithiobacillus 

sulfooxidans 

Fe
2+

, S
0
 Fe

3+
, SO4

2-
 + NT + NT NT NT NT 
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Rod Leptospirillum 

Rod Leptospirillum náleží do čeledi Spirillaceae. Zahrnuje jeden mezofilní druh 

Leptospirillum ferrooxidans (obrázek 9), jenž byl izolován v roce 1972 Markosjenem. 

Leptospirillum ferrooxidans jsou gram negativní, acidofilní, mezofilní, 

chemolithoautotrofní bakterie ve tvaru vibria s peritrichálním uspořádáním bičíků a jedním 

polárním bičíkem. Pro tento rod je charakteristické vytváření seskupení buněk za pomoci 

slizu. Metabolicky jsou závislé na Fe
2+

 a kyselém prostředí s nejpříznivějším pH 1. Pro 

tyto mezofilní kmeny je vhodná teplota minimálně 30°C. Všechny bakterie tohoto rodu 

jsou striktně aerobní. Obecně má druh Leptospirillum málo výrazné fyziologické 

vlastnosti,  proto se k jejich odlišení od ostatních bakterií používají molekulární analýzy. 

Důležitou roli hraje tento rod železo-oxidujících bakterií v průmyslovém bioloužení při 

přeměně kovů na rozpustné formy a při biooxidaci kovů. [2], [19] 

 

Obrázek 9: Leptospirillum ferrooxidans [19] 

Rod Pseudomonas 

Rod Pseudomonas (obrázek 10) patří do skupiny Gammaproteobacteria. Zahrnuje 

několik druhů, např. P. alcaligenes, který je schopen rozkládat polyaromatické uhlovodíky, 

P. pseudoalcaligenes, který jako zdroj dusíku příjímá kyanidy nebo P. veronii rozkládající 

rozličné jednoduché aromatické organické sloučeniny. Jsou to chemoorganotrofní,   gram 

negativní, aerobní bakterie tyčinkovitého tvaru s jedním nebo více polárními bičíky, 

netvořící spory. Jejich růstu svědčí nejlépe teploty pod 20°C. [53] 
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Obrázek 10: Pseudomonas [49] 

 

Rod Bacillus 

Bacillus jsou rovné, gram pozitivní, aerobní (případně fakultativně aerobní), 

tyčinkovité bakterie vytvářející spory. Náleží do čeledi Bacillaceae. Rod Bacillus zahrnuje 

například druhy B. circulans, B. polymyxa či B. cereus (obrázek 11). Zdrojem energie je 

pro ně oxidace organických látek. Pro jejich růst je optimální teplota 30°C a neutrální pH. 

[17] 

 

Obrázek 11: Bacillus cereus  [54] 
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Sulfolobus  

Sulfolobus (obrázek 12) jsou kulovité buňky vytvářející laloky, které se řadí se 

mezi obligátně autotrofní archebakterie. Energii pro své životní funkce získávají oxidací 

železnatých iontů, sulfidových rud či redukovaných anorganických sloučenin. Patří mezi 

termofilní bakterie a nejpříznivější teplota pro jejich růst je 68°C. Optimální pH činí 1,3- 

1,7. [26] 

 

Obrázek 12: Sulfolobus  [32] 

 

Aspergillus niger 

Aspergillus niger (obrázek 13) je jedním z nejobvyklejších druhů rodu Aspergillus. 

Je to mikroskopická vláknitá houba řazená do říše Fungi, podle způsobu rozmnožování pak 

jako Ascomycota (nepohlavně se rozmnožující). Energii získává štěpením minerálů na 

jejich nejzákladnější prvky, zejména měď, titan, hliník a nikl. S touto energií je schopna 

produkovat kyselinu glukonovou, kyselinu šťavelovou a kyselinu citrónovou. Optimální 

teplota pro její růst je okolo 35- 37°C, s minimem 6-8°C a maximem 45-47°C.  [12], [13] 
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Obrázek 13: Perokresba Aspergillus niger [13] 

 

4. Popis biotechnologických procesů 
 

Využívat procesy probíhající v živé přírodě v nejrůznějších oblastech lidské 

činnosti se lidé snažili odjakživa. Míra možností faktického využití látkové přeměny a 

jejích dílčích dějů a dalších funkčních projevů organismů však byla úměrná hloubce jejich 

znalostí. K cílevědomému využívání těchto procesů došlo až spolu s revolučními objevy 

biochemie a biologických věd v šedesátých a sedmdesátých letech. Pro tyto pokrokové 

aplikace se začal používat název biotechnologie. [21] 

 Na základě závěrů Evropské biotechnologické federace v roce 1981 byly 

biotechnologie definovány jako soubor postupů založených na technologickém využití 

metabolismu mikroskopických organismů. Těžební, úpravnické a zpracovatelské 

technologie, ve kterých se pro dosažení potřebné jakostní změny anorganických, ale i 
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organických nerostných surovin a jejich odpadů, používají mikroorganismy, či produkty 

jejich látkové přeměny, se označují jako minerální biotechnologie. [2] 

Minerální biotechnologické procesy byly poprvé zavedeny v průmyslu zpracování 

mědi kvůli výrobě cenných kovů z nerostných surovin nízké kvality. Později minerální 

biotechnologie dospěly do stádia úprav žáruvzdorných zlatých rud v provětrávaných 

míchacích reaktorech, které mají za úkol uvolnit drahé kovy před kyanidací. Minerální 

biotechnologie mají velký význam pro rozvoj ekonomicky životaschopných procesů od 

bioremediace kovů, využití odpadů a chudé rudy pomocí biochemických loužících metod, 

až po gradaci rud pomocí biobenefikace, čištění odpadních vod pomocí bioakumulace, 

bioprecipitace (srážení) atd. Ve všech těchto procesech můžou být efektivně využívány 

přirozené schopnosti organismů. Mikroby, jako jsou bakterie a houby převádí sloučeniny 

kovů na jejich ve vodě rozpustné formy a působí jako biokatalyzátory [22], [39] 

4.1. Bakteriální loužení sulfidických minerálů 

 

Bakteriální loužení (biologické loužení, bioloužení) je technologie využívající 

přirozeně se vyskytujících bakterií k extrakci kovů z chudých rud, znovuzískávání kovů 

z odpadních materiálů, k čištění rud, čištění uhlí či detoxikaci od těžkých kovů. Tato 

technologie je šetrná k životnímu prostředí a může snížit provozní náklady a energetické 

nároky. Jde v podstatě o biologickou přeměnu nerozpustných sloučenin kovů na jejich ve 

vodě rozpustné formy za pomoci bakterií, které využívají minerální látky jako zdroj 

energie. Ty působí jako biokatalyzátory vyluhování těchto procesů. Biologické loužení lze 

využít k regeneraci mědi, zinku, olova, arsenu, antimonu, niklu, molybdenu, zlata, stříbra a 

kobaltu, jako alternativní technologii k tradičním fyzikálně- chemickým metodám 

zpracování nerostných surovin, kterými jsou pražení a tavení. Vdnešní době se využívá 

zejména při produkci Cu, U a Au. Bioloužením je na celém světě vyprodukováno asi 15% 

mědi, 13% uranu a 25% zlata. [22], [23], [24], [25], [27] 

Mikroorganismy přispívaly k rozpouštění kovových sulfidů již v dávných dobách a 

Římané z jejich činnosti těžili dlouho před Kristem. Pravděpodobně první rozsáhlou 

operací, při níž hrály mikroorganismy hlavní roli, byl měděný důl Rio Tinto ve Španělsku 

v 17.století. [22] 
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Na počátku 19. století bylo praktikováno loužení hald a skládek. Role, kterou hrají 

v tomto procesu mikroorganismy, byla prokázána v roce 1947, kdy Colmer a Hinkle 

izolovali z kyselých důlních vod bakterie patřící do rodu Acidithiobacillus.  První moderní 

bioloužení mědi v haldách v průmyslovém měřítku bylo zahájeno v roce 1980 v Lo 

Aguirre v Chile. [22] 

4.1.1. Mikroorganismy v bakteriálním loužení 

 

Pro tyto procesy se využívají různé minerální bakterie oxidující železo a/nebo síru. 

Patří mezi ně zejména Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

přičemž, pokud jsou obě tyto uvedené bakterie pohromadě, pracují synergicky (součinně) a 

zlepšují extrakci kovů z rud. Jiné běžně používané mikroorganismy v bioloužení jsou 

Acidithiobacillus caldus, Leptospirillum ferrooxidans a Leptospirillum ferriphilum, 

Sulfobacillus, Acidianus, Sulfolobus atd.. Užitečnými v bioloužení byly rovněž shledány 

některé houby. Aspergillus niger je používán pro získávání mědi a niklu. Aspergillus 

oryzae je používán pro extrakci zlata. Bakterie působí jako katalyzátory k urychlení 

přirozených procesů uvnitř rudy. Jednotlivé bakterie používají chemickou reakci, známou 

jako oxidační reakce, k převedení nerozpustných kovových sulfidů na rozpustné sírany. 

Oxidační schopnosti některých mikroorganismů jsou uvedeny v tabulce 3. [22], [27] 

Tabulka 3: Oxidační schopnosti vybraných mikroorganismů (upraveno) [2] 

Prvek Forma výskytu Mikroorganismy schopné loužit (oxidovat) 

Cu sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans,  

Leptospirillum 

U Oxidická s příměsí 

pyritu 

Uranobacillus uranooxidans, Pseudomonas,  

Achromobacter, Acidithiobacillus ferrooxdidans 

Mn oxidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Bacillus (B) circulans, 

B. polymyxa, B. cereus, Achromobacter, Aspergillus niger, 

Pseudomonas aeruginosa 

Zn sulfidická Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Leptospirillus 

Pb sulfidická Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Leptospirillus 

Si bauxity Silikátové bakterie, Aspergillus niger, B. mucilaginosis, 

B. circulans 

Sb sulfidická Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus „Y“, 

Stibiobacter, 

Acidithiobacillus thiocyanooxidans 

As Sulfidická 

 

Jiná As
3+ 

Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillus 

Pseudomonas putida, Alcaligenes eutrophus,  

Pseudomona Arzenooxidans 
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Ni sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillus 

Al  silikátová Aspergillus niger, Penicilium glaucum, Penicilium Brevicaule 

Fe Fe
2+

 v silikátech Acidithiobacillus ferrooxidans, Aspergilus niger, B. polymyxa, 

B. circulans, Penicilium species, Penicilium glaucum, 

Pseudomonas 

Cd sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans,  

Leptospirillus 

Au ryzí Aeromonas, Bacilus, Pseudomonas, B. megatherium, 

B. Wesenthericus niger, Pseudomonas liquefaciens, 

Aspergillus niger 

Au, 

Ag 

sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillus 

 

4.1.2. Mechanismus loužení (oxidace) mikroorganismy 

 

Bioloužení obvykle odkazuje na biotěžebné technologie aplikované na obecné 

kovy, jako jsou měď, nikl, kobalt, zinek a uran, zatímco minerální biooxidace je často 

aplikována při biologickém zpracování sulfidických refrakterních zlatonosných rud a 

koncentrátů a při odsířování uhlí. Nicméně, v odborné literatuře jsou tyto dva termíny 

často zaměňovány. Loužení (oxidace) může probíhat buď přímým nebo nepřímým 

mechanismem, který je znázorněn na obrázku 14. [22], [28] 

 

Obrázek 14: Přímý (B) a nepřímý (A) mechanismus bioloužení [38] 
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Přímé mechanismy 

Jedná se o fyzický kontakt mikroorganismů s nerozpustnými sulfidy. 

Mikroorganismy můžou minerály degradovat přímo enzymatickou oxidací. Obecně 

můžeme přímé bioloužení vyjádřit chemickou rovnicí: [28], [29] 

      MeS + 2 O2   
   bacteria           

 MeSO4     (Me vyjadřuje dvojmocný kov)            (3) 

Oxidace pyritu: 

         4 FeS2 + 14 O2 + 4 H2O    
bacteria        

 4 H2SO4 + 4 FeSO4                            (4) 

Bakteriemi, které neobsadily povrch pyritu, je dále oxidováno dvojmocné železo: 

        4 FeSO4 + O2 + H2SO4    
 bacteria

        2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O                           (5) 

Nepřímé mechanismy 

U tohoto mechanismu bakterie produkuje vyluhovací činidlo, které chemicky 

působí na povrch sulfidických minerálů. Níže jsou uvedeny důležité reakce 

zprostředkované Acidithiobacillusem ferrooxidans: [22], [29] 

     4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4      
At. ferrooxidans      

  2 Fe2 (SO4)3 + 2 H2O                  (6) 

Síran železitý je silné oxidační činidlo schopné rozpouštět širokou škálu sulfidů 

kovů. Loužení vyvolané síranem železitým se nazývá nepřímé loužení, protože probíhá 

v nepřítomnosti obou kyslíkových a životaschopných bakterií. Touto metodou je možné 

loužení několika nerostů, např. : [22] 

Chalkopyrit:  

                               CuFeS2 + 2 Fe2 (SO4)3 → CuSO4 + 5 FeSO4 + 2 S
0
                     (7) 

Pyrit: 

                                              FeS2 + Fe2 (SO4)3 → 3 FeSO4 + 2 S                                       (8) 

Elementární síra je oxidována bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans na 

kyselinu sírovou dle rovnice: [22] 

                                                   2 S + 3 O2 + 2H2O  →  2 H2SO4                                                     (9) 
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Kyselina sírová ( H2SO4)  udržuje pH na úrovni příznivé pro růst bakterií a také 

pomáhá při účinném loužení oxidů minerálů: [22] 

                                                CuO + 2 H2SO4  →  CuSO4 + H2O                                   (10) 

V praxi můžou na efektivním využití kovů přímé i nepřímé mechanismy pracovat 

společně. [22] 

4.1.3. Technologie bakteriálního loužení rud 

 

Obecným postupem při biologickém loužení je, že rudní materiál se před samotným 

loužením musí nejdříve upravit (drcením, mletím) např. gravitačně, flotačně apod. Poté 

dochází k bakteriálnímu loužení, tzn., že kov přechází z rudního materiálu do roztoku. 

Následuje separace tuhé a kapalné fáze (filtrace, promývání, zahušťování). Dále se roztoky 

upraví k vydělení čistých sloučenin nebo kovů a tyto se vydělí (extrakcí, elektrolýzou, 

cementací atd.). Posledním krokem je regenerace roztoků. Schématické znázornění 

obecného procesu bioloužení je uvedeno na obrázku  15. [6] 

 

Obrázek 15: Schéma bakteriálního loužení rud [6] 
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Jednotlivé techniky loužení rud 

 Laboratorní loužení 

Vlastnosti mikroorganismů a jejich schopnosti oxidovat rudy se nejdříve zjišťují 

v laboratoři loužením v baňkách (reaktorech) a to buď za stacionárních podmínek nebo za 

neustálého míchání; v perkolátorech či loužících kolonách. [6] 

 Loužení v hromadách 

Tato metoda byla poprvé průmyslově uplatněna v roce 1950, kdy se tímto 

způsobem loužily nekvalitní, chudé rudy (obsah kovu méně než 0,5%), odkládané na velké 

hromady v místě těžby. Tyto chudé rudy není výhodné zpracovávat běžnými 

technologiemi, jako jsou drcení, mletí či tavení, jelikož náklady na zpracování přesahují 

hodnotu získaného kovu. Proto jsou tyto materiály v dolech odstřelovány a ve velikosti 

kamenů o průměru často větším než 1 metr ukládány na hromady. Ty obsahují miliony tun 

roztříštěného rudního materiálu a dosahují výšky až 60 m. Na hromadu rudního materiálu 

se shora aplikuje prostřednictvím rozstřikovačů loužící roztok. Ten prosakuje skrze 

skládku a vytváří příznivé podmínky pro růst přirozeně se vyskytujících organismů, které 

katalyzují oxidaci rudy v hromadě. Kov rozpuštěný v loužícím roztoku prosakuje 

k základně skládky, kde jsou výluhy obsahující kovy shromažďovány a postoupeny 

k extrakci. [28] 

Celý proces je u tohoto původní postupu poměrně pomalý z důvodu velké velikosti 

jednotlivých částic materiálů, neefektivnosti přenosu roztoku přes skládku a obecně 

špatného provzdušnění, což omezuje mikrobiální aktivitu. Navíc, neupravená základna 

(podklad) hromady způsobuje ztráty loužících roztoků, díky čemuž může dojít také ke 

znečištění životního prostředí. V současnosti se při loužení na hromadách v praxi využívá 

mnoha technických vylepšení (provzdušnění, příprava rudy okyseleným železitým 

roztokem, nebo v některých případech drcení), čímž se postupně stírají rozdíly mezi touto 

metodou a metodou loužení hald. [28] 

 Loužení v haldách 

Loužení v haldách je podobným procesem jako loužení na hromadách, avšak na 

rozdíl od mnoha operací loužení hromad je tato metoda předem plánovaným procesem, u 
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kterého jsou provedena různá opatření k optimalizaci podmínek pro loužení. Díky těmto 

opatřením přináší proces loužení hald větší výtěžnost za kratší dobu. U této metody se 

nejdříve upraví terén, na který má být halda umístěna a to pokrytím nepropustným 

podkladem (vrstva asfaltu, pružná plastová fólie, cement atd.). Podrcená chudá ruda se 

naváží na velkou hromadu na podkladovou vrstvu. Poté je halda postříkána loužícím 

roztokem. Roztok prosakuje haldou, ve spodní části haldy je shromažďován a odváděn 

k extrakci. Po regeneraci roztoku Acidithiobacillusem ferrooxidans, který změní Fe
2+

 

v roztoku na Fe
3+

 , se tento odvádí zpět na vrchol haldy. Schéma tohoto procesu je 

znázorněno na obrázku 16 . [6], [30] 

 

 

Obrázek 16: Schéma procesu loužení hald  [6] 

 Loužení v provzdušněných, míchacích reaktorech (CSTR) 

Loužení v provzdušňovaných, neustále míchajících nádržích reaktorů, je 

v porovnání s loužením na hromadách mnohem rychlejší, ale na druhou stranu tento proces 

vyžaduje vysoké investiční a provozní náklady. Vzhledem k tomu musí mít minerály 

vysokou hodnotu.  Proto se z rud před zpracováním odstraňuje bezcenný materiál a zvyšuje 

se koncentrace cenného kovu. [30] 
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Nerezové nádrže, každá velká asi 1380 m
3
, jsou vybaveny míchadly, které udržují 

jemně mletý sulfidový koncentrát v suspenzi a zajišťují efektivní přenos kyslíku na 

mikroorganismy. Do prvního reaktoru vtéká minerální koncentrát s okyselenou vodou 

obsahující NH4
+
 a PO4

3-
 ionty a postupně přetéká do dalších tří až čtyř reaktorů zapojených 

v sérii. Celý proces oxidace sulfidických minerálů vyžaduje asi 5 dní v bioloužícím 

okruhu. Díky možnosti řízení teploty v míchacích reaktorech je možno k loužení využít 

kteroukoliv ze tří skupin mikroorganismů (psychrofilní, mezofilní i termofilní). Typický 

bioloužící závod, který využívá technologii loužení v míchacích reaktorech nám ukazuje 

obrázek  17 . [30] 

 

Obrázek 17: Bioloužící závod důlní společnosti BacTech  [30] 

 

 Loužení in-situ 

Loužení in-situ neboli na místě znamená, že tyto rudy jsou louženy přímo, aniž by 

byly předem vytěženy. Používá se v opuštěných zavalených či zatopených měděných a 

uranových dolech. Loužící roztoky jsou čerpány do ložisek pomocí zavlažovacích sond. 

Tyto roztoky prosakují rudním tělesem, extrahují kovy z rudy a obohacené se pumpují ze 

dna nejhlubšího vrtu na povrch. Důležitá je propustnost důlního tělesa, proto je tato metoda 

vhodná pro sedimentární ložiska. Pro zvýšení extrakční kapacity je potřeba narušit 

celistvost horniny střelnými pracemi. Výhodou této metody je možnost těžby 

z nepřístupných míst, beznákladovost výkopu horniny, nižší náklady na infrastrukturu. 

Nevýhodou jsou sraženiny sekundárních minerálů (můžou způsobit nižší permeabilitu), 
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průtok loužícího roztoku směrem dolů, aniž by prosákl celým rudním tělesem či riziko 

kontaminace podzemních vod. Podzemní loužení znázorňuje obrázek 18. [6], [31] 

 

Obrázek 18: Schéma podzemního loužení  [6] 

Patentované postupy pro použití v těžbě kovů 

Řada těžebních společností spolu s vědci vyvíjí a testuje své vlastní metody pro 

použití v těžbě kovů. Některé z nich našly své komerční uplatnění, zatímco jiné jsou ještě 

v experimentální či pilotní fázi. Nejznámnější patentované postupy jsou uvedeny v tabulce 

4. [37]  

Tabulka 4: Patentované postupy pro použití v těžbě kovů  [37] 

Společnost Postup 

Newmont Mining BioPro
TM

-  loužení zlatonosných rud na haldách 

Gold Fields, Ltd. BIOX
TM 

- oxidace zlatonosných rud v míchacích tancích 

BHP Billiton, Ltd. BioCOP
TM

- oxidace a loužení mědi ze sulfidů v míchacích tancích 

Bionic
TM

 -oxidace a loužení niklu ze sulfidů v míchacích tancích 

BioZinc
TM

- oxidace a loužení zinku ze sulfidů v míchacích tancích 

BacTech 

Enviromet 

BacTech/Mintek- oxidace a loužení mědi ze sulfidů v míchacích 

tancích 

GeoBiotics, Inc. GEOCOAT
TM

- loužení koncentrátů ze sulfidových rud na haldách  
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4.2. Bakteriální loužení nesulfidických minerálů 

 

Zatímco biologické loužení sulfidických minerálů pomocí chemolitoautotrofních 

bakterií je nejvíce studované a komerčně využitelné hledisko minerálních biotechnologií, 

mikrobiální extrakci kovů z nesulfidických minerálů byla dosud věnována malá pozornost. 

Biohydrometalurgie nesulfidických minerálů zahrnuje činnost heterotrofních 

mikroorganismů. Heterotrofní bakterie a houby mají potenciál pro tvorbu kyselých 

metabolitů, které jsou schopny rozpouštět oxidy, křemičitany, uhličitany a hydroxidy. [24] 

Nesulfidické rudy, jako jsou uhličitany a křemičitany, neobsahují pro 

mikroorganismy žádný zdroj energie. Tyto rudy mohou být louženy pomocí heterotrofních 

bakterií a hub, které vyžadují pro svůj růst a jako zdroj energie uhlík z organických látek. 

Biologické loužení nesulfidických rud a minerálů může být použito pro obnovu cenných 

kovů z chudých rud a minerálů, stejně jako pro předúpravu minerálních surovin, získávání 

kovů z odpadů či detoxikaci těžkých kovů z půdy. [24] 

Mezi heterotrofními bakteriemi byly objeveny účinné bakterie, členové rodu 

Bacillus a Pseudomonas. K bakteriálnímu loužení se využívá také hub z rodů Penicilium a 

Aspergillus. Heterotrofní bakterie využívají organického uhlíku jako zdroje své energie. 

Z organického uhlíku produkují vedlejší metabolické produkty, které spotřebovávají pro 

svou energii a které se mohou vzájemně ovlivňovat s minerálním povrchem. Kromě toho 

produkují také několik druhů organických kyselin, jako jsou kyselina mléčná, jantarová, 

šťavelová, citrónová a glukonová, které mohou prostřednictvím různých mechanismů 

rozpouštět kovy. [24] 

 Velké pozornosti se použití heterotrofů při extrakci kovů z nesulfidických rud 

nedostalo z několika důvodů. Nevýhodou je potřeba organického uhlíku jako zdroje pro 

růst heterotrofů, z čehož vyplývá, že v technologických provozech se musí dodávat vhodný 

substrát, jako je třeba odpad z potravinářského průmyslu či ze zemědělské výroby, což činí 

tyto procesy ekonomicky méně výhodnější než procesy s využitím chemolitotrofů. Tyto 

organismy rostou při neutrálnějším pH, což umožňuje snadnější kontaminaci. To 

představuje pro rozsáhlé provozy technický problém, jelikož proces sterilizace je nákladný. 

U hub je častým problémem uzavření či adsorbce louženého materiálu do podhoubí houby. 

Řešením je v tomto případě rozdělení procesu do dvou oddělených kroků. Prvním je 
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výroba metabolitu, druhým výluh z metabolitu. Dalším řešením je provádět proces 

s pomocí dialyzační membrány, což však nemusí být realizovatelné na průmyslové úrovni. 

[24] 

5. Aplikace bakteriálního loužení 
 

Řada těžebních společností se zabývá výzkumem pro efektivnější a ekonomicky rentabilní 

technologie biologického loužení. Mnohé z těchto výzkumů jsou zatím v laboratorní fázi, 

některé se již testují v demonstračních zařízeních a v současné době je v provozu asi 40 

zařízení zpracovávajících sulfidické rudy pomocí biologické oxidace. Touto metodou jsou 

v dnešní době získávány hlavně měď, zlato a uran, v počátečním stádiu vývoje potom nikl, 

kobalt a zinek.  

5.1. Biologické loužení mědi 

 

Mezi minerály, ze kterých může být získávána měď patří chalkopyrit (CuFeS2), 

covellin (CuS), bornit (CuFeS4) a chalkozín (Cu2S). V biologickém loužení se využívá 

především chalkopyrit, jelikož je nejhojnějším minerálem mědi. Sulfidické formy mědi 

jsou nerozpustné ve vodě, proto se vhodnými organismy převádějí na síranovou formu. 

Obvykle se u tohoto procesu používají bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, které 

působí jako katalyzátor při oxidaci železa a Acidithiobacillus thiooxidans působící jako 

katalyzátor při oxidaci síry. [22] 

Spolu s růstem světové poptávky po mědi se průmysl stále více potýká s potřebou 

zpracovávat nízko kovnaté rudy a odpady ze současných těžebních prací. Ekonomická 

těžba mědi z chudé rudy vyžaduje nízkonákladové zpracovatelské metody, jako je in-situ, 

loužení na hromadách a haldách. Technologie bakteriálního loužení hromad za účelem 

získání mědi z druhotných sulfidových minerálů, jako je  chalkocit, byla úspěšně použita 

v řadě operací po celém světě. V roce 2005 bylo 20% světové produkce mědi získáno 

biologickým loužením.  [38] 

V letech 1950 až 1980 bylo bioloužení využíváno většinou jako vhodná technologie 

pro obnovu mědi a dalších kovů z chudé rudy. Pravděpodobně nejdůležitější operace v té 



Veronika Majtanová: Využití mikroorganismů při získávání kovů 

 

29 
2012 

době probíhaly v dolech Rio Tinto ve Španělsku a Cananea v Mexiku. Rio Tinto používal 

ke zpracování mědi metody loužení hromad a produkoval 8 000 tun mědi ročně, v Cananea 

bylo vyrobeno 9 000 tun mědi za rok metodou loužení hald a in-situ. K rozvoji 

bioloužících technologií významně přispěl pilotní provoz na Toromocho v Peru. 

V polovině sedmdesátých let se zde metodou loužení hromad a hald hodnotilo až 36 tisíc 

tun rudy s obsahem mědi 0,4%. I když využití mědi bylo nižší než se očekávalo, 

ekonomické hodnocení plnohodnotného provozu bylo pozitivní. Za mezník v bioloužících 

technologiích je také považován chilský projekt zaměřený na bakteriální loužení měděné 

rudy. Tento projekt byl financován chilskou vládou a Rozvojovým programem OSN a 

začal v roce 1985 za účasti vědců a inženýrů z univerzit, výzkumných ústavů a těžebních 

společností. Průlomem v bioloužící praxi bylo založení prvního měděného dolu, 

využívajícího výhradně bakteriální technologie. Tento důl,  Lo Aguirre v  Chile, začátkem 

osmdesátých let minulého století přešel ze smíšených metod loužení kyselinami a 

bakteriálního loužení pouze na bakteriální loužení hald rud obsahujících 1- 2% mědi, 

v důsledku čehož se mu podařilo vytěžit 14 000 tun mědi ročně. Brzy po zahájení jeho 

činnosti bylo založeno v Chile několik dalších provozů. [44] 

Nejúspěšnější operace loužení mědi znázorňuje tabulka 5 (údaje označené 

hvězdičkou znamenají, že v době vydání zdrojového dokumentu byly tyto závody stále 

v provozu). [38] 

 

Tabulka 5: Biologické loužení měděných rud  [38] 

Oblast Produkce mědi (t/rok) V provozu od roku

Loužení na haldách

Lo Aguirre, Chile 14 000        1980- 1996

Cerro Colorado, Chile 100 000             1993*

Quebrada Blanca, Chile 75 000             1994*

Ivan Zar, Chile 12 000             1994*

Zaldívar, Chile 150 000             1998*

Girilambone, Austrálie 14 000         1993- 2003

Equatorial Tonopah, Nevada 25 000         2000- 2001

Morenci, Arizona 380 000             2001*

Loužení in-situ

Gunpowder Mammoth Mine, Austrálie 33 000             1991*
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V současné době probíhá v řadě organizací výzkum pro efektivnější a komerčně 

životaschopnější technologie bioloužení. Vědci se zabývají například zlepšením kinetiky 

loužení hald, což znamená snížení retenčního času z let až na měsíce či studiem vytvoření 

optimálních podmínek pro bakterie. V roce 2002 bylo založeno výzkumné konsorcium 

v Chile, BioSigma, S.A.,  za účelem provádění a podpory výzkumu bioloužení. Tato 

společnost se snaží vyvíjet produkty od relativně jednoduchých technologií pro 

optimalizaci stávajících metod loužení hald a hromad, až po složitější techniky, jako je 

třeba identifikace, popis a následné klonování proteinů a bakterií používaných při 

biologické těžbě. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj ekologicky udržitelné technologie pro 

chudé rudy kovů a pro recyklaci. [37] 

5.2. Předúprava zlata 

 

Zlato v dnešní době nejčastěji získáváme z primárních ložisek, kde je velice jemně 

rozptýleno v hornině. Často se zlato nachází v rudách s vysokým obsahem pyritu (FeS) a 

arsenopyritu (FeAsS), které můžeme označit jako tzv. těžko upravitelné rudy. Extrakce 

zlata tradičním způsobem zpracování, kyanidací, je v tomto případě bez předchozího 

rozpuštění těchto sulfidů neuspokojivá. Biologická oxidace jako proces před samotným 

kyanidovým loužením napomáhá lepší extrakci zlata. Úpravou flotačního koncentrátu rudy 

se docílí rozpuštění doprovodných sulfidových minerálů a zlato je tak přístupné extrakci 

konvenčními metodami. Bakteriální loužení zlatonosných koncentrátů je založeno 

především na aktivitě Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans a 

Leptospirillum ferrooxidans. [22],  

Biooxidace zlatonosných koncentrátů probíhá v provzdušněných, míchacích 

reaktorech a tato technologie je používána v několika zemích jako jsou Austrálie, Brazílie, 

Ghana, Peru a Jihoafrická republika. Reaktory na biooxidaci zlatonosných pyritů a 

arsenopyritů byly vyvinuty v průběhu roku 1980 a první komerční BIOX
TM

 závod na 

biooxidaci arsenopyritů byl postaven ve zlatém dole Fairview v Jižní Africe v roce 1986. 

BIOX
TM

 byl plně komerční od roku 1991. Následovalo uvedení dalších čtyř BIOX
TM

  

závodů- Harbour Lights, Wiluna, Sansu a Sao Bento. U všech těchto operací byla 

prokázána jednoduchost provozu, šetrnost k životnímu prostředí a efektivní nákladovost. 
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BIOX
TM

 proces byl technickým a hospodářským úspěchem, který nabízí opravdové 

výhody oproti konvenčním procesům, jako je například pečení a tlaková oxidace. Rok 

2005 lze charakterizovat vývojem a uvedením nové generace BIOX
TM

 závodů.  

Technologii BacTech (Austrálie), která využívá mezofilní bakteriální kulturu podobnou 

Sulfobacillus thermosulfidooxidans, používal závod Youanmi. Ten byl po několika letech 

zavřen z důvodu nízkých cen zlata a vysokých nákladů na těžbu. Nedávno závod koupila 

společnost Apex Resources (Austrálie), která chce využít současného nárustu ceny zlata a 

obnovit provoz tohoto závodu. V roce 2003 byl otevřen závod Agnes v Jižní Africe pro 

úpravu 12 000 tun koncentrátu ročně. Využívá technologie GEOCOAT
®
, která kombinuje 

vysokou výtěžnost nádržových procesů a nízké náklady procesů loužení hald. Technologie 

GEOCOAT
®
 využívá železo a síru oxidující mikroorganismy. Mezi tyto organismy patří 

mezofilní bakterie A. ferrooxidans, A. thiooxidans a Leptospirillum ferrooxidans a 

termofilní mikroorganismy, jako jsou archaea Sulfolobus a Acidianus. Závod Agnes je 

zobrazen na obrázku 19.    [46] 

 

Obrázek 19: Závod Agnes v Jižní Africe  [46] 

Komerční biooxidační závody pro získávání zlata  znázorňuje tabulka 6 (údaje 

označené hvězdičkou znamenají, že v době vydání zdrojového dokumentu byly tyto 

závody stále v provozu). [45] 
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Tabulka 6: Komerční zlato biooxidační závody (upraveno) [45] 

 

 

5.3. Biologické loužení uranu 

 

Uran se v přírodě vyskytuje v mnoha minerálech, mezi nejvýznamnější řadíme 

uraninit UO2 a smolinec U3O8 (podvojný oxid uraničito-uranový UO2 ∙ 2 UO3).  

Druhotnou surovinou pro získávání uranu může být jaderný odpad. Přestože uranové rudy 

patří do skupiny oxidů, metoda biologického loužení je obdobná jako u loužení mědi. 

Bakteriemi používanými v tomto procesu jsou Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Acidithiobacillus thiooxidans a Leptospirillum ferrooxidans. [22] 

Uran se získává pomocí biologického loužení metodou in-situ. Jde o nepřímý 

mechanismus, protože oxidace probíhá železitými ionty regenerovanými bakteriemi. 

Nerozpustný čtyřmocný uraninit UO2  reaguje s železitými sulfáty za produkce 

rozpustného šestimocného uranylu UO2SO4 a síranu železnatého, což popisuje rekce č. 11.  

                                UO2 + Fe2(SO4)3 → UO2SO4 + 2 FeSO4                            (11) 

Tato reakce vyžaduje zdroj železa a vysoký redoxní potenciál. V praxi je železo 

obvykle získáváno z pyritu, který je s rudou buď spojen nebo jí obohacen a vysokého 

redoxního potenciálu je dosaženo přidáním oxidačního činidla (pyrolusit MNO2, 

chlorečnan sodný NaClO). Tyto chemikálie jsou však drahé a uvolňováním škodlivých 

nečistot do loužícího oběhu vytvářejí environmentální problémy.  Rozpustnou formu uranu 

lze z loužícího výluhu získat organickými rozpouštědly (tributylfosfát). Ideální podmínky 

Oblast Produkce zlata (t/den) V provozu od roku

Fairview, Jižní Afrika 35              1986, 1991*

Sao Bento, Brazílie 150             1990*

Harbour Lights, Austrálie 40             1992-1994

Wiluna, Austrálie 115             1993*

Youanmi, Austrálie 120             1994-2000

Tamboraque, Peru 60             1999*

Ashanti, Ghana 500              1994*

Agnes, Jižní Afrika 50             2003*
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pro těžbu uranu bioloužením jsou: teplota 45-50°C, pH 1,5- 3,5 a CO2 okolo 0,2%. [22], 

[33] 

V posledních letech došlo na celém světě k zvýšenému průzkumu možností k 

získávání uranu v souvislosti s obnoveným zájmem o jadernou energii a vyššími cenami 

uranu. V Jižní Africe na Witwatersrand Basin byl uran vyráběn jako vedlejší produkt při 

výrobě zlata, avšak po zhroucení trhu s uranem v roce 1980 byl provoz uranových závodů 

zastaven a uran byl uložen v  odkalištích. Tato zařízení nyní obsahují významné zdroje 

uranu a v různých fázích vývoje je nyní několik projektů k léčbě těchto povrchových 

zdrojů. [33] 

5.4. Biologické loužení zinku 

 

Zinek se v přírodě vyskytuje výhradně ve sloučeninách, převážně v sulfidech. Jedním 

z jeho nejdůležitějších zdrojů je  sfalerit ZnS, který je často doprovázen pyritem FeS2 nebo 

galenitem PbS. Komerční biologické loužení zinku je výhodné pro získávání kovu z chudé 

rudy a zpracování koncentrátů zinku, které se obtížně zpracovávají pomocí tradičních 

technologií. Loužení probíhá nepřímým mechanismem, tzn. že bakterie oxidují zinek 

produkcí a regenerací železitých iontů. Nerozpustný sulfid zinečnatý je tímto způsobem 

převeden na rozpustný síran. Oxidaci sfaleritu síranem železitým znázorňuje rovnice č. 12 

: [6], [52] 

                         ZnS + Fe2 (SO4)3 → ZnSO4 + 2 FeSO4 + S
0
                             (12) 

 Sfalerit je často doprovázen nebo také zcela obklopen pyritem FeS2 či galenitem 

PbS. U těchto komplexních rud zároveň s oxidací sfaleritu probíhá také oxidace galenitu. 

Vzniká síran olovnatý, který je na rozdíl od síranu zinečnatého nerozpustný, čímž je 

usnadněna selektivní extrakce zinku z výluhu. [52] 

Demonstrační zařízení pro zpracování polymetalických rud vybudovala v letech 

2005 a 2006 finská společnost Talvivaara Mining Company. Tato těžební společnost  se 

zabývá produkcí niklu a zinku a jako vedlejší produkty těží měď a uran. Demonstrační 

halda obsahovala 17 000 tun rud, jako jsou pyrit, pentlandit, chalkopyrit a také sfalerit. 

Tyto komplexní rudy obsahovaly 0,56% zinku. Za pomoci smíšené mikrobiální kultury 

bylo zhruba po roce a půl získáno 82%  z celkového obsahu zinku v rudě. Počátkem roku 
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2009 Talvivaara zahájila  první komerční provoz k loužení niklu, zinku, kobaltu a mědi. 

[50], [51] 

5.5. Získávání kovů z elektroodpadu 

 

Nejvýznamnějším druhem odpadu z pohledu získávání kovů je odpad elektrický 

(elektroodpad). Elektroodpad můžeme definovat jako elektrozařízení, které se stalo 

odpadem, včetně jeho součástí, konstrukčních dílů a spotřebních dílů. Elektroodpad je 

v dnešní době nejrychleji rostoucí skupinou odpadů díky nárustu používaných spotřebičů. 

Jelikož elektrozařízení obsahují kromě plastů a oxidů také kovy, můžeme na elektroodpad 

pohlížet rovněž jako na zdroj cenných surovin. Elektroodpad se obvykle zpracovává 

pyrometalurgicky či hydrometalurgicky, přičemž hydrometalurgické zpracování je 

environmentálně šetrnější. [35] 

Elektroodpad obsahuje různé ušlechtilé i neušlechtilé kovy. Za základních kovů, 

které tvoří asi 39% elektronického zařízení, zaujímá přední místo měď (20%), dále pak 

železo (8%), cín (4%), nikl (2%), olovo (2%), hliník (2%) a zinek (1%). Celkové složení 

elektroodpadu je znázorněno na obrázku 20.  [35] 

 

Obrázek 20: Průměrné složení elektroodpadu  [35] 

V současnosti jsou z elektronického odpadu obvykle recyklovány tyto suroviny: [35] 

a) železné kovy ( ocel, železo, litina) 

b) neželezné kovy (hliník, měď, olovo, nikl, zinek, cín) 

Žáruvzdorné oxidy 
30% 
Ušlechtilé kovy 1% 

Cu 20% 

Al, Zn 3% 

Pb, Sn 6% 

Fe 8% 

Ni 2% 

Plasty 30% 
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c) vzácné kovy (platina, palladium, selen, zlato, stříbro, gallium, selen, indium) 

d) plasty (homogenní), sklo a pryž 

O průmyslovém využití  biohydrometalurgické recyklace kovů z elektroodpadu se 

mi nepodařily zjistit žádné informace, dostupná literatura pojednává pouze o zkoumání 

těchto metod v laboratorním měřítku. Studováno je například získávání zlata z pozlacených 

elektronických součástek, biologické loužení mědi z desek plošných spojů, biologické 

loužení zlata z elektroodpadu za pomoci mikroorganismů produkujících HCN, využití 

prachu vznikajícího během zpracování elektronického odpadu apod. Níže uvádím některé  

z těchto studií.  

-  Biologické loužení mědi z odpadních desek plošných spojů 

 Desky plošných spojů (PCB) jsou základem elektronického průmyslu, protože jsou 

nedílnou součástí téměř všech elektrických a elektronických zařízení (např. počítačů, 

mobilních telefonů, apod.). Odpadní PCB přitahují pozornost veřejnosti díky ekologicky 

škodlivým materiálům, které obsahují, ale také díky bohatému obsahu cenných kovů. 

Pokud jsou zařízení obsahující PCB nesprávně odstraněny, například vyřazeny náhodně na 

skládkách nebo jen tak vyhozené, mohou způsobit vážné ekologické problémy a ztrátu 

cenných kovů. Proto je využití cenných kovů z odpadních PCB jedním z horkých témat 

týkajících se průmyslových rekultivací odpadů. [41], [42] 

Stávající proces recyklace desek plošných spojů je buď pyrometalurgický nebo 

hydrometalurgický, přičemž při obou způsobech dochází uvolňováním dioxinů a furanů ke 

znečištění ovzduší. Navíc jsou tyto procesy poměrně nákladné z důvodu vysoké spotřeby 

energie. [41], [42] 

V Číně bylo studováno biologického loužení desek plošných spojů pomocí smíšené 

kultury Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans. Experiment 

biologického loužení probíhal na běžných PCB, získaných z obchodu s elektrotechnikou. 

Nejdříve byly tyto desky rozdrceny a pak namlety na jemný prášek o frakci 100- 200 μm. 

Loužení bylo prováděno ve 250 ml baňkách obsahujících 50 ml média, při teplotě 32°C, 

agitační rychlosti 200 otáček za minutu a loužící době 240 hodin. Dosaženo bylo 93% 

obnovy mědi.  [43] 
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- Biologické loužení kovů z použitých lithiových baterií pomocí bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans 

 Lithium-iontové baterie jsou nabíjitelné baterie, které se v dnešní době běžně 

používají ve spotřebitelské elektronice. Na celém světě  výroba  lithiových baterií (Li-Ion 

baterií) roste, přičemž 10% podílu na trhu je v Koreji. Tyto baterie jsou obecně 

klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují těžké kovy. Tradiční techniky 

zpracování použitých baterií zahrnují zejména pyrometalurgické procesy, 

hydrometalurgické procesy, či kombinaci obou těchto procesů. Vysloužilé  lithiové baterie 

obsahují 5-15% hm. kobaltu a 2-7% hm. lithia. Vzhledem k tomu, že kobalt je, ve srovnání 

s ostatními složkami, poměrně drahý materiál, jeho využití je jedním z hlavních cílů 

recyklace těchto baterií. Zásadní význam v mnoha průmyslových aplikacích má také 

lithium. Vědci z Koreje studovali biologické loužení těchto kovů  pomocí chemolitotrofní 

bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Výsledky této studie ukázaly, že kultura A. 

ferrooxidans produkující kyselinu sírovou může nepřímým mechanismem loužit kovy 

z lithium-iontových baterií. [47] 

-  Získávání kovů za využití kyanogenních bakterií  

Biologické loužení zlata, stříbra a platiny z tuhých odpadů pomocí bakterií 

vytvářejících HCN (kyanovodík) bylo popsáno ve studii zveřejněné na 17. mezinárodním 

sympoziu Biohydrometalurgie v Německu. V této studii autoři uvádí, že kyanogenní 

bakterie Chrombacterium violaceum, Pseudomonas fluorescens a Pseudomonas 

plecoglossicida jsou schopny mobilizovat stříbro, zlato a platinu z odpadů, jako jsou 

elektronický odpad  obsahující zlato, odpad ze šperků obsahující stříbro nebo platina 

v automobilových katalyzátorech.  Výše uvedené bakterie se ukázaly jako velmi účinné při 

tvorbě kyanidu. Na rozdíl od použití autotrofních, síru oxidujících mikroorganismů 

tvořících kyselinu sírovou nebo heterotrofních mikroorganismů tvořících organické 

kyseliny, použití kyanogenních bakterií umožňuje uvolnění kovů z pevných látek za 

alkalických podmínek. To by mohlo být předmětem průmyslového zájmu, neboť chemie 

kovů (např. rozpustnost, mobilita, sorpce, srážení, vznik druhotných surovin) se ve 

srovnání s kyselým prostředím může za alkalických podmínek zcela změnit (zejména 

v přítomnosti kyanidu) a hodnotné kovy mohou být snadněji získány zpět, například sorpcí 

na aktivní uhlík. Navíc můžou být v alkalickém pH výluhy méně korozivní. [40] 
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6. Závěr 
 

Biologická těžba už není jen slibnou technologií budoucnosti, ale skutečnou a 

efektivní ekonomickou alternativou pro lepší využití těžkých kovů z chudých rud a 

odpadů. V současné době je na celém světě v provozu asi 40 zařízení, které zpracovávají 

sulfidické rudy bakteriální oxidací. Využívají se zejména k produkci mědi, zlata a uranu. 

Významný počet těchto zařízení  se nachází v rozvojových zemích, což je důsledkem dvou 

faktorů. Prvním faktorem je to, že mnoho rozvojových zemích má značné zásoby 

nerostných surovin a těžba představuje jeden z jejich hlavních zdrojů příjmu. Bioloužení 

jako technika vhodná zejména pro rozvojové země díky své jednoduchosti a nízkým 

kapitálovým nákladům je druhým faktorem.               

       Nejvýznamnějšími metodami zpracování rud jsou loužení v hromadách, loužení 

v haldách, loužení in-situ a loužení v provzdušněných, míchacích reaktorech.  

        Pro loužení mědi jsou vhodné zpracovatelské metody in-situ a loužení na 

hromadách a haldách. Pro biooxidaci zlatonosných koncentrátů se volí zpracování 

v provzdušněných, míchacích reaktorech. Uran je zpracováván metodou in-situ. Zinek se 

v současné době louží na haldách, avšak probíhá výzkum pro možnost zpracování 

v míchacích reaktorech.  

         Zájem o tyto ekonomicky životaschopné technologie stále narůstá, jelikož jsou 

technicky i nákladově výhodnější oproti tradičním fyzikálně-chemickým metodám, 

kterými jsou tavení a pečení.  Mikrobiální extrakční technologie jsou téměř vždy šetrnější 

k životnímu prostředí, přičemž zaručují vysoké těžební výnosy přesahující 90%. Tyto 

metody nevyžadují ve srovnání s tradičními technikami, jako jsou pečení a tavení, 

nadměrné spotřeby energií a nevzniká během nich oxid siřičitý či jiné ekologicky škodlivé 

plyny. Poskytují nezávislost na místě produkce kovu a tím jsou velmi atraktivní 

v případech, kdy jsou náklady na dopravu koncentrátů do hutí vysoké.  

   Nevýhodou těchto procesů je to, že jsou ve srovnání s konvenčními 

technologiemi relativně pomalejší a také hrozí nebezpečí úniku kyseliny sírové a některých 

iontů, produkovaných během těchto procesů, do půdy a povrchových vod.  
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         V současné době probíhá v řadě organizací výzkum pro efektivnější a 

ekonomicky rentabilní technologie biologického loužení. 
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