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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem mikroorganismů Acidithiobacillus 

ferrooxidans na bioflotaci vzorku měděné strusky, původem z lokality Krompachy. 

V teoretické části práce je popsáno využití mikroorganismu při bioflotaci, teorie 

bioflotace a je v ní také uvedena charakteristika bakterií použitých při bioflotačních 

testech. 

Cílem provedených experimentů bylo posoudit, jaký vliv mají bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans na obsah měďi ve vzorku strusky, po různé době působení 

na flotační rmut. 
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Annotation: 

This thesis deals with the influence of microorganisms Acidithiobacillus 

ferrooxidans on bioflotaci sample copper slag, originally from locations Krompachy. 

In the theoretical part of the thesis describes the use of the micro-organism 

bioflotaci, bioflotace theory and describe characteristics of the bacteria used in 

bioflotačních tests. 

The aim of the experiments was to assess what impact they have bacteria 

Acidithiobacillus ferrooxidans on the copper content of the slag sample after different 

times of exposure to the flotation pulp. 
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1. Úvod a řešení problému 

V současné době je velmi důležité efektivní zpracování druhotných surovin a to z důvodu 

nedostatku primárních surovin a také z nutnosti ochrany životního prostředí. Zpětné získání kovů 

z odpadních surovin je značně složitý problém, který vyžaduje komplexní přístup. Důležité je nutné 

zaměření se na zlepšení postoje každého jedince v otázkách odpadů a samotného životního 

prostředí. [1] 

Úroveň těžby a kvalita využívání nerostných i druhotných surovin je podmíněna stupněm 

ekonomického a technologického rozvoje společnosti konkrétního státu. [2] 

Důležité je umístění ložiska získávaných nerostných surovin. Po světě je takové rozmístění 

nerovnoměrné a v České republice jsou zásoby ušlechtilých kovů do značné míry vyčerpány, proto 

se získávají importem a zpracováním druhotných surovin. [2] 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit jaká doba působení bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans je nevhodnější při bioflotaci nepražené měděné strusky. Snažila jsem se zjistit 

největší výtěžnost mědi v závislosti na různých časových intervalech. Struska byla 

dovezena ze společnosti Kovohuty Krompachy, Slovenská republika. 
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2. Teorie vzniku strusek 

  Následující kapitola se zabývá vývojem, chemickými a fyzikálními vlastnosti mědi 

a jejich slitin. 

2.1 Vývoj výroby mědi 

Měď se může vyskytovat v přírodě jako ryzí kov, a proto byla lidem známa již 

v dávných dobách. Používala se v čistém stavu nebo ve slitinách s jinými kovy. Poznání 

výroby bronzu a jeho využití charakterizuje celé období lidské společnosti, které se nazývá 

dobou bronzovou. [3] 

Výroba mědi byla až do roku 1900 velmi malá. Prudkým rozvojem strojírenství a 

elektrochemického průmyslu vzrostl rozvoj výroby neželezných kovů, a především mědi. 

V tomto důsledku se začaly hledat nové technologické postupy výroby mědi. Byl to hlavně 

způsob úpravy rud flotací, který umožňuje zpracovávat sirníkové rudy s obsahem i 

0,5% Cu a získat bohaté měděné koncentráty s obsahem 10 až 30% mědi. Pražení rud na 

hromadách a v přehrnovacích pecích bylo tak nehrazeno pražením v poschoďových pecích 

a v poslední době v pecích fluidizačních. [3] 

2.2 Vlastnosti a použití mědi a jejich slitin 

 Kovová měď 

Je to měď vyznačující se velkou elektrickou a tepelnou vodivostí,  dobrou odolností 

proti korozi, vysokou svařitelností, dobrou svařitelností a pájením. [4] 

Tabulka 1: Fyzikální vlastnosti mědi [5] 

 

 

 

 

 

Měrný el.odpor 0,018 Ω.mm
2
.m

-1
 

Atomová hmotnost 63,57 g /mol 

Měrná hmotnost 8,94 g/cm
3
 

Tažnost 50% 

Teplota tání 1083°C 

Teplota varu 2300°C 
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Měď je dobře tvárná jak za studena, tak i za tepla při teplotách kolem 800°C. Je 

dobře se svařitelná a velmi dobře se pájitelná. Její použitelnost závisí na druhu a na 

množství nečistot, které samotná měď obsahuje. Mezi stálé průvodce mědi v surovinách 

patří stříbro, nikl, arzén a antimon. Pokud jsou těchto příměsí jen setiny procenta, nemají 

podstatnější vliv na její mechanické vlastnosti, ale mnohé nečistoty zhoršují i v malých 

množstvích její elektrickou vodivost. Vizmut i olovo zhoršují tvářitelnost mědi za studena i 

za tepla. Obsah vizmutu je přístupný do 0,01%, a olova rovněž do 0,01%. Na vlastnosti 

mědi má vliv také přítomnost kyslíku. [4] 

Nejznačnější použití mědi je tak v elektrotechnickém průmyslu jako vodiče. 

Nejvíce se používá nejkvalitnější měď bezkyslíkatá, označovaná ve světě jako OFHC. 

Měď se dále využívá v tepelné technice pro velkou tepelnou vodivost, ale i v průmyslu 

potravinářském pro dobrou odolnost vůči slabým kyselinám. [6] 

 2.3 Rudy k výrobě mědi 

V přírodě se měď vyskytuje především v podobě různých minerálů a vzácně i jako 

čistý kov. Přestože jednotlivé minerály obsahují velmi mnoho mědi, těžená ruda obsahuje 

zpravidla 0,5 až 5% mědi. [6] 

Nejdůležitějšími minerály obsahujícími měď a vyskytující se v rudách jsou tyto:  

Tabulka 2: Minerály obsahující měď [4] 

Sulfidické Oxidické 

Chalkosin Cu2S Malachit CuCO3.Cu(OH)2 

Chalkopyrit CuFeS2 Azurit 2CuCO3.Cu(OH)2 

Bornit Cu3FeS3 Kuprit Cu2O 

Kovelin CuS Tenorit CuO 

  chryzkol CuSiO3.2H2O 

 

Těžené rudy jsou zpravidla chudé a v původním stavu nejsou vhodné pro 

zpracování na měď. Rudy se proto upravují a do hutě přicházejí jako koncentrát s obsahem 

10 až 30% mědi. Měděné koncentráty obsahují také jiné doprovodné prvky, jejichž získání 

výrobou mědi zhospodární. [2] 



Bc. Simona Van Wesemaelová: Bioflotace měděných strusek 
 

4 
2013 

2.4 Žárová výroba mědi 

Sirníkové koncentráty i rudy se zpracovávají žárovým způsobem. Princip jejich 

zpracování je stejný. [5] 

Měděné koncentráty a rudy, upravené pražením nebo aglomerací, se taví 

v plamenných nebo šachtových pecích. Hlavním účelem tavení je oddělení jaloviny 

v podobě strusky od meziproduktu, do něhož se koncentruje měď, tj od kamínku. Vzniklé 

taveniny se od sebe oddělí na základě rozdílných měrných hmotností a vzájemné 

nerozpustnosti. Kamínek má měrnou hmotnost přibližně 5 g/cm3, struska 3,2 až 4 g/cm3. 

Z kamínku se besemerováním získá surová měď, která se nejdříve rafinuje žárově a pak 

elektrolyticky. Konečným výrobkem je katodová měď čistoty 99,95%. [7] 

Kamínek je tavenina obsahující přibližně 90% sirníků mědi a železa. Zbytek jsou 

sirníky niklu, olova, zinku a kysličníky železa. Obsah mědi v kamínku může být 79,9%, 

což odpovídá obsahu mědi v čistém sirníku měďném (Cu2S – chalkozin, moderněji sulfid 

měďný). V praxi je však v kamínku 25 až 45% Cu. Obsah síry bývá u těchto kamínků 23 

až 26%. Měrná hmotnost kamínku roste se stoupajícím obsahem mědi. Cu2S má měrnou 

hmotnost 5,7 g/cm3, FeS 4,6 g/cm3. Teplota tavení kamínku je mezi 900 až 1050°C a je 

závislá na poměru Cu2S:FeS a na přítomnosti jiných sirníků. Zvláště sirník zinečnatý 

zvyšuje teplotu tavení kamínku a zhoršuje oddělení kamínku od strusky. Do kamínku se 

zároveň koncentrují drahé kovy.[8] 

Struska vznikající při tavení na kamínek, obsahuje kysličník železnatý, křemičitý 

(na který se váže) a vápenatý, které tvoří u provozních strusek v průměru 85% hmotnosti 

strusky. Měďařské strusky mají teplotu tavení 1050 až 1150°C. Správné složení strusky a 

její fyzikální a chemické vlastnosti jsou pro zhutňování velmi důležité. Při výpočtu strusky 

je třeba počítat s tím, že struska má být co nejlehčí, má mít malou viskozitu a při výrobě ji 

má být co nejméně. [7] 

Množství strusky závisí na složení zpracované suroviny, na přídavných 

struskotvorných přísadách i na druhu tavícího zařízení. Množství i jakost strusky ovlivňuje 

ztráty mědi. Hlavní část mědi je ve strusce suspendována v podobě kamínku, menší část je 

rozpuštěný sirník nebo chemicky vázaná kysličník mědi. Při tavení na kamínek je ve 
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strusce 0,2 až 0,5%Cu a neobsahuje-li vyšší podíl zinku nebo olova, odváží se na odval. [7, 

8] 

2.5 Pražící postupy pražení rud 

Z hlediska probíhajících chemických reakcí lze pražicí postupy rozdělit do několika 

skupin, a to na termický rozklad, oxidační pražení, sulfatační pražení, chloridační pražení a 

redukční pražení. [9] 

 

Termický rozklad (kalcinace) se od ostatních pražících postupů odlišuje tím, že pro 

průběh reakce není potřebná plynná fáze.  

 

Příkladem je rozklad uhličitanů:  

     

               
→            

V některých případech nemusí termický rozklad způsobit změnu chemického složení 

vsázky, jehož účelem může být pouze narušení krystalické mřížky minerálu s případným 

následujícím prudkým ochlazením – dekrepitace (např. ZnO2). [2] 

 

Oxidační pražení pro chemickou úpravu je mimořádně významným procesem. Tímto 

postupem se sulfidy a kovy přemění za přístupu vzduchu na oxidy. Při oxidačním pražení 

se síra S2- nahrazuje kyslíkem O2. Vznikají tak nové sloučeniny rozpustné ve vodě nebo v 

kyselinách. Teplota pražení je 600 °C a více. Oxidační pražení se používá před loužením v 

kyselém prostředí. [2] 

 

Průběh oxidace sulfidů charakterizují rovnice:  

     
 ⁄   

                
→            nebo 

       

               
→                     

               
→            
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Reakce oxidace sulfidů jsou exotermické, což znamená, že se při těchto reakcích uvolňuje 

teplo a může se dosáhnout zápalné teploty, při které pak proces probíhá samovolně. Jako 

příklad je možno uvést oxidaci pyritu nebo arzenopyritu. 

          

               
→                nebo           

               
→                     

 

Sulfatační pražení je pražení, při kterém se sulfidy přeměňují na daleko rozpustnější sírany. Je 

třeba dbát na to, aby proběhla oxidační reakce:  

       

               
→          

 

Chloridační pražení spočívá na reakci mezi chloridy alkalických kovů nebo kovů 

alkalických zemin a oxidy nebo sulfidy kovů při zvýšené teplotě v oxidační atmosféře. 

Využívá se tak vysoká aktivita chlóru vůči kovům, jejich oxidům nebo jiným sloučeninám, 

v důsledku kterých vznikají chloridy.  

          
               
→               

2.6 Pražící pece 

Nejčastěji používané pražící pece při úpravě rud před dalším zpracováním. 

Šachtové pece jsou málo využívané v běžném vyhotovení v rámci přípravy chemické 

úpravy rud. Vyžadují hrubozrnnou vsázku. Na chloridační pražení se používají upravené 

šachtové pece použitelné na pražení peletizovaných koncentrátů. [9] 

 

Rotační pece se v chemické úpravě také málo využívají, a to při relativně hrubozrnné 

vsázce. Jejich použití je pro některé postupy redukčního pražení omezené, při kterých 

vsázka částečně slinula, dále tam, kde je třeba pracovat při teplotách nad 1000 °C a pro 

spékací procesy. Hlavními příklady je výroba oxidu zinečnatého ve Waelzově peci (typ 

rotační pece), výroba výpražku pro výrobu feroniklu, kalcinace hydroxidu hlinitého a 

kalcinace hydroxidu hořečnatého. Jinými aplikacemi jsou předúpravy rozličných surovin 

při vysokých teplotách, spalování fotografického filmu a foto-papíru nebo vysoušení 

koncentrátů a směsí materiálu při nízkých teplotách. [2] 



Bc. Simona Van Wesemaelová: Bioflotace měděných strusek 
 

7 
2013 

 

Etážové pece mající tvar svislého válce, který je uvnitř rozdělený vyzděnými klenbami na 

více etáží, kterých počet je podle velikosti pece a potřebného času pražení 4 až 14. Ve 

velkých pecích je celková užitečná plocha etáží až 500 m2. Hrabla jsou natočená tak, že 

střídavě shrnují pražený materiál k obvodovým nebo centrálním otvorům etáží, kterými 

materiál přepadne na nižší etáž. Tak vsázka postupuje od nejvyšší etáže směrem dolů dle 

šipek. Teplota jednotlivých pater pece je regulovatelná a na určitých hodnotách se udržuje 

vhodným uspořádáním průtoku horkých plynů a hořáky umístěnými na každé etáži pece. 

[9] 

 

Fluidní pece  určené pro pražení ve vznose a používané  jen pro tepelné samonosné 

exotermické reakce. Pece na pražení ve vířivé (fluidní) vrstvě jsou charakteristické tím, že 

částice umístěné na pórovité desce, kterou protéká proud plynu, získávají při určitých 

rychlostech plynu specifické fyzikální vlastnosti. Vrstva prachových částeček podstatně 

zvětší svůj objem a chová se v určitém smyslu jako proudící kapalina. Tento jev zanikne, 

klesne-li rychlost proudění plynu pod určitou hranici rychlosti označovanou jako 

fluidizační práh. Pokud rychlost proudění plynu překročí určitou maximální hranici 

fluidizace, plyn strhává částečky materiálu a vynáší je ven z reaktoru. Při fluidizačním 

stavu jsou částice hmoty v dokonalém styku s použitým nosným plynem. [9,2] 

 

Rošt fluidní pece je děrovaná plošina, vrchní část vzduchových trysek přechází do 

kuželovitých výpustí, do kterých zapadají žáruvzdorné kuličky fungující jako spalný 

uzávěr trysek. Nevýhodou těchto pecí je potřeba předsušovat koncentráty před jejich 

vsázením do pece.  

Tuto nevýhodu odstranila konstrukce fluidních pecí Dorr, do kterých se vstřikuje materiál 

ve formě rmutu s obsahem 50 % tuhých částic. Výhodou těchto pecí je, že koncentráty 

není třeba filtrovat a do pece se vstřikují přímo ze zahušťovačů.  

Fluidní pece jsou zvláště vhodné, když se vyžaduje dobrá regulace teploty například pro 

sulfatační pražení a dokonalé pražení Zn koncentrátů, stejně jako při kalcinaci oxidu 

hlinitého. Při pražení se dosahuje teplot 900-1000 ˚C. [2] 
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3. Teorie bioflotace 

3.1 Princip flotace 

 Flotace nerostných surovin je založena na rozdílných fyzikálně- chemických 

vlastnostech povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které jsou podmíněny rozdílnou 

specifickou povrchovou energií jednotlivých minerálů. Volná energie částice v libovolné 

soustavě je složena z její potenciální i povrchové energie. Potenciální energie je úměrná 

hmotnosti nebo objemu, povrchová je úměrná velikosti specifického povrchu částice. 

Velikost flotovaných zrn, která závisí na jejich průměru, obvykle nepřevýší 0,6 mm. Při 

flotaci rud se maximální velikost zrn pohybuje v rozmezí od 0,1 do 0,25 mm. Pokud 

upravujeme uhlí a jiné minerály s malou hustotou, mohou do pěnového produktu přecházet 

zrna až do velikosti 2 mm při speciálních flotačních režimech. V praxi se flotují zrna 

podstatně menší, přičemž platí, že se zmenšováním průměru narůstá specifický povrch a 

povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu potenciální energie. [9] 

 Flotační proces lze definovat jako způsob rozdružování nerostných surovin 

založený na schopnosti jedněch minerálů vyplavat na hladinu flotačního rmutu, druhých 

klesat a zůstávat v objemu rmutu. Tato definice však neodráží podstatu dějů probíhajících 

během flotačního procesu na rozhraní tří fází. 

 Podstatou flotace lépe charakterizuje definice prof. K.A. Razumova : „ Flotace, 

jako proces oddělování minerálů, je založen na rozdílné schopnosti minerálních zrn 

přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní.‘‘ [9] 

 Polohu, kterou bude mít částice malého rozměru ve vztahu k povrchu fázového 

rozhraní dvou fází při styku s povrchem fázového rozhraní, určuje pouze hodnota 

specifických povrchových energií koexistujících fází. Přitom v souladu s druhou větou 

termodynamiky musí celý systém dosáhnout stav odpovídající minimu volné energie. 

 Rozdílná schopnost minerálních zrn udržovat se na povrchu fázového rozhraní 

plyne z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, jejíž velikost závisí na 

chemickém složení a stavbě krystalické mřížky minerálů. Jednotlivé minerály se od sebe 

liší chemickým složením a stavbou mřížky, proto mají rozdílné hodnoty povrchové 

energie. [10] 
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 Flotace je na rozdíl od jiných rozdružovacích procesů univerzálním procesem. 

Univerzálnost se dosahuje použitím selektivně působících flotačních reagencií, které se 

adsorbují na povrchu minerálních zrn. Tím dochází k výrazné změně jejich povrchové 

energie v požadovaném směru, podle toho, jaký minerál má flotovat. [9] 

 Rozdíly specifické povrchové energie koexistujících fází na rozhraní kapalina-plyn 

se nejúčinněji využívají tehdy, není-li povrch rozhraní rovný, ale zakřivený, jako je tomu 

v případě pěnové flotace. Flotační rmut se zde nasycuje bublinkami plynu, nejčastěji 

vzduchem. Při pěnové flotaci se spojují flotovaná zrna s bublinkami vzduchu a jejich 

prostřednictvím jsou vynášena na hladinu rmutu, kde dochází k tvorbě mineralizované 

pěny. Tento způsob flotace má v praxi největší význam. 

 Flotace se uplatňuje při úpravě různých druhů nerostných surovin, při zpracování 

odpadních kalů z papíren a textilních závodů, při odstraňování tiskařské černě ze starého 

papíru nebo ve farmaceutickém průmyslu. [11] 

3.2 Význam flotace  

 Hlavní význam a přednost flotace před ostatními metodami rozdružování je v tom, 

že umožňuje získat jemně prorostlé užitkové složky z nerostných surovin všech druhů. 

Před zavedením flotační úpravy přecházela většina velmi jemně rozptýlených a prorostlých 

užitkových složek monominerálních i polyminerálních surovin do odpadu na odval. Obsah  

užitkových složek v odpadech gravitační úpravy býval často velmi vysoký. Proto se po 

zavedení flotačních technologií znovu zpracovávají některé staré odvaly, přitom se získává 

značné množství užitkových složek, které se dříve považovaly za nevyužitelné. [20] 

 Flotace řeší také problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů. Při 

gravitačním způsobu úpravy se suroviny často nadměrně rozdrobují a dochází k tvorbě 

kalu s obsahem užitkové složky i průvodních hornin. Bez použití flotace nelze tyto kaly 

využít. Flotační technologie úpravy kalů, umožňuje získat jemné podíly vysoce 

hodnotného koksovatelného uhlí. [11] 

3.3 Složení flotační soustavy 

V následující kapitole je podrobněji popsána flotační soustava a její fáze. 
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3.3.1 Tuhá fáze 

 Existuje úzký vzájemný vztah mezi chemickým složením, charakterem krystalické 

mřížky a vazebnými silami působícími mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu. 

V souvislosti s flotační charakteristikou jednotlivých minerálů nás zajímá složení a 

strukturní mřížka minerálů, jejich fyzikální i chemické vlastnosti, energetická 

charakteristika mřížky a charakter sil působících na lomových plochách minerálního 

povrchu. Všechny popisované faktory ovlivňují interakce minerálů s plyny, vodou a 

flotačními reagenciemi. [10] 

 Venkovní i vnitřní morfologie krystalu je závislá na podmínkách vzniku a 

charakteru vazebních sil. Poruchy mřížky krystalů ovlivňují nejen fyzikální, ale i 

fyzikálně-chemické vlastnosti, což se projevuje na povrchových (flotačních) vlastnostech 

jednotlivých minerálních zrn. [9] 

3.3.2 Kapalná fáze 

Voda je prostředím pro interakci fází i všech dalších složek rmutu a v důsledku 

specifických vlastností se aktivně účastní elementárního aktu flotace. Velmi důležité jsou 

ty vlastnosti, které jsou spjaty se vznikem a stálostí hydratačních vrstev na rozhraní fází 

minerál-voda i vzduch  - voda. Zajímavé a do dnešní doby málo prozkoumané jsou otázky 

vzájemného působení vody s uhlovodíkovými skupinami molekul flotačních reagencií. 

Při sledování flotovatelnosti minerálů obsažených v upravované surovině je potřeba 

věnovat pozornost iontovému složení vody flotačního rmutu. Produkty rozpustnosti 

minerálů a jiné ionty rmutu mohou mít vliv na povrchové (flotační) vlastnosti minerálů. 

V řadě případů dochází k reakci rmutu s flotačními reagenciemi za vzniku nerozpustných 

sloučenin. To může způsobovat jejich nadměrnou spotřebu a nedostatek pro flotovaný 

materiál. Pro účinnou regulaci podmínek flotace je třeba znát a zohledňovat složení vody, 

zajistíme tak požadovanou selektivitu i kvalitu produktů flotace. [9,10] 

3.3.3 Plynná fáze 

 Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součástí vzduchu, důležité funkce pro 

průběh rozdružování. Do flotačního prostředí se mohou přidávat plyny, které zde působí 

jako speciální reagencie (například kyslík, sulfan, oxid siřičitý). Především kyslík a oxid 

uhličitý, se aktivně účastní flotačního procesu. Kyslík se adsorbuje na povrch minerálů, 

oxiduje ho a má vliv na jeho rozpustnost. Účinek plynů na minerály i na průběh flotace je 



Bc. Simona Van Wesemaelová: Bioflotace měděných strusek 
 

11 
2013 

podmíněn obsahem vody. V mnoha případech se se chemický účinek plynů projevuje 

formou jejich sloučenin s vodou (například reakcí oxidu siřičitého s vodou vznikne 

kyselina sírová). 

 Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se přednostně spojují 

s hydrofobním povrchem flotovaných zrn. Po vytvoření pevného kontaktu jsou přichycená 

minerální zrna vynášena bublinkami vzduchu na hladinu rmutu a dochází k tvorbě 

mineralizované pěny. [9] 

 Přítomnost vzduchu aktivně ovlivňuje vlastnosti všech tří fází flotační soustavy. 

Nejen, že vynáší na hladinu rmutu flotovatelné minerály, ale snižuje také pH kapalné fáze 

rmutu. Kyslík i kyselina uhličitá ze vzduchu reagují s povrchem minerálních zrn a výrazně 

ovlivňují flotovatelnost zrn. [10] 

3.4 Elementární akt flotace 

Elementární akt flotace je přichycení jednotlivých zrn na povrchu fázového 

rozhraní. Tento proces nejlépe popisuje hypotéze smáčení, podle které způsobilost 

minerálů přichytit se na povrchu rozhraní vzduch-voda závisí na smáčitelnosti minerálního 

povrchu vodou. Čím více je povrch minerálního zrna smočitelný, tím hůře flotuje a 

naopak. Zrna hydrofobních minerálů se snadno spojují s bublinkami vzduchu a jsou dobře 

flotovatelná. Hydrofilní zrna, která mají povrch smáčený vodou, se nemohou zachytit na 

bublinkách, proto je nelze flotovat. Smáčitelnost a tím také flotovatelnost různých 

minerálů je možné měnit pomocí specifický působících flotačních reagencií, které adsorpcí 

mění složení a vlastnosti povrchu minerálních zrn. [10,11] 

3.5 Flotační reagencie 

 Flotační reagencie jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu, 

zároveň s optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí. Ovlivňují a 

mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou fází i kapalnou a 

plynnou fází. Změnou energie na fázovém rozhraní se mění podmínky flotovatelnosti 

jednotlivých minerálů- složek, které se mají navzájem oddělit flotační úpravou. Mění se 

také počet a velikost vzduchových bublinek i stálost tvořící se mineralizované pěny. 

 Z chemického hlediska mohou být flotačními reagenciemi látky organického nebo 

anorganického původu, jednoduché látky nebo sloučeniny v krystalickém, ale i kapalném 
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stavu. Část z nich tvoří ve vodní fázi flotačního rmutu pravé roztoky iontové nebo 

molekulární disperzity, část z nich se rozpouští velmi málo a vytváření koloidně- disperzní 

roztoky, emulze a jemné kapičky. 

 Mezi základní požadavky na flotační reagencie patří vysoká selektivnost působení, 

standardní kvalita, nízká cena, dobrá tržní dostupnost, pohodlná a snadná manipulace, 

stálost při skladování připraveného roztoku, lehká rozpustnost ve vodě, nesmí nepříjemně 

zapáchat a být toxické. [11] 

4. Faktory ovlivňující průběh a výsledky flotace 

4.1 Obsah složky v surovině 

 Stupeň výtěžnosti každé složky do jednotlivých koncentrátů závisí na obsahu ve 

výchozí surovině. Při stálých podmínkách flotace výtěžnost narůstá se zvyšováním obsahu 

dané složky v surovině. Praxe však dokládá, že uvedená závislost nemusí platit pro úpravu 

všech druhů surovin. Může existovat také případ, kdy je surovina velmi bohatá na užitkové 

složky, ale ty velmi těžko flotují, což se projeví na výtěžnosti. Naopak ze suroviny 

s nízkým obsahem užitkové složky, která je lehce flotovatelná, lze ji vyrobit kvalitní 

koncentráty při vysoké výtěžnosti.[10] 

4.2.  Zrnitostní složení výchozí suroviny a otevření zrna 

Mletím připravená surovina musí zabezpečit otevření srostlých a vrostlých zrn 

jednotlivých minerálů tak, aby se základní masa flotovaných minerálů uvolnila od 

průvodní horniny a dalších užitkových minerálů. Je nutné vytvořit takové zrnitostní 

složení, aby průměry zrn flotovaného minerálu nepřevýšily horní hranici a nebyly menší, 

než je dolní hranice zrnitosti. Po jejím překročení se minerální zrna dostatečně účinně 

nespojují s bublinkami vzduchu a nedochází k flotaci. 

Flotační praxe ukazuje, že v mnoha případech není možné dosáhnout úplného 

otevření zrna veškerých prorostlin jednotlivých složek. Vyžadovalo by to velmi jemné 

pomletí celého obsahu výchozí suroviny, což je z ekonomického i technologického 

hlediska nevhodné. [10] 
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4.3 Teplota a složení flotačního prostředí 

 Výsledky výzkumu dokládají, že teplota je jedním z důležitých parametrů flotace. 

Intenzifikuje rozpustnost, dispergovatelnost a emulgovatelnou flotačních reagencií. 

Teplota aktivuje povrch minerálních zrn na interakci s reagenciemi a tím je možné 

dosáhnout vyššího indexu selektivity a rozdružovacího efektu flotace. Intenzifikační 

účinek zvýšené teploty se projeví: 

 a) kladným účinkem na kinetiku flotace, tím se zkrátí flotační čas 

 b) snížením spotřeby sběrače 

 c) zvýšením kvality koncentrátu a výtěžnosti flotované složky do pěnového 

produktu 

 d) tvorbou a charakteristikami flotační pěny 

 e) zvýšením ostrosti rozdružování 

 Zvýšená teplota flotačního rmutu mění základní charakteristiky pěny. Tvoří se 

suchá pěna s obsahem bublin většího průměru a vznikají mineralizovaná pěna je tak 

bohatší. 

 Účinnost flotace závisí kromě jiného na rozdílných chemických vlastnostech 

povrchu minerálních zrn. Jejich povrch se může výrazně měnit tehdy, jsou-li v kapalné fázi 

rmutu přítomné anorganické a organické látky. Produkty rozpustnosti minerálů a jiné ve 

vodě rozpustné látky přítomné ve flotačním prostředí mají vliv na selektivitu flotace i na 

spotřebu flotačních reagencií. Systematicky je třeba se zabývat složením flotačního rmutu, 

poznat druh a koncentraci rozpustných látek ve vodním prostředí rmutu. Změna 

chemického složení povrchu zrna se může projevit i potlačením flotovatelnosti minerálu, 

který má flotovat. Složení flotačního rmutu je třeba sledovat především v případech, kdy se 

na flotační úpravně používá uzavřený vodní okruh. [21] 

4.4 Reagenční režim flotace 

Reagenční režim flotace zahrnuje: druh a charakter používaných reagencií, jejich 

množství, pořadí dávkování do flotačního procesu a potřebný čas kontaktu reagencií 

s flotovanými částicemi. 
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Reagencie se do flotačního prostředí dávkují v určeném pořadí. Jako první se do 

flotačního rmutu dávkují flotační reagencie, které potlačí ty minerály nebo složky, které 

nemají přecházet do pěnového produktu nebo na aktivaci složek, jejichž flotovatelnost je 

třeba vyvolat zlepšit nebo zprostředkovat. Druhé se dávkují sběrače, které bezprostředně 

podmiňují požadovanou hydrofobnost a elementární akt flotace a posledním je pěnič 

potřebný pro tvorbu mineralizované pěny na hladině rmutu. 

Samozřejmé je, že uvedené pořadí může mít v konkrétních případech svá specifika. 

Potřebují-li reagencie dostatečně dlouhý čas pro kontakt s minerály, jde o řídící reagencie, 

které se dávkují už do mlýna, přepadu třídiče, před čerpadla dávkující rmut nebo do 

mísících zařízení. Dochází tak k lepšímu promíchání rmutu s reagenciemi. 

Sběrače obvykle potřebují 5 až 10 minut kontaktu s flotovanými složkami, proto se 

dávkují do mísících nádrží. V některých případech (např. při rychlé reakci povrchu 

minerálu se sběračem) je lepší dávkovat sběrač po částech. Určité množství sběrače se 

dávkuje do mísící nádrže a další část se dávkuje do flotačních komor. Tento způsob 

dávkování sběrače se používá při flotaci černého uhlí. 

Pěniče se dávkují přímo do flotačních komor. Doba kontaktu s plynnou fází rmutu nemusí 

být větší než 1 až 2 minuty. [10] 

4.5 Flotační činidla 

Jsou dva způsoby sorbce flotačních činidel na minerálním povrchu. 

Prvním způsobem je fyzikální sorbce – na jedné straně je (při fyzikální sorbci) 

adsorbující molekula nebo iont činidla a na druhé straně mřížka adsorbentu, přičemž obě 

strany se mohou považovat za dvě nezávislé soustavy a výsledkem jejich působení je slabá 

vazba; fyzikálně neadsorbovaná reagence se lehce desorbuje, např. intenzivním 

promícháním a zvýšením teploty. 

U chemické adsorpce (chemisorbce) dochází k výměně iontů flotačního činidla 

s iontem krystalové mřížky, přičemž vzniká nová hydrofobní sloučenina; tyto vazby jsou 

velmi pevné; při vysoké teplotě narůst rychlosti chemické adsorbce; desorpce dosáhneme 

pouze vytěsněním druhými ionty, které tvoří ještě méně rozpustnou sloučeninu. [11]   
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4.5.1   Rozdělení flotačních činidel  

Flotační činidla se klasifikuji podle úlohy, kterou mají ve flotačním procesu. 

Flotační reagencie ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka – kapalina – sběrače, 

jsou organické látky, které se výběrově absorbují na povrch flotovaných minerálních zrn. 

Zvětšují hydrofóbnost povrchu minerálních zrn a tím umožňují pevné spojení povrchu 

flotovaného minerálu a vzduchové bubliny, to je základní podmínka flotace. 

Řídící flotační reagencie jsou organické nebo anorganické látky, které podporují anebo 

brání adsorpci sběrače na povrch minerálních zrn, a tím zvětšují nebo zabraňují  

flotovatelnosti určité skupiny minerálních zrn. Těmito reagenciemi se vytváří i optimální 

koncentrace vodíkových iónů ve flotačním prostředí. Riadiace reagencie zamezují 

zhlukování jemných a velmi jemných minerálních zrn. Vytvářejí podmínky na selektivně 

vzájemném oddělování jednotlivých druhů minerálů. Do této skupiny patří podle účinku 

tyto reagencie. 

Potlačující reagencie jsou anorganické látky (elektrolyty) a některé organické koloidy. 

Potlačují nebo ruší flotovatelnost těch minerálů, které v dané operaci nemají předcházet do 

pěnového produktu, a tím umožňují jejich oddělovaní od dobře flotujících minerálů. 

Oživující reagencie jsou anorganické látky, které pomáhají adsorpci sběrače na povrch 

minerálních zrn, které mají flotovat. Používají se i na oživení flotovatelnosti minerálních 

zrn, které pro určité stádium flotace byli potlačené. 

Modifikující reagencie upravující a měnící zásaditost nebo kyselost kapalné fáze 

flotačního prostředí. Ovlivňují procesy interakce sběračů, represorů a aktivátorů 

s povrchem minerálních zrn. Možno jimi regulovat procesy dispergence a koagulace velmi 

jemných zrn. 

Flotační reagencie ovlivňující fázové rozhraní kapalina- plyn jsou pěniče 

povrchoaktivní organické heterogenní sloučeniny, snižující povrchové napěti na rozhraní 

kapalné a plynné fáze, pomáhají divergenci vzduchu na malé bubliny, brání jejich slívání a 

zvyšují stálost a nosnost flotační pěny. [11] 
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4.6 Flotační sběrače 

Jsou organické látky, které zvětšují nebo vyvolávají hydrofóbnost povrchu minerálních 

zrn a tím zajišťují jeho flotovatelnost. Flotační sběrače se sorbují orientovaně na povrch 

minerálu. 

a) Heteropolární – orientované na povrch minerálů (mají část polární a nepolární), 

používají se častěji anionaktivní, které jsou sufhydrilní a oxyhydrilní a 

kationaktivní 

b) Nepolární – jsou nehydrilní čili nepolární kapalné uhlovodíky (petrolej, olej). 

4.6.1 Heteropolární - anionaktivní – sulfhydrilní sběrače 

Flotují sulfidické minerály, neželezné kovy, ušlechtilé kovy. Mají v molekule síru. 

Základním představitelem je xantogenan. 

4.6.1.1 Xantogenan 

Vyrábí se reakcí sirouhlíku hydroxidu draselného (sodného) a příslušného alkoholu 

(ethanol), vzniká tak xantogenan draselný (sodný) a voda. – reakcí sirouhlíku, hydroxidu 

draselného nebo sodného a příslušného alkoholu (etanol).  

                             

Xantogenan je krystalická látka, žlutého zabarvení, zapáchající.  Dále se používají 

alkoholy s vyšším počtem uhlíků: propylxantogenan draselný,  butylxantogenan draselný, 

amylxantogenan draselný (nejvyšší který se používá).  

Flotace s xantogenany je úspěšná v prostředí zásaditém nebo neutrálním – v tomto 

prostředí xantogenany disociují do iontové podoby a v této fázi splňují funkci sběrače. 

V momentě, kdy se xantogenany rozpouštějí - iontová podoba kovům – jsou schopny 

navázat na povrch minerálu. Vytvářejí těžko rozpustnou sraženinu se zinkem, mědí, 

olovem, zlatem, stříbrem. Tzn., že je pevně navázán na povrch flotovaného minerálu. 

Xantogenany se sorbují chemisorbcí na povrch minerálů. [2,11] 

          
       [        ]    

Sorbce na chalkopyritu, vzniká ethylxantogenant měďnatý. 
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Obrázek 1: Sorpce chalkopyritu [11] 

 

4.7 Flotační pěniče 

Čisté pěniče vždy obsahují OH
-
 skupinu, jsou to látky heteropolární, v molekule je 

část polární a nepolární, sorbují se orientovaně na rozhraní voda-vzduch tak, že polární 

skupina je orientovaná k vodě a nepolární do vzduchu. [20] 

Hlavní úlohou  pěničů je zmenšení koalescencí schopnosti a středního průměru 

vzduchových bublin (koalescence je vzájemné slívání vzduchových bublin - tvorba bublin 

většího průměru), nedochází-li ke slévání, zůstává v prostředí dispergováno mnoho bublin 

menších rozměrů (viz obrázek). 

  

 

Obrázek 2: Schéma dispergace bublin [11] 



Bc. Simona Van Wesemaelová: Bioflotace měděných strusek 
 

18 
2013 

 

A zmenšení rychlosti vzestupného pohybu bublin – díky hydratačnímu obalu se vzduchové 

bubliny při pohybu směrem k hladině nedeformují do tvaru výhodného 

z hydrodynamického hlediska – díky tomu, že jsou pevně uzavřeny v obalu, zůstává tvar 

kulovitý – pohyb k hladině je zpomalený, bublina zůstává déle ve flotačním prostředí, čímž 

se zvyšuje pravděpodobnost střetu minerálního zrna s bublinou. [11] 

4.8 Druhy zpěňovacích přísad 

Na flotačních úpravnách, rudných i uhelných jsou u nás známé nejvíce tyto pěniče : 

xylenol, krezol, glykol, Tatra olej, Urx olej, pine oil, pine oil Aroma, borovicový olej, 

eukalyptový olej, kreozotový olej, Dowfroth 250, PEG 600, T-66, flotakol, pěnič OXO-

HE, cyklohexanol a další, které se vyrábějí destilací dřeva, uhlí, dehtu a synteticky 

z poloproduktů výroby celulózy, jako i v jiných odvětvích chemického průmyslu. 

Borovicový olej (pine oil) se vyrábí destilací ze zvláštních druhů borovicového a 

smrkového dřeva. Přírodní borovicový olej se nahrazuje různými syntetickými výrobky. U 

nás se vyrábí syntetický terpenický pěnič pine-oil Aroma. Základní složku borovicového 

oleje tvoří terpineoly – alkoholy složení C10H17OH, které jsou aktivní součástí pěniče. 

Obsah alkoholu v borovicovém oleji přepočítaný na terpineol je minimálně 44 % a podle 

kvality může obsahovat 50 i 60 %.  Patří k velmi účinným a často používaným pěničem. Je 

netoxický s nepatrnými sběracími účinky. Při nadměrném dávkování může způsobit 

přecházení horninotvorných minerálů do pěnového produktu. Používal se původně pro 

flotaci všech druhů rud, při spotřebě od 10 do 10 g.l 
-1

. V současnosti se rozsah použití 

borovicového oleje zužuje a používají se syntetické pěniče. Pine oil Aroma se vyrábí 

synteticky ze surového terpentýnu, který je odpadem při sulfátové výrobě celulózy, má 

podobné vlastnosti a použití jako borovicový olej. 

Polyetylenglykol ( u nás PEG-600 a PEG-1000), je polymér etylénoxidu R-(-O-

CH2-CH2-)n-OH, kde n = 2,3,4. Pěnič na základě polyetylénglykolu může být směsí 

monobutyléteru a polyetylénglykolu. Vyznačuje se výbornými pěnotvornými vlastnostmi 

s poměrně nízkou spotřebou, není toxický a je cenově dostupný. Používá se u nás na 

flotačních upravnách Železorudných bání. 
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Polypropylénglykol (u nás PPG-1200) je blízký svými vlastnostmi pěniči 

Dowfroth a vykazuje také jisté pěnotvorné schopnosti a výsledky flotace jako 

cyklohexanol. Dobře se rozpouští ve vodě je netoxický. Je účinným pěničem při flotaci rud 

i uhlí. Zvlášt vhodné je jeho použití ve flotaci ze přítomnosti nepolárních sběračů. 

Downfroth – 250 je pěnič na bázi polypropyleglykolu a metyléteru, což je možno 

vyjádřit následujícím vzorcem : CH3-(O-C3-H6)n-OH. Prakticky se úplně ve vodě rozpouští 

a je možno ho použít v celém rozsahu pH flotačního prostředí. Velmi snadno se dávkuje, 

rychle působí a přitom může vytvořit stálou, dlouhotrvající flotační pěnu, která je křehká. 

Je vhodný pro selektivní flotaci polymetalických sulfidních rud. [11]   

5. Bakteriální loužení 

Bakteriální loužení spočívá v biokatalytickém urychlování oxidačních procesů v 

důsledku čehož se těžce rozpustné sulfidy oxidují na snadno rozpustné sírany. 

Mikroorganismy, které se používají pro bakteriální loužení můžeme rozdělit na: 

Autotrofní (chemolitotrofní) organismy – energii získávají chemickou přeměnou 

anorganických látek (např. NH3, S, H2S, H2, sloučeniny Fe atd.). Zdrojem uhlíku, 

potřebného pro jejich růst, je CO2 získávaný ze vzduchu. Tyto bakterie jsou převážně 

mezofilní, tzn., že jsou aktivní při teplotě 30-35 ºC. Při teplotě nad 50 ˚C bílkoviny 

obsažené v bakteriích koagulují, enzymy jsou neaktivní a buňky hynou. Jsou schopné 

přeměňovat dostupné anorganické sloučeniny na látky organické. Jsou také schopny 

fotosyntézou vázat světelnou energii v chemickou (zelené rostliny, řasy). [12] 

K autotrofním bakteriím patří například zástupci rodu Acidithiobacillus.  

Heterotrofní organismy – pro svůj růst využívají organické látkyjako jsou organické 

kyseliny, uhlovodíky, proteiny apod. K těmto zástupcům patří například parazitické 

mikroorganismy, plísně a kvasinky.  

Mixotrofní organismy - typ výživy některých rostlin, které jsou nebo mohou být současně 

nebo střídavě autotrofní (tj. fotosyntetizují) i heterotrofní (tj. přijímají organické látky z 

prostředí), např. masožravé rostliny, zelení bičíkovci, některé řasy. [12,14] 
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Využití bakterií jako aktivátorů při rozpouštění minerálů nazýváme bakteriální 

nebo mikrobiologické loužení. Bakteriální loužení spočívá na biokatalytickém urychlování 

oxidačních procesů, v důsledku čehož se sulfidy, které jsou mimořádně těžko rozpustné v 

roztocích kyselin, stávají rychle rozpustnými.  

Enzymy jsou většinou vysokomolekulární bílkoviny. Vyznačují se vysokou specifičností, 

přičemž katalyzují tvorbu nebo rozrušování některých druhů chemických vazeb. 

Katalytické působení enzymů je dáno aktivními centry molekul. Tato centra tvoří s 

molekulami substrátu aktivní komplexy. Jejich rozpadem vzniká finální produkt. Působení 

enzymů urychluje některé reakce 109 – 1014-krát. [2] 

5.1 Charakteristika bakterií Acidithiobacillus ferroxidans 

Mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans byl původně izolován a popsán 

jednak jako samostatný rod Ferrooxidans a jednak jako příslušník rodu Acidithiobacillus. 

Ve všech případech byla bakterie izolována z kyselých důlních vod z nejrůznějších lokalit 

a to vždy v případech, když byla v minerálech přítomna síra nebo železo. První vyizoloval 

baktérie oxidující síru Beijerich v roce 1904. 

Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans, které izolovali 

Waxmann a Joff v roce 1922, se staly základními mikroorganismy v procesu loužení 

sulfidických rud [13] 

Buňky Acidithiobacillus ferrooxidans jsou drobné tyčinky (0,5 x 1-1,5 μm) se 

zaoblenými konci, nesporulující, gram negativní. Bakterie v mladé kultuře jsou pohyblivé, 

mají jeden polární bičík, který stará kultura ztrácí. Všechny druhy Acidithiobacillus jsou 

schopné využívat jako energetický substrát síru a její redukované anorganické sloučeniny. 

Finálním produktem oxidace těchto sloučenin je síra, některé druhy akumulují síru nebo 

polythionáty.  

Acidithiobacillus ferrooxidans je také schopen získávat energii oxidací Fe
2+

 na 

Fe3+. Jako zdroj uhlíku využívají tyto bakterie pouze atmosférický CO2. 

Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii k udržení vnitřní organizace a pro 

udržení životních pochodů oxidací podle rovnice: 

    
               
→                            
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Je-li Fe
2+

 v roztoku v podobě FeSO4: 

                

               
→                   

Acidithiobacillus ferrooxidans využíva i Fe vázané v sulfidech, resp. i Fe 

elementární, které rozpouštějí. Oxidace Fe v roztoku probíhá za přítomnosti 

Acidithiobacillus ferrooxidans 1000x rychleji než stejná chemická reakce. [13] 

 

Oxidace síry:  

            
               
→        

       

Oxidace thiosíranů:  

     
  

               
→        

       nebo     
         

               
→        

       

 

Oxidace sulfidů kovů:  

              

               
→                  

Jako zdroj uhlíku využívá Acidithiobacillus ferrooxidans atmosférický oxid uhličitý 

(CO2). Energii k jeho asimilaci získává výše uvedenými oxidačními reakcemi. Tato 

energie je přenášena do míst fixace CO2 v buňce pomocí energetického přenašeče – 

adenozintrifofsfátu (ATP).  

V případě Acidithiobacillus ferrooxidans probíhají tedy v buňkách 2 procesy a to 

produkce energie oxidací anorganických látek a fixace CO2 a následná tvorba organické 

hmoty. [2] 
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4.1.1 Stavba těla bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans 

 

Obrázek 3: Stavba těla bakterie [12] 

Na povrchu buňky se nachází buněčná stěna, která slouží jako mechanická 

ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy. Zodpovídá za tvar buňky, udržuje v buňce 

potřebnou vlhkost a vyrovnává osmotický tlak mezi buňkou a okolím. Je pevná, ale přitom 

i elastická a propustná pro soli, nízkomolekulární a některé vysokomolekulární látky. 

Buněčná stěna je pokryta slizovou vrstvou. [12] 

Vnitřní část buňky tvoří cytoplazma (cytoplazmatický roztok) obsahující jednotlivé 

orgány. Cytoplazma je koncentrovaný vodní roztok mnoha různých biomolekul. Vyplňuje 

vnitřní prostor buňky. Obsahuje 400 částic o průměru 20 nm (ribozomy) centra syntézy 

bílkovin.  

Důležitým orgánem buňky je nukleoid neboli jádro. To obsahuje fibrily, které jsou 

tvořeny vlákny kyseliny deoxyribonukleové (DNA). Jádro nemá vlastní membránu, přesto 

je viditelně odděleno od cytoplazmy. Jádro má nepravidelný tvar a je nositelem 

genetických informací. [12,14] 

Dalšími nepostradatelnými orgány uvnitř těla buňky jsou ribozomy. Jsou to tělíska 

složená z RNA a bílkovin. Hlavní jejich úloha spočívá v syntéze různých typů bílkovin.  



Bc. Simona Van Wesemaelová: Bioflotace měděných strusek 
 

23 
2013 

Cytoplazma buňky je ohraničena cytoplazmatickou membránou, která je uložena 

pod buněčnou stěnou. Má dvě důležité funkce a to že reguluje propustnost buňky a účastní 

se v energetické přeměně, v její dýchací soustavě, přenosu elektronů.  

V cytoplazmě se také vyskytují mesozomy a někdy také vnitrochromozomové 

molekuly DNA prstencového tvaru - takzvané plazmidy. Mesozomy pravděpodobně také 

ovlivňují počátek a průběh dělení buňky. Plazmidy jsou pravděpobně zodpovědné za 

adaptační schopnosti buňky. Neúčast plazmidů neovlivňuje životní procesy. [2]  

5.2 Mechanismus oxidace mikroorganismy 

5.2.1 Přímá cesta 

Přímé loužení je založeno na degradaci minerálů enzymatickou oxidací. Ve vodě 

nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v několika enzymaticky katalyzovaných 

mezistupních. K uskutečnění tohoto procesu je nutný přímý kontakt mezi povrchem 

minerálu a baktériemi. Podmínkou je, aby povrch minerálu byl před oxidací ve vodním 

prostředí disociován a takto uvolněný sulfidový anion mohl vstoupit do metabolismu 

bakterie:  

   
               
→             

Enzymatické systémy baktérií zachytí sulfidový iont a oxidují jej na síran.  

       

               
→       

   

Tímto se posune rovnováha disociace ve směru rozpustného síranu, což umožňuje 

další disociaci nerozpustného sulfidu. Podmínkou reakce je přísun kyslíku.  

       

               
→          

Oxidace pyritu:  

              
               
→                  

                

               
→                    

Oxidace pyrhotinu:                
               
→              

        

Oxidace chalkozinu:                  

               
→                     
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Oxidace covellinu:         
               
→          

Oxidace chalkopyritu:  

                    

               
→                          

Oxidace arzenopyritu:                 
               
→                   

Oxidace molybdenitu:                
               
→                   

Acidithiobacillus ferrooxidans může enzymaticky oxidovat i nesulfidické minerály, 

např. minerály uranu.  

           
               
→              

           
               
→        

        

         
               
→        

       

Oxidace U
4+

 katalyzovaná Acidithiobacillus ferrooxidans není hlavní reakcí při 

loužení uranových rud, protože v systému je vždy Fe
3+

 vznikající oxidací Fe
2+

 (jde zde více 

o nepřímé loužení). [2] 

5.2.2 Nepřímá cesta 

K nepřímé extrakci kovů z rudy dochází při interakci minerálu s meziprodukty nebo 

koncovými produkty metabolismu mikroorganismů. Podstatou nepřímého loužení je 

oxidace substrátu síranem železitým za vzniku síranu extrahovaného kovu, síranu 

železnatého a u sulfidů taky elementární síry.  

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans opakovaně oxidují dvojmocné železo na 

trojmocné, které pak působí jako oxidační činidlo. Tyto přeměny probíhají čistě chemicky 

při aerobních i anaerobních podmínkách dle následujících rovnic:  

                

               
→                  

       

Oxidace pyritu:                 
               
→               

 

Oxidace chalkopyritu:                   
               
→                     
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Oxidace covellinu:                
               
→                    

 

Oxidace sfaleritu:                
               
→                    

 

Oxidace uraninitu:                
               
→                  

 

Oxidace malachitu:  

                          
               
→                             

 

Zdrojem Fe2(SO4)3 bývá nejčastěji pyrit. Ten se oxiduje ve dvou stupních:  

 

              
               
→                  

                

               
→                    

 

Nejlépe dochází k oxidaci Fe
2+

 na Fe
3+

 v prostředí kyseliny sírové (pH = 1,5 - 5,0). Při 

oxidaci Fe
2+

 na Fe
3+

 pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans se H2SO4 spotřebovává (viz 

výše popsaná rovnice). [2] 

Zvyšováním pH extrakčního roztoku vznikají různé hydrokomplexy železa:  

 

        
               
→              

          
               
→                

            
               
→               

 

a dále vznikají amorfní sraženiny neurčitého složení, které potom přecházejí na 

hydratované oxidy Fe
3+

 např. goethit (FeOOH). V prostředí kyseliny sírové vzniká při pH 

= 1,6 pufrovaný systém, vhodný k tvorbě nerozpustných komplexů se síranovým aniontem 

např. FeSO
4+

; FeOHSO4; FeHSO4
2+

; případně nerozpustné produkty jarozitového typu:  

 

                   
               
→                                 

 

Monovalentní draslík (K
+
) v jarozitu může být podle složení loužícího roztoku 

nahrazen sodíkem (Na
+
) nebo kationtem NH

4+
. Sraženiny trojmocného železa zabraňují 
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kontaktu loužícího roztoku s povrchem minerálu, omezují aktivitu bakterií a při loužení 

hald nebo in-situ snižují propustnost horniny. Tvorbě sraženin je možno zabránit 

udržováním nízkého pH loužícího roztoku a nízké koncentrace Fe3+ v roztoku. Při loužení 

v nádržích nebo tancích se jarozit používá jako nosič baktérií. Bakterie na něm rostou 

rychleji než v roztoku. Na tomto principu pracuje BACFOX (Bacterial Film Oxidation) v 

Jihoafrické republice.  

Elementární síra se oxiduje baktériemi Acidithiobacillus ferrooxidans nebo 

Acidithiobacillus thiooxidans podle následující rovnice:  

 

            
               
→           

 

Vzniklá kyselina sírová (H2SO4) rozpouští oxidické minerály a současně udržuje kyselé 

prostředí, vhodné pro růst bakterií.  

 

Azurit:                        

               
→                     

Chrysokol:                    

               
→                    

Tenorit:            

               
→              

 

V praxi dochází k přímému i nepřímému loužení současně a záleží jen na druhu 

minerálu, který z mechanismů bude převažovat. [12,13] 

6. Realizované testy na vybraných vzorcích strusky 
Následujcí kapitola blíže popisuje charakteristiku vzorku a realizaci flotačních 

testů. 

6.1 Charakteristika vzorku 

K bioflotačním testům byl použit vzorek měděné strusky, dovezený z Kovohut 

Krompachy, Slovenská republika. Slovenské rudohoří má dávnou tradici těžby, a podobně 

jako jinde, suroviny byly zpracovávány v mnoha dalších i drobnějších hutích a hamrech. 

[15] 

Společnost Kovohuty Krompachy co nejefektivněji získává měď z odpadních 

materiálů a poté ji vrací zpět do výrobního procesu. Tímto způsobem zpracování výrazně 

šetří neobnovitelné zdroje naší planety. [15] 
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Začleněním do silné mezinárodní skupiny A-TEC Industries AG a následným 

vstupem kapitálu společnosti Montanwerke Brixlegg AG vznikly předpoklady na 

vytvoření ideálních podmínek pro další růst a rozvoj společnosti. [16] 

 

Obrázek 4. Vzorek strusky[foto autor] 

 

 

Tabulka 3: Mineralogický rozbor měděné strusky [19] 

Minerál Složení [%] 

Fayalit 

Fe2[SiO4] 

67,20 ± 3,30 

Hercynit 

FeAl2O4 

14,05 ± 2,04 

Cuprospinel 

(Cu,Mg) Fe2O4 

11,20 ± 1,65 

Wuestite 

Fe2O3 

4,95 ± 1,50 

Augit 

(Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)[(Si,Al)2O6 ] 

2,60 ± 3,00 
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6.2. Bioflotační testy 

Jednotlivé flotační testy byly realizovány na laboratorním flotačním přístroji VRF -

1, výrobku RD Příbram o velikosti (objemu) flotační cely 1 dm
3
. 

 

Obrázek 5: Flotační přístroj VRF – 1 [foto autor] 

Podmínky flotace: 

Flotační činidlo: pine oil 

Dávka flotačního činidla: 6 kapek pine oil, 5 ml ethylxantogenan sodný 

Doba působení – míchání: 10 minut 

Flotační čas: 15 minut 

 

Do připravené kádinky bylo naváženo 50 g měděné strusky, přidáno 100 ml 

kultivačního média s naočkovanými bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans, doplněno 

400 ml destilované vody.  
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Obrázek 6: Kultivační médium [foto autor] 

 

Doba působení bakterií na měděnou strusku byla postupně 3 dny, 5 dní, 7 dní, 14 

dní, 17 dní, 21 dní, 24 dní, 27 dní a 30 dní. Po uplynutí patřičné doby byl obsah kádinky 

převeden do flotační cely, která byla dolita destilovanou vodou na objem 1000 ml. 

Přidáno 6 kapek pine oil a 5 ml xantogenanu. Po-té byla cela nasazena na přístroj a 

její obsah byl promícháván za pomoci flotačního přístroje 10 minut. Spuštění 

provzdušňovacího zařízeni a 15 minut flotace. Vznikající flotační pěna, která tvořila 

koncentrát, byla sbírána sběračem do kádinky. Po uplynutí flotačního času, byl zbytek 

obsahu z flotační cely přelit do kádinky pro odpad.  Celkem vzniklo 9 koncentrátu a 9 

odpadů. 

Každý koncentrát i odpad byl po ukončení flotačního procesu zfiltrován pomocí tlakového 

filtračního zařízení a vysušen v horkovzdušné sušárně při teplotě 1005°C. 
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Obrázek 7: Filtrace vzorku [foto autor] 

 

Po vysušení byly jednotlivé vzorky zváženy a umístěny do vzorkovnice a poslány na AAS 

– Atomovou absorpční spektometrii do laboratoří VŠB-TUO. 

 

Obrázek 8: Vzorkovnice [foto autor] 

 

6.3 Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) 

Atomová absorpční spektrometrie je spektrometrická analytická metoda sloužící ke 

stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků a 

analyzovaném roztoku. Touto metodou je možné analyzovat přes 60 prvků periodické 
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tabulky s citlivostí od setin stovek po ppm. K nejcitlivějším a nejvíce užívaným 

instrumentálním analytickým technikám patří od 60. - 80. Let 20. Století. Používá se 

zejména k detekci těžkých kovů a zbytků střeliva. [17] 

Principem metody je zavedení roztoku analytického vzorku do plamene nebo 

grafitového atomizátoru, kde se roztok okamžitě odpaří a rozruší tak chemické vazby 

v molekulách. Plamenem prochází paprsek světla ze speciální výbojky, jehož fotony jsou 

při setkání s atomy analyzovaného prvku absorbovány a atom prvku přechází do 

příslušného vzbuzeného stavu. [18] 

Jako dalšími je přístroj vybaven zařízením, které provádí transport kapalného 

vzorku do měrné cely a výpočetním systémem, který řídí celý běh analýzy a tak 

vyhodnocuje naměřené signály. [19] 

 

 

Obrázek 9: Přístroj AAS [27] 

 

6.3.1. Absorpce 

Absorpce energie atomy se řídí dobře známými fyzikálními zákony. Zářivá energie 

(fotony), které atomy absorbují, se nacházejí ve formě úzkých svazků charakteristických 

vlnových délek ve viditelné (ultrafialové) oblasti spektra. Vnější elektrony se tak dostávají 

do energetiky vyšších orbitalů a atom se elektronicky excituje. Neexcitované a excitované 

atomy mají tak rovnovážný vztah, právě tak jako atomová absorpce a atomová emisní 
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spektroskopie. Foton se chová podobným způsobem jako ve střídavém elektrickém poli a 

dochází k jeho interakci s negativně nabitými elektrony v atomu. Hladiny atomů tak mají 

přesně definované energie. V důsledku toho musí být energie fotonu přesně stejná ve 

srovnání s hodnotou nutnou pro přechod ze základního energetického stavu atomu do 

prvního excitovaného stavu. [22] 

6.3.2. Produkce volných atomů v elektroternickém atomizátoru 

Elektrotermický atomizátor je malá cylindrická pícka, trubička, kyveta nebo cela 

zhotovená z grafitu a vyhřívaná na vysokou teplotu, které vzniká jejím odporem při 

průchodu silného elektrického proudu. Cela musí dosahovat teplotu cca 2000 ° C (běžné 

kovové prvky), a teplotu až 3000 ° C ( těžkotavitelné kovové prvky). Vliv na schopnost 

udržet materiál analytu v pozorovací zóně po určitou časovou periodu má citlivost 

stanovení. Na základní požadavek, aby rychlost tvorby atomů byla nejméně stejná, nebo 

lépe vyšší, než je doba úniku vzniklých atomů z optické dráhy. Bylo tak zjištěno, že toto 

kritérium splňují mnohem lépe cylindrické typy pecí než otevřené atomizéry. 

Mechanizmus tvorby volných atomů v cele je ovlivňována celou řadou faktorů, jako jsou: 

 druh sloučenin, ve kterých se při atomizačních teplotách nacházejí 

analyzované prvky 

 konstrukční materiál použitého atomizéru 

 atmosféra v cele 

 rychlost vyhřívání 

 konečná teplota 

 zdroj atomů 

Atomy se dostávají mimo pozorovací zónu (optickou dráhu): 

 difúzí 

 expanzí plynů 

 konvekcí 

 rekombinací 

Kombinací vstupních a výstupních funkcí atomizátoru vytvářejí odezvou křivku. 

Existuje tak celá řada různých teorií, které se snaží popsat mechanizmus uvolňování atomů 

do stěn grafitových kyvet. Fuller přispěl v roce 1977 svým souborným popisem všech 
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vlivů na elekrotermickou atomizaci. Atomizace v grafitové trubici je mnohem jednodušší 

proces ve srovnání s atomizací prováděnou v plameni. [23] 

 

Obrázek 10: Přímé dávkování pevných vzorků do kyvety [25] 

6.3.3. Atomový absorpční systém 

Pro měření v atomové absorpční spektrometrii, je nezbytné vyprodukovat co 

nejúčinněji populaci atomů v základním stavu a zajistit průchod rezonanční radiace atomů 

prvku, který má být měřen. V ideálním systému se má na konci naměřit pouze taková 

vlnová délka, která má být absorbována a žádná jiná radiace nemá snižovat citlivost 

měření. Vzhled základního atomového spekrometru s plamenovým atomizérem se skládá 

z komponentů: 
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Obrázek 11: Schéma atomového spektrometru [23] 

 

Světlo zdroje produkujícího charakteristickou vlnovou délku prvku, který má být 

stanoven, prochází plamenem, do kterého se zavádí jemná mlha roztoku vzorku. Oblast 

spektra, která se má měřit, se izoluje v monochromátoru. Izolovaná spektrální linie 

vstupuje do fotonásobiče (detektoru), ze kterého se po zesílení zavede do digitální nebo 

analogové měřící jednotky a odtud se signál přenáší do zapisovače, počítačové datové 

jednotky, tiskárny nebo monitoru. Intenzita rezonanční čáry se měří dvakrát – jednou po 

průchodu plamenem, po druhé mimo průchod plamenem. Poměr těchto dvou měření 

představuje absorbované množství záření a tím i množství prvku ve vzorku. [24] 

 

Obrázek 12. Monochromátor  - diagram [26] 
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7. Zhodnocení výsledků 

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky jednotlivých navážek vzorků a 

výsledky navážek koncentrátu a odpadu po provedení flotace a následném vysušení 

vzorku. 

Tabulka 4: Hmotnosti vzorků [autor] 

Vzorek Počet dní Navážka Koncentrát Odpad 

1 3 49,19 24,07 25,12 

2 5 49,14 23,63 25,5 

3 7 49,66 26,51 23,15 

4 14 49,18 14,8 34,38 

5 17 51,63 20,46 31,17 

6 21 50,04 16,18 33,86 

7 24 50,07 22,44 27,63 

8 27 50,16 20,2 29,96 

9 30 49,9 25,69 24,21 
 

 

Chemická analýza prokázala, že struska obsahuje 9230,25 ppm Cu. V následujích 

tabulkách jsou uvedeny kovnatosti mědi v jednotlivých časových intervalech a znázorněny 

pomocí grafů: 

Tabulka 5: Kovnatost koncentrátu [autor] 

Vzorek Počet dní Kovnatost koncentrátu (%) 

1 3 0,72 

2 5 0,85 

3 7 0,92 

4 14 0,91 

5 17 0,96 

6 21 1,13 

7 24 1,29 

8 27 1,05 

9 30 1,20 
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              Graf 1: Kovnatost mědi do koncentrátu (%) 

 

Z grafu vyplývá, že kovnatost Cu do koncentrátu má dle působení bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans stoupající charakter. Nejvyšší kovnatosti bylo dosaženo u 

vzorku č.7 – tedy 24. dne působení bakterií, kdy byla výtěžnost 1,29 %.  Celkově by se 

dalo z výsledků zhodnotit, že optimální doba působení je mezi 21. – 30. dnem – kdy ale 

procentuální nárůst není už tak výrazný. 

Tabulka 6: Kovnatost odpadu [autor] 

Vzorek Počet dní Kovnatost odpadu (%) 

1 3 0,89 

2 5 0,78 

3 7 0,75 

4 14 0,83 

5 17 0,75 

6 21 0,70 

7 24 0,47 

8 27 0,64 

9 30 0,49 
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      Graf 2: Kovnatost mědi do odpadu (%) 

 

  V předešlé tabulce a grafu je znázorněno procentuální množství mědi v odpadu, 

které není tak vysoké jako v koncentrátu. Nejvyšší kovnatost byla 0,89 %, kdy se jednalo o 

první vzorek a dobu 3 dnů. Rozdíl je tedy 0,40 %, z čehož vyplývá, že v prvním případě je 

kovnatost u koncentrátu vyšší a tedy Cu přechází do pěnového produktu. 

Tabulka 7: Výtěžnost Cu do koncentrátu (%) 

Vzorek Počet dní Výtěžnost (%) 

1 3 43,67 

2 5 50,24 

3 7 58,41 

4 14 32,06 

5 17 45,66 

6 21 43,55 

7 24 69,03 

8 27 52,52 

9 30 72,21 
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Tabulka 8: Výtěžnost Cu do odpadu (%) 

Vzorek Počet dní Výtěžnost (%) 

1 3 56,33 

2 5 49,76 

3 7 41,59 

4 14 67,94 

5 17 54,34 

6 21 56,45 

7 24 30,97 

8 27 47,48 

9 30 27,79 

 

V následujícím grafu je srovnána výtěžnost mědi koncentrátu a odpadu v závislosti na 

době působení bakterie Acidithiobacillus ferooxidans.  

 

graf 3 Graf srovnání výtěžnosti kovu koncentrátu a odpadu (%) 

Z grafu je tedy patrné, že bakterie Acidithiobacillus ferooxidans mají na nepraženou 

strusku vliv až po uplynutí doby 21 dní a přispívají k jejímu přecházení do koncentrátu.  
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8. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo získat ze vzorku Cu- strusky maximální množství 

mědi a to za pomoci bioflotace. K tomuto účelu byla využita kultura bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Zpracovávaná struska byla dovezena ze společnosti 

Kovohuty Krompachy a v laboratořích VŠB- Technická univerzita Ostrava dále 

zpracována. 

Koncentráty i odpady byly zflotovány, zfiltrovány, vysušeny a po vychladnutí zváženy. 

Poté byly poslány na analýzu AAS.  

Z výsledků vyplynulo, že bioflotaci za pomoci bakterii Acidithiobacillus 

ferrooxidans je možné využít k získání mědi ze strusky. Z grafu výtěžnosti je patrné, že 

nejvyšších hodnot bylo dosaženo po 21. dni působení bakterie, kdy množství Cu 

v koncentrátu začalo mít vyšší procentuální charakter, ale při celkovém hodnocení to bylo 

pouze 50 % celkové Cu v přívodu, kdy bohužel zbylých 50 % přešlo do odpadu 

Pro zvýšení výtěžnosti mědi by bylo vhodné nabohatit koncentrát o již více 

namnožené bakterie, či upravit podmínky působení a flotačních činidel ( působení až od 

21. dne či navýšení teploty v laboratorních podmínkách) 

Na závěr lze říct, že bioflotace nepražené strusky sice dosahuje podobných 

výsledků jako flotace pražených strusek, ale na druhou stranu nezatěžuje životní prostředí 

a je méně nákladné, protože zde odpadá potřeba pražit tyto strusky. 
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