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Abstrakt 

 Vůdčí pozice uhlí jako fosilního paliva je dána poměrně rovnoměrným rozložením 

jeho zásob na všech kontinentech. V 90. letech minulého století došlo k útlumu v těžbě 

všech druhů uhlí, nyní se však k tomuto energetickému zdroji opět obrací pozornost. Míra 

útlumu v uhelném hornictví je závislá na vývoji mezinárodních a vnitrostátních podmínek. 

Významným faktorem, který toto ovlivňuje je plnění mezinárodní dohody o postupném 

snižování oxidů síry vypouštěných do ovzduší. Látky, které se uvolňují do ovzduší při 

spalování fosilních paliv, přinášejí početné ekologické, technické, a také ekonomické 

problémy. Soubor technologií, které se snaží tento problém řešit, je označován jako „Clean 

Coal Technology‟. Stojí před námi otázka, jak tyto problémy řešit. Jednou z možností je co 

nejdokonalejší zpracování těženého uhlí a maximální využití jeho hořlavé složky. Tato 

tendence klade před úpravnictví nové úkoly: zpracovávat a komplexně využívat 

nejjemnější uhelné frakce, které vznikají v procesech úpravy černého uhlí. Technologické 

postupy úpravy nerostných a druhotných surovin, kterými je možno řešit důležitou úlohu 

zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního využívání surovinových zdrojů, jsou 

flotace, flokulace, popř. jejich kombinace flotoflokulace.  

 Má práce se zabývá vlivem mikroorganismů Acidithiobacillus ferrooxidans na 

flotaci vzorků černého a hnědého uhlí. Zkoumám metodu bioflotace, kterou lze zařadit 

mezi technologie „Clean Coal Technology‟. Cílem provedených experimentů je posoudit, 

zda a jaký vliv mají bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans na popelnatost a obsah síry ve 

vzorcích uhlí při různé době působení na flotační rmut (15 minut – 7 dní). 

 

 

 

Klíčová slova: Acidithiobacillus ferrooxidans, bioflotace, černé uhlí, hnědé uhlí, síra 

 



Ing. Eva Schmidtová: Aplikace bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans při flotaci uhlí 

Abstract  

 The leading position of coal as a fossil fuel is given relatively equal distribution of 

its resources on all continents. In the 90th of the last century there was a decline in all 

types of coal mining, but now this energy source again attracts our attention. The rate of 

attenuation in the coal mining depends on the development of international and national 

conditions. The performance of an international agreement on the gradual reduction of 

sulfur oxides emitted into the atmosphere is an important factor which this affects. 

Substances that are released into the atmosphere by burning fossil fuels bring numerous 

environmental, technical, and economic problems. Set of technologies that deals with this 

problem is called "Clean Coal Technology". The question is how to solve these problems. 

One option is the most advanced processing of mined coal and maximum use of flammable 

components. This trend poses new tasks in Mineral Processing: process and comprehensive 

use of coal finest fraction, which arise in the processes of coal treatment. Technological 

procedures of preparation of mineral and secondary materials, which can deal with rational 

and comprehensive utilization of mineral resources, are the flotation, flocculation, or its 

combination flotoflokulation.  

My work deals with the influence of microorganisms Acidithiobacillus 

ferrooxidans on the flotation samples of black and brown coal. I examine bioflotation 

method, which can be classified as one of the technologies, which are called "Clean Coal 

Technology". The aim of the experiments will assess which effect have bacterium 

Acidithiobacillus ferrooxidans on the ash and sulfur content in coal samples after different 

exposure time in the flotation pulp (15 minutes - 7 days). 
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Motivace 

 Disertační práce navazuje na mou diplomovou práci, kterou jsem obhájila v roce 

2009, a jejímž tématem byla aplikace bakteriálního loužení a briketování při využití 

vysokosirnatého uhlí. Výzkum se zabýval biologickou předúpravou vysokosirnatého 

hnědého uhlí aplikací bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a možnostmi jeho 

přepracování do formy směsného paliva – ekologických briket, které by vyhovovalo platné 

legislativě vztahující se k pevným palivům a ochraně ovzduší. Ze získaných výsledků 

vyplynulo, že biologickou předúpravou je možné z uhlí odstranit 50 % síry. Po spálení 

z něho vyrobených briket je možné připravit palivo, které téměř vyhovuje platným 

normám. Cílem mé disertační práce je v tomto případě posoudit, zda a jaký vliv mají 

bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans na obsah síry a popela ve vzorcích uhlí při různé 

době působení na flotační rmut. 
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1 
2013 

1. Úvod a cíl disertační práce 

Technologický a průmyslový pokrok byl v průběhu posledních padesáti let spojen s 

rozvojem energetických zdrojů, mezi kterými má uhlí nezastupitelnou roli. Tvorba uhlí má 

kořeny v dlouhé geologické historii naší planety a v jeho geologických zásobách 15·10
12

 

tun je uloženo okolo 90 % fosilní energie Země. Ve druhé polovině minulého století se 

většina vytěženého uhlí spotřebovala v energetice a metalurgii. V hutnictví má uhlí ve 

formě koksu velký význam při výrobě surového železa. Navzdory snaze o přímou redukci 

železné rudy uhlím zůstane v časovém horizontu 2020 dominantním zdrojem výroby 

surového železa a oceli osa koksovna – vysoká pec – kyslíkový konvertor. Vůdčí pozice 

uhlí jako fosilního paliva je dána poměrně rovnoměrným rozložením jeho zásob na všech 

kontinentech. Lze předpokládat, že úloha uhlí ve světové ekonomice poroste s postupným 

vyčerpáním ropy a zemního plynu. Především význam černého uhlí ve světovém obchodě 

vzrůstá – roku 1991 bylo obchodováno 404 Mt a v roce 2000 již 573 Mt uhlí. Mezi největší 

vývozce patří Austrálie společně s Jižní Afrikou, největšími dovozci jsou Evropská unie a 

Japonsko [1].  

S rostoucím významem uhlí se objevují tendence k využívání nejjemnějších 

uhelných frakcí, vznikajících v procesech úpravy černého uhlí. K největším ztrátám 

dochází v kalovém systému. Právě tady je důležitým prvkem flotace, která je doplňkem 

jiných způsobů rozdružování a zároveň patří mezi nejdůležitější uzly vlastní úpravy 

černého koksovatelného uhlí. Díky zdokonalování selektivnosti flotace je možno v 

současnosti využít jako zdroje surovin i staré odvaly. Flotace vede k rozdružení velmi 

jemných podílů, které by jinak přecházely do odpadu. Uhlí pro energetické účely lze tímto 

způsobem získat také ze starých odkališť [2].  

Biologické procesy jsou pro své nízké náklady velmi atraktivními metodami 

zpracování nerostů. Je možné jich využít ke zpracování rud s malým obsahem minerálů, 

které se běžnými metodami nedají lehce koncentrovat. Adheze mikrobů na povrchu částic 

může významně změnit hydrofobnost minerálů. Při flotaci sulfidických a nesulfidických 

minerálů se využívá modifikace povrchu, na té závisí hydrofobnost nebo hydrofilnost 

minerálů. Mikroorganismy jsou rovněž schopny rozpouštět drahé kovy z nerozpustných 
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tuhých látek. V některých systémech způsobují vynikající flokulaci jemných částic. Navíc 

určité mikroby mají schopnost adsorbovat ionty toxických těžkých kovů, proto se řadí 

mezi metody přispívající k ochraně životního prostředí. Jde o procesy biosorpce, flokulace 

a mikrobiální flotace.  

Zatímco určité mikroorganismy přilnou jen k některým povrchům, jiné naopak ke 

všem, popřípadě k žádným povrchům. Zajímavostí je, že mikroby s fimbriemi mohou 

podléhat výrazným změnám přilnavosti k jednotlivým povrchům v době selektivního 

odstraňování některých fimbrií. Důležité je zjistit povahu změn povrchových vlastností při 

spolupůsobení mikroorganismů a minerálů. Pochopení mechanismů probíhajících při 

biologických procesech poskytne užitečné informace pro rozvoj nových a vylepšení 

stávajících biominerálních technik [3].  

Cílem předložené disertační práce je zjistit, zda a jaký vliv mají bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans na popelnatost a obsah síry ve vzorcích uhlí při různé době 

působení na flotační rmut. V rámci práce byly provedeny testy na dvou vzorcích černého a 

dvou vzorcích hnědého uhlí. Flotace hnědého uhlí je provedena v rámci získání co největší 

vědomosti ohledně chování bakterií a jejich účinku na testované uhlí.  

Teoretická část zahrnuje nejdůležitější poznatky o flotační technologii, flotaci uhlí a 

uhlí samotném. Seznamuje čtenáře s mikroorganismy a možnosti jejich využití ve 

zpracování surovin. Experimentální část se věnuje mineralogicko-petrologickému 

charakteru testovaného uhlí, následuje metodika, flotační testy a výsledky.  
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2. Flotační technologie 

2. 1 Princip a význam flotace 

 Flotační proces lze definovat jako způsob rozdružování založený na schopnosti 

určitých minerálů vyplavat na hladinu flotačního rmutu a druhých klesat a setrvávat 

v objemu rmutu. Tato definice je ale nepřesná, protože neodráží podstatu dějů 

probíhajících ve flotačním procesu na rozhraní tří fází. Podstatu přesněji vystihuje prof. K. 

A. Razumov: „Flotace, jako proces oddělování minerálů, je založen na rozdílné 

schopnosti minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“ [2]. 

 Flotace, jako proces úpravy nerostných surovin, je založena na rozdílných 

fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které pro 

jednotlivé minerály podmiňuje rozdílná specifická povrchová energie. Velikost 

flotovaných zrn obvykle nepřevýší 0,6 mm. Při flotaci rud je maximální velikost 

flotovaných zrn 0,1 – 0,25 mm. Při úpravě nerostných surovin, uhlí, grafitu, síry a jiných 

minerálů s malou hustotou, do pěnového produktu mohou přecházet zrna až do velikostí 

2,0 mm, při speciálních flotačních režimech. V praxi se flotují obvykle zrna podstatně 

menší, zmenšováním průměru narůstá jejich specifický povrch a povrchová energie 

několikrát převyšuje hodnotu potenciální energie [8,2].  

 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.  
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 Z toho důvodu je flotace, na rozdíl od jiných rozdružovacích procesů, univerzálním 

procesem. Univerzálnost procesu se dosahuje použitím selektivně působících flotačních 

reagencí, které se adsorbují na povrchu určitých minerálních zrn. Tím dochází k výrazné 

změně jejich povrchové energie v požadovaném směru, podle toho, jaký minerál má 

flotovat.  

 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 se tvoří vrstva mineralizované pěny. 

Tento způsob flotace má v praxi největší význam.  

Flotace jako rozdružovací metoda se uplatňuje při úpravě různých druhů nerostných 

surovin a minerálů a zasahuje do mnoha odvětví průmyslu. Uplatňuje se při zpracování 

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

papíru nebo ve farmaceutickém průmyslu atd. [9]. 

Flotací je možno řešit důležitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a 

komplexního využívání surovinových zdrojů. Hlavní význam a přednost flotace před 

jinými rozdružovacími metodami je v tom, že umožňuje získat jemně rozptýlené a jemně 

prorostlé užitkové složky z nerostných surovin všech druhů. Před zavedením flotační 

úpravy přecházely jemně prorostlé suroviny do odpadu na odval. Obsah užitkových složek 

v odpadech gravitační úpravy býval často velmi velký. Proto zavedením flotačních 

technologií se znovu zpracovávají staré odvaly, přitom se získává značné množství 

užitkových složek, které se považovaly za nevyužitelné. 

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 

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

hodnotného koksovatelného uhlí [2]. 
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2. 2 Složení flotační soustavy 

2. 2. 1 Tuhá fáze 

 Mezi chemickým složením, charakterem struktury mřížky a vazebnými silami 

působícími mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu, existuje úzký vzájemný vztah. 

V souvislosti s flotací jednotlivých minerálů nás zajímá složení a strukturní mřížka 

minerálů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, energetická charakteristika mřížky a 

charakter sil působících na lomových plochách minerálního povrchu. Všechny tyto faktory 

ovlivňují interakce minerálů s plyny, vodou a flotačními reagencemi [2,7].  

Reálný krystal má venkovní a vnitřní morfologii závislou na podmínkách vzniku a 

na charakteru vazebných sil. Poruchy v mřížce krystalů ovlivňují fyzikální a fyzikálně-

chemické vlastnosti, to se projevuje i na povrchových flotačních vlastnostech minerálních 

zrn [2]. 

2. 2. 2 Kapalná fáze 

 Voda je prostředím pro interakci fází a všech složek ve rmutu, a v důsledku 

vlastností se aktivně účastní elementárního procesu flotace. Voda je velmi aktivním 

činitelem flotace. Velmi důležité jsou vlastnosti, které jsou spjaty se vznikem a stálostí 

hydratačních vrstev na rozhraní fází minerál – voda a vzduch – voda. 

 Při sledování flotovatelnosti jednotlivých minerálů upravované suroviny je třeba 

věnovat pozornost iontovému složení vody ve flotačním rmutu. Může docházet i k reakci 

iontů rmutu s flotačními reagencemi za vzniku nerozpustných sloučenin. Toto způsobuje 

jejich nadměrnou spotřebu a nedostatek pro flotovaný materiál.  Produkty rozpustnosti 

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

vhodnou regulaci podmínek flotace je důležité znát a vzít v úvahu složení vody, protože 

jen takto zajistíme selektivitu a kvalitu produktů flotace [2]. 
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2. 2. 3 Plynná fáze 

 Při pěnové flotaci mají plyny důležitou funkci pro průběh a výsledky rozdružování. 

Do flotačního prostředí se mohou přidávat plyny jako flotační reagence (kyslík, sulfan, 

oxid siřičitý, síra). Vzduch je velmi důležitou součástí flotačního rmutu a má ve flotačním 

procesu několik úloh. Plyny, které jsou obsažené ve vzduchu, především kyslík a oxid 

uhličitý, se aktivně účastní flotačního procesu. Kyslík, který se adsorbuje na minerálním 

povrchu, se oxiduje a má vliv na jeho rozpustnost. Aktivní účinek plynů na minerály i na 

průběh flotace je podmíněný účastí vody. V mnoha případech se chemický účinek plynů 

projevuje formou jejich sloučenin s vodou (např. kyselina uhličitá, kyselina sírová, které 

vznikají jako produkt reakce oxidu uhličitého a oxidu siřičitého s vodou). 

 Vzduchové bublinky, které jsou přiváděny do flotačního rmutu, se přednostně 

spojují s hydrofobním povrchem flotovaných minerálních zrn. Po vytvoření pevného 

kontaktu bublinky vzduchu vynášejí přichycená minerální zrna na hladinu rmutu, kde se 

tvoří mineralizovaná pěna. 

 Vzduch používaný ve flotačním procesu nejen vynáší flotovatelné minerály na 

hladinu rmutu, ale taky aktivně ovlivňuje vlastnosti všech tří fází flotační soustavy. Snižuje 

pH kapalné fáze rmutu, kyslík a kyselina uhličitá ze vzduchu reagují s povrchem 

minerálních zrn a výrazně ovlivňují flotovatelnost zrn [2]. 

2. 3 Flotační reagence 

 Flotační reagence jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu. 

Reagence ve flotačním prostředí ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní 

mezi tuhou a kapalnou fází a 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 i počet a velikost vzduchových bublinek a 

stálost tvořící se mineralizované pěny. 

 Z chemického hlediska jsou flotační reagence děleny na organické nebo 

anorganické látky, jednoduché látky nebo sloučeniny v krystalickém nebo kapalném stavu. 
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Část z nich tvoří ve vodní fázi flotačního rmutu pravé roztoky iontové nebo molekulární 

disperzity, část z nich se rozpouští velmi málo a vytvářejí koloidně disperzní roztoky, 

emulze a jemné kapičky. V dnešní době existuje široká škála látek přicházejících v úvahu 

jako flotační reagence (existuje jich asi 7500). V úpravnické praxi se využívá jen nepatrné 

množství z těchto látek [2, 9, 10]. 

 Je třeba zdůraznit základní požadavky na flotační reagence všech druhů. Jsou to: 

 vysoká selektivnost jejich působení, 

 standardní kvalita, 

 nízká cena, 

 dostatek na trhu, 

 pohodlná a snadná manipulace, 

 stálost při skladování připraveného roztoku, 

 lehká rozpustnost ve vodě, 

 bez nepříjemného zápachu, 

 nesmí být toxické. 

 

2. 4 Faktory ovlivňující průběh a výsledky flotace 

 Technologické a technicko-ekonomické výsledky flotace a také průběh flotačního 

procesu závisí na velkém počtu technologických parametrů. Patří k nim: vlastnosti 

užitkových minerálů podmiňující jejich flotovatelnost, specifika ve složení surovin, jejich 

charakteristika zrnitosti, složení vody, hustota a teplota rmutu, reagenční režim flotace, 
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účinnost práce flotačního stroje, stupeň organizace kontroly a regulace technologického 

procesu na úpravně. Optimální hodnoty každého z uvedených faktorů je potřeba udržovat 

na konstantních hodnotách. 

2. 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 poukazuje, 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 vyrobit kvalitní 

koncentráty při vysoké výtěžnosti [2, 12]. 

2. 4. 2 Reagenční režim flotace 

 Reagenční režim flotace je druh a charakter používaných reagencí,  jejich množství, 

pořadí dávkování do procesu a potřebný čas kontaktu reagencí s flotovanými částicemi. 

 Reagence se do flotačního procesu dávkují v tomto pořadí: 

I. Jako první se do flotačního rmutu dávkují řídící flotační reagence, které 

 potlačí minerály nebo složky, které nemají přecházet do pěnového 

 produktu nebo na aktivaci složek, jejíž flotovatelnost je třeba vyvolat, 

 zlepšit nebo zprostředkovat. 

II. Jako druhé se dávkují sběrače, které bezprostředně podmiňují 

 požadovanou hydrofobnost a elementární akt flotace. 

III. Jako poslední se dávkuje pěnič potřebný na tvorbu mineralizované 

 pěny na hladině flotačního prostředí. 
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 Samozřejmé je, že uvedené pořadí může mít v konkrétních případech svoje 

specifika. Když potřebují reagence dost dlouhý čas pro kontakt s minerály, jde převážně o 

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

do mísících zařízení. Tím se rmut lépe promíchá s reagencemi. 

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

dávkují do mísících nádrží. V některých případech (např. když povrch minerálu velmi 

rychle reaguje se sběračem) je lepší dávkovat sběrač po částech. V těchto případech se 

určité množství sběrače dávkuje do mísící nádrže a další dávky se dávkují do flotačních 

komor. Postupné dávkování sběrače se používá většinou při flotaci černého uhlí. Pěniče se 

dávkují přímo do flotačních komor. Čas kontaktu s plynnou fází rmutu nemusí být větší 

než 1 až 2 minuty [2]. 

2. 4. 3 Teplota a složení flotačního prostředí 

 Teplota je jedním z důležitých parametrů flotace. Ve vztahu k flotačním reagencím 

zvyšuje jejich rozpustnost, dispergovatelnost a emulgovatelnost. Teplota aktivuje povrch 

minerálních zrn na interakci s reagencemi, a tím je možné dosáhnout vyšší index 

selektivity a rozdružovací efekt flotace.  

 Intenzifikační účinek zvýšené teploty se projeví: 

 Kladným účinkem na kinetiku flotace, zkrátí se flotační čas. 

 Snížením spotřeby sběrače. 

 Zvýšením kvality koncentrátu a výtěžnosti flotované složky do pěnového 

produktu. 

 Tvorbou a charakteristikami flotační pěny. 

 Zvýšením ostrostí rozdružování. 
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 Zvýšenou teplotou flotačního rmutu se mění základní charakteristiky pěny. Při 

zvýšené teplotě se tvoří suchá pěna obsahující bubliny většího průměru a vznikající 

mineralizovaná pěna je bohatší. 

 Účinnost flotace závisí také na rozdílných chemických vlastnostech povrchu 

minerálních zrn. Povrch minerálních zrn se může výrazně měnit, jsou-li v kapalné fázi 

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

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

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

poznat druh a koncentraci rozpustných látek v jeho vodním prostředí. Změna chemického 

složení povrchu zrna se může projevit i potlačením flotovatelnosti minerálu, který má 

flotovat. Složením flotačního prostředí je třeba se zabývat, když se na flotační úpravě 

používá uzavřený vodní okruh [2]. 

2. 4. 4 Zrnitostní složení výchozí suroviny a otevření zrna 

 Mletím připravená surovina musí splňovat následující požadavky: 

 Zabezpečit otevření srostlých a vrostlých zrn jednotlivých minerálů tak, aby se 

základní masa flotovaných minerálů uvolnila do průvodní horniny a také do 

dalších minerálů. 

 Vytvořit takové zrnitostní složení, aby průměry zrn flotovaného minerálu 

nepřevýšily horní hranici a aby 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 

mletí celého obsahu výchozí suroviny, což je z ekonomického i technologického hlediska 

nevhodné [2]. 
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2. 5 Schéma flotace 

 Schéma flotace je přesně určeným postupem jednotlivých operací flotace společně 

s mletím a vodním tříděním. Při vypracovávání a výběru flotačního schématu je potřeba 

vycházet z charakteru a stupně prorůstu minerálů, jejich obsahu ve výchozí surovině a 

jejich flotovatelnosti. Dále je třeba vzít v úvahu přítomnost a charakter velmi jemných zrn, 

požadavky na kvalitu koncentrátů. 

 Z technologického hlediska se rozlišují tři operace flotace (obrázek 1): 

 Základní flotace 

 Přečistná flotace 

 Kontrolní flotace 

 

Obrázek 1 Schéma flotace[22]   

První flotací při rozdružování surovin obsahujících jednu nebo více užitkových 

složek je základní flotace. Při této operaci jsou vytvořeny základní podmínky pro oddělení 

jednoho nebo skupiny minerálů od sebe a od průvodních horninotvorných minerálů. 
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Podmínky se volí podle úpravy mono nebo polykomponentních surovin. Rozhodující 

podmínkou je i to, že se zde uplatní postup selektivní, kolektivní nebo kombinované 

flotace.  

Ze základní flotace se ještě nezíská pěnový a nepěnový produkt požadované kvality 

např. pro blízké flotační vlastnosti rozdružovaných minerálů, nedostatečné otevření zrna 

apod. Tzv. chudý pěnový produkt a bohatý nepěnový produkt základní flotace je potřeba 

znovu přeflotovat tzv. reflotací [7, 2].  

Opakovaná flotace pěnového produktu základní flotace se nazývá přečistná  flotace 

a operace opakované flotace nepěnového produktu základní flotace se nazývá kontrolní 

flotace. Přečistná flotace má za úkol zvýšit kvalitu nebo snížit obsah škodlivých příměsí 

v koncentrátu. Kontrolní flotací se získávají užitkové složky z nepěnového produktu, které 

by jinak skončily v odpadu. Počet přečistných a kontrolních flotací závisí na požadované 

kvalitě koncentrátu, ale i na složení a charakteru upravované suroviny. Ve většině případů 

počet kontrolních flotací nebývá větší než dvě až tři a počet přečistných flotací se volí od 

dvou do čtyř ve výjimečných případech i více. Soubor základní, kontrolní a přečistné 

flotace se nazývá flotační cyklus.  

Konečným produktem každého cyklu je definitivní koncentrát a odpad. Všechny 

ostatní produkty, které cirkulují uvnitř schématu, jsou meziprodukty. Meziprodukty flotace 

se vracejí do předcházející operace, ale mohou vést i do ostatních operací. V každém 

případě je nezbytné meziprodukty vracet do takové operace, ve které se nachází materiál 

přibližně se stejným obsahem flotovatelné složky jako v meziproduktu. Existují případy, 

kdy se meziprodukty reflotují zcela samostatně. Tento jev nastává v případě, kdy 

meziprodukty obsahují velké množství kalových podílů vyžadující vytvoření speciálních 

podmínek pro flotaci [2]. 
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3. Flotace uhlí 

 Flotace uhlí se na rozdíl od flotace rud zabývá pouze rozdružováním nejjemnějších 

podílů těženého uhlí, které vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy. 

V praxi se používá jenom na úpravu koksovatelného uhlí. Flotace v uhelném úpravnictví je 

doplňkem jiných způsobů rozdružování, doplňkem velmi důležitým a často potřebným, 

zejména v souvislosti se stále narůstajícím podílem jemnozrnných podílů v důsledku 

zvýšeného stupně mechanizace dobývání uhlí. 

 Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu lehčí část upravované suroviny, 

proto uhelná zrna o velikosti 2 až 3 mm se mohou flotovat. V praxi se však flotuje vsázka 

menší než 0,75 až 1 mm a v našich úpravnách se většinou flotují pouze zrna menší než 0,5 

mm. Z hlediska kvality získaných koncentrátů a dosahované ostrosti rozdružování 

předstihuje flotace všechny ostatní způsoby úpravy uhelných kalů a prachů.  

 Při flotaci uhlí přechází většina upravované suroviny do pěnového produktu. Toto 

klade velké nároky na flotační stroje. V uhelných úpravnách se upřednostňují flotační 

stroje s oboustranným odváděním pěnového produktu. Výkon flotačních strojů kolísá 

v rozpětí 0,6 až 1,5 t sušiny na 1 m
3
 objemu flotačního stroje za hodinu.  

Obsah tuhých částic ve flotačním rmutu má velký vliv na průběh a výsledky 

flotace. Optimální zahuštění rmutu je obvykle 200 až 350 g tuhých částic na litr rmutu, to 

odpovídá poměru T:K = 1:4 až 1:1,25. Při flotaci méně zahuštěného rmutu jsou 

dosahovány lepší výsledky hlavně tehdy, když se upravuje surovina s vysokým obsahem 

velmi jemných zrn [2].  

3. 1 Charakteristika uhlí 

 Uhlí patří odedávna k nejvíce využívaným nerostným bohatstvím na Zemi. Je 

složeno hlavně z uhlíku, vodíku a kyslíku, obsahuje však také další chemické prvky - 

především síru a radioaktivní příměsi (např. uran). Postupem času a hlavně vývojem stále 

nových technologií se dospělo k jeho intenzivnějšímu a efektivnějšímu těžení. Od doby 

průmyslové revoluce je uhlí především důležitou energetickou surovinou. Velká část 
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světové výroby elektřiny (40 %) využívá spalování uhlí, které probíhá v klasických 

uhelných, respektive v tepelných elektrárnách.  

Uhlí můžeme všeobecně charakterizovat jako heterogenní hořlavou směs látek 

skládající se z organické hmoty, složené z aromatických látek a minerální hmoty, kterou 

mohou tvořit břidlice, kaolíny, karbonáty, chloridy a sulfidy železa.  

Základní hmota má (podle mnoha pozorování a výzkumů) koloidní strukturu, 

elementy, kterými jsou částice s kondenzovanými aromatickými jádry. Tato hmota 

nekrystalizuje a při rozpouštění vytváří koloidní roztoky. Podle Satočkina [13] je základní 

hmota amorfní a má dvojvrstvé uspořádání molekul. Obrázek 2 znázorňuje chemickou 

strukturu uhlí dle Wisera [2]. 

 

Obrázek 2 Chemická struktura uhlí podle Wisera [23].  

Látky, které se do ovzduší uvolňují při spalování uhlí, přináší četné ekologické, 

technické i ekonomické problémy. Přímé spalování uhlí s vysokým obsahem síry uvolňuje 

SO2 do atmosféry, a to přispívá ke znečišťování životního prostředí v podobě kyselých 

dešťů. Ty vážně narušují ekologickou rovnováhu lesů. To si vynucuje úpravu uhlí, jejímž 
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cílem je odstranění nežádoucí síry buď před procesem jeho spalování, anebo odsíření 

spalin z výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách. V dnešní době přicházejí do 

popředí chemické, biotechnologické a kombinované postupy desulfurizace uhlí využívající 

především thionové bakterie schopné oxidovat síru a železo.  

3. 1. 1 Vznik uhlí 

 Uhlí je hořlavá hornina vzniklá složitými procesy v průběhu desítek až stovek 

milionů let. Většina světových zásob uhlí se začala tvořit v období karbonu, geologické 

epoše, která začala před 360 miliony let a skončila před 286 miliony let. To znamená, že 

uhlí vzniklo z tropických slatin starších geologických dob, rostoucích v bažinách. Ve 

slojích černého uhlí se uchovaly otisky stromových přesliček, plavuní a kapradin, v 

ložiskách hnědého uhlí otisky jehličnatých i listnatých stromů. 

 Trouchnivěním, rašeliněním (za vzniku metanu - tzv. bahenního plynu) a 

pozvolným uhelnatěním rostlinných látek v močálech za nedokonalého přístupu vzduchu 

při vlhkém a teplém podnebí pozbývaly tyto látky vodík a kyslík, vytvářely uhlík, ztrácely 

rostlinnou strukturu a stávaly se tmavší. Jsou to tedy fosilní ložiska humusových hornin. Z 

rostlinných látek vznikala nejdříve rašelina, potom při pokračujících poklesech a překrytí 

pískem a jílem hnědé uhlí a z něho černé uhlí a antracit. Aby se rašelina přeměnila v uhlí, 

musela být stlačena. Z vrstvy silné 10 až 15 metrů se utvoří uhelná sloj o tloušťce přibližně 

jeden metr. 

 Nejstarší černé uhlí a antracit vznikají pouze vlivem silného tektonického tlaku a 

vysoké teploty, což bývá v dobách orogenetických. Je to složitá směs látek, jejichž 

podstatnou složkou je vázaný uhlík a některé další vázané prvky (vodík, kyslík, dusík, síra 

aj.). Dostane-li se do hnijícího bahna náplavem nebo navátím příměs organických 

minerálních látek, vzniká hlinitý a vápnitý hnilokal neboli sapropel. Jeho fosilní druhy jsou 

bituminosní břidlice a bituminosní vápence. Popel, který zůstane po spálení uhlí, dokazuje, 

že jeho složkou jsou i nespalitelné minerální látky [14]. 

 V době karbonu byla zemská kůra ve stavu ustavičného zdvihání a klesání. Během 

těchto geologických poruch se na rašelinu vrstvil písek a bahno. Vrstvy půdy a rašeliny 
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potom zalilo moře, z něhož se po čase tyto vrstvy zase vynořily na zemský povrch. 

Vznikaly nové bažiny a vytvořila se nová vrstva rašeliny. Tento proces cyklické 

sedimentace se mnohokrát opakoval. Některé sloje jsou silné pouze několik milimetrů, 

zatímco jiné mají tloušťku mnoha metrů. 

 Uhlí mohlo vzniknout z vnitrozemských rašelinisek. Jsou to tedy nánosy 

sladkovodní, neboli limnické, které vznikaly podobně jako uhlí z rašelinisek v pobřežních 

zálivech a lagunách. Takto vzniklé černouhelné pánve se nazývají paralické. V nich se 

střídají uhelné sloje s písčitými a štěrkovými vrstvami a obsahují mořskou zvířenu. Ačkoli 

se uhlí vyskytuje i v jiných formacích, např. v křídě, přece nejvíce uhlí poskytuje karbon a 

třetihory. V útvarech starších než křída se vyskytuje pouze uhlí černé, v křídě uhlí černé i 

hnědé a v útvarech pokřídových pouze uhlí hnědé. 

 Zvláštním druhem hnědého uhlí je lignit (xylit), na němž je vlivem slabého 

prouhelnění dosud patrna struktura dřeva. Kvalita uhlí jako paliva závisí především na 

obsahu uhlíku. Černé uhlí obsahuje 75 až 95 % uhlíku, hnědé uhlí 60 až 75 % uhlíku a 

lignit 40 – 60 % uhlíku, 50 % vody a zbytky dřeva (ostatní vlastnosti jsou shodné s 

vlastnostmi hnědého uhlí). Největší procento uhlíku (94 %) a nejméně prchavých látek má 

antracit [14]. 

3. 1. 2 Klasifikace uhelné hmoty 

 Uhlí můžeme chápat z dvou hledisek. V prvním případě jako sediment, tzn., podle 

zastoupení uhelno – petrografických složek a anorganické složky – petrografické hledisko. 

V druhém případě je možné uhlí hodnotit jako surovinu podle její využitelnosti – 

technologické hledisko [24]. 

3. 1. 3 Fyzikální vlastnosti uhlí 

 Fyzikální vlastnosti uhelné hmoty závisí na stupni prouhelnění, petrologickém 

složení, na podílu a charakteru minerální příměsi, a také na stupni porušení, případně na 

stupni zvětrání. K fyzikálním vlastnostem patří barva, lesk, hmotnost, křehkost, lom a 

štěpení. 



Ing. Eva Schmidtová: Aplikace bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans při flotaci uhlí 

17 
2013 

 Barva: je hnědá až černá, odstín může být ovlivněn minerální příměsí, 

proto se barva určuje pomocí vrypu na porcelán. 

 Lesk: je projevem odrazu povrchu uhlí, podle intenzity rozlišujeme uhlí 

lesklé, pololesklé, polomastné a matné. 

 Tvrdost: je ukazatelem odolnosti vůči vrypu standardními předměty. 

 Křehkost: schopnost odolávat mechanickým úderům. 

 Lom, štěpnost a odlučnost: lom může být lasturnatý, nerovný anebo 

vláknitý. Štěpnost uhlí neexistuje, protože nemá krystalickou mřížku. 

Odlučnost je vlastnost uhelné hmoty štěpit se podle různě orientovaných 

ploch na různé geometrické tvary. 

 Všechny tyto vlastnosti lze rozlišit makroskopicky. Jejich pomocí klasifikujeme 

uhelnou hmotu jako litotyp anebo petrografický typ [4]. 

3. 1. 4 Petrografie uhlí 

 Petrologickou charakteristikou můžeme získat důležité informace o prouhelnění, 

vývoji a složení uhelné hmoty. Mikropetrografické vyhodnocování uhelné hmoty je 

založené na pozorování vzorku ve světle odraženém – dopadajícím (nábrusy), anebo 

procházejícím (výbrusy). V odraženém světle se při vyhodnocování nábrusů používá 

olejová imerze, ve které lépe vynikne morfologie jednotlivých složek uhelné hmoty – 

macerálů. 

 Z mikroskopického hlediska rozlišujeme v uhelné hmotě základní stavební 

komponenty – macerály, které se zařazují do macerálových skupin. Macerály, resp. 

macerálové skupiny, vytvářejí v různém poměru tzv. uhelné mikrolitotypy. Společně 

s anorganickou hmotou se podílejí na stavbě karbomineritu u černého uhlí, anebo 

humomineritu u uhlí hnědého. 
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 Uvedené pojmy jsou mezinárodně zavedené a sepsané v lexikonu pro uhelnou 

petrologii – Internationales Lexikon fűr Kohlenpetrologie (1975). Mezinárodní organizace 

pro standardizaci vydala normu ISO 7404 (1998), která představuje systém petrologické 

charakteristiky černého uhlí a antracitů [25]. 

3. 1. 5 Macerály a macerálové skupiny 

 Uhlí není homogenní substance, skládá se z různých složek. Mikropetrografická 

klasifikace uhlí má přímou vazbu na výzkum uhelné hmoty pod mikroskopem. V podstatě 

je založena na mikroskopických výzkumech ve světle procházejícím a odraženém. Pracuje 

s nábrusy, třídí mikrokomponenty uhlí geneticky. Základním mikropetrografickým 

pojmem je macerál, což je mikroskopicky odlišitelná mikrokomponenta uhlí rostlinného 

původu. Macerály třídíme do tří základních skupin, které se liší svým chemickým složením 

a různými fyzikálními vlastnostmi. Pro černé uhlí jsou to skupiny liptinitu, vitrinitu, 

inertinitu.[2] Tyto skupiny jsou uvedeny v tabulce 1. [4]  

Tabulka 1 Rozdělení macerálových skupin, macerálů a submacerálů u černého uhlí[4] 
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Macerály jsou mikroskopicky rozlišitelné součásti uhelné hmoty, které vznikaly 

v průběhu prouhelňování různých pletiv organického původu. V průběhu uhelnění se 

měnily i jejich vlastnosti.  

Při jejich popisu se používá jednotného názvosloví, které má koncovku – init. Pro 

rozlišení jednotlivých macerálů má význam barva, tvar, morfologie, střední odraznost, u 

hnědého uhlí stupeň gelifikace, chování v polarizovaném světle, luminiscence, 

mikrotvrdost atd. Malé, strukturně anebo geneticky podmíněné rozdíly v mikroskopickém 

určení macerálů jsou označovány jako submacerály (macerálový typ). 

Rozlišitelnost macerálů úzce souvisí se stupněm prouhelnění. Největší rozdíly jsou 

mezi macerály nízkého stupně prouhelnění. Při jeho zvyšování se rozdíly a rozlišitelnost 

macerálů zmenšují. 

 Jednotlivé macerály zahrnuté do macerálových skupin dále tvoří tzv. mikrolitotypy. 

Spolu s anorganickou příměsí potom tvoří tzv. humominerit u hnědého uhlí a karbominerit 

u uhlí černého [4, 5]. 

 Přehled macerálů, macerálových skupin a podskupin u hnědého uhlí je uveden 

v tabulce 2. 

Tabulka 2 Klasifikace macerálů měkkých a matných hnědých uhlí [4]
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Flotací uhlí a jejími výsledky z hlediska macerálové analýzy se zabýval Brown 

[26], který flotoval uhlí ve 12 celách, přičemž v prvních čtyřech vyflotoval ve směsi 

všechen vitrinit a polovinu fuzinitu. Největší množství klarinu a duritu bylo v prostředních 

celách.  

Z uvedeného vyplývá, že znalost macerálové analýzy ve flotaci uhlí je velmi 

důležitá, a že bez ní není možné správně vyhodnotit flotační experimenty [4].  

3. 1. 6 Formy vystupování síry v uhlí 

Přímé spalování uhlí s vysokým obsahem síry uvolňuje SO2 do atmosféry a to 

přispívá ke znečišťování životního prostředí. Z hlediska zvyšování obsahu síry v ovzduší je 

spalování uhlí jedním z nejnebezpečnějších. 

Veškeré uhlí obsahuje síru, a to od 0,2 do více než 11 % jeho hmotnosti. Obsah síry 

je různý v každém nalezišti a není jednotný ani v jedné těžební oblasti. 

Síra se vyskytuje v uhlí ve dvou formách, a to jako organicky vázaná anebo 

anorganická (minerální). Formami výskytu uhlí se u nás zabýval Dubanský [27], který 

rozdělil formy vystupování síry do těchto skupin:  

 Fe – disulfidy: tvoří nejdůležitější příměs uhlí. Patří zde markazit a pyrit. 

Pyrit má chemický vzorec FeS2. Markazit má stejné chemické složení jako 

pyrit, ale je chemicky méně stálejší, a na vzduchu lehce oxiduje na FeSO4. 

Obě dvě formy se popisují jako pyritická síra a můžeme je rozdělit na 

epigenetickou a syngenetickou formu. Syngenetický pyrit vzniká v první 

fázi prouhelnění, je jemně prorostlý a vetřený v uhelné hmotě (matrici). 

Pyrit epigenetického původu je geologicky mladší a tvoří výplně 

v puklinách a jiných poruchách uhlí, je s uhlím méně prorostlý a vytváří 

hrubší krystaly. 
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 Sulfidy: jsou zastoupeny podstatně méně. Nejčastěji se vyskytuje 

auripigment. Předpokládá se jeho epigenetický vznik, ale byl dokázán 

v technologických podmínkách také jako recentní. 

 Síra organicky vázaná: významná složka uhelné substance. Předpokládá 

se vazba triolová, thioéterová atd. Z hlediska vývoje uhelné sloje můžeme 

rozlišit dva typy síry. Primární tzv. konstituční síra, která byla součástí 

fosilní rostlinné hmoty. Sekundární, kde patří nekonstituční formy 

organicky vázané síry, která vzniká reakcí H2S, HS
-
, elementární S, SO4

2-
 

s uhlotvornými látkami v rašelinovém stádiu, v procesech karbonizace, 

humifikace atd. 

 Sulfáty: podřadná složka uhlí. Vyšší obsahy jsou ojedinělé. Z genetického 

hlediska rozlišujeme sulfáty primární (vznikají od rašelinizace až po zakrytí 

uhelných sedimentů nadložními horninami), sekundární sulfáty ( vznikají 

oxidací Fe – disulfidů anebo vysrážením ze sulfátových roztoků 

infiltrovaných do uhelné sloje spodními vodami) a technogenetické sulfáty 

(recentní sulfáty, hydratované, vznikající především jako produkt oxidace 

Fe – disulfidů účinkem vzdušného kyslíku ve vlhkém prostředí v důlních 

dílech). 

 Elementární síra: většinou zanedbatelná složka uhlí, bez praktického 

významu. Rozlišujeme tři genetické typy elementární síry. Primární 

(produkt bakteriální činnosti v rašelinovém a porašelinovém vývoji a 

procesech prouhelňování), sekundární (může vznikat jako produkt oxidace 

Fe – disulfidů nebo redukcí sulfátů v uhelné sloji) a technogenetickou 

elementární síru (podobně jako recentní sulfáty vznikají při oxidaci Fe – 

disulfidů). 

Obrázek 3 ukazuje model chemické struktury uhlí (Wise, 1981), na kterém je 

znázorněno uspořádání a velikost pyritových zrn. Síra označená šipkou je chemicky vázaná 

na uhlík. Takto organicky vázaná síra je především vázaná na dibenzenthiofen a 

benzenthiofen, přičemž menší je spojitost na thioskupinu a na sulfidové skupiny. Část 
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organické síry je také vázaná v aromatickém jádře nebo v alkylových skupinách. Proto 

není pyrit žádnou integrální složkou chemické struktury uhlí [5, 28]. 

 

Obrázek 3 Model chemické struktury uhlí [28] 

3. 2 Uhlí a flotace 

Klíčový význam uhlí v globální ekonomice je dán především jeho zásobami. 

Celosvětové zásoby uhlí těžitelné dnešními technologiemi se odhadují na přibližně 1 trilion 

tun. Z toho přibližně polovina je černé uhlí. Při současné spotřebě energie by tyto zásoby 

vystačily na 300 let. Už od předminulého století je těžba, zpracování a využití uhlí v 

Čechách a na Moravě významným průmyslovým odvětvím. V 90. letech minulého století 

došlo k útlumu v těžbě všech druhů zdejšího uhlí, nyní se však k tomuto energetickému 

zdroji opět obrací pozornost.  

V současné době těžba černého uhlí stagnuje, avšak spotřeba užitkových surovin, 

jejichž přírodní zdroje jsou neobnovitelné a lidskou činností vyčerpatelné, se zvyšuje. Míra 

útlumu v uhelném hornictví je závislá na vývoji mezinárodních a vnitrostátních podmínek. 

Dalším významným faktorem, který toto ovlivňuje, je plnění mezinárodní dohody o 
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postupném snižování oxidů síry vypouštěných do ovzduší. Stojí před námi otázka, jak tyto 

problémy související s útlumem těžby řešit. Jednou z možností je co nejdokonalejší 

zpracování těženého uhlí a maximální využití jeho hořlavé složky [7].  

Tato tendence klade před úpravnictví nové úkoly: zpracovávat a komplexně 

využívat nejjemnější uhelné frakce, které vznikají v procesech úpravy černého uhlí. 

Vzniklý velký podíl kalových frakcí se nedá upravit klasickými způsoby úpravy. Tyto 

frakce potom odcházejí z úpraven nevyužité, dostávají se do oběhových vod úpravny, 

způsobují zhoršení procesů sedimentace, filtrace, dochází k znečištění vodních toků a 

ztrátám cenné suroviny, protože uhelné kaly jsou odvodňovány na kalových polích nebo 

lagunách a dále zůstávají nevyužity.  

Technologické postupy úpravy nerostných a druhotných surovin, kterými je možno 

řešit důležitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního využívání 

surovinových zdrojů, jsou flotace, flokulace, popř. jejich kombinace flotoflokulace.  

Flotací, jako technologickým postupem úpravy nerostných a druhotných surovin, je 

možné řešit důležitou úlohu zabezpečení efektivního a komplexního využívání 

surovinových zdrojů. Flotace je jedním ze způsobů, kterým lze zpracovat jemný 

nehomogenní černouhelný kal.  

Flotace uhlí se zabývá rozdružováním nejjemnějších podílů těženého uhlí, které 

vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy. V praxi se využívá pouze na 

úpravu koksovatelného uhlí. Flotace v uhelném úpravnictví je doplňkem jiných způsobů 

rozdružování, doplňkem velmi důležitým a často potřebným, hlavně v souvislosti s 

narůstajícím podílem jemnozrnných frakcí v důsledku zvýšeného stupně mechanizace 

dobývání uhlí. Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu lehčí část upravované 

suroviny, proto uhelná zrna o velikosti 2 až 3 mm se mohou flotovat. V praxi se však 

flotuje vsázka menší než 0,75 až 1 mm a v našich úpravnách se většinou flotují pouze zrna 

menší než 0,5 mm. Z hlediska kvality získaných koncentrátů a dosahované ostrosti 

rozdružování předstihuje flotace všechny ostatní způsoby úpravy uhelných kalů a 

prachů [2]. 
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3. 2. 1 Charakteristika uhlí z hlediska flotace 

 Flotovatelnost uhlí závisí na stupni jeho prouhelnění. Flotovatelnost uhlí souvisí 

s nepolárním charakterem povrchu. To podmiňuje vysokou sorpční schopnost. Uhlí se 

skládá ze čtyř mikrolitotypů, jsou to: Vitrit, klarit, durit a fuzit, které se odlišují flotační 

schopností. Rozdílná flotační aktivita umožňuje selektivní flotaci lesklých složek od 

matných. Vitrit a klarit mají výraznější flotovatelnost, což se projevuje kratším flotačním 

časem v porovnání s duritem a fuzitem.  

Protože mikrolitotypy uhlí se od sebe liší stupněm hydrofobnosti, rozdílná je také 

jejich kinetika flotace. Projevuje se vzájemným poměrem množství vyflotovaného typu 

uhlí do příslušného pěnového produktu. Tuto závislost dokázal V. I. Klassen [29] na 

složení koncentrátu odebraného z různých míst flotační baterie. Flotační čas jednotlivých 

typů uhlí bývá od 3 do 12 minut. V prvních flotačních komorách baterie přechází do pěny 

především vitrit. Klarit a matné složky uhlí flotují až v dalších komorách, protože potřebují 

delší flotační čas.  

Přírodní uhlí je chemickou a fyzikální směsí uhlíku, vodíku, dusíku, síry, kyslíku, 

vlhkosti a minerální hmoty. Hydrokarbonáty, reprezentované dřevěnou pryskyřicí a včelím 

voskem (C26H54), jsou hydrofilní a následkem toho mohou být více flotovatelné. 

Krystalický uhlík, reprezentovaný Cejlonským grafitem, je dobře flotovatelný. 

Neflotovatelnost kyslíku a minerální hmoty je indikována neflotovatelným lignitem a 

živočišným uhlím. Schopnost kerosinu pro adsorpci lignitu, oxidovaného uhlí a minerální 

hmoty, jako jsou břidlice, kalcit, pyrit, křemen, je extrémně nízká ve srovnání s jinými 

testovanými minerály. 

Matematický vztah vyjadřující flotovatelnost (rovnice 1) byl definován Sunem 

[26]: 
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H, C, S, N, O M…procentuální podíl vodíku, uhlíku, síry, dusíku, kyslíku a 

vlhkosti [4]. 

Předpokládanou numerickou hodnotu faktorů x, y, z uvádí tabulka 3: 

Tabulka 3 Numerická hodnota faktorů x, y, z [2] 

Obsah popela 

% 

 Obsah H %  Vlhkost %  

Přijatý x  y Přijatý z 

0-8,9 3,5 0,08 - 0,28 1,2 0-14,1 4 

9-13 3,0 0,29 -1 0,8 >14,1 3 

>13 2,5 >1 0,6   

  Porózní živ. uhlí 0,2   

 

3. 2. 2 Faktory ovlivňující flotaci uhlí 

 Optimální hodnota pH při flotaci uhlí se pohybuje v rozmezí od 6 do 7. Při hodnotě 

pH okolo 7 (optimum) se dosahuje maximální výtěžnosti uhlí do koncentrátu. Teplota 

rmutu, která má hodnotu od 3 do 50 °C prakticky neovlivňuje flotovatelnost uhlí.  

Zvětrávání a oxidace mají vliv na flotační schopnost uhlí. Černé uhlí, které se 

dostává do úpravny ihned po těžbě, flotuje lépe, než uhlí vystavené atmosférickým vlivům. 

V atmosférických podmínkách dochází k oxidaci a tvorbě kyselých skupin na povrchu 

uhlí, tím se snižuje jeho hydrofobnost i flotovatelnost. Flotovatelnosti oxidovaného uhlí 

dosáhneme rozpuštěním povrchové oxidované vrstvy. To provádíme pomocí 1 % roztoku 

kaustifikované sody, tzn., že flotace probíhá v zásaditém prostředí [2].  

 

 



Ing. Eva Schmidtová: Aplikace bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans při flotaci uhlí 

26 
2013 

3. 2. 3 Reagence používané při flotaci uhlí 

 Nejdůležitější flotační reagence užívané při flotaci uhlí se podle Klassena [29] dělí 

na dvě základní skupiny: 

 Nepolární (oleje) 

 Heteropolární 

Hlavními představiteli nepolárních reagencí jsou kerozíny. Mezi reagencie 

s heteropolární stavbou molekul patří například alkoholy. Oleje mají především sběrací 

vlastnosti. Emulgují se na malé kapičky, které se přichycují k hydrofobním částicím a 

zvyšují jejich hydrofobnost. Druhou vlastností těchto reagencí je flokulace uhelných částic  

a regulace vlastností pěny. Heteropolární reagence jsou aktivními pěniči a mají také při 

flotaci sběrací vlastnosti. Adsorbují se svými polárními skupinami na hydrofilnějších 

místech povrchu uhelných částic. Největší sběrací schopnosti vykazují reagence 

s hydroxylovou polární skupinou, potom sulfo skupinou a nakonec karboxy skupinou. 

Velkou sběrací schopnost mají také alkoholy s 6 – 8 uhlíky v nepolární části alkoholu. Fijal 

[30] došel k závěru, že zvýšení hydrofobního účinku na povrchu uhelných zrn při flotaci se 

může dosáhnout adsorpcí alifatických alkoholů, jejichž přítomnost způsobuje snížení zeta 

potenciálu. Hydrofobní účinek, který je spojen se snížením povrchové energie důsledkem 

přítomnosti OH skupiny, se zvýší s délkou alifatického řetězce alkoholu [2].  

Dosud se používal flotační olej z Urxových závodů (v současnosti DEZA), solarový 

olej, solventní nafta, petrolej, oxidovaný nebo sulfonovaný petrolej. V dnešní době se na 

úpravnách používají především nefenolické reagence Flotakol NE a Flotakol NX. Sběrací 

složkou Flotakolu je minerální vřetenový nebo plynový olej (80 až 85 %). Pěnotvornou 

složkou jsou vyšší alkoholy vznikající jako odpadní produkt při výrobě butylalkoholu nebo 

odpadní produkty oxosyntézy oktanolu (15 až 20 %). Ve flotakolu NE tvoří pěnotvornou 

složku estery vyšších alkoholů (10 až 15 %). Spotřeba Flotakolu kolísá v závislosti na 

charakteru flotovaného uhlí a podmínkách úpravy od 0,7 do 2,2 kg na tunu sušiny ve 

rmutu. Při použití nepolárních uhlovodíků jako sběračů je vhodná jejich emulgace, čímž se 
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sníží spotřeba a zvýší účinnost. Pro zvětralé a oxidované povrchy uhelných zrn jsou 

účinným sběračem aminy. Souvisí to se záporným nábojem povrchu oxidovaných zrn uhlí.  

Důležitou úlohu při flotaci uhlí má také vápno dávkované ve formě vápenného 

mléka Ca(OH)2. Spotřeba vápna kolísá od 1,0 do 5,0 kg. Vápno potlačuje vliv jemných 

kalových podílů ve rmutu a současně potlačuje flotovatelnost pyritu a markazitu. Tyto 

minerály jsou nositeli síry v uhlí, která představuje nežádoucí složku. Podobný účinek má i 

soda. Je – li pyrit jemně prorostlý s uhelnou hmotou, nelze jeho flotovatelnost potlačit, tím 

se omezuje možnost snížení obsahu síry v získaném koncentrátu.  

K technologickým zvláštnostem flotace uhlí patří nezbytnost potlačit škodlivý vliv 

jemně dispergovaných hlinito – jílovitých kalů, sádrovce nebo organických látek a 

bitumenizovaných hornin. Na dispergování velmi jemných zrn se používá vodní sklo, 

polyfosfáty nebo sulfitový louh [2]. 

3. 2. 4 Flotační činidlo Montanol 551 

 V této podkapitole uvádím základní charakteristiku flotačního činidla Montanol 

551 (obrázek 4), který byl použit v mé práci při flotačních testech. 

 

Obrázek 4 Flotační činidlo Montanol 551 (foto autorka)  
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Vlastnosti 

Nažloutlá až zlatá kapalina charakteristického zápachu, hustota při 15 °C je 845 -

 875 kg.m
-3

, obsah vody ˂ 0,1 %, bod vzplanutí ˃ 61 °C, teplota varu ˃ 175 °C. 

Toxicita a ekologie 

 Bezpečný s ohledem na toxicitu a působí ekologicky velmi příznivě. 

Stabilita a skladování 

 Montanol 551 je homogenní, čistá, usazenin zbavená kapalina. Ani po dlouhé době 

skladování nemá tendence k rozladu, díky čemuž může být ekonomicky skladován a 

používán. Je třeba brát v úvahu, že je to organická látka a má rozpouštěcí vlastnosti. V 

souvislosti s tím doporučujeme použití těsnících materiálů jako Hostaflen, Klingerit, 

Eternit. Vzhledem k tomu, že Montanol 551 neobsahuje vodu a tím nezpůsobuje korozi, 

není nutné používat nerezové zásobníky. 

Způsob použití 

 Hlavní způsob použití flotačního činidla Montanol 551 je proces flotace kamenných 

uhlí a černouhelných kalů se zrnitostí do 1 mm při úpravě černého uhlí na úpravnách uhlí, 

a to v uzavřených i otevřených kalových okruzích. Činidlem Montanol 551 je možno 

provádět flotaci různých typů uhlí, lišících se stupněm prouhelnění, a to od plynových, 

koksovacích až po antracitická. Použitím Montanolu 551 se získá stabilní mineralizovaná 

pěna s nízkým obsahem vody, která se následně snadno rozpadá a filtruje. Montanol 551 

působí velmi selektivně tím, že se váže na organickou substanci uhlí a ne na minerální 

částice hlušiny. Při flotaci podle návodu je možno získat flotační koncentrát s nízkým 

obsahem popela. Montanol 551 nevyžaduje dlouhou reakční dobu v procesu flotace a 

vykazuje velkou flotační aktivitu. V závislosti na podmínkách flotace stačí nízké 

dávkování reagentu pohybující se v rozmezí 100 až 800 gramů na tunu suché vsázky do 

flotace [11]. 
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3. 2. 5 Schéma flotace uhlí 

 Schémata flotace uhlí jsou v porovnání se schématy flotací rudných surovin 

jednodušší. Obvykle se jedná o otevřené systémy, které obsahují ve flotačním cyklu 

základní a kontrolní operaci.  

Důsledkem vysokého stupně mechanizace uhelné těžby se stále zvyšuje produkce 

nejjemnějších částic. Zvyšuje se popelnatost prachových, resp. kalových podílů těženého 

uhlí. Flotační vsázku na úpravně uhlí tvoří jemnozrnné podíly vytříděné z těžené suroviny 

a kalové částečky vzniklé otěrem během úpravnických operací. Vsázka má polydisperzní 

charakter a tvoří ji různě velká zrna uhlí a hlušiny. Účinnost flotace uhlí lze zvýšit 

racionálním rozdělením vsázky vodním tříděním v hydrocyklonu na dvě třídy (písky a 

přepad). Na flotační rozdružování se vedou pouze samostatné písky, nebo se obě třídy 

vedou na samostatné flotační linky.  

Z ekologického hlediska je třeba minimalizovat obsah síry v černém uhlí pro 

energetické účely, aby se zabránilo úniku emisí tvořených oxidy síry do ovzduší. 

Vícestupňová schémata flotace umožňují redukovat obsah pyritu a získat koncentrát 

s přípustným obsahem síry. Existují dvě principiální flotační schémata uhlí, pomocí 

kterých lze uhlí desulfurizovat. První spočívá v potlačení flotovatelnosti pyritu a flotaci 

uhlí. Druhé předpokládá flotaci pyritu s tím, že se čisté uhlí získá jako nepěnový produkt, 

který se dále flotuje.  

V našich úpravnách se obvykle vyrábějí dva konečné produkty – koncentrát a 

odpad. V případě potřeby je možné snížit popelnatost koncentrátu přečistnou flotací. 

Kvalita koncentrátu se dá zlepšit výrobou meziproduktů.  

Při tříproduktové flotaci (která je složitější) se kromě málo popelnatého 

koncentrátu, který obsahuje dobře koksovatelné složky uhlí, získává ještě koncentrát pro 

energetické účely, do něhož se koncentrují hůře koksovatelné matné složky [2]. 
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4. Biologické procesy ve flotaci  

Biologické procesy jsou pro své nízké náklady velmi atraktivními metodami 

zpracování nerostů. Je možné jich využít na zpracování rud s malým obsahem minerálů, 

které se běžnými metodami nedají lehce koncentrovat. Adheze mikrobů na povrchu částic 

může významně změnit hydrofobnost minerálů. Při flotaci sulfidických a nesulfidických 

minerálů se využívá modifikace povrchu, na té závisí hydrofobnost nebo hydrofilnost 

minerálů. Mikroorganismy jsou rovněž schopny rozpouštět drahé kovy z nerozpustných 

tuhých látek. V některých systémech způsobují vynikající flokulaci jemných částic. Navíc 

určité mikroby mají schopnost adsorbovat ionty toxických těžkých kovů, proto se řadí 

mezi metody přispívající k ochraně životního prostředí. Jde o procesy biosorpce, flokulace 

a mikrobiální flotace.  

Zatímco určité mikroorganismy přilnou jen k některým povrchům, jiné ke všem, 

popřípadě k žádným povrchům. Zajímavostí je, že mikroby s fimbriemi mohou podléhat 

výrazným změnám přilnavosti k jednotlivým povrchům v době selektivního odstraňování 

některých fimbrií. Důležité je zjistit povahu změn povrchových vlastností při 

spolupůsobení mikroorganismů a minerálů. Pochopení mechanismů probíhajících při 

biologických procesech, poskytne užitečné informace pro rozvoj nových a vylepšení 

stávajících biominerálních technik [3, 4].  

Flotace a flokulace jsou procesy užívané na minerální separaci. Uplatňují se při 

nich modifikátory, sběrače a depresory, které mají za cíl změnu vlastností minerálního 

povrchu. Některá tato komerční činidla mohou být drahá nebo neefektivní pro rudy s nižší 

kvalitou. V minulosti bylo zjištěno, že mikroorganismy mohou být přijatelnými sběrači. 

Mikroorganismy pracují jako bioreagenty a mohou mít hydrofobní vlastnosti, pokud se 

selektivně udržují na povrchu minerálu. Povrch mikrobiální buňky je upraven funkčními 

skupinami, například polymery, peptidy, fosfolipidy, proteiny. Jmenované skupiny musí 

být přímo odděleny od minerálního povrchu a využívat související buněčný povrch anebo 

extracelulární biopolymery na katalýzu chemických reakcí probíhajících na minerálním 

povrchu. Bioflotace a bioflokulace jsou procesy, které využívají mikroorganismy na 

separaci minerálů [4, 15]. 
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4. 1 Současný stav řešené problematiky 

4. 1. 1 Odstranění těžkých kovů pomocí biosorpce a flotace 

 K. A. Matis a spol. zkoumali odstranění směsi těžkých (toxických) kationtů kovů 

(měď, zinek) z kapalných odpadních vod. Studie byla provedena v poloprovozním měřítku, 

za použití módu protiproudu. Inovační proces zahrnoval abstrakci kovových iontů na 

houbovém biosorbentu, následován flotací pro následné oddělování tuhé / kapalné biomasy 

částic. Schopnost mikroorganismů odstraňovat kovové ionty z vodných roztoků je dobře 

známý jev. Pokud jde o obchodní budoucnost biosorpčních a praktických řešení, je 

zapotřebí ještě vyřešit problém, jakým je např. účinná separace biomasy a získaného kovu. 

Tyto dva procesy (flotace a biosorpce) mohou zcela účinně pracovat v kombinaci, proces 

byl nazván biosorpční flotace. Sorbenty mohou být recyklovány, a po vhodné eluci kovů, 

také zapracovány do čisté vody [33]. 

4. 1. 2 Kinetické srovnání biologické a tradiční flotace uhlí 

Kyanid sodný je dobře známým redukovadlem pyritu při flotaci sulfidických 

minerálů. NaCN však negativně ovlivňuje životní prostředí. Ve  studii, kterou provedl E. 

Amini a spol. je proto nahrazen bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans, které jsou 

prakticky neškodné a slouží jako redukovadlo pyritu. Průběh flotace FeS2 i dalších žilných 

částic s použitím kyanidu sodného a Acidithiobacillus Ferrooxidans je porovnáván za 

použití hlavního flotačního modelu. Kinetické parametry vyňaté z modelu ukazují, že 

modifikovaná rychlost flotace FeS2 se redukuje a selektivita uhlí – žilné částice byla díky 

užití bakterií zlepšena. Výsledky uvádějí, že Acidithiobacillus ferrooxidans má potenciál 

k odstraňování pyritické síry z uhlí. Bio - flotaci lze využít na odstranění pyritické síry 

z uhlí [34]. 

4. 1. 3 Bioflotace sulfidických minerálů bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans ve 

vztahu k aktivaci mědi a povrchové oxidaci   

Povrchová oxidace sulfidů a aktivace mědi jsou dva hlavní procesy, které určují 

účinnost flotace. E. T. Pecina-Treviño a spol. studovali roli jevů v biomodifikaci sulfidů za 
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pomocí bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans a jejich dopad na bioflotaci. 

Byly vyhodnoceny povrchové vlastnosti chalkopyritu, sfaleritu a pyrhotinu, po interakci s 

Acidithiobacillus ferrooxidans, samotných, anebo ve směsích. Nadnášení chalkopyritu se  

biomodifikací podstatně zvýšilo, bakterie ztlumily nadnášení pyrhotinu a upřednostnily 

jeho oddělení. Výsledky ukázaly, že koncentrace elementární síry vzrostla v důsledku 

oxidace vytvořené bakteriálními buňkami, jejichž účinek byl zesílen zbytkovými Fe 
(III)

 v 

kultuře a galvanického kontaktu. Kultura Acidithiobacillus ferrooxidans ovlivňuje aktivaci 

mědi sfaleritu. Důsledky elementární síry a koncentrace aktivní mědi sfaleritu jsou klíčové 

faktory, které musí být považovány za budoucí rozvoj procesů sulfidických bioflotací, 

protože depresivní účinek buněk by mohl vést ke generaci elementární síry [35]. 

4. 1. 4 Biodegradace černého uhlí  

Díky své chemické a fyzikální struktuře se zdá, že je černé uhlí vůči působení 

organismů odolnější než lignit. Fakoussa a Fakoussa a Trűper dokázali, že německé černé 

uhlí může sloužit jako substrát pro mikrobiální růst. V rámci rozsáhlého screeningového 

programu bylo testováno 1400 mikrobiálních kultur v kapalných a 1700 kultur na pevných 

živných půdách, s cílem zjistit jejich schopnosti využívat jemně mleté černé uhlí 

(průměrná zrnitost 2,5 μm) jako jediný zdroj uhlíku a energie. Výsledky poukázaly na to, 

že mikroskopické houby porušovaly černé uhlí pravděpodobně enzymy vázanými v jejich 

buněčné stěně, a bakterie využívaly látky extrahované z černého uhlí do kapalného média 

pro svůj růst a množení. Bakteriální izolát Pseudomonas fluorescens současně uvolňoval 

do kultivačního prostředí extracelulární enzymy a biotenzidy. Pomocí testů in – vitro bylo 

dokázáno, že tyto enzymy napadají černé uhlí, a tím dochází k uvolnění nahnědlých 

substancí z uhlí do média. V tomto kontextu pravděpodobně biotenzidy zapříčinily 

rozpouštění černého uhlí vodou na principu snížení energie smáčitelnosti černého uhlí [31, 

32].  

Infračervená spektroskopická analýza získaných produktů experimentu potvrdila, 

že uhlí bylo degradováno mimobuněčnými metabolickými látkami bakterií. Z absorpčních 

spekter bylo zřejmé, že degradace uhlí může být znásobena použitím organického 

rozpouštědla (hexadekan). Získané výsledky poukazují na to, že struktura černého uhlí 
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byla změněna působením extracelulárních látek, které porušily, až rozbily příčné vazby 

v uhlí. 

 Přestože charakteristika extracelulárních enzymů není stále hotová, tyto výsledky 

potvrzují prognózu, že černé uhlí je principiálně degradovatelné biologickými systémy [31, 

32].  

4. 1. 5 Vliv bakterií Rhodococcus opacus na flotaci kalcitu a magnezitu  

 Botero a spol. ve své práci studoval afinitu buněk Rhodococcus opacus na povrchu 

kalcitu a magnezitu, aby zjistil, zda jsou vhodnými flotačními sběrači. Použitím techniky 

s infračerveným světlem byly zkoumány a následně charakterizovány povrchové vlastnosti 

minerálů i mikroorganismu Rhodococcus opacus. Minerální spektra před a po bakteriálním 

působení indikovala interakci minerálního povrchu a buněčných stěn Rhodococcus opacus. 

Výsledky byly porovnány se zeta potenciálními křivkami jako funkcí pH. Složení buněčné 

stěny i hydrofobicita Rhodococcus opacus byla zkoumána měřením kontaktního úhlu. 

Složky povrchového napětí byly přepočítávány van Ossovými a Fowkesovými rovnicemi. 

Výsledky byly hodnoceny na základě DLVO a X – DLVO teorií pro rozdělení hodnoty 

pH. 

Ukázalo se, že bakterie Rhodococcus opacus je možné aplikovat na průmyslovou 

flotaci minerálů [15].  

4. 2 Aplikace bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans při flotaci uhlí (Bioflotace)  

 Využití uhlí ve výrobě energie je spjato s produkcí emisí sirných sloučenin 

ohrožující životní prostředí. To si vynucuje úpravu uhlí, jejímž cílem je odstranění 

nežádoucích síru obsahujících sloučenin, buď před procesem jeho spalování, anebo 

odsíření spalin z výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách. Při řešení tohoto 

problému byla vyvinuta řada technologií zahrnujících klasické operace flotace sulfidů, 

které jsou hlavním zdrojem nežádoucí síry v uhlí. V poslední době přicházejí do popředí 

chemické, biotechnologické a kombinované postupy desulfurizace uhlí využívající 

především thionové bakterie schopné oxidovat síru a železo [5]. 
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4. 2. 1 Bioflotace 

 Látky, které se uvolňují do ovzduší při spalování fosilních paliv, přinášejí početné 

ekologické, technické a také ekonomické problémy. Přímé spalování uhlí s vysokým 

obsahem síry uvolňuje SO2 do atmosféry, a to přispívá ke znečišťování životního prostředí. 

Naše společnost je závislá na výrobě energie a možnostech jejího dalšího využití. Při řešení 

problému zásobování energií se v současnosti dostává do popředí požadavek čistějších 

paliv. Z hlediska zvyšování obsahu síry v ovzduší je spalování uhlí jedním 

z nejnebezpečnějších.  

Soubor technologií, které se snaží tento problém řešit je označován jako „Clean 

Coal Technology‟.  

Vývoj v této oblasti se ubírá v zásadě třemi směry [4, 5]: 

 Vyvíjejí se technologie minimalizující znečištění ovzduší při spalování 

(např. odsiřování uhlí, odsiřování spalin). 

 Zvyšuje se účinnost spalování a spalovacích zařízení (např. úprava 

topenišť). 

 Hledají se cesty zásadní chemické úpravy uhlí. 

Do první skupiny lze zařadit také metodu bioflotace.  

„Bioflotace‟ vychází z klasické flotace jen s tím rozdílem, že je do flotační směsi 

zavedeno médium s mikroorganismem, v našem případě s bakteriemi Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Klasická trojfázová flotace je tedy obohacena o čtvrtou fázi – biofázi. 

Bioflotace je v podstatě kombinace krátkodobého působení bakteriálního loužení a 

flotace.  

V souvislosti s odsiřováním uhlí je možné využít biokatalytické urychlování 

oxidace pyritu. Tím se potlačí flotační schopnost pyritu a je možné flotovat uhlí. Výzkum 
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biotechnologické desulfurizace uhlí přinesl řadu poznatků a všeobecných úvah o izolaci 

vhodných organismů. V počátcích se řešení problémů orientovalo na samostatné 

biopostupy odstraňování pyritické a organické síry z uhlí (viz Kapitola 3. 1. 6 Formy 

vystupování síry v uhlí). Jako nejefektivnější se jeví použití mikroorganismů, které jsou 

schopné odstranit obě formy síry z uhlí (Sulfobolus, Acidithiobacillus) [4, 5].  

4. 2. 2 Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans  

Mikroorganismus Acidithiobacillus ferooxidans byl původně izolován 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 

síruoxidující bakterie Beijerick v roce 1904 [36]. Od té doby byl objeven velký počet 

těchto bakterií, z nichž přinejmenším 14 druhů patří do rodu Acidithiobacillus.  

Acidithiobacillus ferrooxidans jsou striktně aerobní chemolitotrofní 

mikroorganismy. Energii získávají oxidací anorganických sloučenin. Jako finální akceptor 

elektronů slouží atmosférický kyslík. Hlavním energetickým substrátem je Fe
2+

. 

Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii k udržení vnitřní organizace a pro udržení 

životních pochodů oxidací podle rovnic 2, 3: 

Fe
2+  

—>  Fe
3+

 + e
-
 + 11,3 kcal.mol

-1
                       (2) 

Je – li Fe
2+

 v roztoku v podobě FeSO4 [4]: 

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

Jako zdroj uhlíku využívá Acidithiobacillus ferrooxidans pouze amonné soli. Ke 

svému růstu vyžaduje i určitou koncentraci anorganického fosfátu pro stavbu buňky. 

Vysoké koncentrace fosfátu však inhibují oxidaci dvojmocného železa [4]. 
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4. 2. 3 Metabolismus bakterií Acidithobacillus ferrooxidans  

V případě Acidithiobacillus ferrooxidans probíhají v buňkách dva procesy: 

 Produkce energie oxidací anorganických látek. 

 Fixace CO2.        

Tyto dva procesy jsou navzájem úzce spojeny a vzájemně se regulují. Při oxidaci 

redukovaných anorganických sloučenin jsou elektrony přenášeny na struktury s vyšším 

elektrodovým potenciálem, v případě Acidithiobacillus ferrooxidans až na kyslík. 

Množství takto uvolněné energie je přímo úměrné rozdílu elektrodových potenciálů 

oxidujících a redukujících komponentů v redox pochodu. Je-li změna volné energie 

ukládána do chemické vazby vzniklé molekuly. Tvorba ATP (Adenosintrifosfát) a 

příbuzných makroenergických sloučenin (např. GTP – guanotrifosfát) je zřejmě jediný 

způsob, jak v biologických procesech zachytit energii uvolněnou redox pochody. ATP plní 

v buňce dva úkoly: 

 Je zásobníkem energie pro syntézu buněčného materiálu. 

 Účastní se redukce pyrimidinových nukleotidů NAD a NADP 

(Nikotinamidadenindinukleotid a Nikotinamidadenindinukleotidfosfát). 

Tyto redukované nukleotidy fungují jako zdroje H2 k redukci CO2 v Calvinově 

cyklu, viz obrázek 5 [5]. 
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Obrázek 5 Schéma metabolismu bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans[5]  

4. 2. 4 Morfologie buňky Acidithiobacillus ferrooxidans  

Buňky Acidithiobacillus ferrooxidans jsou krátké tyčinky se zaoblenými konci, 

které se vyskytují v kultuře většinou jednotlivě, ale mohou tvořit i páry a sporadicky krátké 

řetízky. Ve starší kultuře mohou bakterie tvořit shluky, které jsou slepeny sloučeninami 

trojmocného železa.  

Acidithiobacillus ferrooxidans jsou pohyblivé, nespirulující, gramnegativní 

bakterie. Morfologicky jsou to tyčinky o průměru 0,5 – 0,8 µm a délce 0,9 – 1,5 µm. 

V mladé kultuře jsou pohyblivé a s postupujícím stárnutím pohyblivost ztrácejí. Buňky se 

pohybují pomocí jednoho bičíku, který je obvykle delší než samotná buňka. Rozmnožují se 

příčným dělením. Stavba buňky bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans je znázorněna na 

obrázcích 6 a 7. 
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Obrázek 6 Stavba těla bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans[4 ] 

 

 

Obrázek 7 Acidithiobacillus ferrooxidans na snímku z elektronového mikroskopu[4] 

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 elastická a 

propustná pro soli, nízkomolekulární a některé vysokomolekulární látky. Buněčná stěna je 
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pokryta slizovou vrstvou. Slizový obal (pouzdro) chrání bakterie před nepříznivým vlivem 

vnějšího prostředí. Není pro existenci buňky nutný.  

Bičík je pohybový orgán některých tyčinkovitých bakterií. Je tvořen dlouhými 

tenkými vlákny, obsahující protein – flagelin. Některé buňky mají na svém povrchu také 

menší a dutá vlákenka – fimbrie a pilusy, která slouží také jako pohybová ústrojí, anebo 

k adhezi na jinou buňku.  

Vnitřní část buňky tvoří cytoplazmatický roztok obsahující jednotlivé orgány. 

Cytoplazma je koncentrovaný vodný roztok mnoha různých biomolekul. Vyplňuje vnitřní 

prostor buňky. Obsahuje 400 částic o průměru 20 nm (ribozómy), centra syntézy bílkovin. 

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

vlákny kyseliny deoxyribonukleové. Jádro nemá vlastní membránu, přesto je viditelně 

odděleno od cytoplazmy. Jádro má nepravidelný tvar a je nositelem genetických informací. 

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

z RNA (Ribonukleová kyselina) a bílkovin. Hlavní jejich úloha spočívá v syntéze různých 

typů bílkovin.   

Cytoplazma buňky je ohraničena cytoplazmatickou membránou, která je uložena 

pod buněčnou stěnou. Dosahuje tloušťky přibližně 7 – 8 µm. Má dvě důležité funkce: 

 Reguluje propustnost buňky. 

 Účastní se energetické přeměny v její dýchací soustavě a přenosu elektronů. 

V cytoplazmě se také vyskytují mezozómy a někdy také vnitrochromozomové 

molekuly DNA (Deoxyribonukleová kyselina) prstencového tvaru – takzvané plazmidy. 

Funkce mezozómů není zatím úplně objasněna. Většina autorů se domnívá, že spočívá 

v jejich účasti na pochodech aerobní respirace (sídlo dýchacích enzymů). Mezozómy 

pravděpodobně také ovlivňují počátek a průběh dělení buňky. Plazmidy jsou 

pravděpodobně zodpovědné za adaptační schopnosti buňky. Neúčast plazmidů neovlivňuje 

životní procesy.  
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Acidithiobacillus ferrooxidans roste velmi dobře na tekutých půdách složených 

z anorganických solí, na agarových půdách je růst špatný. Jsou značně odolné vůči 

vysokým koncentracím kovových iontů a vodíku [4].  

4. 2. 5 Faktory ovlivňující činnost Acidithiobacillus ferrooxidans  

Aby proces loužení sulfidů probíhal co nejaktivněji a nejefektivněji, je třeba zajistit 

optimální podmínky neboli faktory ovlivňující činnost bakterií. Tyto faktory můžeme 

rozdělit do následujících skupin: 

 Vliv pH prostředí: optimální pH prostředí je od 1,7 do 2,4, ale v přírodních 

důlních vodách žije Acidithiobacillus ferrooxidans i při pH = 7,0 – 7,6. 

V těchto podmínkách jsou ovšem bakterie neaktivní. Stoupne-li pH na 

hodnotu 9,0, dochází k jejich okamžitému usmrcení. V prostředí s nízkým 

pH jsou bakterie stabilní a snadno vydrží koncentraci kyseliny sírové 

v roztoku až 18 g.l
-1

. Při koncentraci 22 g.l
-1

 (pH = 0,3) hynou. Uvnitř 

bakterie se pH pohybuje v rozmezí 4,8 – 5,0. 

 Vliv CO2 a O2: optimální koncentrace kyslíku je 2 mg.l
-1

, jeho další 

zvyšování na 4 – 6 mg.l
-1

 neovlivňuje proces loužení. Při poklesu 

koncentrace pod 2 mg.l
-1 

dochází ke zhoršování výsledků.
 

Kontrola a 

regulace O2 v louženém roztoku není nutná, jeho obsah ovšem urychluje a 

zefektivňuje loužení. Loužení se významně intenzifikuje při přidávání 0,1 – 

10 % CO2 do vzdušné směsi (aerací), protože oxid uhličitý je pro 

mikroorganismy zdrojem uhlíku. Při loužení ZnS v atmosféře obsahující 

1 % CO2 dosahuje rychlost loužení zinku 1150 mg.l
-1

 v porovnání s 360 

mg.l
-1 

v případě přívodu obyčejného vzduchu [4]. 

 Vliv teploty: optimální teplota prostředí pro činnost mikroorganismů je 28 

– 30 °C. Někteří autoři tvrdí, že horní hranice je 35 °C. Při teplotě 40 °C 

dochází k pozastavení rozmnožování a při teplotě 50 °C a více bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans hynou. V důlních vodách se vyskytují při 
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teplotě 2 – 4 °C, jsou však neaktivní. Jsou schopny vydržet teploty až -20 

°C [5]. 

 Vliv redoxního potenciálu: Změna redox potenciálu v kultuře dává obraz o 

poměru oxidované a redukované formy substrátu. Oxidace Fe
2+

 → Fe
3+

 + e
-
  

je doprovázena vzrůstem potenciálu ze 350 mV až na 700 – 750 mV. 

 Vliv složení prostředí: Základním předpokladem úspěšnosti bakteriálního 

loužení je vytvoření optimálního prostředí. Při růstu a množení bakterií se 

spotřebovávají minerální soli, ze kterých jsou nejdůležitější fosfor a dusík. 

Samotný proces loužení můžeme také urychlit přidáním roztoku kyseliny 

karbamidfosforečné do prostředí 0,01 – 25 mg.l
-1 

louženého roztoku, 

obsahujícího
 
také vodou rozpustné fosfáty, thiomočovinu a jejich směsi 

v množství 0,01 – 10 g.l
-1

 [5]. 

 Vliv zrnitosti: Zrnitost vstupního materiálu je velmi důležitá, protože by 

měla zajišťovat úplné otevření užitkového materiálu, a tím zabezpečit cestu 

adsorpce bakterií na povrch minerálu. Při loužení v reaktorech by měla mýt 

zrna louženého materiálu optimální průměr, protože při velké zrnitosti bude 

nízká výtěžnost a při příliš jemné zrnitosti vznikají kaly, které ucpávají 

kanálky zrn a zabraňují průniku roztoku. 

 Složení aktivačního média:  Silverman s Lundgrenem při výzkumu 

železooxidujících bakterií modifikovali Leathenovo médium a označili je 

9K. Toto médium se ukázalo vhodnější, hlavně z hlediska maximálního 

nárůstu bakterií. Podle autorů bylo dosaženo koncentrace mikroorganismů 

10
8
 buněk v 1 cm

3
 [37]. 

4. 2. 6 Princip oxidace pyritu bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans 

 Přeměna hmoty mikroorganismy Acidithiobacillus ferrooxidans spočívá 

v enzymatických reakcích přes specifické látkové výměny. Enzymy přitom fungují jako 

biokatalyzátory a snižují aktivační energii jiných reakcí. 
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Ve čtyřsložkové soustavě obsahující sulfid, kapalné kyselé extrační médium, 

biologický materiál – buňky bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a vzduch, dochází 

k dějům, které jsou schematicky znázorněny na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 Děje probíhající při biologicko – chemické oxidaci sulfidu [5] 

Mechanismus oxidace sulfidů mikroorganismy lze rozdělit na přímou a nepřímou 

cestu [5]. 

Přímá cesta oxidace  

Proces přímé oxidace sulfidů je založen na degradaci minerálů enzymatickou 

oxidací. Ve vodním prostředí nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v několika 

enzymaticky katalyzovaných mezistupních. K uskutečnění tohoto procesu je nutný přímý 

kontakt minerálního povrchu s bakteriemi.  

Podmínkou je, aby povrch minerálu byl disociován ve vodném prostředí 

(rovnice 4):  

MeS → Me
2+

 + S
2-           

                (4) 
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Enzymatické systémy bakterií zachytí sulfidový iont a oxidují ho na síran 

(rovnice 5). 

S
2-

 + 2 O2 → SO4
2-

           (5) 

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

další disociaci nerozpustného sulfidu. Reakce probíhá za přístupu kyslíku podle rovnice 

(rovnice 6): 

MeS + 2 O2 → MeSO4          (6) 

 Jako příklad lze uvést oxidaci pyritu, který je hlavním nosným minerálem 

nežádoucí anorganické síry v uhlí (rovnice 7, 8): 

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

4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4 → 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O       (8) 

Nepřímá cesta oxidace  

K nepřímé oxidaci sulfidů a extrakci z nich dochází při interakci minerálu 

s meziprodukty nebo koncovými produkty metabolismu mikroorganismů Acidithiobacillus 

ferrooxidans, kterými jsou síran železitý a kyselina sírová. Zdrojem síranu železitého je 

pyrit. Ten je oxidován na síran železnatý a elementární síru. Bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans opakovaně oxidují dvojmocné železo na trojmocné. Chemické přeměny 

probíhají za aerobních i anaerobních podmínek podle následujících rovnic 9 a 10:  

MeS + 2 Fe
3+

 + H2 + 2 O2
 
→ Me

2+
 + 2 Fe

2+
 + SO4

2-
 + 2 H

+     
(9) 

FeS2 + Fe2(SO4)3 → 3 FeSO4 + 2 S
0         

         (10) 

 Mechanismus oxidace sulfidů je schematicky znázorněn na obrázku 9. Úspěšnost 

procesu bakteriálního loužení je závislá na zpřístupnění pyritových zrn v uhlí, na množství 

bakterií adsorbovaných na povrchu uhlí a na počtu mikro, nebo makropórů v uhlí. Část 
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pyritových zrn se vyskytuje na povrchu uhelného zrna a část je uzavřená uvnitř. 

Obsahuje – li zrno makropóry, může přes ně k uzavřenému pyritu proniknout kromě síranu 

železitého také bakteriální kultura a dojde k vyloužení pyritu z uhlí. V případě výskytu 

mikropórů, jejichž průměr je menší než průměr bakteriálního těla, dostane se k pyritovému 

zrnu pouze roztok síranu železitého a proces se značně prodlužuje. Jakmile je pyrit v uhlí 

vtroušen tak, že k němu nevedou žádné póry, nemůže být zrno pyritu vylouženo.  

Elementární síru mohou oxidovat bakterie Acidithiobacillus thiooxidans i bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans podle rovnice 11 [5]. 

2S
0
 + 3O2 + 2H2O → H2SO4                   (11) 

 

 

Obrázek 9 Mechanismus oxidace pyritu v uhlí [5] 
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5. Experimentální část 

 Jak je uvedeno v cíli disertační práce, experimentální část se zabývá vlivem bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans na flotaci. Charakteristika těchto bakterií a použitého 

flotačního činidla Montanol 551 je shrnuta v hlavní textové části. V experimentální části 

charakterizuji vzorky uhlí použité při flotaci, popisuji metodiku a výpočty. K testům 

flotace za pomoci bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans byly použity celkem čtyři vzorky 

uhlí. Dva vzorky hnědého a dva vzorky černého uhlí, každý z jiné lokality. Flotace 

hnědého uhlí je provedena za účelem dozvědět se co nejvíce o chování bakterií a jejich 

vlivu na vzorky uhlí. 

5. 1 Charakteristika vzorků uhlí 

5. 1. 1 Charakteristika vzorku černého uhlí z lokality KWK Marcel Polsko 

Jako první byl k testům bioflotace použit vzorek černého uhlí z lokality KWK 

Marcel z Polské republiky (obrázek 10). 

 

Obrázek 10 Důl KWK Marcel Polská republika[38] 
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Petrologická charakteristika uhlí i laboratorní testy byly provedeny v laboratořích 

Institutu geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava.  Z výsledků petrologických rozborů 

vyplynulo, že macerálová skupina vitrinitu je nejvíc formována v kolinitu, který je 

převážně v klaritu a trimaceritu. Telinit je znázorněn na obrázku 11. Vitrinitu bylo ve 

vzorku 68,5 %, liptinitu 14 % a inertinitu 13,5 %. Na obrázcích 12 a 13 jsou znázorněny 

jílové minerály ve vitrinitu a framboidální forma pyritu. 

 

Obrázek 11 Telinit 

 

Obrázek 12 Jílové minerály ve vitrinitu 

 

Obrázek 13 Pyrit ve framboidální formě 
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5. 1. 2 Charakteristika vzorku černého uhlí Dolu ČSA Karviná 

Další vzorek černého uhlí byl použit z lokality Dolu Karviná ČR (obrázek 14). Důl 

Karviná vznikl sloučením původního Dolu ČSA a dolu Lazy v roce 2008. 

 

Obrázek 14 Důl Karviná Česká republika [39] 

Petrologické charakteristiky uhlí a laboratorní testy byly prováděny v laboratořích 

Institutu geologického inženýrství VŠB - TU Ostrava. Výsledky petrologické analýzy 

ukázaly, že se jedná o kvalitní koksovatelné uhlí. Macerálová skupina vitrinitu je převážně 

tvořena v kolinitu a telinitu. Vitrinit tvoří samostatná zrna, anebo byl součástí 

mikrolitotypu. Vitrinit činil 62,5 % vzorku, liptinit 10 % a inertinit 27,5 %. Anorganický 

materiál byl tvořen uhličitany, vzácně jílovými minerály, a pyritem. Pyrit se vyskytoval v 

masivní nebo framboidální formě, málokdy vyplnil prostor fusinit. Následující obrázky 15 

a 16 znázorňují jednotlivá zrnka vitrinitu a masivního pyritu. 
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Obrázek 15 Vitrinit 

 

 

              Obrázek 16 Masivní pyrit 

 

5. 1. 3 Charakteristika vzorku hnědého uhlí z Lomu Jiří  

Lom Jiří (obrázek 17) společnosti Sokolovská uhelná se nachází severně od 

Sokolova a leží v dobývacím prostoru Alberov (podle jména dnes už neexistující vesnice 

uprostřed dnešního lomu).  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolovsk%C3%A1_uheln%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberov&action=edit&redlink=1
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Obrázek 17 Lom Jiří Sokolov[40] 

 

Petrografická analýza uhelných vzorků byla provedena v Ústavu geoniky AVČR, v. 

v. i., Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů v Ostravě-Porubě. Stanovení 

mikropetrografického složení vzorku hnědého uhlí (lom Jiří) bylo provedeno mikroskopem 

UMSP 30 Petro, Opton-Zeiss  v normálním a modrém světle za použití imerzního 

objektivu o zvětšení 40x ve spojení s kalkulátorem ELTINOR dle Sýkorová et al. (2005), 

ICCP (1998), ICCP (2001), ISO 7404-2,3 a Taylor et al. (1998). Zastoupení macerálů 

huminitu, liptinitu a inertinitu včetně orientačního stanovení zastoupení skupin minerálů u 

vzorku hnědého uhlí je shrnuto v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Zastoupení macerálů huminitu, liptinitu a inertinitu včetně orientačního stanovení zastoupení 

skupin minerálů u vzorku hnědého uhlí Lom Jiří 

 

Parametr 

 

Celková analýza 

směsi 

 

Analýza hnědého 

uhlí 

 

Analýza organického 

podílu hnědého uhlí 

Světelná odraznost Ro (%) 0,36   +  0,91 0,36 0,36 

Odchylka od standardu σ 0,04    + 0,08 0,04 0,04 

HUMINIT (obj.%) 38,6 49,5 61,6 

Textinit  1,0 1,2 

Ulminit  29,9 37,2 
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Attrinit  3,4 4,3 

Densinit  6,4 7,9 

Korpohuminit  4,9 6,1 

Gelinit  3,9 4,9 

LIPTINIT (obj.%) 16,9 21,5 26,8 

Sporinit  6,3 7,9 

Kutinit  0,0 0,0 

Suberinit  0,0 0,0 

Resinit  3,9 4,9 

Exsudatinit  1,0 1,2 

Alginit  1,5 1,8 

Liptodetrinit  5,4 6,7 

Bituminit  3,4 4,3 

INERTINIT (obj.%) 7,3 9,3 11,6 

Fuzinit  3,2 4,1 

Semifuzinit  0,2 0,2 

Makrinit  1,5 1,8 

Funginit  1,0 1,2 

Sekretinit  0,0 0,0 

Inertodetrinit  3,4 4,3 

MINERÁLY  (obj.%) 15,4 19,7 0,0 

Jílové minerály  13,2 0,0 

Sulfidy  3,9 0,0 

Karbonáty  0,0 0,0 

Křemen  0,0 0,0 

Ostatní   2,6 0,0 

ČERNÉ UHLÍ   (obj.%)  21,8 0,0 0,0 
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Z tabulky 4 vyplývá, že dominantní hnědé uhlí obsahuje macerály huminitu a 

liptinitu, v menší míře macerály inertinitu a minerální látky. Základ hnědého uhlí tvoří 

ulminit (obrázky 18 – 21) s minimálními přechody do textinitu (obrázky 20 a 21). Světelná 

odraznost ulminitu se pohybuje od 0,30 do 0,42 % a její průměrná hodnota je 0,36 %. 

Zajímavé je složení detritické hmoty hnědého uhlí, kterou tvoří attrinit, densinit, 

porigelinit, liptodetrinit a jílové minerály (obrázky 18, 20, 21, 22, 23, 24 a 25). 

V detritickém podílu jsou rozptýlené fragmenty macerálů huminitu (obrázek 22), inertinitu  

(fuzinit, semifuzinit, funginit, inertodetrinit – obrázky 18, 22, 24) a liptinitu (sporinit a 

rezinit – obrázky 18, 22, 23, 24).  

Z minerálních látek převažovaly jemnozrnné jílové minerály a framboidální a 

krystalický pyrit (obrázky 18 a 25). Jílové minerály byly ve vzorku rozptýleny 

v porigelinitu, attrinitu, liptodetrinitu a bituminitu a vzácně tvořily samostatné polohy. 

Z uvedeného důvodu lze jejich obsah považovat za orientační. Kromě sulfidů byly zjištěny 

další rozptýlené minerály, jejichž bližší identifikace optickou mikroskopií v odraženém 

světle není možná.  

V zorném poli mikroskopu bylo zjištěno výrazné porušení huminitu, převážně 

ulminitu, trhlinami, které by mohlo souviset s vysušením vzorků nebo mírnou tepelnou 

alterací. Vzorek byl označený jako hnědé uhlí, obsahuje však příměs černého uhlí cca 22 

obj. % (obrázky 26 a 27), která byla hodnocena jako celek včetně minerálního podílu, viz 

tabulka 4. Světelná odraznost vitrinitu byla 0,91 %. 

 

Obrázek 18  Ulminit porušený trhlinami a liptodetrinit s rezinitem, fuzinitem, semifuzinitem a framboidy 

pyritu 
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Obrázek 19  Ulminit silně porušený trhlinami 

 

Obrázek 20 Denzinit, korpohuminit, ulminit až textinit v horní části zrna 

 

 

Obrázek 21 Textinit až ulminit s porigelinitem pravděpodobně s příměsí jílových minerálů 
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Obrázek 22 Denzinit až attrinit a liptodetrinit s funginitem, útvarem gelinitu a inertodetrinitem 

 

Obrázek 23 Oválná tělíska rezinitu, sporinit a liptodetrinit. Fluorescence 

 

 

Obrázek 24 Liptodetrinit s rozptýleným fuzinitem,  inertodetrinitem, makrinitem a rezinitem 
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Obrázek 25 Ulminit s korpohuminitem a minerální příměsí 

 

 

Obrázek 26 Sporinit, macerály inertinitu a vitrinit  v černém uhlí 

 

 

Obrázek 27 Zlomky vitrinitu a inertinitu v minerálním podílu černého uhlí 
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5. 1. 4 Charakteristika vzorku hnědého uhlí z Lomu ČSA Most 

Lom Československé armády (Lom ČSA, obrázek 28) je hnědouhelný povrchový 

lom nacházející se v severočeské hnědouhelné pánvi pod úpatím Krušných hor. Vzorek 

uhelné hmoty s vysokým obsahem síry byl odebrán z třetí části lomu ČSA. Uhelné sloje 

v této části ložiska jsou třípatrové a mají nerovnovážná dna následkem vysokého obsahu 

síry. 

 

 

Obrázek 28 Lom ČSA Most[41] 

Makroskopický popis předpokládá, že toto uhlí je obohaceno převážně o Fe - 

disulfidy, převládající nad sulfáty. Krystaly pyritu se vyskytují v podobě prasklých vrstev 

nebo slojí, anebo jsou spíše navázány na jílovité vrstvy. Zde tvoří tenká zelenošedá místa. 

Sulfáty se utvářejí zvětráváním těchto pyritových částí. Rozklad disulfidů během období 

vysokých srážek dokazuje hlavně zvýšená kyselost důlní vody.  

Mikropetrogafická analýza vzorku byla uskutečněna v laboratořích Institutu 

geologického inženýrství, VŠB – TU Ostrava. Všechny analýzy byly provedeny na NU 2 

mikroskopu Carl Zeiss Jena v olejové imerzi za následujících podmínek: nD = 1,515, λ = 

546 nm a teploty o velikosti 20 °C.  

Obecně vzato můžeme vzorek stanovit jako vyšší třídu hnědého uhlí, vzácně byla 

zrna vytvořena vitrinitem. Planimetrická analýza určila ve vzorku následující macerálové 

podskupiny: podskupinu humotelinitu, humodetrinitu, humogelinitu. Jelikož planimetrická 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosteck%C3%A1_p%C3%A1nev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1n%C3%A9_hory


Ing. Eva Schmidtová: Aplikace bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans při flotaci uhlí 

56 
2013 

analýza byla provedena na originálním (nepraném) uhlí, musíme vzít v úvahu, že velké 

procento jednotlivých macerálů je irelevantní. Vzhledem k vysokému obsahu anorganické 

hmoty ve vzorku byly hodnoty zkreslené. Macerálová podskupina humotelinitu ve vzorku 

byla zastoupena textinitem a ulminitem, znázorněném na obrázku 29. Textinit byl 

mineralizován malými konkrecemi pyritu anebo jílovými minerály. Ulminit převládal nad 

textinitem. 

 

Obrázek 29 Ulminitové zrno 

Procentuální množství této podskupiny bylo 35,6 % (včetně anorganického 

materiálu) a 59,0 % v přepočtu na suchý vzorek. Humodetrinitová podskupina byla 

zastoupena zhruba ve stejném množství. Některá zrna obsahovala více attrinitu, jiná zase 

více denzinitu. Humodetrinit se často vyskytuje v zrnech, která byla vytvořena jílovými 

minerály. Jeho procentuální zastoupení bylo 8,7 % (včetně anorganického materiálu) a 

14,4 % v přepočtu na suchý vzorek. Macerálová podskupina humogelinitu byla utvořena 

korpohuminitovými a gelinitovými macerály. Některá gelinitová zrna byla poškozena 

vysycháním a prasklinami, viz obrázek 30. 

 

Obrázek 30 Textinit s gelinitem, trhliny 
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Vzácně byla ve vzorku gelovitinitová zrna. Zastoupení této podskupiny bylo 

16,1 % (včetně anorganické hmoty) a 26,6 % v přepočtu na suchý vzorek. Ve většině 

případů byla anorganická složka složena z jílových minerálů, které se vyskytovaly 

odděleně, anebo utvořily část samostatných macerálů. Jejich celkové množství bylo 36,3 

%. Pyrit byl zastoupen 3,3 %. Vytvořil jednotlivá zrna anebo se mineralizoval do uhelné 

hmoty. Často se také vyskytoval s jílovými minerály. 

5. 2 Metodika bioflotačních testů 

 Všechny uvedené vzorky uhlí byly testovány za stejných laboratorních podmínek. 

Testy jsem provedla v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství. Nejdříve jsem 

vzorky uhlí podrtila (pokud bylo třeba) v čelisťovém drtiči, následně rozemlela ve 

vibračním mlýně a použitím vibračního třídiče upravila zrnitost pod 0,5 mm (obrázek 31).  

   

Obrázek 31 Zleva: čelisťový drtič, vibrační mlýn, vibrační třídič (foto autorka) 

Takto připravené uhlí jsem si navážila po 150 gramech do osmi kádinek, kde jsem 

přidala 100 ml kultivačního média s naočkovanými bakteriemi Acidithiobacillus 

ferrooxidans (viz obrázek 32). Doba působení bakterií na uhlí byla postupně 15 minut, 30 

minut, 1 hodina, 3 hodiny, 5 hodin, 10 hodin, 24 hodin a 7 dní. Po uplynutí doby působení 

bakterií na uhlí jsem směs převedla do flotační cely, kterou jsem doplnila destilovanou 

vodou na objem 1 dm
3
. Obsah flotační cely jsem důkladně promíchala, nádobu nasadila na 

flotační přístroj VRF – 1 (viz obrázek 32), výrobek RD Příbram o objemu flotační cely 1 
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dm
3
, a zařízení uvedla do provozu. Následně probíhala doba agitace 1 minutu a po 30 

sekundách jsem přidala 500 g.t
-1

 flotačního činidla Montanol 551. Poté jsem spustila 

provzdušňovací zařízení a následujících 5 minut probíhala flotace (obrázky 33 a 34). 

Vytvořenou flotační pěnu jsem sbírala do kádinek, vznikl tzv. flotační koncentrát. Po 

dokončení flotace jsem zbytek obsahu cely převedla do kádinky, tzv. flotační odpad. Pro 

srovnání účinnosti bakterií na uhlí jsem také provedla flotaci slepého vzorku. Celkem 

vzniklo 9 koncentrátů a 9 odpadů. Každý koncentrát i odpad jsem po ukončení flotačního 

procesu zfiltrovala pomocí tlakového filtračního zařízení (viz obrázek 35) a vysušila v 

horkovzdušné sušárně při teplotě 90 °C.  

                                                

Obrázek 32 Flotační přístroj VRF – 1 (foto autorka)               Obrázek 33 Flotace černého uhlí (foto autorka) 

                                                         

Obrázek 34 Flotace hnědého uhlí (foto autorka)               Obrázek 35 Tlakové filtrační zařízení (foto autorka) 
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Po vysušení jsem jednotlivé vzorky zvážila a homogenizovala. Všechny takto 

upravené vzorky jsem postupně navážila po 1 g do porcelánových misek a nechala spálit 

v muflové peci. Na obrázku 36 vidíme vzorek před a po spálení v muflové peci. 

 

Obrázek 36 Vzorek před a po spálení v muflové peci (foto autorka) 

 Po spálení vzorků v muflové peci jsem vypočítala hodnoty výnosů a obsahu popela 

v jednotlivých koncentrátech a odpadech.  

Pro stanovení obsahu síry jsem použila postup uvedený v normě SN 44 1379 Tuhá 

paliva. Stanovení veškeré síry metodou Eschka. Podstatou zkoušky je zkušební podíl, který 

se důkladně promísený se směsí Eschka (obrázek 37) žíhá v oxidační atmosféře 

k odstranění spalitelné hmoty a převedení síry na sírany. Tyto jsou extrahovány roztokem 

kyseliny chlorovodíkové a stanoveny vážkově srážením chloridem barnatým. Zkušebními 

podíly jsou v tomto případě vysušené koncentráty a odpady mých vzorků uhlí po flotaci.  

 

Obrázek 37 Stanovení obsahu síry metodou Eschka (foto autorka) 
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5. 3 Rovnice pro stanovení hodnoty výnosu, obsahu popela a síry 

 Následujícími rovnicemi jsem vypočítala výsledky hodnoty výnosů (rovnice 11), 

obsahu popela (rovnice 12) a síry (rovnice 13) v jednotlivých koncentrátech a odpadech po 

bioflotačních testech černého, tak i hnědého uhlí. Dále také výpočty podání (vstupu) 

obsahu popela a síry (rovnice 14 a 15). 

 Výpočet výnosu: 

x
mm

m
v

OK

K

















 100

11

1

                 (11) 

v…Výnos v [%] 

m K1…Hmotnost koncentrátu 1 po vysušení v [g] 

m O1…Hmotnost odpadu 1 po vysušení v [g] 

 

 Výpočet obsahu popela: 

x
mm

mm
A 












 100

12

13

                    (12) 

A…Obsah popela v [%] 

m1...Hmotnost misky v [g] 

m2…Hmotnost misky s navážkou v [g] 

m3…Hmotnost misky po spálení v [g] 
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 Výpočet obsahu síry: 

 
x

m

mm
W

SOK

S 



1

32 42
01339,074,13 

              (13) 

WS…Obsah veškeré síry v [%] 

m1…Hmotnost zkušebního podílu v [g] 

m2…Hmotnost BaSO4 určená při vlastním stanovení v [g] 

m3…Hmotnost BaSO4 určená slepým pokusem v [g] 

ρ K2SO4…Hmotnostní koncentrace roztoku K2SO4 v [g.l
-1

] 

 

 Výpočet vstupu (Podání) obsahu popela: 

     xAvAvP OOKK  100
1111                (14) 

P…Podání (vstup) v [%] 

v K1…Výnos K1 v [%] 

A K1…Obsah popela v K1 v [%] 

v O1…Výnos O1 v [%] 

A O1…Obsah popela v O1 v [%] 
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 Výpočet vstupu (Podání) obsahu síry: 

     xWvWvP sOOKsK  100
1111

                                (15) 

 

P…Podání (vstup) v [%] 

v K1...Výnos K1 v [%] 

Ws K1…Obsah síry v K1 v [%] 

v O1…Výnos O1 v [%] 

Ws O1…Obsah síry v O1 v [%] 

 

5. 4 Výsledky bioflotačních testů 

5. 4. 1 Tabulky výsledků bioflotace uhlí KWK Marcel Polsko 

 V následujících tabulkách 5 – 13 uvádím výsledky bioflotace vzorku KWK Marcel 

Polská republika. 

Tabulka 5 KWK Marcel - doba působení bakterií 15 minut 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 77,29 

 

2,96 0,89 

O 22,71 4,53 1,31 

 

P 100 3,31 0,99 
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Tabulka 6 KWK Marcel – doba působení bakterií 30 minut 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 94,67 

 

2,77 0,91 

O 5,33 6,92 1,03 
 

P 100 2,99 0,92 

 

 
Tabulka 7 KWK Marcel – doba působení bakterií 1 hodina 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 46,90 

 

3,15 0,87 

O 53,10 3,89 0,98 

 

P 100 3,54 0,93 

 

 
Tabulka 8 KWK Marcel – doba působení bakterií 3 hodiny 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 55,04 

 

3,91 0,85 

O 44,96 4,38 1,03 

 

P 100 4,12 0,93 

 
Tabulka 9 KWK Marcel – doba působení bakterií 5 hodin 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 58,22 

 

2,96 0,92 

 

O 41,78 4,04 1,95 

P 100 3,41 1,35 

 

 
Tabulka 10 KWK Marcel – doba působení bakterií 10 hodin 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 59,14 

 

3,05 0,86 

O 40,86 4,07 1,56 

 

P 100 3,46 1,15 
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Tabulka 11 KWK Marcel – doba působení bakterií 1 den 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 69,37 

 

2,90 0,85 

O 30,63 5,44 1,23 

 

P 100 3,68 0,97 

 
 

Tabulka 12 KWK Marcel – doba působení bakterií 7 dní 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 61,02 

 

4,32 0,97 

O 38,98 4,80 1,01 

 

P 100 4,51 0,99 

 

 
Tabulka 13 KWK Marcel – vzorek bez bakterií 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 92,05 

 

2,84 0,88 

 

O 7,95 9,69 2,62 

P 100 3,39 1,02 

 

 

 

5. 4. 2 Grafické znázornění výsledků bioflotace uhlí KWK Marcel Polsko 

 Obrázky 38 – 40 ukazují grafické znázornění výsledků bioflotace uhlí KWK 

Marcel z Polské republiky. 
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Obrázek 38 Graf výnosů KWK Marcel po bioflotaci 
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Obrázek 39 Graf obsahu popela KWK Marcel po bioflotaci 
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Obrázek 40 Graf obsahu síry KWK Marcel po bioflotaci 

5. 4. 3 Tabulky výsledků bioflotace uhlí ČSA Karviná 

 V následujících tabulkách 14 – 22 uvádím výsledky bioflotace uhlí z lokality ČSA 

Karviná. 

Tabulka 14 ČSA Karviná - doba působení bakterií 15 minut 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 93,21 11,08 0,32 

O 6,79 83,62 0,84 

P 100,00 16,01 0,36 
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Tabulka 15 ČSA Karviná – doba působení bakterií 30 minut 

 

Produkt 

 

Výnos [%] 

 

Obsah popela[%] 

 

Obsah síry [%] 

K 89,89 8,57 0,32 

O 10,11 78,28 0,56 

P 100,00 15,62 0,34 

Tabulka 16 ČSA Karviná – doba působení bakterií 1 hodina 

Produkt 

 

Výnos [%] 

 

Obsah popela[%] 

 

Obsah síry [%] 

K 90,83 9,62 0,29 

O 9,17 83,23 0,42 

P 100,00 16,37 0,30 

 

Tabulka 17 ČSA Karviná – doba působení bakterií 3 hodiny 

 

Produkt 

 

Výnos [%] 

 

Obsah popela[%] 

 

Obsah síry [%] 

K 92,61 10,41 0,34 

O 7,39 83,84 0,51 

P 100,00 15,84 0,35 

 

Tabulka 18 ČSA Karviná – doba působení bakterií 5 hodin 
 

Produkt 

 

Výnos [%] 

 

Obsah popela[%] 

 

Obsah síry [%] 

K 93,42 11,73 0,33 

O 6,58 83,36 0,58 

P 100,00 16,44 0,34 
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Tabulka 19 ČSA Karviná – doba působení bakterií 10 hodin 

 

Produkt 

 

Výnos [%] 

 

Obsah popela[%] 

 

Obsah síry [%] 

K 92,39 10,22 0,28 

O 7,61 83,01 0,51 

P 100,00 15,76 0,29 

 

 

Tabulka 20 ČSA Karviná – doba působení bakterií 1 den 

 

Produkt 

 

Výnos [%] 

 

Obsah popela[%] 

 

Obsah síry [%] 

K 93,52 11,34 0,30 

O 6,48 82,00 0,68 

P 100,00 15,92 0,33 

 

Tabulka 21 ČSA Karviná – doba působení bakterií 7 dní 

 

Produkt 

 

Výnos [%] 

 

Obsah popela[%] 

 

Obsah síry [%] 

K 92,01 10,64 0,30 

O 7,99 76,86 0,43 

P 100,00 15,93 0,31 

 

Tabulka 22 ČSA Karviná – vzorek bez bakterií 

 

Produkt 

 

Výnos [%] 

 

Obsah popela[%] 

 

Obsah síry [%] 

K 95,52 12,79 0,30 

O 4,48 86,56 0,32 

P 100,00 16,09 0,30 
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5. 4. 4 Grafické znázornění výsledků bioflotace uhlí ČSA Karviná 

Obrázky 41 – 43 ukazují grafické znázornění výsledků bioflotace uhlí ČSA 

Karviná. 

 

Obrázek 41 Graf výnosů ČSA Karvinápo bioflotaci  

  

Obrázek 42 Graf obsahu popela ČSA Karviná po bioflotaci 
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Obrázek 43 Graf obsahu síry ČSA Karviná po bioflotaci 

 

5. 4. 5 Tabulky výsledků bioflotace uhlí Lom Jiří 

 V tabulkách 23 - 31 uvádím výsledky bioflotace uhlí Lom Jiří. 

Tabulka 23 Lom Jiří – doba působení bakterií 15 minut 

 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 30,31 14,31 3,49 

O 69,69 15,83 2,41 

P 100 15,37 2,74 
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Tabulka 24 Lom Jiří – doba působení bakterií 30 minut 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 45,55 17,97 2,93 

O 54,45 17,79 2,41 

P 100 17,87 2,64 

Tabulka 25 Lom Jiří – doba působení bakterií 1 hodina 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 25,75 18,54 3,06 

O 74,25 17,28 2,57 

P 100 17,60 2,7 

Tabulka 26 Lom Jiří – doba působení bakterií 3 hodiny 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 38,99 19,45 2,36 

O 61,01 19,71 2,30 

P 100 19,61 2,32 
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Tabulka 27 Lom Jiří – doba působení bakterií 5 hodin 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 48,17 14,66 3,07 

O 51,83 15,95 2,30 

P 100 15,3 2,67 

Tabulka 28 Lom Jiří – doba působení bakterií 10 hodin 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 44,68 19,12 2,46 

O 55,32 19,11 2,35 

P 100 19,11 2,4 

Tabulka 29 Lom Jiří – doba působení bakterií 1 den 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 35,54 19,03 2,52 

O 64,46 18,77 2,26 

P 100 18,86 2,35 
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Tabulka 30 Lom Jiří – doba působení bakterií 7 dnů 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 31,13 16,32 3, 09 

O 68,87 16,76 2,54 

P 100 16,62 2,71 

Tabulka 31 Lom Jiří – bez bakterií  

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 42,14 17,16 3,17 

O 57,86 17,14 2,59 

P 100 17,15 2,83 
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5. 4. 6 Grafické znázornění výsledků bioflotace uhlí Lom Jiří 

 Obrázky 44 – 46 ukazují grafické znázornění výsledků bioflotace uhlí Lom Jiří. 

 

Obrázek 44 Graf výnosů Lom Jiří po bioflotaci 

 

Obrázek 45 Graf obsahu popela Lom Jiří pobioflotaci  
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Obrázek 46 Graf obsahu síry Lom Jiří po bioflotaci 

 

5. 4. 7 Tabulky výsledků bioflotace uhlí Lomu ČSA Most 

 V tabulkách 32 - 40 jsou sepsány výsledky bioflotace uhlí Lomu ČSA Most.  

Tabulka 32 Lom ČSA Most – doba působení bakterií 15 minut 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 73,62 3,06 0,37 

O 26,38 3,72 0,42 

P 100 3,23 0,38 
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Tabulka 33 Lom ČSA Most – doba působení bakterií 30 minut 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 63,03 3,44 0,57 

O 36,97 4,12 0,64 

P 100 3,69 0,6 

Tabulka 34 Lom ČSA Most – doba působení bakterií 1 hodina 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 75,28 3,67 0,54 

O 24,72 4,18 0,60 

P 100 3,8 0,55 

Tabulka 35 Lom ČSA Most – doba působení bakterií 3 hodiny 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 58,95 3,3 0,52 

O 41,05 4,02 0,59 

P 100 3,6 0,55 
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Tabulka 36 Lom ČSA Most – doba působení bakterií 5 hodin 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 85,42 3,09 0,48 

O 14,58 5,6 0,72 

P 100 3,46 0,52 

Tabulka 37 Lom ČSA Most – doba působení bakterií 10 hodin 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 59,47 3,3 0,48 

O 40,53 3,81 0,42 

P 100 3,51 0,46 

Tabulka 38 Lom ČSA Most – doba působení bakterií 1 den 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 32,66 3,33 0,45 

O 67,34 3,35 0,40 

P 100 3,34 0,42 
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Tabulka 39 Lom ČSA Most – doba působení bakterií 7 dní 

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 62,07 2,89 0,43 

O 37,93 3,75 0,51 

P 100 3,22 0,46 

Tabulka 40 Lom ČSA Most – bez bakterií  

Produkt Výnos [%] Obsah popela[%] Obsah síry [%] 

K 70,26 3,14 0,33 

O 29,74 4,05 0,34 

P 100 3,41 0,33 
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5. 4. 8 Grafické znázornění výsledků bioflotace uhlí Lomu ČSA Most 

 Obrázky 47 – 49 ukazují grafické znázornění výsledků bioflotace uhlí Lomu ČSA 

Most. 

 

Obrázek 47 Graf výnosů Lom ČSA Most po bioflotaci 

 

Obrázek 48 Graf obsahu popela Lom ČSA Most po bioflotaci 
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Obrázek 49 Graf obsahu síry Lom ČSA Most po bioflotaci 
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6. Závěr 

Cílem předložené disertační práce byla aplikace bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans při flotaci uhlí a posouzení, zda a jaký mají tyto bakterie vliv na metodu 

flotace. Cílem mé práce bylo zkoumat metodu tzv. „bioflotace‟, která se liší od klasické 

flotace tím, že je do flotační soustavy zavedeno kultivační médium s obsahem aktivní 

kultury bakterií, v mém případě to byly bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Klasická 

trojfázová flotace byla tedy obohacena o čtvrtou fázi – biofázi.  

 Bylo studováno působení mikroorganismů Acidithiobacillus ferrooxidans na 

obsahy popela a síry ve vzorcích uhlí při různé době působení na flotační rmut. Doba 

působení bakterií na vzorky uhlí byla postupně 15 minut, 30 minut, 1 hodina, 3 hodiny, 5 

hodin, 10 hodin, 1 den a 7 dní. Ve své práci jsem se zaměřila na „bioflotaci‟ čtyř vzorků 

uhlí z odlišných lokalit a s různě vysokým obsahem síry. V rámci práce byly provedeny 

testy na dvou vzorcích černého uhlí – důl KWK Marcel Polská republika, důl ČSA 

Karviná, a dvou vzorcích hnědého uhlí – lom Jiří Sokolov, lom ČSA Most. Flotace 

hnědého uhlí byla provedena v rámci získání co největší vědomosti ohledně chování 

bakterií a jejich účinku na testované uhlí.  

Na základě zjištěných výsledků mohu konstatovat, že bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans výrazně ovlivňují flotaci.  

Nejlepších výsledků se dosáhlo u flotace černého uhlí z dolu KWK Marcel. Z 

prvotních výsledků flotačních testů vyplynulo, že aplikací bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans na vzorku uhlí z této lokality je možné výrazně snížit obsah popela ve 

flotačních koncentrátech. Pokud se jedná o snížení obsahu síry, zřejmě se jedná o uhlí se 

submikronovým pyritem, protože jeho odstranění je velice komplikované a odstranění síry 

z flotačních koncentrátů je nepatrné, cca do 20 %.  

U flotace černého uhlí z dolu ČSA Karviná již výsledné hodnoty neukazují velký 

rozdíl mezi flotací a bioflotací v případě obsahu popela v koncentrátu. Bakterie ale výrazně 

ovlivnily obsah síry ve flotačním koncentrátu. Důvodem může být, že se jedná o kvalitní 

koksovatelné uhlí s malým obsahem síry.  
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Hnědé uhlí je druh méně kvalitního uhlí, používaného především jako palivo, 

k flotaci ho nevyužíváme. Přesto se po bioflotačních testech vzorků hnědého uhlí z lomu 

Jiří Sokolov a z lomu ČSA Most ukázalo, že i v tomto případě bakterie výrazně ovlivnily 

obsah popela a síry ve flotačních koncentrátech. 

Provedené experimenty prokázaly možnost využití bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans při flotaci uhlí. Metoda „Bioflotace‟ se tedy ukazuje jako účinná metoda ve 

zpracování uhlí, můžeme ji zařadit mezi tzv. technologie „Clean Coal Technology‟, a je 

vhodné ji nadále zkoumat a zdokonalovat. Budoucnost této metody závisí na pokroku 

technologie biologických procesů ve zpracování nerostů.  
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