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Anotace 

Diplomová práce poukazuje na technicko technologické postupy, které umožňují 

zpracovávat hnědá uhlí s vysokým obsahem síry, která jsou v původním stavu 

nepoužitelná a neprodejná na palivovém trhu, na použitelná paliva pro výkonově malé a 

střední tepelné spotřebiče, které nejsou odsířené. Výzkum se zabýval biologickou 

předúpravou vysokosirnatého hnědého uhlí aplikací baktérií 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 a po spálení z něho vyrobených briket, je možné připravit palivo, 

které téměř vyhovuje platným normám. 
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Summary 

This graduation thesis points to technological procedures that support brown coal 

with a high sulphur content processing. Brown coal with a high sulphur content is 

unusable and unsalable for a fuel market. The research is occupied with biological 

pretreatment of brown coal with a high sulphur content by the help of bacteria 

Acidithiobacilus ferroxidans and its possibilities to remake into blending fuel – 

ecological pellets, which could suit valid standards. Results proved that with biological 

pretreatment is possible to remove about 50% of sulphur from the coal, and after burning 

pellets made from this coal is possible to make the fuel which almost suits valid 

standards. 
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1. Úvod 

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

složeno hlavně z uhlíku, vodíku a kyslíku, obsahuje však také další chemické prky – 

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 světové výroby elektřiny (40%) využívá 

spalování uhlí, které probíhá v klasických uhelných respektive v tepelných elektrárnách. 

Zásoby fosilních paliv nám ale znatelně ubývají. V případě ropy, kdy se 

předpokládají objevy nových a velkých ložisek na dně moří a zemního plynu, který je 

možno nahradit methanem, to není až tak aktuální. V případě uhlí jsou však nějaké 

zásadnější objevy velice nepravděpodobné. Proto bychom měli začít využívat i palivo 

(uhlí) dříve nevyužité. Jako je tomu v případě vysokosirnatého uhlí. 

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, jejíž cílem je odstranění nežádoucí síry buď před procesem jeho spalování, anebo 

odsíření spalin z výroby elektrické energie v tepelných leptárnách.  

V dnešní době přicházejí do popředí chemické, biotechnologické a kombinované 

postupy desulfurizace uhlí využívající především thionové bakterie schopné oxidovat 

síru a železo. 
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2. Cíl práce 
Cílem práce je pomocí metody bakteriálního loužení  a následné briketizaci 

vysokosirnatého hnědého uhlí připravit palivo – ekologické brikety, které by vyhovovalo 

platné legislativě vztahující se k pevným palivům a ochraně ovzduší.  
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3. Charakteristika uhlí 
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. 

3. 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 milióny let a skončila před 286 milióny 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 služkou 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. 

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 

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 
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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 [36]. 

 

3. 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. 

3. 2. 1. 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. 

• 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 
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• 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. 

3. 3. 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.  

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. 

3. 3. 1. Macerály a macerálové skupiny 

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 
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v mikroskopickém určení macerálů jsou označovány jako submacerály (macerálový typ) 

viz tabulka 1. 

Tabulka 1 Rozdělení macerálových skupin, macerálů a submacerálů u černého uhlí 

podle ČSN ISO 7404-1 (1996) 

 

Rozlišitelnost macerálů úzce souvisí se stupněm prouhelnění. Největší rozdíly jsou 

mezi macerály nízkého stupně prouhelnění. Při zvyšování stupně prouhelnění 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 [10, 11]. 
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Přehled macerálů, macerálových skupin a podskupin u hnědého uhlí je uveden 

v tabulce 2. 

Tabulka 2 Klasifikace macerálů měkkých a matných hnědých uhlí podle ST SEV 

5431 – 85 (1985) 
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4. Bakteriální loužení uhlí 

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: 

• 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 i metodu bakteriálního loužení. Naše energetika 

vychází především ze spalování tuhých paliv, je proto aktuální zaobírat se kromě 

klasických metod odsiřování i výzkumem nových a ekologicky nezávadných metod. 

Jednou z nich je metoda bioloužení. 

4.1. Formy vystupování síry v uhlí 

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 [9], 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 
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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. 

• 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 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). 
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Obrázek 1 ukazuje model chemické struktury uhlí (Wise, 1981), na kterém je 

znázorněno uspořádání a velikost pyritových zrn. Síra označen 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 

organické síry je také vázaná v aromatickém jádře nebo v alkylových skupinách. Proto 

není pyrit žádnou integrální složkou chemické struktury uhlí [10, 11]. 

 

Obrázek 1 Chemická struktura uhlí  

 

Beyer (1987) se podrobně zabýval vlivem zrnitosti a tedy i procesem aplikace 

bakteriálního loužení na odsiření uhlí. K odsiřování uhlí aplikoval bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Můžeme tvrdit, že úspěšnost bakteriálního procesu závisí 

na odstranění pyritových zrn z uhlí, jakož i na množství naadsobovaných bakterií na 

povrchu uhlí a na počtu mikro i makropórů. Po důkladném prostudování uhlí zjistíme, že 

částečně se pyritová zrna vyskytují na povrchu uhelného zrna, a částečně jsou vtroušena 

uvnitř. Pokud zrno obsahuje makropóry, může přes ně k vnitřně vtroušenému pyritu 

proniknout kromě Fe2(SO4)3 i bakteriální kultura, která pyrit z uhlí dokáže vyloužit. 

Pokud zrna uhlí obsahují mikropóry, jejich průměr je menší než průměr bakteriálního 

těla, projde k zrnu pouze roztok  Fe2(SO4)3 a proces se tak značně prodlužuje. Zrna pyritu 
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nelze použít, je – li zrno v uhlí vtroušeno tak, že k němu nevedou ani mikro ani 

makropóry.  

4.2. Teorie bakteriálního loužení uhlí 

Myšlenka použít uhlí jako substrát pro mikroorganismy není nová. „Mikrobiologie 

uhlí‟ byla zkoumána již na počátku 20. století (Potter, 1908; Schröder, 1914; Fischer, 

1932). Taktéž studie realizované Rogoffem [30] naznačily, že mikroorganismy jsou 

schopné s uhlím vzájemně reagovat. Výsledky výzkumu v této oblasti umožnily 

konstatovat, že různé mikroorganismy jsou schopné napadat různé typy uhlí a částečně je 

rozkládat na nízko molekulární produkty [8, 29]. 

Uhlí jako mikrobiologický substrát se nevyskytuje ve formě molekul, které mohou 

projít buněčnou membránou mikroorganismů. Proto je biologický rozklad uskutečnitelný 

pouze mimobuňkovými mechanizmy anebo volnými biokatalyzátory – enzymy, které 

jsou metabolickými produkty mikroorganismů. 

V porovnání s konvenčními termochemickými procesy degradace poskytují 

mikrobiální procesy několik atraktivních výhod. Tyto procesy probíhají při nízkém tlaku 

a teplotě, tudíž není třeba dodávat velkou energii. Mnoho technických a komerčních 

problémů degradace uhlí bude pravděpodobně možné eliminovat. Biotechnologické 

procesy tak mohou umožnit ekonomickou produkci nových výrobků z uhlí [10]. 

4. 2. 1. Bakteriální loužení 

Bakteriální loužení, označované jako biologické nebo mikrobiologické, je 

procesem rozpouštění kovů z hornin za katalytického působení bakterií. Přímým 

důsledkem biologicko – chemických reakcí je porušení struktury původního materiálu 

extrakcí některých prvků až po úplnou degradaci struktury a následnou transformaci ne 

kvalitativně odlišné nové sloučeniny – sekundární materiál. V tabulce 3 jsou uvedeny 

některé mikroorganismy účastnící se rozpouštění kovů. 

Tento proces probíhá v přírodě již od dávné minulosti a už v minulých stoletích 

byla extrahována měď z důlních vod přirozeným loužícím pochodem. Prvními známými 

autory, kteří se r. 1922 zbývali mikrobiologickou extrakcí kovů, byli Rudolfs a 

Holbroner. Trvalo však ještě čtvrt století (do roku 1947) než se touto myšlenkou začali 

vážně zabývat Colmer a Hinkel a z uhelných drenážních vod izolovali mikroorganismus 
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oxidující železo s názvem Acidithiobacillus ferrooxidans. Spolu s bakteriemi druhu 

Acidithiobacillus thiooxidans, izolovanými Waxmannem a Joffem v r. 1922, se staly 

základními mikroorganismy v procesu loužení [11, 7, 33]. 

 

Tabulka 3 Výběr mikroorganismů ovlivňujících vyluhovatelnost kovů  

 

 

4. 2. 2. Rod Acidithiobacillus     

Bakterie rodu Acidithiobacillus patří spolu s dalšími čtyřmi rody do čeledi 

Thiobacteriaceae a ta je podle Breeda řazena do řádu Pseudomonales. Jde o bakterie 

morfologicky i biologicky velmi podobné. Bakterie Acidithiobacillus jsou nejvíce aktivní 

při rozouštění kovů. 

Jsou to drobné tyčinky 0,5 x 1 – 1,5 μm se zaobleným konci, nespirálující, 

gamnegativní. Bakterie v mladé kultuře jsou pohyblivé, mají jeden polární bičík, který 

stará kultura ztrácí.  

Všechny druhy rodu Acidithiobacillus využívají jako energetický zdroj síru nebo 

její do určité míry redukované, anorganické sloučeniny. Konečným produktem oxidace 

těchto sloučenin je síran. Některé druhy jsou za určitých podmínek schopny akumulovat 
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síru nebo polythionáty. Pouze jeden, Acidithiobacillus ferrooxidans, je schopen získávat 

energii oxidací dvojmocného železa na trojmocné. Většina bakterií rodu 

Acidithiobacillus jsou autotrofní organismy, vyžadující jako zdroj uhlíku pouze CO2 

z atmosféry. Zdrojem dusíku jsou pro thionové bakterie amonné soli, jen výjimečně 

dusičnany či dusitany. Vlastnosti rodu Acidithiobacillus jsou uvedeny v tabulce 4 [11]. 

Tabulka 4 Rozdělení thionových bakterií podle fyzilogigických vlastností 

 

4. 2. 3. Acidithiobacullus 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 [33]. 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 Fe2+. 

Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii k udržení vnitřní organizace a pro udržení 

životních pochodů oxidací podle rovnice 1, 2: 
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Fe2+  —>  Fe3+ + e- + 11,3 kcal.mol-1               (1) 

 

Je – li Fe2+ v roztoku v podobě FeSO4 [10]: 

 

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

 

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. 2. 4. Metabolismus bakterií Acidithobacullus 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 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) 

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

cyklu viz obrázek 2 [11]. 
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Obrázek 2 Schéma metabolismu bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans  

4. 2. 5. Morfologie buňky Acidithiobacullus 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, nespirálující, 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. Buňky se 

rozmnožují příčným dělením. Stavba buňky bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans je 

znázorněna na obrázku 3 a na obrázku 4. 
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Obrázek 3 Stavba těla bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans 

 

Obrázek 4 Acidithiobacillus ferrooxidans na snímku z elektronového mikroskopu 

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 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 
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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 vodní 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 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 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.  

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 [11]. 

4. 2. 6. Faktory ovlivňující činnost Acidithiobacillus ferrooxidans 

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

optimální podmínky, neboli faktory ovlivňující činnost bakterií. Tyto faktory můžeme 

rozdělit do následujících skupin: 
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• 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 [2]. 

• 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 

Cidithiobacillus ferrooxidans hynou. V důlních vodách se vyskytují při 

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 Fe2+ --> Fe3+ + 

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, 
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obsahujícího také vodou rozpustné fosfáty, thiomočovinu a jejich směsi 

v množství 0,01 – 10 g.l-1 [11]. 

• 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 

108 buněk v 1 cm3  [32]. 

4. 3. Mechanizmus oxidace pyritu 

Ve čtyřsložkové soustavě obsahující sulfid, kapalné kyselé extrační médium, 

biologický materiál – buňky bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a vzduch, dochází 

k dějům, které jsou schématicky znázorněny na obrázku 5. 

 

 

Obrázek 5 Děje probíhající při biologicko – chemické oxidaci sulfidu 
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Mechanismus oxidace sulfidů mikroorganismy lze rozdělit na přímou a nepřímou 

cestu [11]. 

4. 3. 1. Přímá cesta 

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

nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v několika enzymaticky katalyzovaných 

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

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

prostředí disociován a takto uvolněný sulfidový anion mohl vstoupit do metabolismu 

bakterie: 

MeS --> Me2+ + S2-                                                            (3) 

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

S2- + 2 O2 --> SO4
2-                                                            (4) 

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

další disociaci nerozpustného sulfidu. Podmínkou reakce je přísun kyslíku.  

MeS + 2 O2 --> MeSO4                                                  (5) 

Jako příklad uvedeme oxidaci pyritu, který je hlavním nosným minerálem 

nežádoucí síry v uhlí [3]: 

2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O --> 2 H2SO4 + 2 FeSO4               (6) 

 

4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4 --> 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O               (7) 

4. 3. 2. �epřímá cesta 

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

nebo koncovými produkty metabolismu mikroorganismů. Podstatou nepřímého loužení 

je oxidace substrátu síranem železitým za vzniku síranu extrahovaného kovu, síranu 

železnatého a u sulfidů také elementární síry. Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans 

opakovaně oxidují dvojmocné železo na trojmocné. Tyto přeměny probíhají čistě 

chemicky při aerobních i anaerobních podmínkách dle následujících rovnic: 

MeS + 2 Fe3+ + H2 + 2 O2
 --> Me2+ + 2 Fe2+ + SO4

2- + 2 H+ (8) 
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Pyrit [11]: 

FeS2 + Fe2(SO4)3 ���� 3 FeSO4 + 2 S0 (9) 

Mechanizmus oxidace sulfidů je schématicky znázorněn na obrázku 6. Úspěšnost 

bakteriálního loužení závisí na zpřístupnění pyritových zrn v uhlí, a také na množství 

neadsorbovaných bakterií na povrchu uhlí a na počtu mikro a makro pórů v uhlí.  

 

Obrázek 6 Princip bakteriální desulfurizace uhlí 
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5. Teorie briketování 

Briketování je mechanický proces skusování jemnozrnných materiálů pod tlakem, 

při kterém se nemění chemické složení výchozích surovin. Briketovací lis stlačuje 

materiál v lisovací formě, díky tomu se jemnozrnné částice přibližují a působením 

vazebných sil se spojují do hrubozrnného agregátu – brikety. Tvar a rozměr brikety je 

dán tvarem rozměrem lisovací formy.  

Briketování je nejrozšířenější v uhelném průmyslu, ale našlo také uplatnění 

v průmyslu chemickém anebo farmacii.  

5. 1. Vazby a vazebné síly při briketování 

Průběh zkusovění jemnozrnných materiálů a pevnost konečných produktů je 

ovlivněna mechanismem působení a velkostí vazebných sil, které vznikají v důsledku 

změn, které v soustavě probíhají [23]. 

Při tvarování dané soustavy se uplatňují následující typy vazeb: 

• Vazba v důsledku adhezních sil bezprostředně mezi zrny 

• Vazba pomocí kapaliny nízké viskozity 

• Vazba pomocí kapaliny vysoké viskozity 

• Vazba můstky 

• Vazba v důsledku tvaru zrn 

Podíl jednotlivých druhů vazeb na celkové pevnosti brikety může být různý a je 

ovlivňován různými faktory. Z výzkumů a teoretických rozborů vyplývá, že s klesajícím 

rozměrem zrn roste pevnost brikety. Z obrázku 7 plyne, že podíl jednotlivých typů vazeb 

na celkové pevnosti brikety je úměrný velikosti zrn, tedy velikosti pórů.  
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Obrázek 7 Vazebné síly a mez pevnosti skusovaných materiálů v závislosti na 

zrnitosti 

Protože zrnitost, mechanické vlastnosti a fyzikálně – chemický charakter materiálů 

je z hlediska pružnosti a pevnosti různorodý, pevnost syrových briket je většinou nízká, a 

proto se v některých případech přidávají na zvětšení pevnosti pojiva. V současnosti 

rozdělujeme briketování na: 

• Bez pojiva 

• S přídavkem pojiva 

Na zvýšení mechanických vlastností briket slouží i různé metody zpevňování, které 

rozdělujeme na: 

• Vysokoteplotní (spékání) 

• Nízkoteplotní (fyzikálně – chemické reakce) 

 Každý materiál, který chceme briketovat, má své specifické vlastnosti, které 

v menší či větší míře ovlivňují briketovatelnost. V tabulce 5 je klasifikace materiálů dle 

jejich briketovatelnosti (Lurje). Volba způsobu briketování závisí na struktuře, zrnitosti, 

mechanických a fyzikálně – chemických vlastnostech složení briketovaného materiálu 

[21, 23].  
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Tabulka 5 Klasifikace materiálů podle briketovatelnosti 

 

5. 2. Briketování uhlí 

Využití jemného – prachového uhlí, suchého anebo vlhkého, které představovalo 

v minulosti odpad, bylo nevyhnutelné. Nástupem rozvoje energetiky a zdokonalením 

spalovacího procesu úloha briketování do určité míry poklesla. Na druhé straně dostalo 

briketování novou úlohu, vyrábět brikety pro použití například pro účely zpracování 

hnědého uhlí, nebo na polokoks a metalurgický koks. 

U hnědého uhlí dochází k drcení za účelem následného briketování, u černého se 

s touto operací nesetkáme, protože by to bylo znehodnocení černouhelné substance [21, 

23]. 

5. 2. 1. Vlastnosti hnědého uhlí z hlediska briketování 

Formánek rozdělil hnědé uhlí roku 1929 podle fyzikálně – chemických vlastností 

na dvě skupiny: 
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• Hnědé uhlí měkké: má malou pevnost a je možné ho rozdrtit v ruce. 

Obsahuje 30 – 60 % vody a bez úpravy je tedy málo cenným palivem. Je 

však vhodné pro zušlechtění fyzikálně – chemickou cestou (extrakcí), 

termickou cestou (sušení) a termicko – mechanickou (briketování). 

Nejdůležitějším představitelem této skupiny uhlí je hnědé uhlí e zemitým 

lomem, které je velmi dobře briketovatelné bez přísady – pojiva. V ČR se 

vyskytuje v okolí Chebu a na Sokolovsku. 

• Hnědé uhlí tvrdé: obsahuje méně vody, a je proto i v nezušlechtěném stavu 

vhodnějším palivem. Je pevnější a bez pojiva hůře briketovatelné, vyžaduje 

vyšší lisovací tlaky a zpravidla zvláštní úpravu před briketováním. 

Hnědé uhlí se skládá z vody, popela a hořlaviny. 

Popel snižuje hodnotu paliva a jeho výhřevnost. V uhlí používaném na briketování 

by neměl, v přepočtení na hlušinu, mít vyšší obsah než 5 – 8 %. Popel je zvláště důležitý 

při výrobě karbonizačních briket, protože odplyňováním briket klesá podíl hořlaviny a 

stoupá obsah popela, který se koncentruje v polokoksových briketách. Popel je v hnědém 

uhlí ve dvojí formě – vlastní popeloviny (organické zbytky) a popeloviny cizí (hlína, 

písky, různé soli).  

Hořlavina hnědého uhlí je organickou substancí skládající se z [21]: 

• Bitumenů: voskové a pryskyřičné látky rozptýlené v uhelné hmotě, 

extrahovatelné organickými rozpouštědly (benzol, alkohol aj.). Bitumen je 

snadno tavitelná složka uhlí a měkne při poměrně nízkých teplotách. 

• Volných huminových kyselin: látky, které je možno rozpustit solným nebo 

draselným louhem. Zvyšují briketovatelnot hnědého uhlí. 

• Organických zbytků: nerozpustný podíl hnědého uhlí. 

Nejdůležitější vlastnosti pro briketování uhlí jsou: 

• Optimální obsah vody  briketovaném uhlí (6 - 8%) 

• Obsah bitumenu v uhlí 

• Obsah popela a petrografických složek 
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• Zrnitost lisovaného uhlí pod 6 mm a tvrdost 

5. 2. 2. Teorie briketovatelnosti uhlí  

Příčiny soudržnosti při lisování uhlí bez pojiva jsou vysvětlovány různými 

teoriemi: 

• Scheithauerova teorie bitumenní: nejstarší, pokládá za vlastní příčinu 

vazby jednotlivých zrn v briketě obsah bitumenu a tvrdí, že ohřátím uhlí 

vznikajícím při náhlém stlačení uhlí v lisovací formě, bitumen měkne a 

působí jako tmel spojující jednotlivá zrnka uhlí. Při dnešní znalosti 

fyzikálních pochodů briketování tato teorie neobstojí, protože při lisování se 

nedosahuje teplot nutných ke změknutí bitumenu. 

• Kegelova teorie molekulárních povrchových sil: vazbu částic v briketě 

způsobují molekulární povrchové síly na zrnech brikety, ovšem pouze 

tehdy, když jsou povrchy uhlí velmi blízko. Z této teorie později vzešla 

kapilární teorie vypracovaná Jetelem a Fritzschem. V této teorii bereme 

v úvahu i kapilární síly, vodě se nepřisuzuje jen úloha kluzkého média.  

• Chemická teorie: briketovatelnost uhlí je přímo úměrná obsahu volných 

huminových kyselin v uhlí.  

• Koloidní Agdeova teorie: označuje molekulární přitažlivé síly jako van der 

Waalsovy kohezní síly. Vlivem lisovacího tlaku nastává uvnitř a na povrchu 

zrnek přeskupení, usměrnění koloidů do paralelního stavu.   

Briketování uhlí s pojivy se využívá, až na malé výjimky, jen při briketování 

černého uhlí [23].   

5. 3. Lisování  

Lisování je základním článkem technologického procesu briketování. Dochází ke 

stlačování směsi, přičemž zvyšující se hodnota měrného tlaku zvyšuje hodnotu 

relativního slehnutí a s jejím růstem roste i mechanická pevnost brikety. 

5. 3. 1. Lisovací proces 

Při lisování nastává nejprve zhušťování uhlí ve vrstvách u lisovací plochy a 

postupuje dále k dalším vrstvám, kde zhuštění uhelné hmoty se vzdáleností od lisovací 



Bc. Eva Schmidtová: Aplikace bioloužení a briketování při využití vysokosirnatého uhlí 

2009  27 

plochy ubývá. Z tohoto důvodu je výhodné dvoustranné lisování, protože se dosáhne 

vyššího efektu zhutnění při nižším tlaku. U jednostranného lisování dosáhneme stejného 

výsledku, ale musíme vynaložit vyšší tlak. Příklad jednostranného a dvoustranného 

lisování je uveden na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 Rozložení napětí a hustoty v briketě při jednostranném lisování (a) a 

dvojstranném lisování (b) 

V lisovaném uhlí dochází k přeskupení zrn. Čím menší je toto přeskupení, tím je 

lisování snadnější. Je tedy optimální, jestliže jsou mezery mezi většími zrny vyplněny 

zrny menšími tak, aby žádné zrno nebylo rozdrceno. Deformační efekt zvyšuje 

energetické nároky, z těchto důvodů je účelné vibrační lisování. 

Při lisování, zejména při lisování bez pojiva, by se měly povrchové plochy zrn 

dotýkat co největší plochou. Jemnozrnný materiál vyžaduje vyšší lisovací tlaky, ale 

pevnost výlisků je větší. 

Při uvolnění lisovacího tlaku dochází k vnitřnímu napětí brikety a může dojít 

k popraskání [23]. 

5. 3. 2. Lisovací stroje    

Lisovací stroje jsou zařízení, která zabezpečují realizaci teoretických závěrů 

v praxi. Z hlediska funkce je dělíme na periodicky a kontinuálně pracující. Z hlediska 

tvaru lisovací formy je dělíme na: 

• Lisy se zavřenou formou s oboustranným lisováním 

• Lisy s otevřenou lisovací formou se zúžením ve směru lisování 

• Lisy se zavřenou formou a jednostranným otáčením 

• Lisy válcové 
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• Lisy prstencové    

Lisy s vícestranným stlačením se v běžných technologiích nepoužívají.  

Nejjednodušší jsou laboratorní ruční, mechanické, nebo hydraulické lisy se 

zavřenou formou s jednostranným lisováním, které se využívají při výzkumných pracích. 

Dle účelu dále lisy dělíme na: 

• Briketovací lisy 

• Lisy na formování žáruvzdorných materiálů 

Na obrázku 9 je uveden příklad lisu používaného k lisování uhlí. Tento lis, nazvaný 

podle svého tvůrce Exnerův, slouží k briketování hnědého uhlí, hlavně uhlí měkkého 

[23]. 

 

Obrázek 9 Pásový razidlový lis (a) a jeho lisovací program (b) 
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6. Experimentální část    

Cílem práce je poukázat na technicko - technologické postupy, které umožňují 

zpracovávat hnědá uhlí s vysokým obsahem síry, (která jsou v původním stavu 

nepoužitelná a neprodejná na palivovém trhu) na použitelná paliva pro výkonově malé a 

střední tepelné spotřebiče, které nejsou odsířené. Výzkum se zabýval biologickou 

předúpravou vysokosirnatého hnědého uhlí aplikací baktérií 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.  

6. 1. Odebrání vzorku  

Mostecká uhelná a. s. (MUS) je základem energetické Skupiny Czech Coal a 

v objemu těžby je druhým největším producentem hnědého uhlí v ČR. Obrázek 10 nám 

ukazuje mapu Skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji. Na žádost VÚHU a. s., byl v dubnu 

2008 odebrán vzorek uhelné hmoty s vysokým obsahem síry z třetí části lomu ČSA, 

obrázek 11. Uhelné sloje v této části ložiska jsou třípatrové a mají nerovnovážná dna 

následkem vysokého obsahu síry. 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. 
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Obrázek 10 Společnosti a významná zařízení Skupiny v Ústeckém kraji (2006) 

 

Obrázek 11 Zásoby hnědého uhlí v hlavních lokalitách Mostecké uhelné a. s. 

(prosinec 2006) 
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6. 2. Mikropetrologická charakteristika vzorku uhlí 

Mikropetrogafická analýza vzorku byla uskutečněna v laboratořích Institutu 

Geologického Inženýrství , VŠB – Technické univerzity 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 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 12. Textinit byl 

mineralizován malými konkrecemi pyritu anebo jílovými minerály. Ulminit převládal 

nad textinitem. 

 

Obrázek 12 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, které byly vytvořeny jílovými minerály. Jeho procentuální zastoupení bylo 

8,7% (včetně anorganického materiálu) a 14,4% v přepočtu na suchý vzorek. 
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Macerálová podskupina humogelinitu byla utvořena korpohuminitovými 

a gelinitovými macerály. Některá gelinitová zrna byla poškozena vysycháním 

a prasklinami, viz obrázek 13. 

 

Obrázek 13 Textinit s gelinitem, trhliny 

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 případech 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. 

 6. 3. Bakteriální loužení vzorku 

K bakteriálnímu loužení byl použit pěti litrový skleněný air-lift bioreaktor, který 

byl upraven podle výzkumů firmy Deutsche Montan Technologie GmbH, Essen, do 

kterého byly po jeho sterilizaci přivedeny vzorky uhlí a médim 9K bez FeSO4. Po hodině 

míchání a homogenizace suspenze byla do reaktoru přidána bakteriální kultura 

Acidithiobacilus ferrooxidans o objemu 500. Předem namnožená kultura 

Acidithiobacilus ferrooxidans byla dovezená z Mikrobiologického ústavu Brno. 

Koncentrace bakterií, které se účastnily procesu bakteriální oxidace, byla 109 v 1 ml 

bakteriálního roztoku. Promíchávání a současně i provzdušnění suspenze bylo zajištěno 

pomocí napojení na air-lift bioreaktoru na akvarijní čerpadélko.  Vzorek byl udržován při 

pokojové teplotě, nebyl nijak ohříván. pH prostředí bylo měřeno laboratorním pH 

metrem WTW pH 330 a bylo v průběhu celého pokusu (28 dní), udržováno na optimální 

hodnotě 1,8 – 2,2. K regulaci pH bylo použito 10 N H2SO4 = 5 mol-1  H2SO4. 
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Vzorky k analýze byly odebrány před i po bioloužení. Suspenze byla přefiltrována 

a filtrační koláč promyt 100 ml 1 N HCl a 200 ml destilované vody. Poté byly vzorky při 

60°C teplotě vysušeny a podrobeny mineralogicko – petrografické analýze, za účelem 

sledování charakteru uhelného vzorku po bakteriálním loužení. Vzorek uhelné hmoty byl 

také podroben chemické analýze ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a. s., Most 

(VÚHU a. s.). 

6. 3. 1. Výsledky bakteriálního loužení a charakter vzorku po bioloužení 

Tabulka 6 uvádí výsledky bakteriálního loužení vzorku hnědého uhlí z ČSA. 

Z výsledků vyplynulo, že po jednom měsíci loužení je možno odstranit z uhlí okolo 50% 

celkové síry, 66% pyritické síry a 55% sulfátové síry. Odstranění organické formy síry 

dosáhlo pouze okolo 7%. Výsledky experimentu zřetelně ukazují, že kultura 

Acidithiobacilus ferrooxidans není vhodná k desulfurizaci organické síry. 

 

Tabulka 6 Výsledky bakteriálního loužení 

 
Před loužením Po loužení Stupeň desulfurizace 

Síra 
(%) (%) (%) 

St 3,09 1,56 49,51 

Spyritic 1,67 0,57 65,87 

Sorganic 0,73 0,68 6,85 

Ssulphate 0,69 0,31 55,07 

 

V případě vzorku hnědého uhlí byla podskupina humotelinitu po bakteriálním 

loužení zastoupena textinitem a ulminitem. Ulminit nepatrně převažoval. Některá zrna 

představují přechod mezi oběma minerály. Obrázek 14 ukazuje zrno texto-ulminitu. 

Procentuální zastoupení této podskupiny bylo 39,4% (včetně anorganické hmoty) a 

60,8% v přepočtu na suchý vzorek.  
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Obrázek 14 Zrno texto-ulminitu 

Podskupina humodetrinitu byla stejnoměrně tvořena attrinitem a denzinitem. Tyto 

macerály jsou často součástí zrn minerálů, převážně jílů. Podíl v procentech této skupiny 

byl 10,1% (včetně anorganické hmoty) a 15,7% přepočtené suché hmoty. Macerálové 

složení této podskupiny je tvořeno korpohuminitem a gelinitem. Některá zrna byla více 

rosolovitá, díky přeměně na vitrinit. Procentuální zastoupení včetně organické hmoty 

bylo  15,2% a 25,5% v přepočtu na suchý vzorek. Výskyt liptinitových macerálů se 

slučoval s macerály této podskupiny. V ojedinělých případech jejich shlukování bylo 

natolik intenzivní, že byly stanoveny jako liptit. 

Anorganická hmota byla převážně tvořena jílovými materiály, které tvořily 

oddělená zrna , anebo utvořily vlastní macerálovou skupinu. Její obsah byl 30,7%. Tudíž 

musíme brát výsledky planimetrické analýzy pouze jako zkreslená fakta. 

Výskyt pyritu byl také častý, převládala jeho framboidní forma znázorněná na 

obrázku 15. Určitá zrna nesla stopy bakteriálního loužení. Množství takovýchto zrn 

dosáhl okolo 2,1%.  

 

Obrázek 15 Zbytek pyritu po loužení 
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U odebraného vzorku byly před a po loužení stanoveny kvalitativní parametry  a 

elementární rozbor obsahu stopových prvků v rozsahu platné vyhlášky MŽP ČR č. 

357/2002 Sb. 

Tabulka 7 ZTR a elementární rozbor speciálně odebraného vzorku uhlí s vysokým 

obsahem síry před a po úpravě vzorku biodegradací 

 

1 – vzorek surového odebraného uhlí, vsázka do procesu biodegradace 

2 – vzorek uhelné hmoty po procesu biodegradace 

 

Tabulka 8 Obsahy stopových prvků v neupraveném a biodegradací upraveném uhelném 

vzorku 

Wa Ad dafd Qs
d Qi

d Sdaf Cdaf Hdaf �daf Odaf Sd Hd CO2
aoznačení  

vzorku % % MJ/kg MJ/kg MJ/kg % % % % % % % % 

1 7,89 15,85- 84,15 24,23 23,14 4,24 65,74 5,92 0,82 23,28 3,09 4,98 <0,01-

2 11,87 14,85 85,15 24,78 23,76 1,91 67,29 5,51 0,88 24,41 1,56 4,69 <0,01

 

Prvek 

 

jednotka 

 

neupravené 

uhlí 

55 319 

 

upravené uhlí 

55 133 

 

Rozdíl obsahu 

stopových prvků 

(55319 – 55133) 

As mg/kg 54 ± 8 7,4 ± 1,1 - 46,6 

Pb mg/kg 8,7 ± 1,7 13,9 ± 2,8 + 5,2 

Cd mg/kg 0,141 ± 0,019 <0,1 mírný pokles 

Cr celkový mg/kg 53 ± 6 71 ± 8 + 18 

Cu mg/kg 18,6 ± 3,8 20,5 ± 4,2 + 1,9 

�i mg/kg 21,5 ± 3,9 16,5 ± 3,0 -5 

Hg mg/kg 0,345 ± 0,025 0,253 ± 0,018 - 0,092 

Zn mg/kg 23,7 ± 2,3 12,8 ± 1,2 - 10,9 

chlor mg/kg 0,0036 ± 0,0004 224 ± 22 + 223,9 
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Biodegradačními postupy byl snížen obsah síry v surovině z původního obsahu 

Sd = 3,09 % na úroveň 1,56 %, to je o  cca 50 %. Tento způsob úpravy vzorku je dále 

doprovázen nezanedbatelným poklesem obsahu As z původních 54 mg.kg-1 sušiny klesá 

obsah na 7,4 mg.kg-1.  

6. 4.  Briketování uhlí a spalovací procesy 

Biologicky předupravené uhlí bylo dále briketováno. Výroba briket byla 

realizována na laboratorním briketovacím lisu s pevnou, plochou lisovací matricí Kahl 

14 – 175. Bylo použito jednořadých matric s průměrem otvorů lisovacích kanálů 8 - 

12 mm a proměnlivou délkou kanálů.  

Z výsledků analytických stanovení a rozborů byly vypočteny potřebné údaje (Sr a 

Qi
r) pro stanovení odhadu očekávané koncentrace SO2 ve spalinách. Byla použitá 

následující receptura.: Na 5 kg uhlí bylo přidáno 0,3 kg vápenného hydrátu a 1,8 kg 

vody. Lisování briket z této směsi probíhalo klidně,  nedocházelo k přílišnému ohřevu 

materiálu v lisovacím prostoru.  Vystupující pelety měly vyhovující vlastnosti, byly 

pevné, lesklé. Vzhled pelet získaných ze dané směsi je uveden na obrázku 16. 
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Obrázek 16 Pelety z mosteckého uhlí upraveného bakteriálním loužením 

Podle této receptury bylo nalisováno celkem cca 50 kg pelet nutných pro provedení 

standardní, měřené spalovací zkoušky. Bezprostředně po vylisování byly pelety 

rozprostřeny do slabé vrstvy a sušeny při laboratorní teplotě, aby došlo k jejich ochlazení 

a odtěkání nadbytečné technologické vody a došlo k ustálení rovnováhy vlhkosti 

v peletách s okolním prostředím. Pelety vykazují dobré mechanické vlastnosti, jsou 

lesklé, tvrdé a nevykazují tendenci k samovolnému rozpadání. 

6. 4. 1. Provozní spalovací zkoušky s desulfurizovaným aditivovaným hnědým 

uhlím 

Spalovací zkoušky byly provedeny ve Výzkumném energetickém centru Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava na spotřebiči malého výkonu Viadrus 
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Pelling 27 zobrazeného ne obrázku 17. Tento spotřebič byl navíc technologicky upraven, 

aby na něm v budoucnu mohla být spalována paliva z obnovitelných zdrojů.  

 

 

Obrázek 17 Kotel Benekov Pelling 27 

6. 4. 2. Průběh spalovacích zkoušek 

V této fázi výzkumu nebylo prováděno spalování samotného hnědého uhlí ps3, jako 

referenčního paliva. Výsledky spalovacích zkoušek tohoto typu paliva byly prováděny 

v minulých obdobích a pro porovnání jsou k dispozici.  

Při spalování vzorku briket vyrobených z bakteriologicky desulfurizovaného 

vysoko sirnatého, upraveného těženého uhlí, speciálně odebraného pro tento výzkum 

s následnou aditivací hydroxidem vápenatým došlo k dobrému zapálení a následně bylo 

pozorováno bezproblémové hoření paliva. Při šnekovém podávání paliva přes přívodní 

koleno k roštu nedocházelo k mechanickému porušování (drcení či drobení) briket. 

Přívod paliva na rošt, kde dochází k jeho  odhořívání byl plynulý a bezproblémový. 

Výsledky spalovacích zkoušek uvádí tabulka 9. 
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Tabulka 9 Výsledky spalovacích zkoušek 

 

V tabulce 9 jsou uvedeny výsledky naměřených hodnot emisí vznikajících při 

různých režimech provozu kotle. V tabulce 10 jsou uvedeny průměrné naměřené hodnoty 

emisí ze všech 5 ti ověřovaných provozních režimů malého kotle na tuhá paliva Pelling 

27. 

Tabulka 10 Průměrné hodnoty naměřených emisi spalovaných desulfurizovaných 

briket 

 

palivo CO 

[mg.m-3
n] 

CO2  

[g.m-3
n] 

SO2  

[mg.m-3
n] 

�Ox  

[mg.m-3
n] 

standardní HU 1 186 251 3 531 432 

brikety z DSF uhlí 2 384 193 2 592 257 

Z tabulky 10 je patrné, že při spalování samotného hnědého uhlí se emise SO2 

pohybují kolem 3.500 mg.m-3.. V případě spalování vzorku briket vyrobených 
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z desulfurizovaného hnědého uhlí dosahovaly emise SO2 cca 2 600 mg.m-3, což leží o 

100 mg . m-3 nad úrovní povoleného emisního limitu pro kotle s granulačním, výtavným 

a roštovým ohništěm o výkonu > 0,2 MW a < 50 MW. Příčinou tohoto stavu byla 

nedostatečná aditivace (nedostatečné množství použitého hydroxidu vápenatého) 

briketovací směsi.  
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo laboratorní ověření výroby ekologického paliva z vysoce 

sirnatého uhlí a to technologií pozůstávající z biologické předúpravy uhlí (bakteriálního 

loužení) a briketování. Z výsledků experimentálních prací vyplynulo, že po měsíci 

loužení vysokosirnatého uhlí bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans je možné z uhlí 

odstranit cca 50 % síry.  Z takto předupraveného uhlí byly vyrobeny brikety, které byly 

podrobeny spalovacím testům na emise, z výsledků experimentů vyplynulo, že vyrobené 

brikety dosahují nižších emisí než standardní hnědé uhlí a z hlediska přísných 

ekologických norem přesahují tyto normy nepatrně. Ke zlepšení výsledků by došlo 

zvýšením množství aditivačního činidla. Na základě těchto výsledků je možné tvrdit, že 

touto cestou je možné využít i doposud netěžené vysokosirnaté uhlí. 
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