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SUMMARY 

Microscopic Scan Variation During Bacterial Leaching 

 

The Graduation thesis is devoted to problems of pyritic grains ablation, which are 

disseminated in coal, by the help of bacterial leaching.  Pyrite in coal presents one from 

sources of sulfur, whose combustion rise sulphur oxides SO2 and SO3. I used bacterial 

culture of Acidithiobacillus ferrooxidans to pyrite ablation in my thesis.  

In theoretic parts of Graduation thesis devote I to the description of bacterial 

leaching principles, acquaintance with Acidithiobacillus ferrooxidans, coal mass analysis, 

microscopy theory, samples preparation and parameters, which  impacts usability of the 

technology.  

The aims of Graduation thesis are experimental data evaluation, pyrite nuggets 

changes appreciation and estimation of usability, foreground. bacterial leaching effectivity. 

Key words: bacterial leaching, Acidithiobacillus ferrooxidans, coal, pyrite, microscope 

 

ANOTACE 

Mikroskopické pozorování zm�n v pr�b�hu bakteriálního loužení uhlí 

Diplomová práce je v�nována problematice odstran�ní pyritových zrn vtroušených 

v uhlí pomocí bakteriálního loužení. Pyrit p�edstavuje v uhlí jeden ze zdroj� síry, jehož 

spalováním vznikají oxidy síry SO2 a SO3. Ve své práci jsem k odstran�ní pyritu použil 

bakteriální kulturu Acidithiobacillus ferrooxidans.  

V teoretické �ásti diplomové práce se v�nuji popisu principu bakteriálního loužení, 

seznámení s druhem Acidithiobacillus ferrooxidans, rozborem uhelné hmoty, teorii 

mikroskopování, p�ípravou vzork� a parametr�m ovliv�ující použitelnost technologie.  

Cílem této práce je vyhodnocení experimentálních dat, posouzení zm�n u  

pyritových zrn a zhodnocení použitelnosti, pop�. ú�innosti bakteriálního loužení.  

Klí�ová slova: bakteriální loužení, Acidithiobacillus ferrooxidans, uhlí, pyrit, 

mikroskop 
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1 Úvod a cíl práce 

Základem sou�asné celosv�tové energetické politiky je výroba energie spalováním 

fosilních paliv, p�evážn� uhlí. Uhlí je v celosv�tovém m��ítku jedním z nejvýznamn�jších 

zdroj� elektrické energie. Spalováním uhlí se v �eské republice vyrobí tém�� polovina 

elektrické energie. 

P�i spalování uhlí však vzniká mnoho škodlivin. Krom� mnoha jiných také oxid si�i�itý 

a sírový,  na jejichž vzniku se ve spalovacím procesu podílí pyritová zrna (FeS2) vtroušena 

v uhelné hmot�. Oxid si�i�itý a oxid sírový reagují se vzdušnou vlhkostí a vytvá�ejí aerosol 

kyseliny sírové a vznikají tzv. kyselé dešt�, které zp�sobují �adu ekologických, zdravotních 

a finan�ních poškození. Sou�asným trendem je proto snaha zavést do procesu spalování 

uhlí ú�inné postupy a opat�ení, které by minimalizovaly negativní dopad procesu výroby 

energie na životní prost�edí, lidské zdraví a majetek. 

Výb�r vhodné metody úpravy uhelné hmoty je jedním ze základních bod� p�i 

omezování negativních vliv� vznikajících p�i spalování uhlí. Krom� klasických metod 

odsi�ování je t�eba hledat nové, ekologické i ekonomické metody. Jako jedna 

z použitelných metod  vedoucích k odstran�ní pyritových zrn se nabízí aplikace 

bakteriálního loužení.. Jedná se o biotechnologickou metodu úpravy uhlí  využívající 

bakteriálních kultur a jejich metabolit� schopných získávat energii oxidací železa a tím 

odstranit pyritová zrna. Asi jedna z nejznám�jších a nejpoužívan�jších bakterií schopných 

oxidovat železo je Acidithiobacillus ferrooxidans. Tato bakteriální kultura byla použita 

také v mé diplomové práci. 

Cílem mé diplomové práce je objasnit problematiku desulfurizace uhelné hmoty 

(odstran�ní síry) pomocí bakteriálního loužení. Experimentální �ást je pak zam��ena na  

mikroskopické pozorování a zhodnocení zm�n pyritových zrn v uhlí p�sobením bakteriální 

kultury  Acidithiobacillus ferrooxidans.  

 



Bc. Tomáš Plesník: Mikroskopické pozorování zm�n v pr�b�hu bakteriálního loužení uhlí 

 

2009                                                                                                                                        10 

2 Sou�asný stav �ešené problematiky 

Odsi�ování tepelných zdroj� je stále velmi závažným a ne zcela vy�ešeným 

problémem. Stále v�tší pozornost se v�nuje vývoji technologií vedoucích k minimalizaci 

zát�ží na životní prost�edí. Takovéto technologie nazýváme „Clean Coal Technology“. 

Jedná se o metody vedoucí k lepší ú�innosti spalování a spalovacích za�ízení (úprava 

topeniš�, nové systémy spalování), chemické úprav� uhlí p�ed jeho využitím (transformace 

uhlí na kapalná nebo plynná paliva) a k minimalizaci zne�išt�ní ovzduší (odsi�ování spalin, 

odstran�ní síry z uhlí p�ed spalováním). Jednou z takovýchto metod je také bakteriální 

desulfurizace uhlí. [6, 22, 23] 

Odstran�ní pyritu a dalších sulfidických minerál� z uhlí je sice uskute�nitelný proces, 

avšak ekonomická a energetická náro�nost reak�ního systému je pro širší použití metody 

limitující. [20] 

Náklady na bakteriální desulfurizaci (odstran�ní síry) uhlí jsou ur�eny hlavn� dobou 

trvání procesu, jejíž výsledkem je pot�eba velkokapacitních reaktor�. Náklady na takováto 

za�ízení by byly relativn� nízké, protože bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans oxiduje 

železo p�i teplot� a atmosférickém tlaku okolí. Provozní náklady a náklady na energii jsou 

však podstatn� vyšší. Je totiž zapot�ebí uhlí pomlít, prát, filtrovat a sušit. Dále je t�eba 

zajistit aeraci loužícího média a také upravovat odpadní vody. Pokud není vyloužené uhlí 

použito okamžit� v dalším procese, musí se dále po�ítat s náklady na jeho peletizaci, která 

je nepostradatelná pro jeho další skládkování. Další problém nastává p�i udržování 

požadované teploty ve velkokapacitních reaktorech. Aplikujeme-li bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans m�lo by teplo uvoln�né v pr�b�hu procesu udržovat kal p�i 

požadované teplot�. V p�ípad� vysoké rychlosti oxidace pyritu je nutné suspenzi chladit, 

abychom tak zabránili jejímu p�eh�átí.  [19] 

Laboratorní pokusy položily základ n�kolika kontinuáln� fungujících technologických 

schémat, které zahrnují následující postupy [12, 14, 27, 28, 35, 43]: 

• Mletí uhlí a zpracování kal� 

• Bakteriální loužení v míchacím reaktoru 

• Filtrace a praní uhlí 
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• �išt�ní odpadních vod 

 

Bakteriální odstra�ování pyritu z uhlí se v sou�asnosti v provozních podmínkách 

nepoužívá. Využívá se však k získávání primárních a sekundárních surovin z odpad� a 

k separování nerost� od jejich rud. [20] 

Aplika�ní možnosti mikroorganism� [32]: 

Primární suroviny 

• Získávání neželezných kov� z nebilan�ních surovinových zdroj� 

• Získávání neželezných kov� z koncentrát� 

• Ovlivn�ní fyzikálních vlastností minerál� p�ed úpravnickým zpracováním 

• Sorpce kov� ze z�ed�ných roztok� d�lní �i mo�ské vody 

• Získávání Al z alumosilikátových surovin 

• Defertizace, desilikace silikátových a alumosilikátových surovin 

• P�ímé a nep�ímé odsí�ení uhlí 

• Snížení metanovosti uhelných slojí 

• Intenzifikace t�žby ropy 

Sekundární suroviny 

• Získávání neželezných kov� z odpad� d�lní a úpravnické �innosti 

• Získávání neželezných kov� z odpad� hutnické výroby 

• �išt�ní odpadních vod od toxických t�žkých kov� 

• �išt�ní odpadních vod od ropných produkt� 

• Regenerace loužícího �inidla 

• Výroba flota�ních reagencí na bázi mastných kyselin 

• �išt�ní p�d od ropných produkt�, pesticid� 
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Tabulka 1: Schopnost mikroorganism� loužit n�které kovy (Kušnierová, 1993) 

Prvek Forma výskytu Mikroorganismy schopné loužit 

Cu sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum 

U oxidická s p�ím�sí pyritu Uranobacillus uranooxidans, Pseudomonas, Achromobacter, 

Acidithiobacillus ferrooxidans 

Mn oxidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Bacillus cirulans, B. polymyxa, B. 

ceresis, Achromobacter, Aspergillus niger, Pseudomonas aeruginosa 

Zn sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum 

Pb sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum 

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

Sb sulfidická Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus „Y“, Stibiobacter, 

Acidithiobacillus thiocyanooxidans 

As sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum 

 jiné As3+ Pseudomonas putida, Alcaligenes eutrophus, Pseudomonas 

arzenooxidans 

Ni sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum 

Al silikátová Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Penicillium brevicaule 

Fe Fe2+ v silikátech Acidithiobacillus ferrooxidans, Aspergillus niger, B polymyxa, B. 

circulans, Penicillium species, Penicillium glaucum, Pseudomonas 

Cd sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum 

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

Wesenthericus, Pseudomonas liquefacienes, Aspergillus Niger 

Au, Ag sulfidická Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, 

Leptospirillum 
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3 Popis teorie bakteriálního loužení 

Bakteriální loužení je geotechnologická metoda t�žby nerostných surovin. Pat�í mezi 

tzv. ostatní zp�soby t�žby. Jedná se o techniku, kdy p�sobením extrak�ních roztok� 

dochází k odd�lení nerost� od jejich rud.  

Tradi�n� používané zp�soby t�žby zahrnují mnoho doprovodných a drahých krok� 

(nap�. pražení, tavení), vyžadující velké vstupy energií.  

Naproti tomu se používání bakterií jeví jako obecn� jednodušší a levn�jší, šetrn�jší 

k životnímu prost�edí. Také kultivace �i regenerace bakteriálních kultur je pom�rn� 

jednoduchou záležitostí. Nevýhodou však m�že být delší doba pot�ebná k pr�b�hu procesu 

a d�kladn�jší plánování, které má zabránit únik�m roztok� ze zóny loužení a tím narušení 

životního prost�edí. 

Pr�b�h technologie biologického loužení pomocí thionových bakterií je možné rozd�lit 

do t�í fází:  

1. vlastní loužení 

2. získávání kovu nebo více kov� z výluhu 

3. regenerace loužícího roztoku 

Pro vlastní loužení se používá extrak�ní roztok o pH 2,3 - 2,5, který obsahuje 

bakteriální kulturu v aktivní (exponenciální) fázi r�stu, železo ve form� trivalentního iontu 

(jako síran železitý) a kyselinu sírovou. Bakterie spolu se síranem železitým oxidují 

v loužené zón� sulfidické minerály, dále dochází k bakteriální oxidaci vznikající síry na 

kyselinu sírovou, a k rozpoušt�ní sulfidických nebo oxidických minerál� v této kyselin�. 

P�i této fázi loužení je t�eba zajistit v loužené zón� velké množství roztoku a kyslíku. 

Výluhy obsahují síran extrahovaného kovu, síran železnatý a železitý a bakteriální 

populace vyplavené z loužené zóny. Extrahovaný kov se z roztoku získává v technologické 

�ásti provozu n�kterými vhodnými metodami jako jsou elektrolýza, cementace, srážení, 

extrakce, iontová vým�na a jiné.  

Protože výluh i odpadní roztoky obsahují po odd�lení kov� kovy v toxických 

koncentracích, je pot�eba provád�t loužení v uzav�eném cyklu, nebo odpadní vody p�ed 

vypoušt�ním do toku do�iš�ovat. Po odstran�ní p�edm�tného kovu z výluhu se provádí 

regenerace loužícího roztoku pro jeho další použití v cyklu loužení. Pro snížení pH na 
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požadovanou aciditu se p�idává kyselina sírová a pomocí bakterií je divalentní železo 

oxidováno na trivalentní. [20] 

Technologie postupu bakteriálního loužení (viz. obrázek  1): 

1. P�íprava rudního materiálu (drcení, mletí) gravita�n�, flota�n�, aj. 

2. Bakteriální loužení – p�echod kovu z rudného materiálu do roztoku 

3. Odd�lení tuhé a kapalné fáze (zahuš�ování, filtrace, promývání) 

4. P�íprava roztok� tak, aby z nich bylo možno vyd�lit �isté slou�eniny a kovy 

5. Vyd�lení �istých slou�enin nebo kov� (extrakce, cementace) 

6. Regenerace cirkulujících (vratných) roztok� se zachováním bakterií v nich a 

nebo p�stování bakterií v odd�leném uzlu 

 

 
Obrázek 2: Schéma bakteriálního loužení rud (Fe�ko, 2004) 
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R�stová k�ivka 

R�stová k�ivka je grafické znázorn�ní vzr�stu po�tu živých bun�k p�i submersní 

jednorázové kultivaci v tekutém mediu. P�i takovéto kultivaci je celý systém  uzav�ený 

v��i okolí a v pr�b�hu kultivace nejsou p�idávány ani odebírány jeho jednotlivé složky. Na 

osu x se vynáší �as (h), na osu y p�irozený logaritmus (ln) po�tu živých bun�k (viz. obrázek 

2). V praxi  se r�st mikroorganism� zjiš�uje t�emi zp�soby, bu� m��ením nár�stu bun��né 

hmoty turbidimetricky nebo po�ítáním bun�k (v po�ítací kom�rce pomocí mikroskopu) 

nebo kultiva�n� na ztuženém kultiva�ním mediu na Petriho misce. P�i p�enesení starší 

mikrobiální kultury do nové p�dy, je pr�b�h r�stu charakterizován n�kolika fázemi. [45] 

LAG-fáze (1) 

Po�áte�ní fáze, která je charakteristická tím, že bun�k zatím nep�ibývá. Bu�ky se ješt� 

nerozmnožují, ale zv�tšují sv�j objem a dochází k aktivizaci jejich enzymového systému, 

nap�. se syntetizují indukovatelné enzymy pot�ebné pro využití p�ítomných substrát�. 

Délka lag-fáze závisí na druhu mikroorganismu, fyziologickém stavu bun�k, velikosti 

inokula a na složení r�stového prost�edí. [45] 

Fáze zrychlujícího se r�stu (2) 

P�echodná fáze, kdy se bu�ky za�ínají množit zvyšující se rychlostí a zkracuje se 

genera�ní doba. Bun��ná populace v této fázi p�echází do fáze exponenciální. [45] 

Exponenciální fáze (3) 

Fáze intenzivního a pravidelného r�stu. Bu�ky mají v této fázi nejkratší genera�ní 

dobu. Ta je po celou dobu exponenciální fáze konstantní. Po�et bun�k roste exponenciáln� 

s �asem. Specifická r�stová rychlost nezávisí jen na druhu mikroorganismu, ale také na 

vn�jších podmínkách, jako je teplota, pH prost�edí a koncentrace živin. [20, 45] 

Fáze zpomalujícího se r�stu (4) 

Nastává po exponenciální fázi r�stu. Rychlost rozmnožování postupn� klesá až k 

rovnovážnému stavu s odumíráním bun�k. [45] 
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Stacionární fáze (5) 

P�i vy�erpání n�které z  živin nebo p�i vzr�stu koncentrace toxického metabolitu nad 

ur�itou hranici dojde k zastavení r�stu bun��né populace. V této fázi bun�k nep�ibývá, ale 

ani neubývá. Po�et odumírajících bun�k je kompenzován jejich pomalým rozmnožováním. 

Maximální délka stacionární fáze se u r�zných mikroorganism� liší v závislosti na jejich 

citlivost k stresovým podmínkám (hladov�ní, p�ítomnost toxického metabolitu apod.). [45] 

Fáze postupného odumírání (6) 

Bu�ky se již v�bec nerozmnožují, hynou a jejich koncentrace v �ase klesá. U r�zných 

mikroorganism� to m�že trvat dny, týdny nebo dokonce m�síce. [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: R�stová k�ivka mikroorganism� (http://mikrobiologie.webzdarma.cz/5.pdf) 

3.1 Zp�soby loužení 

Pro laboratorní pokusy se používají nej�ast�ji tyto zp�soby [20]: 

• Loužení v ba�kách za stacionárních podmínek 

• Loužení v ba�kách za neustálého míchání 

• Loužení v perkolátorech 

V provozních podmínkách se používají [20]: 

• Loužení v kolonách 

• Loužení odval� a hald 
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vstup 

vzduch 

Reaktor s diagonálním pr�tokem 

Reaktor s pístovým tokem 
produkt 

• Loužení v nádržích 

• Loužení in-situ 

Návrh reaktoru (viz. obrázek 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Návrh reaktoru k bakteriální desulfurizaci uhlí (Fe�ko, 2008) 

3.2 Mikroorganismy v úprav� uhlí 

Roku 1947 byl Colmerem a Hinklem izolovalován z drenážních vod uhelného ložiska 

mikroorganismus schopný oxidovat železo, nazvaný Acidithiobacillus ferrooxidans. 

K taxonomickému sjednocení tohoto druhu došlo až v  70. letech 20. století. Dosp�lo 

se totiž k záv�ru, že p�edtím popsané druhy Ferrobacillus ferrooxidans a Ferrobacillus 

sulfooxidans p�estavují jeden druh Acidithiobacillus ferrooxidans. [9] 

 Spolu s bakteriemi Acidithiobacillus thiooxidans, které izoloval Waxmann a Joff roku 

1922, se stali základními organismy používanými v procesu loužení sulfidických rud, a 

tedy i mikroorganismy využitelnými v procesech biologicko-chemické desulfurizace uhlí. 

[4, 5, 19, 44] 

3.3 Rod Acidithiobacillus 

Tento rod sdružuje bakterie zna�n� podobné a� už morfologicky �i biochemicky. Jsou 

to drobné ty�inky o rozm�rech 0,5 x 1 – 1,5 	m se zaoblenými konci. Tyto bakterie jsou  

nesporolující a grammnegativní. Bakterie v mladé kultu�e jsou schopny se pohybovat. 

K pohybu jim slouží jeden polární bi�ík, který však stará kultura ztrácí. Všechny druhy 

rodu Acidithiobacillus jsou schopny využívat jako energetický substrát síru a její 
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redukované anorganické slou�eniny. Finálním produktem oxidace t�chto slou�enin je síra, 

n�které druhy jsou schopny akumulovat síru nebo polythionáty. Jen Acidithiobacillus 

ferrooxidans je schopen získávat energii oxidací Fe2+ na Fe3+. [20] 

3.3.1 Druh Acidithiobacillus ferrooxidans 

Tato bakterie byla izolována z kyselých d�lních vod v nejr�zn�jších lokalitách, a to 

pouze v p�ípadech, kdy byly v t�chto místech p�ítomny, a� už jako primární nebo 

sekundární, sulfidické minerály obsahující síru nebo železo. [19] 

Acidithiobacillus ferrooxidans (viz. obrázek 4) jsou striktn� aerobní chemolitotrofní 

mikroorganismy. To znamená, že energii pro své životní pochody získávají tyto 

mikroorganismy oxidací anorganických slou�enin a zdrojem uhlíku pot�ebného pro jejich 

existenci je oxid uhli�itý. Akceptorem uvoln�ných elektron� v procesu oxidace je 

atmosférický kyslík. Zdrojem dusíku jsou pro thionové bakterie v�tšinou amonné soli, 

mén� �ast�ji dusi�nany nebo dusitany. Hlavním zdrojem energie je pro Acidithiobacillus 

ferrooxidans dvojmocné železo (Fe2+). Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii 

k udržení vnit�ní organizace a pro udržení životních pochod� oxidací podle rovnice (1): 

Fe2+ -> Fe3+ + e- + 11,3 kcal/mol (1) 

Acidithiobacillus ferrooxidans jsou pohyblivé, grammnegativní, nesporolující, 

bakterie. Mají zaokrouhlené okraje. Morfologicky jsou to ty�inky drobné o pr�m�ru 0,5 – 

0,8 	m a délce 0,9 – 1,5 	m. Bu�ky se pohybují pomocí jednoho polárního bi�íku, který 

v�tšinou bývá delší než samotná bu�ka. Bu�ky se rozmnožují p�í�ným d�lením. [1, 19, 20] 

Acidithiobacillus ferrooxidans roste velmi dob�e na tekutých p�dách složených 

z anorganických solí, na agarových p�dách je r�st špatný. Acidithiobacillus ferrooxidans 

jsou dostate�n� odolné v��i vysokým koncentracím kovových iont� a vodíku. Nap�. 1 g 

CO3/l; 1g As/l; 2 g Zn/l, po adaptaci až 171 g Zn/l; 20 g Cu/l. [20, 40] 
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Obrázek  4: Stavba t�la bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans (Fe�ko, 2008) 

Metabolismus bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

Jako zdroj uhlíku slouží Acidithiobacillus ferrooxidans atmosférický CO2. Energie je 

do míst fixace CO2 p�enášena za pomoci energetického p�enaše�e – adenozintrifosfátu – 

ATP. Vlastní fixace pak probíhá p�es složitý komplex metabolických reakcí – známých 

jako Calvin�v cyklus – dochází ke slou�ení akceptorové 5 uhlíkaté slou�eniny (ribuloso-

1,5-ifosfát) s CO2 a vytvá�í se 6 uhlíkatý cukr (hexodifosfát). To lze vyjád�it rovnicí (2): 

6 CO2 + 12 DPNH + 12 H+ + 12 ATP -> HDP + 12 ADP + 12 DPN+ + 12 H3PO4 (2) 

K r�stu bakterií je zapot�ebí ur�itá koncentrace fosforu. Vysoká koncentrace P však 

inhibuje oxidaci Fe2+. Zdrojem dusíku jsou amonné soli. 

U Acidithiobacillus ferrooxidans probíhají v bu�kách 2 procesy: 

• Produkce energie oxidací anorganických látek 

• Fixace CO2 

Faktory ovliv�ující �innost bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

Odstra�ování pyritu z uhlí m�že být do zna�né míry ovlivn�no jeho kvalitou, jedná se 

hlavn� o koncentraci, distribuci a velikost pyritových krystal�. Hrubé krystaly pyritu je 

možné odstranit konvek�ními metodami. Mikrobiologické odstra�ování je možné použít na 

uhlí, obsahující velikostn� malé inkluze pyritu. Koncentrace pyritu p�ímo ur�uje rychlost 

jeho oxidace. [19] 
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Aby proces loužení sulfid� probíhal co nejaktivn�ji, je t�eba zajistit optimální 

podmínky, neboli faktory ovliv�ující �innost bakterií. Tyto faktory m�žeme rozd�lit do 

následujících skupin [20]: 

• Fyzikáln� - chemické faktory 

pH prost�edí, oxida�n� – reduk�ní potenciál, stupe� aerace, teplota, 

koncentrace O2 a CO2 

• Biologické faktory 

koncentrace mikroorganism� a jejich nár�st, adaptace kultury, mineralogické 

složení živné p�dy, použití sm�si kultur 

• Technologické faktory 

zp�sob promíchávání suspenze, zp�sob aerace, pom�r tuhé a kapalné fáze 

v suspenzi, zrnitost louženého materiálu, doba loužení.  

Vliv pH prost�edí 

Optimální pH prost�edí se pohybuje od 1,7 do 2,4. V p�írodních d�lních vodách se 

Acidithiobacillus ferrooxidans vyskytuje i p�i pH 7,0 až 7,6. V takových podmínkách jsou 

však bakterie neaktivní. Stoupne-li pH na hodnotu 9,0 dochází k okamžitému usmrcení 

bakterií.  

V prost�edí s nízkým pH jsou bakterie pom�rn� stabilní a snadno vydrží koncentraci 

kyseliny sírové v roztoku až 18 g.l-1. P�i koncentraci 22 g.l-1 (pH = 0,3) bakterie hynou. 

Uvnit� t�la bakterie se pH pohybuje v rozmezí 4,8 – 5,0. 

P�i procesu loužení je zapot�ebí hodnotu pH neustále kontrolovat a upravovat ji pomocí 

kyseliny sírové. B�hem prvních dn� loužení se totiž hodnota pH m�ní v rozmezí od 0,1 do 

1,15, zatímco po t�ech dnech jen od 0,5 do 0,6. [5, 20] 

Podle n�kterých autor� je nejvhodn�jší hodnota pH pro odstra�ování síry z uhlí okolo 

1,8, aby se p�edešlo tvorb� nerozpustného síranu, obsahující minerál jarozit, který celý 

proces blokuje. [19]  
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Vliv teploty 

Optimální teplota prost�edí pro �innost mikroorganism� se pohybuje mezi 28 °C až 30 

°C. P�i teplotách blížících se k 40 °C dochází k pozastavení rozmnožování a p�i teplot� 50 

°C a více bakterie hynou. V d�lních vodách se vyskytují p�i teplotách od 2 °C do 4 °C, 

jsou však neaktivní. Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans jsou schopny vydržet teploty 

až –20 °C. Bylo zjišt�no, že p�i teplotách 25 – 35 °C dochází tém�� ke zdvojnásobení 

reak�ní rychlosti. Krom� bakteriální intenzifikace dochází p�i t�chto teplotách také ke 

zvýšení rychlosti doprovodných chemických reakcí oxidace pyritu úm�rn� s nar�stající 

teplotou. [7, 19, 20] 

Vliv redoxního potenciálu 

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans se vyskytuje v ložiscích sulfidických rud 

v širokém rozmezí redoxního potenciálu od – 150 do + 800 mV, nejv�tší rozložení je p�i 

400 – 750 mV. V redukovaném prost�edí se bakterie nerozmnožují a p�i dlouhodobém 

pobytu v tomto prost�edí hynou. [20] 

Vliv CO2 a O2  

Optimální koncentrace kyslíku je 2 mg.l-1, jeho další zvyšování (4 – 6 mg.l-1) proces 

loužení nijak neovliv�uje. P�i poklesu koncentrace pod 2 mg.l-1 dochází ke zhoršování 

výsledk� loužení. Mezní koncentrace kyslíku pro r�st bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans je p�ibližn� 5% nasycení. Loužení se významn� intenzifikuje p�idáváním 0,1 

– 10 % CO2 do vzdušné sm�si (aerací), protože oxid uhli�itý je pro mikroorganismy 

zdrojem uhlíku. [5, 19, 20] 

Vliv složení prost�edí 

Základním p�edpokladem úsp�šnosti bakteriálního loužení je vytvo�ení optimálního 

prost�edí. P�i r�stu a množení bakterií se spot�ebovávají minerální soli, z nichž jsou 

nejd�ležit�jší fosfor a dusík. Ty jsou do procesu loužení p�idávány ve form� minerálních 

solí, a to v po�áte�ní koncentraci minimáln� 0,5 mmol.l-1 amoniaku a 0,1 mmol.l-1 fosfátu 

pro desulfurizaci uhlí s obsahem 1 % pyritu p�i 20 % zahušt�ní rmutu, aby nedošlo 

k omezení r�stu bakterií. Samotný proces loužení m�žeme také urychlit p�idáním roztoku 

kyseliny karbamidfosfore�né do prost�edí 0,01 – 25 mg.l-1 louženého roztoku, obsahujícího 
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také vodou rozpustné fosfáty, thiomo�ovinu a jejich sm�si v množství 0,01 – 10 g.l-1. [19, 

20] 

Pozitivn� m�žeme proces bakteriální oxidace ovlivnit nap�. [20]: 

• P�ídavkem povrchov� aktivních látek v dávce 0,01 % (zintenzivní se tak 

kinetika procesu). 

• P�ídavkem vitamín� skupiny B (nap�. B12 od 0,002 do 0,2 g.l-1) dosáhneme 

zvýšení aktivity bakterií. 

• Zajišt�ním nep�ítomností bakterií Bacillus prodigiosum a Bacillus subtilis, které 

zabíjejí železooxida�n� aktivní bakterie. Opa�ný význam pak mají Bacillus 

megaterium, Aspergillus niger, Penicilium cyclopium a extrakt droždí. 

• �innost mikroorganism� m�žeme také zefektivnit jejich r�znou kombinací. 

• Nízké koncentrace t�žkých kov� zp�sobují stimulaci r�stu v�tšiny 

mikroorganism�. 

Složení aktiva�ního média 

Leathen p�i ur�ení Acidithiobacillus ferrooxidans jako nového druhu thionových 

bakterií sestavil a ov��il médium pro kultivaci tohoto mikroorganismu. [33] 

Silverman s Lundgrenem p�i výzkumu železooxidujících bakterií modifikovali 

Leathenovo médium a ozna�ili je jako 9K (viz. tabulka 2). Toto médium se ukázalo 

vhodn�jší, hlavn� z hlediska maximálního nár�stu bakterií a dnes je uvád�no jako 

nejpoužívan�jší pro kultivaci Acidithiobacillus ferrooxidans. [40] 

Optimalizací Silvermanova média dosáhli Corrick a Suton živného roztoku jehož 

složení ur�ili na základ� výzkumu, provád�ného ve Warburgov� repirometru. Je tedy 

z�ejmé, že platí pouze pro podmínky daného za�ízení, tedy v podstat� pro nerostoucí 

bu�ky. [20, 34] 
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Tabulka 2 : Složení kultiva�ních médií (Fe�ko, 2004) 

Médium Leathen Silverman (9K) Corrick 

(NH4)SO4 0,15 3,0 3,0 

KCL 0,05 0,1 0,1 

K2HPO4 0,05 0,5 0,5 

MgSO4 . 7 H2O 0,5 0,5 0,34 

Ca(NO3)2 0,01 0,1 0,067 

H2SO4 - 1,0 ml 10 N k pH 3,5 1,0 ml 10 N k pH 

3,5 

H2O 1000 ml 700 ml 1000 ml 

FeSO4 . 7 H2O 10 ml 10% roztok = 

200 ppm Fe2+ 

30 ml 14,74% roztok = 

9000 ppm Fe2+ 

2,0 

pH média 3,5 3,0 – 3,6 3,5 

Navážky solí jsou uvedeny v gramech 

Vliv zrnitosti 

Aby byly bakteriálnímu p�sobení vystaveny co možná nejv�tší plochy pyritu je 

zapot�ebí podrtit uhlí na malé �ástice. [19] 

Zrnitost vstupního materiálu je velmi d�ležitým faktorem, protože by m�la zajiš�ovat 

úplné otev�ení užitkového materiálu, a tím zabezpe�it cestu adsorpce bakterií na povrch 

minerálu. P�i loužení v reaktorech by m�la mít zrna louženého materiálu optimální pr�m�r, 

protože p�i velké zrnitosti bude nízká výt�žnost a p�i p�íliš jemné zrnitosti vznikají kaly, 

které ucpávají kanálky zrn a zabra�ují tak pr�niku roztoku. [20] 

Velikost uhelných �ástic ur�uje p�ístupnost pyritu. Proto se k pokus�m nej�ast�ji 

používají prachové �ástice r�zné velikosti v rozsahu od pár 	m do 500 	m. Odstran�ní 

pyritu z v�tších �ástic je podstatn� omezené. Velikost �ástic také ovliv�uje pr�b�h míchání 

uhelného rmutu. [19] 

Vliv pom�ru tuhé a kapalné fáze 

Ideálních výsledk� m�žeme dosáhnout p�i 5, 10, 20 % suspenzi. Zvýší-li se suspenze 

nad 20 %, dochází ke zvyšování viskozity suspenze, proces se tak zna�n� prodlužuje a 
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výsledky jsou negativní. P�i vysoké hustot� dochází k ucpávání makropór� struktury, 

vytvá�ejí se usazeniny Fe2(SO4)3 nebo Fe(OH)3. [20, 25] 

Mechanismus oxidace pyritu mikroorganismy Acidithiobacillus ferrooxidans 

Oxidace pyritu bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans (viz obrázek 5) spo�ívá 

v enzymatických reakcích p�es specifické cesty látkové vým�ny. Enzymy p�i tom fungují 

jako biokatalyzátory a snižují aktiva�ní energii jednotlivých reakcí. [2] 

Bakterie sídlící na minerálním povrchu sulfid� oxidují sulfidy v p�ímém bun��ném 

kontaktu. Výzkumy sorpce mezi bakteriemi a uhlím poukazují na vliv elektrostatických 

efekt�. Rychlost oxidace pyritu bakteriemi závisí na prostorové orientaci minerál�. 

Mechanismus oxidace rozpustných sulfid� m�že vést k op�tovné aktivit� enzym� ve 

vn�jších bun��ných membránách. K oxidaci nerozpustných sulfid� je žádoucí p�ímý 

kontakt mezi vn�jší bun��nou membránou bakterií a povrchem sulfid�. [2, 18]. 

Mechanismus oxidace sulfid� mikroorganismy je možno rozd�lit na p�ímý a nep�ímý. 

P�ímá oxidace 

Proces p�ímé oxidace je založen na degradaci minerál� enzymatickou oxidací. U 

minerálu ve vod� nerozpustného dochází k oxidaci na minerál rozpustný. Tato zm�na 

probíhá v n�kolika enzymaticky katalyzovaných mezistupních. Aby k takovéto oxidaci 

došlo je nutný p�ímý kontakt mezi povrchem minerálu a bakteriemi. Podmínkou je aby byl 

povrch minerálu p�ed oxidací ve vodním prost�edí disociován [19]: 

MeS -> M2+ + S2- (3) 

Enzymatické systémy bakterií zachytí sulfidový iont a oxidují ho na síran. [19] 

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

Tím se posune rovnováha disociace ve sm�ru rozpustného síranu, což umož�uje další 

disociaci nerozpustného sulfidu. Podmínkou reakce je p�ísun kyslíku. [19] 

MeS + 2 O2 -> MeSO4 (5) 
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Oxidace pyritu 

 Pyrit je hlavním nosným minerálem nežádoucí síry v uhlí. [19] 

Reakce probíhající na povrchu sulfid� [18]: 

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

Sulfidická oxidace podporuje vznik Fe2+ iont�, které jsou oxidovány bakteriemi 

Acidithiobacillus ferrooxidans až na Fe3+ [18]: 

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

Nep�ímá oxidace 

P�i interakci minerál� s meziprodukty nebo koncovými produkty metabolismu 

mikroorganism� Acidithiobacillus ferrooxidans, kterými jsou Fe2(SO4)3 a H2SO4 dochází 

k nep�ímé oxidaci sulfid� a extrakci kov�. Zdrojem síranu železitého je p�evážn� pyrit, 

který je oxidován na síran železnatý a elementární síru (9). Dvojmocné železo je 

bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans opakovan� oxidováno na trojmocné. Tyto reakce 

probíhají �ist� chemicky za aerobních i anaerobních podmínek podle následujících rovnic 

[19]: 

MeS + 2 Fe3+ + H2 + 2 O2 -> 2 Fe3+ + SO4
2- + 2 H+ (8) 

FeS2 + Fe2(SO4)3  -> 3 FeSO4 + 2 S0 (9) 

Úsp�šnost procesu bakteriálního loužení závisí jednak na odstran�ní pyritových zrn 

v uhlí, jakož i na množství bakterií naadsorbovaných na povrchu uhlí a na po�tu mikro a 

makropór�. Pyritická zrna se vyskytují na povrchu uhelného zrna, a �áste�n� jsou také 

vtroušena uvnit�. Obsahuje-li uhelné zrno makropóry, m�že p�es n� k vnit�n� vtroušenému 

pyritu proniknout krom� Fe2(SO4)3 také bakteriální kultura, která dokáže pyrit z uhlí 

vyloužit. 

Pokud zrna uhlí obsahují mikropóry, jejichž pr�m�r je menší než je pr�m�r 

bakteriálního t�la, projde k zrnu pouze roztok Fe2(SO4)3 a proces se takto zna�n� 

prodlužuje. Pokud je zrno v uhlí vtroušeno tak, že k n�mu nevedou ani mikro ani 

makropóry, pak zrna pyritu loužit nelze. [2, 3] 
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Obrázek 5: Mechanismus oxidace pyritu v uhlí (Fe�ko, 2008) 
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4 Uhlí 

Uhlí je heterogenní komplex látek, které se skládají z organické substance, složené z 

aromatických látek a minerální substance, kterou tvo�í b�idlice, kaolíny, karbonáty, 

chloridy a sulfidy železa. Chemická struktura závisí na stupni prouheln�ní a v podstat� jde 

o makromolekulu složenou z velkého po�tu stavebních polymerových �ástic, které se liší 

molekulovou hmotností. Popis se uskute��uje za pomoci mikroskopicky rozlišitelných 

�ástí uhelné hmoty – macerál� a macerálových skupin. [19, 24] 

Uhlí pat�í mezi p�írodní kaustobiolity. Kaustobiolity jsou ho�lavé horniny a pat�í bu� 

do uhelného nebo uhlovodíkového �ádu. Do uhelného �ádu pat�í rašelina, hn�dé uhlí, �erné 

uhlí, antracit a uhelné plyny. [19] 

Pro kaustobiolity jsou typické n�které spole�né znaky, jimiž se liší od ostatních 

nerostných surovin [13]: 

• Vznikly p�em�nou odum�elých organism� a v zásad� je tvo�í �ty�i biogenní 

prvky – C, H, O, N, 

• Vznikly na povrchu, hlavn� ve vodním prost�edí p�ekrytím organické hmoty 

nánosy sediment�, které chránily nekromasu p�ed úplným rozložením. Pod 

povrchem a ve v�tší hloubce pak probíhaly procesy vedoucí ke zkvalitn�ní uhlí, 

• Existují v tuhé, emulzn�-disperzní, kapalné i plynné fázi. V jednom ložisku se 

m�že nacházet jedna nebo více fází. 

• Mají schopnost ho�et a vydávají p�i tom tepelnou energii. 

4.1 Vznik uhlí 

Uhlí vzniklo z organických zbytk� prav�kých rostlin a živo�ich�, které byly uloženy v 

anaerobních vodních prost�edích (mo�álech), kde nízké hladiny kyslíku bránily jejich 

kompletnímu rozkladu a oxidaci. Zde se masa vlivem rozkladu složitých makromolekul a 

biopolymer� na monomery (látky s jednoduššími molekulami) a jejich následnou 

transformací na nové látky s vysokou molekulovou hmotností, bohatých na uhlík a vodík, 

zm�nila na p�írodní fosilní palivo. K t�mto pochod�m dochází bu� uheln�ním nebo 

bitumenizací. Tyto procesy probíhají pod povrchem, v n�kterých p�ípadech až n�kolika 

tisíc metr�. [37, 47] 



Bc. Tomáš Plesník: Mikroskopické pozorování zm�n v pr�b�hu bakteriálního loužení uhlí 

 

2009                                                                                                                                        28 

 

V procesu vzniku uhlí se rozeznávají dv� periody: 

• Biochemická perioda – rašelin�ní. K rašelin�ní probíhá v �áste�ném nebo 

úplném subakvatickém prost�edí, tedy v prost�edí s �áste�ným p�ístupem 

vzduchu. V této period� dochází ke shromaž�ování stavebních látek a jejich 

následnému rozkladu za p�ímé ú�asti mikroorganism�, aerobních a 

anaerobních bakterií, hub, larev, �erv�, dále za p�sobení vody, minerálních 

p�ím�sí a plyn�. Proces rašelin�ní kon�í když je vrstva p�ekryta nadložím. [13, 

19, 42] 

• Geochemická perioda – prouhel�ování, je složitý geochemický proces, kdy se 

z vrstev rašeliny a sapropelu (hnilokalu) vytvá�í uhelná sloj. Z vrstev 

rostlinných zbytk� je vytla�ována voda a plynné látky, vrstvy se postupn� 

obohacují uhlíkem, zpev�ují se, nabývají stále tmavší barvu a ztrácejí vzhled 

horniny organického p�vodu. Objem uhelné hmoty se zmenšuje. 

Nejd�ležit�jšími faktory ovliv�ující prouhel�ování je teplota a tlak. M�žeme 

�íct, že s hloubkou roste stupe� prouheln�ní. [38, 46] 


ada podle stupn� prouheln�ní: d�evo – rašelina – lignit - hn�dé uhlí - �erné uhlí - 

antracit. [46] 

Vznik uhlí se dá p�ibližn� popsat pomocí následující rovnice [46]: 

( C6H10O5)n -> n CO2 + 3n H2O + n CH4 + 4n C (10) 

4.2 Složení uhlí 

Z chemického hlediska se uhelná hmota d�lí na 3 základní komponenty [36]: 

• Ho�lavina (organická složka) 

• Popeloviny (neho�lavé pevné složky) 

• Voda  

Ho�lavina 

Ho�lavina je spalitelnou �ástí uhlí, kterou dostaneme ode�tením obsahu vody a 

popelovin od celkové hmoty uhlí. Jedná se o sm�s vysokomolekulárních organických 
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slou�enin uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a spalitelné síry. Jedná se o huminové kyseliny, 

bitumen a organické slou�eniny jako celulóza, lignin apod. [19, 36] 

Bitumen je organická substance rozpustná v organických rozpoušt�dlech. Pat�í sem 

p�evážn� p�írodní uhlovodíky. Pro bitumen je typická výrazná luminiscence. [8] 

Huminové kyseliny pat�í do skupiny huminových látek vzniklých rozpadem organické 

hmoty. Jsou to vysokomolekulární organogenní dusíkaté látky vzniklé humifikací. 

Vykazují velkou mikrobiální odolnost. [10] 

Zastoupení jednotlivých prvk� v uhlí závisí na geologickém stá�í a stupni prouheln�ní. 

Obsah uhlíku se stupn�m prouheln�ní stoupá, naproti tomu ubývá kyslíku a zpravidla i 

vodíku. Podíl jednotlivých prvk� v uhelné hmot� závisí na složení látek ze kterých uhlí 

vzniklo, tedy hlavn� na složení rostlinných pletiv. Ho�lavinu uhlí lze podle rekce p�i 

zah�ívání rozd�lit na prchavou a neprchavou. [19, 36] 

Prchavá ho�lavina je �ást ho�laviny, která p�i zah�ívání za nep�ístupu vzduchu vyt�ká 

v plynné form�. [36] 

Neprchavá ho�lavina pak p�edstavuje neprchavý podíl (zbytek po koksování). Obsah 

prchavé ho�laviny klesá s rostoucím stupn�m prouheln�ní. [36] 

Popeloviny 

Popeloviny jsou minerální, doprovodné, neho�lavé složky obsažené v uhelné hmot�. 

[36] 

Minerální, neho�lavá doprovodná složka uhlí je složena p�edevším ze základních 

biogenních prvk� jako jsou C, O, H, N (dále sem pat�í S, P, Ca, K, Mg a Fe). Tyto prvky 

jsou vázané p�edevším na organickou hmotu rostlin. Dále mohou být p�ítomny i další 

prvky jako Na, Si, Al, Mn, B, Ba a Sr, které sice jsou  p�ítomny v rostlinné hmot� jen v 

nepatrném množství, avšak pro funkci rostliny byly nemén� užite�né. Ostatní prvky jako 

Cu, Zn, Mo, Li, Be, F, Ti, V, Ni, Br, Sn, I, Co a Pb se v rostlinách zú�ast�ovaly se 

oxida�n�-reduk�ních pochod� a ve stopových množstvích se vyskytují i v uhlí. [19] 

Krom� základních biogenních prvk� se v uhlí jako doprovodné prvky vázané 

doprovodných minerálech nej�ast�ji vyskytují: Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti a S. [19] 
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Voda 

Obsah vody v uhelné hmot� souvisí se stupn�m prouheln�ní. Obsah vody klesá se 

stá�ím uhlí, tedy jeho prouheln�ním. V uhelné hmot� je voda obsažena v r�zných formách. 

Tyto formy jsou podstatné pro ur�ení povahy uhlí a jeho klasifikaci. Takovouto vodu 

nazýváme vodou p�vodní. Malá �ást vody vázaná na popeloviny se nazývá hydrátová 

voda. Vodu, která je chemicky vázaná na organickou hmotu paliva, nazýváme vodou 

konstitu�ní. Podle vazby m�žeme vodu rozd�lit na vodu kapilární (obsažena uvnit� uhelné 

hmoty), povrchovou a p�imíšenou. [36] 

4.2.1 Síra v uhlí 

Obsah síry v uhlí tvo�í 0,2 – 11  % jeho celkové hmotnosti. [20] 

Nejv�tší podíl síry v uhlí má síra prchavá (spalitelná), která se p�i ho�ení uhlí spaluje 

za vzniku SO2 a uniká v plynném stavu spolu se spalinami. Tuto síru �adíme do ho�laviny 

uhlí. V uhelné hmot� je tato síra p�ítomna ve form� organické síry (organické slou�eniny 

síry), síry elementární a pyritické (pyrit, markazit pyrhotin). Krom� síry prchavé je 

v uhelné hmot� obsažena i síra neprchavá (nespalitelná), která je sou�ástí popelovin. Ta je 

v uhelné hmot� p�ítomna ve form� stálých a nespalitelných solí (sulfáty, Ca, Mg). [39] 

Formy vystupování síry v uhlí 

• Fe-disulfidy tvo�í nejd�ležit�jší p�ím�s uhlí. Pat�í zde hlavn� pyrit a markazit. 

Oba mají chemický vzorec FeS2. Chemické složení pyritu a markazitu je stejné. 

Markazit je však mén� stálý a na vzduchu oxiduje na FeSO4. Vznikají na 

místech, kde rozkládající se organické látky p�sobením H2S p�icházejí do 

kontaktu s rozpušt�nými sírany železa. Ob� tyto formy se souhrnn� popisují 

jako pyritická síra a pomocí mineralogicko-petrografických výzkum� je 

m�žeme rozd�lit na epigenetickou a syngenetickou formu. Syngenetický pyrit 

je jemn� prorostlý a vsazený v uhelné hmot� (matrici), protože vzniká 

v pr�b�hu první fáze prouheln�ní. Epigenetický pyrit je geologicky mladší, 

vypl�uje pukliny a jiné poruchy uhlí. S uhlím je mén� prorostlý a vytvá�í 

hrubší krystaly. Sulfidy jsou mén� zastoupeny, nej�ast�ji se vyskytuj 

auripigment. [8, 14] 
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• Síra organicky vázaná je významnou složkou uhelné hmoty. Existují 2 typy – 

primární síra (konstitu�ní) a sekundární síra. Primární síra byla sou�ástí fosilní 

rostlinné hmoty. Charakteristické jsou nízké, v�tšinou konstantní obsahy. K 

sekundární sí�e pat�í nekonstitu�ní formy organicky vázané síry. [14] 

• Elementární síra tvo�í v�tšinou zanedbatelnou složku uhlí, bez praktického 

významu. je považována za sekundární produkt rozkladu pyritu. Vzácn� se 

vyskytuje v n�kterých druzích hn�dého uhlí. [14, 20, 29] 

• Sulfáty tvo�í pod�adnou složku uhlí jejíž vyšší obsahy jsou pom�rn� vzácné. 

[14] 

• Síranová síra se vyskytuje nej�ast�ji v podob� síranu vápenatého, síranu 

barnatého, železnatého a železitého. [26] 

4.3 Fyzikální vlastnosti uhlí 

Fyzikální vlastnosti uhlí závisí p�edevším na [19, 36]: 

� Stupni prouheln�ní 

� Petrologickém složení 

� Podílu a charakteru minerální p�ím�si 

� Stupni porušení a zv�trávání 

� Obsahu vody a popelovin 

Nejd�ležit�jšími fyzikálními vlastnostmi uhlí jsou hustota uhelné hmoty, barva, lesk, 

lom, št�pnost, odlu�nost, pevnost, tvrdost, k�ehkost, a drtitelnost. 

Dalšími podstatnými fyzikálními vlastnostmi uhlí jsou m�rná tepelná kapacita, m�rná 

tepelná vodivost a teplota zápalnosti. [19, 30, 36, 39, 41] 

4.4 Makropetrografická klasifikace 

Makropetrografickou klasifikací rozumíme vyhodnocení uhelné hmoty zpravidla 

v jednotlivých vzorcích (nap�. z vrtného jádra), v uhelných slojích p�ímo v dole nebo 

z uhelné hmoty pocházející z úpravnických proces�. Jedná se vlastn� o vyjád�ení 

kvantitativního pom�ru jednotlivých složek tvo�ících uhelnou hmotu. [19, 36] 
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Základními kritérii makropetrografické klasifikace je podíl uhelných litotyp�, 

petrografický typ, stupe� prouheln�ní, vztah mezi organickou a anorganickou hmotou, 

charakter anorganické hmoty a dále zjišt�ní charakteru uhelné hmoty stanovením 

genetického typu. [19, 36] 

Stupe� prouheln�ní 

Stupe� prouheln�ní je z hlediska makroskopie charakteristický zm�nou barvy a pozd�ji 

leskem. [16] 

Litotyp 

Je petrografická makroskopicky odlišitelná složka a makroskopicky jednotn� 

vypadající stavební jednotka humitových uhlí s ur�itou barvou, leskem a strukturou. [19] 

Petrografický typ 

Je petrografická poloha, vytvá�ející ve sloji dob�e sledovatelnou a odlišitelnou polohu. 

Tato poloha je tvo�ena jednou složkou, pop�. dochází ke st�ídání dvou nebo t�í složek. 

Podle podílu stavebních komponent se petrografické typy d�lí na základní a složené. [19, 

36]: 

• Základní litotypy – u hn�dého uhlí obsahují minimáln� 90 % xylitické nebo 

detritické složky. U �erného uhlí obsahují tyto litotypy 95 % lesklé nebo matné 

složky. 

• Složené litotypy – obsahují v p�ípad� hn�dého uhlí 10 – 90 % xylitické nebo 

detritické složky. V p�ípad� uhlí �erného obsahují 5 – 95 % lesklé nebo matné 

složky. 

Genetický typ 

Je uhelná hmota, charakteristická svou stavbou a svým vznikem. Rozlišujeme t�i 

genetické skupiny [16]: 

• Humity vznikají z nekromasy t�l vyšších rostlin, hlavn� z jejich d�eva. [36] 

• Liptobiolity vznikají p�i trvale p�sobících oxida�ních podmínek rašelin�ní. [36] 

• Sapropelity vznikají za reduk�ních podmínek z rašelištního hnilokalu, který 

obsahuje spóry, pylová zrna a olejotvorné �asy. [36] 
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4.5 Mikropetrografická klasifikace 

Mikropetrografická klasifikace uhlí má p�ímou návaznost na pozorování uhelné hmoty 

pod mikroskopem. Vzorky uhlí se pozorují bu� ve sv�tle odraženém-dopadajícím 

(nábrusy) nebo p�echázejícím (výbrusy). Mikropetrografická klasifikace uhlí je založena 

p�edevším na morfologii jednotlivých složek uhelné hmoty, tzv. macerál�. Jednotlivé 

macerály se od sebe liší optickými, fyzikálními i chemickými vlastnostmi. Tyto rozdíly 

jsou ovlivn�ny hlavn� p�vodem uhlí, stupn�m prouheln�ní a procesy, které se podílely na 

vývoji a vzniku uhelné hmoty. [16, 19, 36] 

Uhelnou hmotu lze studovat ve sv�tle procházejícím nebo odraženém. Hlavním 

ukazatelem pro výb�r vhodné metody je stupe� prouheln�ní. Obecn� lze �íci, že pro 

pozorování hn�dých uhlí se dají použít oba zp�soby (pozorování v procházejícím sv�tle – 

výbrus; dopadající, odražené sv�tlo – nábrus). �erná uhlí se zkoumají hlavn� ve sv�tle 

dopadajícím. Ke studiu uhelné hmoty lze použít i další metody pozorování (nap�. 

v polarizovaném sv�tle, luminiscenci apod.). V procházejícím sv�tle se pozorují uhlí 

s nižším stupn�m prouheln�ní. P�i pozorování vzork� v odraženém sv�tle se p�i 

vyhodnocování nábrus� používá olejová imerze, ve které lépe vynikne morfologie 

jednotlivých složek uhelné hmoty – macerál�. [16, 19, 36] 

Z hlediska mikropetrografie se v uhelné hmot� se rozlišují základní stavební 

komponenty – macerály, které se dále za�azují do macerálových skupin. Macerály, resp. 

macerálové skupiny, tvo�í podle svého obsahu v uhelné hmot� v r�zném pom�ru tzv. 

uhelné mikrolitotypy. V kombinaci s anorganickou hmotou se podílejí na stavb� tzv. 

karbomineritu �erného uhlí nebo humomineritu u uhlí hn�dého. [16, 19, 36] 

4.5.1 Macerály a macerálové skupiny 

Macerály jsou mikroskopicky rozlišitelné sou�ásti uhelné hmoty. Jsou výsledkem 

prouhel�ování r�zných pletiv, resp. zbytk� rostlinného p�vodu. V pr�b�hu 

prouhel�ovacího procesu byly tyto zbytky více �i mén� zm�n�ny, nelze tudíž rozlišit, 

z jakého materiálu nebo �ásti rostliny dané macerály vznikly. Macerály ur�ují chemické, 

fyzikální a technologické vlastnosti uhelné hmoty. Tyto vlastnosti závisí p�edevším na 

množství macerál�, jejich rozložení a spole�enství v uhelné hmot�. V rámci 
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mikropetrografické klasifikace je m�žeme p�irovnat k horninotvorným minerál�m. Pro 

jejich popis se používá jednotné názvosloví s koncovkou “-init”. [16, 19, 36] 

 V pr�b�hu prouhel�ovacího procesu se vlastnosti hmoty jednotlivých macerál� m�ní. 

Jsou složeny z látek, které mají podobné vazby a nemají stejné fyzikální vlastnosti. Velmi 

dob�e je lze rozlišit v optickém mikroskopu. P�i použití procházejícího sv�tla je lze snadno 

identifikovat u hn�dého uhlí a �áste�n� u uhlí �erného s nižším stupn�m prouheln�ní. 

Metodou pozorování ve sv�tle odraženém lze identifikovat macerály všech typ� uhlí. P�i 

rozlišování jednotlivých macerál� má nejv�tší význam tvar a barva (odstín šedi). Dále se 

ur�uje anizotropie, vnit�ní reflexy, luminiscence, odraznost, struktura, reliéf, 

mikroskopická tvrdost apod. Klasifikace se provádí v dopadajícím sv�tle pomocí 

imerzních objektiv�, p�i zv�tšení 25 – 60x. [16, 19, 36] 

Macerály jednoho uhelného typu, tj. stejného stupn� prouheln�ní, se rozd�lují do t�ech 

macerálových skupin, které mají p�ibližn� stejné chemické a technologické vlastnosti. [16, 

19, 36] 

Rozlišujeme následující macerálové skupiny [16]: 

• �erné uhlí – skupina vitrinitu, skupina liptinitu, skupina inertinitu 

• Hn�dé uhlí – skupina huminitu, skupina liptinitu, skupina inertinitu 
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Tabulka 3: Rozd�lení macerálových skupin (Fe�ko, 2008; Dvo�ák 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGNITY A SUBMITÓZNÍ UHLÍ (HN�DÉ UHLÍ) BITUMINÓZNÍ UHLÍ A ANTRACITY (�ERNÉ UHLÍ) 

Macerální 

skupina 

Macerální 

podskupina 

Macerál Macerální typ Macerální 

varieta 

Macerální 

skupina 

Macerálová 

podskupina 

Macerál Macerální typ 

(submacerál) 

Macerální varieta Kryptomacerál 

textinit   

Humotelinit ulminit texto-ulminit 

eu-ulminit 

 

A 

B 

 

atrinit 

 

telinit 

telinit 1 

 

telinit 2 

lepidofytelinit 

 

kordoitotelinit 

sigilariotelinit 

fungotelinit 

xylotelinit 

fylotelinit 

 

Humodetrinit 

denzinit 

  

gelinit porigelinit 

levigelinit 

 

 

 

 

 

Telovitrinit 

 

kolinit 

telokolinit 

gelokolinit 

desmokolinit 

korpokolinit 

  

kryptotelinit 

kryptokorpokolinit 

vitrodetrinit Detrovitrinit 

kolodetrinit 

   

korpogelinit 

H
U

M
IN

IT
 

 

 

 

 

Humokolinit 

 

korpohuminit 

 

flobafinit 

pseudoflobafinit 
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Gelovitrinit 

gelinit 

   

sporinit 

kutinit 

rezinit 

suberinit 

alginit 

 

sporinit 

 tenuisporinit 

krassisporinit 

mikrosporinit 

makrosporinit 

 

 

kryptoexosporinit 

kryptointosporinit 

liptodetrinit kutinit    

chlorofylinit rezinit    

exsudatinit alginit    

bituminit suberinit    
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fluorinit 
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liptodetrinit    

mikrinit mikrinit    

makrinit makrinit    

semimakrinit semimakrinit    

fuzinit fuzinit pyrofuzinit 

degradofuzinit 

  

semifuzinit semifuzinit    

sekretinit sekretinit    

 

sklerotinit 

 

sklerotinit 

 plektenchyminit 

korposklerotinit 

pseudokorposklerotinit 

 

funginit funginit    

IN
E

R
T

IN
IT

 

 

inertodetrinit 

  

IN
E

R
T
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IT

 

 

inertodetrinit    
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4.5.2 Uhelné mikrolitotypy 

Mikrolitotyp je ozna�ením polohy o mocnosti v�tší než 50 	m, v p�ípad� zrn se jedná o 

plochu v�tší než 50 x 50 	m. Pro ozna�ování názv� mikrolitotyp� se používá jednotného 

názvosloví s koncovkou “-it”. Jejich vlastnosti  ovliv�uje p�edevším podíl jednotlivých 

macerálových skupin a stupe� prouheln�ní. Jejich vlastnosti se v pr�b�hu prouhel�ovacího 

procesu m�ní v závislosti na zm�nách probíhajících v uhelných macerálech. [16, 36] 

	ernouhelné mikrolitotypy 

Jako mikrolitotypy nazýváme sm�si macerál� skupin vitrinitu, liptinitu a inertinitu. 

Podle zastoupení jednotlivých macerálových skupin rozlišujeme mikrolitotypy 

monomacerální, bimacerální a trimacerální (viz. tabulka 4). Rozlišení uhelných 

mikrolitotyp� je možné u �erného uhlí s nižším a st�edním stupn�m prouheln�ní. U uhlí 

s vyšším a velkým stupn�m prouheln�ní je jejich identifikace velmi obtížná. [16, 36] 

Tabulka 4: Klasifikace mikrolitotyp� podle �SN ISO 7404-4 (1995) (Fe�ko, 2008) 

MIKROLITOTYPY MACERÁLOVÉ SLOŽENÍ 

(celkem nad 95 % ho�laviny) 

monomacerální: 

vitrit 

liptit 

inertit 

 

vitrinit 

liptinit 

inertinit 

bimacerální: 

klarit 

urit 

vitrinertit 

 

vitrinit + liptinit 

inertinit + liptinit 

vitrinit + inertinit 

trimacerální: 

trimacerit 

 

vitrinit + liptinit + inertinit 

 

Hn�douhelné mikrolitotypy 

Klasifikace hn�douhelných mikrolitotyp� (viz. tabulka 5) zatím nebyla rozpracována 

v takovém rozsahu jako pro klasifikace pro uhlí �erné. Pro hn�dé uhlí vychází 

tato klasifikace z klasifikace �ernouhelných mikrolitotyp�. To platí pro uhlí s vyšším 
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stupn�m prouheln�ní (oblast hn�douhelné metafáze). P�i vyhodnocování mikrolitotyp� 

mimo stupe� prouheln�ní (v oblasti hn�douhelné ortofáze a hemifáze) je nutné brát v potaz 

navíc stupe� gelifikace. [16, 36] 

Tabulka 5: Mikrolitotypy hn�dého uhlí (Dvo�ák, 1989) 

SKUPINA 

MIKROLITOTYP� 

MIKROLITOTYPY CHARAKTERISTIKA 

eutextit rostlinná pletiva jsou zcela 

zachovalá 

mediotextit rostlinná pletiva jsou z�ásti 

gelifikována 

Textit 

gelotextit rostlinná pletiva jsou úpln� 

gelifikována 

eudetrit heterogenní sm�s úlomk� 

huminit�, inertinitu, liptinitu a 

minerální p�ím�si 

textodetrit v základní detritické hmot� se 

nacházejí úlomky textitu 

Detrit 

gelodetrit detrit je úpln� prostoupen 

gelózní hmotou 

eugelit gelózní hmota je bezstrukturní, 

vykazuje charakteristické 

kontrak�ní trhliny 

textogelit v gelózní hmot� lze pozorovat 

náznak textitu 

Gelit 

detrogelit jednotlivé detritické úlomky jsou 

uloženy v gelózní hmot� 

 liptit nahromad�ní macerál� skupiny 

liptinitu (spory, kutikuly a 

plochy s nízkou odrazností bez 

struktury)  

 inertit nahromad�ní macerál� skupiny 

inertinitu (fuzinit, sklerotinit aj.) 
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5 Metodika experimentálních prací 

5.1 P�íprava vzork� dle 	SN ISO 7404–2 (44 1345) METODY 

PETROGRAFICKÉ ANALÝZY 	ERNÉHO UHLÍ A ANTRACITU 

	ást 2: Metoda p�ípravy vzork� uhlí 

Tato norma se stanovuje metodu p�ípravy lešt�ných zrnových nábrus� ze vzork� 

rozdrceného uhlí pro analýzu mikroskopem pro odraženém bílé sv�tle. [11] 

5.1.1 Podstata p�ípravy 

Reprezentativní vzorky na vzduchu proschlého uhlí se podrtí na specifikovaný rozm�r 

zrna a promísí se s vhodným pojivem. Následuje úprava sm�si do zrnového nábrusu. Jedna 

plocha se obrousí  a vyleští tak aby vznikl bezreliéfový povrch bez rýh. [11] 

5.1.2 Používané materiály 

Prepara�ní hmota 

Prepara�ní hmota se používá ke stmelení zrn rozdrceného uhlí. Musí spl�ovat �adu 

požadavk�: nesmí docházet k chemickým reakcím mezi uhlím nebo imersním olejem, 

povrchy uhelných zrn musí být p�i penetraci dob�e smá�itelné do pór� a trhlin, teplota p�i  

p�íprav� zrnového nábrusu nesmí p�ekro�it 100 °C, preferují se teploty pod 60 °C, apod. 

používá se epoxidová prysky�ice s nízkou viskozitou, obsahuje diglycidové ethery a 

kapalné tužidlo. [11] 

	inidlo pro uvoln�ní formy 

 Nesmí poškozovat formu a ú�inkovat na uhlí nebo prepara�ní hmotu. Je to silikonová 

slou�enina rozpušt�ná v alkoholu. [11] 

Brusná abraziva 

Jako brusná abraziva se používají silikon-karbidové papíry se snižující se velikosti 

brusných zrn. [11] 
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Leštící abraziva 

Jsou to bu� práškové kovové oxidy nebo diamantové pasty u nichž se snižuje velikost 

zrn. U kone�né fáze lešt�ní se musí použít práškové kovové oxidy s max. velikostí zrn 0,05 

	m. Používá se práškový oxid hlinitý. [11] 

Dohlazovací tkaniny 

Jsou bavln�né, hedvábné nebo syntetické látky s minimem uzlík�. [11] 

5.1.3 Postup p�ípravy vzorku pro zhotovení zrnového nábrusu 

Nejd�íve se z uhlí, které chceme zkoušet p�ipraví reprezentativní vyd�lený vzorek. Ten 

se nechá vysušit na vzduchu kv�li usnadn�ní drcení a d�lení a k zamezení rušivých vliv� 

p�i vytvrzování prepara�ní hmoty. Poté dochází k redukci objemu zrn na horní mez 1 mm. 

To se provádí pomocí drtícího mlýnku nebo miskou s tlou�kem. Následuje d�lení vzorku, 

které probíhá p�íhradovým nebo rota�ním d�li�em. Takto získáme laboratorní vzorek o 

hmotnosti 50 až 100 g. [11] 

Ú�elem je p�ipravit zrnový nábrus takové tlouš�ky, aby byla zrna uhlí rovnom�rn� 

rozptýlena v v prepara�ní hmot�, a to tak aby minimáln� 60 % pr��ezové plochy 

vylešt�ného povrchu bylo uhlí. [11] 

Nejd�íve promícháme v nádobce na jedno použití asi 10 ml epoxydové prysky�ice a 

tužidla. Do další misky si p�ipravíme asi 20 ml reprezentativního vzorku. P�idáme pár 

kapek sm�si prysky�ice a tužidla a d�kladn� je promícháme do uhlí d�ev�nou špachtlí na 

jedno použití. Postupn� p�idáváme prysky�ici až sm�s dosáhne konsistence tuhé pasty a 

p�ilne na st�ny nádobky. Vytla�ovací písty a vnit�ní povrch formy zbavíme veškeré 

prysky�ice z p�edchozího použití a vnit�ní povrchy potáhneme �inidlem pro uvoln�ní 

formy. Zasuneme spodní píst a formu i s pístem nah�ejeme pomocí zah�ívacího plášt� nebo 

pícky na teplotu 90±5 °C. Takto p�edeh�átou formu naplníme sm�si uhlí a prysky�ice, 

zasuneme vrchní píst a vložíme ji do lisu, který vyvine tlak nemén� 14 MPa a ne více než 

17 MPa, a ponecháme ji zde po dobu 3 až 5 s. Tlak se uvolní a znovu vyvine. Tato operace 

se n�kolikrát opakuje, aby došlo k odstran�ní vzduchových bublinek, vzniklých b�hem 

míchání. Tlak udržujeme nejmén� po dobu 10 minut a dochází k vyrovnávání smršt�ní p�i 

vytvrzování nábrusu. Nábrus poté vyjmeme z formy a ozna�íme štítkem. Pokud není zcela 

vytvrzený umístí se na n�kolik minut do sušárny vyh�áté na teplotu 90±5 °C. [11] 
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Jednu z koncových ploch zrnového nábrusu brousíme a leštíme pomocí brusných a 

leštících za�ízení. Používám �adu abraziv s klesající velikostí �ástic. [11] 

Zrnový nábrus upevníme do držáku, vyvine se tlak okolo 0,02 MPa a za použití 

silikonkarbidového papíru se st�ední velikostí zrna p�ibližn� 50 	m a vody jako maziva 

obrušujeme rovný povrch nábrusu. Brousící disky by se m�ly otá�et s frekvencí 125 až 150 

ot/min a držák pak s frekvencí 30 až 60 ot/min v protism�ru. Povrch oplachujeme proudem 

vody a brousíme až budou uhelná zrna na zpracovávaném povrchu bez d�r a trhlin. 

Ne�istoty odstraníme omýváním nábrusu pod silným proudem tekoucí vody. Pro 

odstran�ní zbytk� po broušení je doporu�eno pono�it nábrus do destilované vody 

v ultrazvukové �istící lázni. Vym�níme brousící papír za papír se st�ední velikostí zrna 

p�ibližn� 15 	m a pokra�ujeme v broušení tak dlouho, dokud nebudou jednotlivá zrna uhlí 

jasn� viditelná, povrch nebude hladký a bez rýh a bude mít slabý lesk. Nábrus znovu 

o�istíme  a prohlédneme jej suchým objektivem s malým zv�tšením. Pokud jsou viditelné 

hluboké rýhy celý postup broušení opakujeme. [11] 

Pro lešt�ní musíme nejd�íve p�ipravit suspenzi. Ta se p�ipravuje v odm�rném válci o 

objemu 25 ml p�idáním 10 ml vody a 10 ml oxidu hlinitého s max. velikostí zrn 0,3 	m. 

Doleš�ovací tkaninu nasytíme vodou a veškerou suspenzi vylejeme na plátno. Na nábrus se 

op�t vyvine tlak p�ibližn� 0,02 MPa a se stejnou frekvencí otá�ení leštíme nábrus po dobu 

2 minut. Na konci periody opláchneme rotující kotou� proudem vody a tím odstraníme 

suspenzi z kotou�e a nábrusu. Silným proudem vody po dobu 0,5 min pak odstraníme 

z nábrusu zbytkové �ástice uhlí a oxidu hlinitého. Postup lešt�ní opakujeme kotou�em s 

maximální m rozm�rem zrna 0,05 	m. Aniž bychom odstranili držák oplachujeme otá�ející 

se kotou� asi 0,5 min vodou k odstran�ní suspenze. Zbytkový oxid hlinitý odstraníme 

omýváním nábrusu silným proudem vody a otíráním povrchu bavln�nou cupaninou nebo 

látkou na �išt�ní objektiv�. Nakonec nábrus opláchneme proudem destilované vody a 

necháme je vysušit v proudu �istého horkého vzduchu. [11] 

Abychom mohli pozorovat zrnový nábrus pomocí mikroskopu musí jeho povrch 

spl�ovat následující požadavky [11]: 

• Povrch by m�l být rovný a prakticky bez reliéfu 

• Zrna na povrchu by m�la být prakticky bez trhlinek 
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• Povrch by m�l být prakticky bez rýh 

• Povrch musí být �istý, zbaven tuku a obroušeného materiálu 

5.2 Popis mikroskopu 

Základním za�ízením používaným v geologických v�dách pro kvantitativní i 

kvalitativní vyhodnocování nerostných surovin, je polariza�ní mikroskop, uzp�sobený pro 

pozorování v odraženém sv�tle. Jsou to hlavn� mikroskopy umož�ující pozorování a 

vyhodnocování všech opakních (nepr�hledných) materiál�. [17, 21] 

Každý mikroskop disponuje t�mito základními sou�ástmi: stativ mikroskopu, 

okulárový tubus, stolek, vertikální osv�tlova�, objektivy, sv�telný zdroj a v n�kterých 

p�ípadech i fotografická kamera. [17] 

Stativ mikroskopu zaru�uje stabilní polohu mikroskopu a umož�uje použití p�ídavných 

za�ízení. na svrchní �ásti stativu je umíst�n okulárový tubus. Ke stativu se p�ipev�uje 

stolek, kondenzor a vertikální osv�tlova� (m�že být zabudován v t�lese mikroskopu). Dále 

se na stativu nachází tla�ítko pro zapínání a vypínání sv�tla a potenciometr, kterým 

m�žeme intenzitu sv�tla regulovat. Stativ je dále vybaven za�ízeními pro hrubý a jemný 

posuv, která jsou ur�ena pro hrubé a jemné zaost�ení. [16, 17, 21] 

Stolek mikroskopu je umíst�n na stativu a umož�uje vložení vzorku pod objektiv tak, 

aby byla plocha vzorku kolmá k optické ose mikroskopu. Je umíst�n bu� pevn� nebo je 

výškov� ovladatelný pomocí zvláštního to�ítka. Upevn�ní vzorku se uskute��uje pomocí 

vyjímatelných spon, nebo se používá speciálního p�ídavného za�ízení, tzv. k�ížového 

stolku, který se na stolek mikroskopu upev�uje pomocí šroubk�. Vzorek se umístí mezi 

dv� na sebe kolmá ramena. Díky nim pak lze se vzorkem provést požadovaný pohyb na 

stolku mikroskopu. Ob� tyto ramena mají vyzna�enou stupnici v mm. [16, 17, 21] 

Pod stolkem mikroskopu se nachází kondenzorová �ást mikroskopu. Tu tvo�í 

kondenzorová �o�ka, aperturní clona a polarizátor. Kondenzorová �o�ka se používá jen pro 

pozorování p�i velkém zv�tšení objektivu. Clona reguluje hloubku ostrosti a ovliv�uje 

intenzitu osv�tlení. Polarizátor, který je umíst�n nad zdrojem sv�tla, m�ní sv�tlo 

vycházející ze zdroje na sv�tlo lineárn� polarizované (kmitá v p�edozadní rovin� 

mikroskopu). [21] 
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Okulárový tubus se upíná do upínacího za�ízení na rameni mikroskopu. Do horního 

otvoru tubu se zasouvá okulár a do spodní �ásti pak umis�ujeme oto�ný revolver s otvory 

pro umíst�ní objektiv�. [17] 

Mezi objektivem a okulárem se nacházejí další �ásti tubu. Je na n�j p�ipevn�n opakní 

iluminátor s polarizátorem, clonami a matnicemi pro dopadající sv�tlo. V tubu se nachází 

analyzátor, otvor pro zasouvání kompenza�ních desti�ek a Bertrandova �o�ka. [21] 

Polarizátor je optický systém, který propouští pouze paprsky kmitající v rovin� jeho 

kmitu. Sv�tlo, které projde polarizátorem je lineárn� polarizované v p�edozadní rovin�. 

Analyzátor je naproti tomu optickým systémem, který propouští sv�tlo kmitající v kolmém 

sm�ru k rovin� polarizátoru. [21] 

Vertikální osv�tlova� je za�ízení umož�ující vyhodnocování nábrusových vzork�. Pro 

pozorování ve sv�tlém poli bývá osv�tlova� vybaven planparalelní desti�kou nebo 

hranolem. Dále je vertikální osv�tlova� vybaven odchylovacím za�ízením, polní clonou, 

aparaturní clonou a sv�telným zdrojem. Sv�tlo vycházející ze sv�telného zdroje prochází 

aparaturní clonou, dále clonou polní, dopadá na odchylovací za�ízení a odráží se do 

objektivu. Po pr�chodu objektivem dopadá na nalešt�nou plochu vzorku, odráží se od ní 

zp�t do objektivu, projde p�es odchylovací za�ízení a okulárem jde do oka pozorovatele. 

[16] 

Objektivy v mikroskopii by m�ly být prosté polarizace. Rozlišujeme objektivy suché a 

imerzní. U imerzních objektiv� se mezi �o�ku objektivu a plochu nábrusu p�idává imerzní 

kapalina. Objektiv postupn� p�ibližujeme ke vzorku až dojde ke spojení s kapalinou a poté 

pokra�ujeme v p�ibližování objektivu až do zaost�ení. [16, 17] 

Okuláry pracují jako lupy a slouží ke zv�tšení obrazu vytvo�eného objektivem. [16] 

5.3 Pyrit (FeS2 – disulfid železitý) 

Pyritová zrna vtroušena v uhlí jsou b�žným jevem a mohou být v uhelné hmot� 

zastoupeny 5-10 %. [16] 

Pyrit pat�í mezi sulfidy a je kubicky symetrický má žlutou barvu, v odraženém sv�tle 

má pak barvu žlutobílou. Št�pnost je nedokonalá a lesk kovový. Má vysokou tvrdost (6 – 

6,5) a hn�došedý až �erný vryp. Nachází se v horninách všech genetických typ�. [21] 
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V nábrusech mají pr��ezy zrn �tvercové, pravoúhlé, polyedrické, nepravidelné a 

zakulacené tvary (viz. obrázek 6). Vyskytují se jako složité, spletené, zonární a kolomorfní 

útvary. Jako prizmatické nebo vláknito-jehlovité druhy se tak �asto nevyskytují. N�kdy se 

okolo zrn tvo�í stínové okraje. V n�kterých p�ípadech je pyrit t�žce leštitelný. V�tšinou je 

pyrit izotropní, tzn. že sv�tlo se v pyritu ší�í všemi sm�ry stejnou rychlostí a p�i pozorování 

v polariza�ním mikroskopu bez analyzátoru má stále stejnou barvu. Je tedy jednobarevný a 

jeho barva se p�i pohybu otá�ecím stolkem mikroskopu nem�ní. Ob�as m�že být pyrit i 

anomáln� anizotropní, což znamená, že n�které amorfní látky se jeví jako anizotropní. U 

anizotropních minerál� se sv�tlo ší�í v r�zných sm�rech rozdílnou rychlostí. Odraznost 

pyritu je 53 %. [17,  48] 

Mezi sulfidickými rudami je pyrit nejrozší�en�jším minerálem. Zatla�ování pyritu 

ostatními sulfidy nazna�uje, že pyrit je jednou z prvotn� vylu�ovaných sulfidických rud. 

�asto obsahuje poikilitické uzav�eniny chalkopyritu, sfaleritu a tetraedritu, ob�as i zlato a 

kobalt. Bývá prostoupen trhlinami a r�zn� prolámán. [17] 

Pyrit vzniká p�sobením bakterií v usazených horninách obsahujících organickou hmotu 

v blízkosti uhelných slojí nebo je vtroušen p�ímo v uhlí, v bituminózních vápencích nebo 

slab� metamorfovaných prachových b�idlicích. Je to v�bec nejrozší�en�jší sulfid. [49] 
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Obrázek 6:  Inkluze pyritu v uhelné hmot� (foto Plesník T., 2009) 
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6 Experimentální �ást 

6.1 Charakteristika vzork� 

Vzorek �. 1 – ozna�ení Rudník 06/063 – hn�dé uhlí 

Vzorek �. 2 – ozna�ení frakce 5. odpad Darkov 06/057 – �erné uhlí 

Uhlí je organická slou�enina s vysokou hustotou, složená p�evážn� z uhlíku, vody, 

jílových a silikátových hornin a slou�enin síry. [50]   

6.2 Postup experimentální �ásti 

V této �ásti své diplomové práce se zabývám ov��ením desulfurizace uhelné hmoty 

bakteriálním loužením pomocí kultury Acidithiobacillus ferrooxidans. P�íprava nábrus�, 

stejn� jako kultivace bakteriální kultury, p�íprava kultiva�ního a loužícího média, loužení a 

mikroskopické pozorování zm�n na pyritových zrnech v uhlí, prob�hly na Vysoké škole 

bá�ské – Technické univerzit� Ostrava (VŠB – TUO).  

6.2.1 P�íprava vzork� 

P�íprava zrnových nábrus� vzork� uhlí (viz. obrázek  7 a 8) prob�hla dle postupu, který 

udává �SN ISO 7404–2 (44 1345) METODY PETROGRAFICKÉ ANALÝZY 

�ERNÉHO UHLÍ A ANTRACITU �ást 2: Metoda p�ípravy vzork� uhlí, uvedeného 

v kapitole 5.1. (viz. výše). 
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Obrázek 7:  Zrnové nábrusy vzork� uhlí, zprava: vzorek �. 1 (ozn. Rudník 06/063), vzorek �. 2 (ozn. 

Frakce 5. odpad Darkov 06/057),  (foto Plesník T., 2009) 

 

 
Obrázek  8:  Zrnové nábrusy vzork� uhlí, zprava: vzorek �. 1 (ozn. Rudník 06/063), vzorek �. 2 (ozn. 

Frakce 5. odpad Darkov 06/057),  (foto Plesník T., 2009) 
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6.2.2 P�íprava kultiva�ního  a loužícího roztoku pro Acidithiobacillus ferrooxidans 

Ve své práci jsem pro kultivaci mikroorganism� Acidithiobacillus ferrooxidans použil 

variantu Silvermanova (9K) kultiva�ního média (viz. tabulka 6). Pro p�ípravu loužícího 

roztoku jsem dle pokyn� vedoucí použil postup rovn�ž uvedený v tabulce 6, s následnou 

úpravou uvedenou pod tabulkou. 

Tabulka 6: Porovnání kultiva�ního a loužícího média  

Médium Silverman (9K) Loužící médium  

(NH4)SO4 3,0 2,0 

KCL 0,1 0,1 

K2HPO4 0,5 0,5 

MgSO4 . 7 H2O 0,5 0,50 

Ca(NO3)2 0,1 0,01 

H2SO4 1,0 ml 10N k pH 3,5 2,0 ml 1N k pH 1,9  

H2O 700 ml 1000 ml 

FeSO4 . 7 H2O 30 ml 14,74% roztok = 

9000 ppm Fe2+ 

40 

pH média 3,0 – 3,6 1,8 - 2,0 

Navážky solí jsou uvedeny v gramech 

 

Z loužícího média jsem do sterilní Erlenmeyerovy ba�ky o objemu 500 ml, do které 

jsem p�edem vložil oba pozorované vzorky, odebral 500 ml loužícího média (na 25 g 

vzorku) a p�idal 38,8 ml bakteriálního roztoku Acidithiobacillus ferrooxidans, obsahujícího 

mikroorganismy  v exponencionální fázi r�stu a 111 ml destilované vody.  

6.2.3 	asový pr�b�h experimentu 

Experimentální �ást diplomové práce byla zapo�ata dne 12.3.2009 na VŠB-TUO 

v Ostrav� – Porub�. Nej�íve prob�hlo seznámení s mikroskopem, kterým jsem v pr�b�hu 

experimentu pozoroval zm�ny jimiž pyritová zrna prošla v pr�b�hu bakteriálního loužení. 

Zárove� jsem tento den provedl pomocí mikroskopu vyhledání pozic pyritových zrn 

v uhelné hmot� od kterých se odvíjelo další pozorování. 

Pro svou práci jsem používal mikroskop (viz. obrázek 9) vyrobený pro VŠB-TUO na 

zakázku firmou Intraco Micro s.r.o. Uvedený mikroskop je vybaven revolverovou hlavicí 
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pro 5 objektiv� a  trinokulární hlavicí, na jejíž monokulárové �ásti byla umíst�na USB 

kamera propojena s notebookem. Fotografie pr�b�hu bakteriálního loužení pyritu v uhelné 

hmot� (uvedené v kapitole 7) byly zachyceny pomocí programu INOVOVIDEO. 

Pozorování probíhalo p�i 40-ti násobném zv�tšení suchým objektivem. 

 

Obrázek 9: Mikroskop 

Pro pevné a p�esné uchycení vzorku na stolek mikroskopu byla vyrobena pevná 

matrice (viz. obrázek 10). 
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Obrázek 10: Pevná matrice s uchyceným vzorkem (foto Plesník T., 2009) 

Den na to byla provedena zp�tná kontrola pozic pyritových zrn, fotograficky 

zaznamenán jejich vzhled p�ed za�átkem loužení a podle postupu uvedeného v p�edchozí 

kapitole bylo vyrobeno loužící médium. Aby kultivace a loužení probíhalo správn�, je 

krom� složení kultiva�ního a loužícího roztoku zapot�ebí zajistit i další optimální 

podmínky. Jedná se p�edevším o hodnotu pH, odpovídající teplotu, dostatek kyslíku apod. 

Všechny tyto podmínky jsou uvedeny v kapitole 3.3.1. (viz výše). Z t�chto d�vod� jsem u 

loužícího roztoku provedl kontrolu pH. Optimální hodnota pH se p�i loužení pohybuje od 

1,8 do 2,0. Tuto kontrolu jsem provád�l pomocí indikátorových pH papírk�. Dostate�nou 

aeraci jsem zajiš�oval pomocí akvarijního �erpadla umíst�ného v ba�ce. Ba�ku jsem 

zape�etil alobalem, spustil aerátor a  zanechal ji vlastnímu procesu bakteriálního loužení 

(viz. obrázek 13). Teplota v místnosti, kde loužení probíhalo, se pohybuje okolo 20 °C. 
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Obrázek 11:  Proces bakteriálního loužení (foto Plesník T., 2009) 

Samotný proces bakteriálního loužení probíhal po dobu 32 dn�. Protože hodnota pH 

b�hem prvních dn� loužení roste, bylo za pot�ebí ji neustále kontrolovat a upravovat na 

optimální hodnotu (1,8 – 2,0). Úpravu pH jsem provád�l pomocí 5N H2SO4. 

Po 10 dnech loužení prob�hlo první mikroskopické pozorování zm�n na pyritových 

inkluzích v uhelné hmot�. P�ed samotným pozorováním je však z d�vodu zna�né acidity 

zapot�ebí vzorky zneutralizovat. Hodnota pH vzork� vhodná pro manipulaci a následné 

pozorování by se m�la pohybovat mezi 5 až 7. Vzorky jsem proto vyjmul z loužícího 

média a promyl je ve 100 ml 0,1N HCl a poté v destilované vod�. Po kontrole pH jsem 

vzorky podrobil prvnímu mikroskopickému pozorování. Po fotografickém zaznamenání 

zm�n jsem zkontroloval hodnotu pH loužícího roztoku a pokra�oval v loužení. 



Bc. Tomáš Plesník: Mikroskopické pozorování zm�n v pr�b�hu bakteriálního loužení uhlí 

 

2009                                                                                                                                        51 

Po 7 dnech jsem provedl druhé mikroskopické pozorování. Vzorky jsem p�edtím op�t 

promyl ve 100 ml HCl, poté v destilované vod� a zkontroloval jejich pH. P�i pozorování 

jsem op�t zaznamenal zm�ny na pyritických zrnech vzniklých p�sobením bakteriální 

kultury Acidithiobacillus ferrooxidans. Mikroskopické pozorování však poukázalo na 

snižující se aktivitu bakterií, a�koliv pH loužícího roztoku se nijak nem�nilo. Proto jsem 

do loužícího média p�idal 50 ml bakteriálního roztoku Acidithiobacillus ferrooxidans. Op�t 

prob�hla kontrola pH a vzorky jsem ponechal dalších 7 dní loužit. 

Po uplynutí dané doby jsem provedl t�etí mikroskopické pozorování. Vzorky jsem op�t 

promyl ve 100 ml HCl a poté v destilované vod�. P�i mikroskopickém pozorování jsem 

op�t zdokumentoval zm�ny vzniklé na pyritických zrnech. Znovu jsem pak provedl 

kontrolu pH loužícího roztoku a ponechal vzorky dalšímu p�sobení bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Poslední mikroskopické pozorování prob�hlo o 8 dní pozd�ji. Tak jako p�i p�edchozích 

pozorováních jsem nejd�íve vzorky promyl kyselinou chlorovodíkovou a poté destilovanou 

vodou. Nakonec jsem je podrobil poslednímu mikroskopickému pozorování a 

zdokumentoval zm�ny na pyritových zrnech. 
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7 Diskuse výsledk� 

Jak již bylo �e�eno, zabývám se ve své diplomové práci pouze zm�nami pyritických 

inkluzí na uhelné hmot� vzniklé p�sobením bakteriální kultury Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Zm�ny jsou zde posuzovány pouze vizuáln� porovnáváním fotografií 

pyritových zrn v uhlí. Pro srovnání t�chto zm�n jsem vždy použil sadu fotografií jedné 

pozice po�ízených v pr�b�hu loužení. Pro každý  ze dvou pozorovaných vzork� jsem pak 

vybral 5 reprezentativních pozic. Fotografie byly po�ízeny p�i 40-ti násobném zv�tšení. 

Z d�vodu v�tší p�ehlednosti jsem zm�ny vzniklé na pyritických zrnech ozna�il barevn�. 

7.1 Vzorek �. 1 – ozna�ení Rudník 06/063 – hn�dé uhlí 

Pozice �. 1 

 
Fotografie Rudník 1.1: Pozice �. 1 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 1.2: Pozice �. 1 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 1.3: Pozice �. 1 po  17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 1.4: Pozice �. 1 po  24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 1.5: Pozice �. 1 po  32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

P�i loužení pyritových zrn na pozici �. 1 došlo po 10 dnech loužení k odkrytí drobných 

zrn pyritu a k vytvo�ení jakýchsi „cesti�ek“, jejichž vznik m�žeme p�i�ítat práv� �innosti 
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bakterií. Po dalších 7 dnech, kdy byl vzorek vystaven p�sobení kultury Acidithiobacillus 

ferrooxidans došlo k vyloužení t�chto zrn a ke zmizení vzniklých cesti�ek. Zárove� byl 

odkryt další shluk drobných pyritových inkluzí a �áste�n� byla vyloužena oblast s nejv�tší 

koncentrací na této pozici. Po dalších 7 dnech loužení byla �áste�n� odstran�na nov� 

odkrytá zrna pyritu a úsp�šn� také pokra�ovalo loužení shluku s nejv�tším po�tem 

pyritických zrn. Po posledních 8 dnech loužení byly u tohoto shluku zaznamenány jen 

nepatrné zm�ny. Naopak došlo k odkrytí dalšího pyritického zrna.  

Pozice �. 2 

 
Fotografie Rudník 2.1: Pozice �. 2 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 2.2: Pozice �. 2 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 2.3: Pozice �. 2 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 2.4: Pozice �. 2 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 2.5: Pozice �. 2 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

Jak je patrné z fotografií došlo na této pozici po první fázi loužení k �áste�nému 

odstran�ní jednoho pyritického zrna. V pr�b�hu druhé fáze loužení bylo toto zrno 
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odstran�no úpln�. Zárove� došlo k odstran�ní dalšího zrna a zárove� byla odkryta další dv� 

zrna. Jedno z nich bylo v pr�b�hu t�etí fáze loužení odstran�no. Došlo také k minimálnímu 

postupu loužení u nejnápadn�jšího pyritického zrna. V poslední fázi loužení tento trend 

minimáln� postoupil a odstran�no bylo také druhé z odkrytých zrn. 

Pozice �. 3 

 
Fotografie Rudník 3.1: Pozice �. 3 p�ed za�átkem loužení, (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 3.2: Pozice �. 3 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 3.3: Pozice �. 3 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 3.4: Pozice �. 3 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 3.5: Pozice �. 3 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

P�i prvním loužení pozice �.3 došlo k odstran�ní drobných zrní�ek pyritu a také 

jemných pyritových inkluzí. V pr�b�hu druhé fáze loužení však byly krom� menších 
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zrní�ek �áste�n� odstran�ny také velké shluky pyritových zrn. Jak je z fotografií patrné 

loužení t�chto pozic probíhalo také ve t�etí fázi loužení. Krom� toho pokra�ovalo také 

loužení drobných pyritových zrní�ek. P�i �tvrtém loužení pokra�ovalo odstra�ování 

pyritových zrn z posledního velkého shluku na této pozici. Kompaktn�jší inkluze pyritu 

z�staly tém�� nedot�eny. 

Pozice �. 4 

 
Fotografie Rudník 4.1: Pozice �. 4 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 



Bc. Tomáš Plesník: Mikroskopické pozorování zm�n v pr�b�hu bakteriálního loužení uhlí 

 

2009                                                                                                                                        62 

 
Fotografie Rudník 4.2: Pozice �. 4 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 4.3: Pozice �. 4 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 4.4: Pozice �. 4 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 4.5: Pozice �. 4 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

Po prvních 10 dnech došlo p�sobením kultury Acidithiobacillus ferrooxidans na této 

pozici k odkrytí jednoho pyritového zrna a vytvo�ení bakteriální cesti�ky. Ta však 
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v následující fázi loužení zmizela. Dále došlo k vyloužení drobného pyritového zrna. 

V dalších fázích loužení již na pyritových zrnech k žádným zm�nám nedošlo. 

Pozice �.5 

 
Fotografie Rudník 5.1: Pozice �. 5 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 5.2: Pozice �. 5 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 5.3: Pozice �. 5 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Rudník 5.4: Pozice �. 5 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Rudník 5.5: Pozice �. 5 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

Z fotografií pr�b�hu bakteriálního loužení na pozici �.5 je �innost bakterií více než 

z�ejmá. V pr�b�hu první fáze se op�t objevily bakteriální cesti�ky k�ižující tuto pozici a 
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vedoucí k jednotlivým pyritovým zrn�m, pop�. shluk�m. Zárove� došlo v této fázi 

k vyloužení drobn�jších pyritových zrn. V pr�b�hu druhé fáze loužení v�tšina zmín�ných 

cesti�ek zmizela. Krom� zm�n u drobn�jších zrn však došlo k odstran�ní dvou nejv�tších 

pyritových zrn. V následujících dvou fázích loužení byla op�t odstran�na pouze drobná 

zrnka pyritu.  

7.2 Vzorek �. 2 – ozna�ení frakce 5. odpad Darkov 06/057 – �erné uhlí 

Pozice �. 1 

 
Fotografie Darkov 1.1: Pozice �. 1 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 1.2: Pozice �. 1 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 1.3: Pozice �. 1 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 1.4: Pozice �. 1 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 1.5: Pozice �. 1 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

U tohoto vzorku došlo na pozici �.1 v pr�b�hu prvních 10 dn� loužení k �áste�nému 

vyloužení nejpatrn�jšího z pyritových zrn a také k �áste�nému odstran�ní menšího z t�chto 
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dvou zrn. Po dalších 7 dnech loužení byla zm�na na v�tším zrn� ješt� patrn�jší. Zárove� 

došlo k minimální zm�n� u nejmenšího z pyritových zrn patrných na fotografiích. 

V následující 7 denní fázi loužení mírn� pokra�oval úbytek pyritu na menším zrn�. Po 

posledních 8 dnech loužení bylo zjišt�no pouze minimální odstran�ní pyritu u všech t�í zrn. 

Pozice �.2 

 
Fotografie Darkov 2.1: Pozice �. 2 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 2.2: Pozice �. 2 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 2.3: Pozice �. 2 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 2.4: Pozice �. 2 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 2.5: Pozice �. 2 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

U této pozice došlo v první fázi loužení k �áste�nému odstran�ní jednoho ze dvou 

patrných pyritových zrn. Jak je patrné z fotografií pokra�oval tento trend také ve druhé fázi 
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loužení až do doby než došlo k úplnému vyloužení tohoto zrna. Po t�etí fázi loužení nebyla 

na zbylém zrn� patrná žádná markantní zm�na. K �áste�nému vyloužení tohoto pyritového 

zrna došlo až v pr�b�hu �tvrté fáze. 

Pozice �.3 

 
Fotografie Darkov 3.1: Pozice �. 3 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 3.2: Pozice �. 3 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 3.3: Pozice �. 3 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 3.4: Pozice �. 3 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 3.5: Pozice �. 3 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

Pr�b�h loužení pyritových zrn na pozici �.3 probíhal následovn�. Po prvním loužení 

bylo odstran�no pouze nepatrné množství pyritu. Fotografie pozice �.3 po druhé fázi 
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loužení nevykazuje žádné zm�ny v odstra�ování pyritových zrn na t�etí pozici. Po t�etí fázi 

loužení došlo op�t k minimálnímu vyloužení drobných pyritových zrn. Také po �tvrté fázi 

loužení došlo na této pozici tém�� k nepatrnému úbytku pyritu v uhelné hmot�.    

Pozice �.4 

 
Fotografie Darkov 4.1: Pozice �. 4 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 4.2: Pozice �. 4 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 4.3: Pozice �. 4 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 4.4: Pozice �. 4 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 4.5: Pozice �. 4 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

Jak je patrné z fotografií pr�b�hu loužení, nedošlo na této pozici v pr�b�hu prvních t�í 

fází loužení k žádné zm�n� pyritového zrna. Ke zna�nému odstran�ní pyritového zrna 
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došlo až p�i poslední fázi loužení. Zárove� byla p�sobením bakterií odhalena další dv� 

drobná pyritová zrnka.  

Pozice �.5 

 
Fotografie Darkov 5.1: Pozice �. 5 p�ed za�átkem loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 5.2: Pozice �. 5 po 10 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 5.3: Pozice �. 5 po 17 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 
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Fotografie Darkov 5.4: Pozice �. 5 po 24 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

 
Fotografie Darkov 5.5: Pozice �. 5 po 32 dnech loužení (foto Plesník T., 2009) 

P�i bakteriálním loužení pozice �.5 došlo po první fázi pouze k vyloužení drobných 

pyritových zrnek. Také po druhé fázi loužení m�žeme vid�t opravdu minimální úbytek 
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pyritových inkluzí na uhelné hmot�. Tento trend pokra�oval také v následujících dvou 

fázích loužení. V pr�b�hu té poslední došlo také k odkrytí drobného pyritového zrna. 
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8 Záv�r 

V sou�asné dob� je ochrana životního prost�edí a minimalizace dopad� antropogenní 

�innosti na n�j jednou z celosv�tových priorit. Jednou z �inností, které negativn� p�sobí na 

životní prost�edí je výroba energie spalováním fosilních paliv, p�evážn� uhlí. Spalování 

uhlí je p�i tom v globálním m��ítku nejpodstatn�jším zdrojem výroby energie. Jak jsem již 

zmínil v úvodu své diplomové práce spalováním uhlí vznikají oxidy síry, které a� už 

samostatn� nebo po chemických interakcích negativn� p�sobí na životní prost�edí, lidské 

zdraví a majetek. Jedním ze zdroj� síry v uhlí je pyrit. A�koli nem�žeme negativním 

dopad�m p�i spalování uhlí úpln� zabránit, m�žeme je �áste�n� minimalizovat vhodnou 

úpravou uhelné hmoty. 

Bakteriální desulfurizace uhlí se p�i tom jeví jako metoda s obrovským potenciálem pro 

�ešení dané problematiky. Abychom mohli tuto metodu zavést do provozních podmínek je 

t�eba zodpov�d�t �adu otázek týkajících se její efektivity a dále jejich ekonomických a 

ekologických aspekt�. Odpov�di na tyto otázky nalezneme p�edevším v pokusech a  

laboratorním výzkumu.  

V experimentální �ásti své diplomové práce se zabývám  mikroskopickým 

pozorováním zm�n na pyritových zrnech vtroušených v uhelné hmot� p�sobením 

bakteriálního loužení. Pro svou práci jsem m�l k dispozici dva vzorky uhlí. Jeden vzorek 

hn�dého uhlí, pocházející z dolu Rudník a jeden vzorek uhlí �erného, pocházející z dolu 

Darkov. Z t�chto vzork� byly dle normy �SN ISO 7404–2 (44 1345) METODY 

PETROGRAFICKÉ ANALÝZY �ERNÉHO UHLÍ A ANTRACITU, �ást 2: Metoda 

p�ípravy vzork� uhlí p�ipraveny zrnové nábrusy pod ozna�ením vzorek �. 1 – ozna�ení 

Rudník 06/063 (hn�dé uhlí) a vzorek �. 2 – ozna�ení frakce 5. odpad Darkov 06/057 (�erné 

uhlí). Na t�chto nábrusech jsem nejd�íve vyhledal pozice pyritových zrn a pak je po dobu 

32 dní ponechal vystavil p�sobení bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Pomocí mikroskopu a kamery jsem pak tyto vzorky v pr�b�hu loužení 4x podrobil 

mikroskopickému pozorování a zaznamenával zm�ny vzniklé na pyritových zrnech.   

Z výsledk� vizuálního porovnání sad fotografií vyplývá, že v hn�dém uhlí je pyrit 

zastoupen více než v uhlí �erném. Z t�chto fotografií je také patrné, že úsp�šnost 

bakteriálního odstran�ní pyritu je u t�chto vzork� rozdílné. Zatímco na vzorku hn�dého 

uhlí probíhalo odstra�ování pyritických inkluzí pom�rn� snadno a rychle, u uhlí �erného 
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tomu bylo naopak. Pyritová zrna zde byla bu� nevyloužitelná, nebo k jejich odstra�ování 

docházelo velice pomalu, což pravd�podobn� souvisí s vyšším stupn�m prouheln�ní než u 

uhlí hn�dého. D�vodem také m�že být malý po�et bakterií naadsorbovaných na povrchu 

uhlí a p�ítomnost menšího po�tu mikro a makropór�. Odstra�ování pyritu z uhlí m�že být 

také ovlivn�no jeho kvalitou. Hovo�íme zde hlavn� o koncentraci, distribuci a velikosti 

pyritových krystal�. Rychlost oxidace pyritu je p�ímo ur�ena jeho koncentrací. Z výsledk� 

analýzy vyplývá, že bakteriální loužení m�žeme použít pouze na uhlí, obsahující 

velikostn� malé inkluze pyritu. Hrubé krystaly pyritu, které nelze odstranit bakteriálním 

loužením, m�žeme odstranit konvek�ními metodami odsí�ení. Pro loužení �erného uhlí 

bych tedy navrhoval delší �asový interval loužení, použití roztoku s vyšším obsahem 

bakteriální kultury nebo zm�nu reak�ních podmínek. 
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