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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou bakteriálního louţení odpadů po důlní 

činnosti, konkrétně odvalů hald a strusek po těţbě měděných a cínových rud v Karlovarském 

kraji. Cílem mé práce bylo zjistit jaké prvky a v jakém mnoţství se v daném důlním odpadu 

nachází. V první části je popsána teoretická stránka bakteriálního louţení jako např. louţení 

rud, bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, výhody a nevýhody bakteriálního louţení, atd. 

Dále jsem se zabýval lokalitami vzorků, jejich geografickým popisem, geologickým sloţením 

a historií těţby. V experimentální části jsem bakteriálně louţil čtyři vybrané vzorky z těchto 

lokalit a následně poslal výsledky na vyhodnocení. V závěru práce jsem shrnul a okomentoval 

dosaţené výsledky.  

Klíčová slova 

Bakteriální louţení, louţení, Acidithiobacillus ferrooxidans, důlní činnost, struska, odval, 

odpad 

Summary 

This thesis deals with the bacterial leaching of wastes caused by mining activities, namely 

heaps and heaps of slag after the mining of copper and tin ore in the Karlovy Vary region. My 

goal was to find what elements and in what quantity in the mine waste is located. The first 

part describes the theoretical site of bacterial leaching, such as leaching, bacteria, 

Acidithiobacillus ferrooxidans, advantages and disadvantages of bacterial leaching, etc. 

I mentioned locations, sample descriptions geographical, geological composition and history 

of mining. In the experimental part, I bacterially louţil four selected samples from these sites 

and then sent the results of the evaluation. Finally, I summarized and commented on the 

results. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Těţba nerostných surovin a vyuţívání litosférických zdrojů znamená vţdy významný 

zásah do geologických poměrů území. Těţbou jsou přitom ohroţena jednak loţiska sama, 

jednak přírodní prostředí. Těţba způsobuje úbytek půdního fondu, likvidaci vegetačního 

krytu, poškození zemědělského, lesního a vodního hospodářství, likvidaci sídlišť, zhoršení 

ekologických podmínek, vytváření antropogenního georeliéfu.  

Hlavními projevy ovlivnění geomorfologie těţbou jsou antropogenní pohyby 

způsobené poddolováním, dále změny georeliéfu (montánní formy), ovlivnění krajiny těţbou 

a odpadem (skrývky, haldy, úpravnický odpad), znečištění úpravnickými procesy, havárie 

lomových svahů a indukované otřesy. 

Antropogenní formy georeliéfu krajiny po úpravě a rekultivaci mohou mít různé 

funkce: chráněný přírodní jev, skládka netoxických odpadů, pole obdělávaná zemědělsky, 

rekreačně sportovní zařízení (hřiště, koupaliště), nebo mohou být vyuţívána jako parkoviště 

apod. 

Souborné vyhodnocení vlivu opuštěných důlních děl (hlavně po těţbě stavebních 

materiálů, rud, uhlí, uranu) na ţivotní prostředí ČR (Lhotský in Pašava et al. 1995) ukázalo, 

ţe z 2000 důlních děl v ČR 79 % neovlivňuje prostředí vůbec, více neţ 20 % jen nepatrně 

a bez dlouhodobějších následků. Jen 0,5 % je kritických, s nebezpečnými odpady, struskami, 

kontaminanty apod. Překvapující je zjištění, ţe jen 1/3 těchto nepříznivých vlivů na přírodní 

prostředí je způsobena hornickou činností, převáţná část z nich je jiného původu 

(nekontrolované skládky aj.). 

Následky těţby dnes jen v menším rozsahu zahlazují autoregulační síly přírody, bez 

velkého přispění člověka. Z tohoto hlediska je třeba, aby se do systému kalkulace hrubého 

domácího produktu promítlo i ekologické vypořádání za vyuţití litosférového zdroje. [16] 

Jak uţ bylo řečeno, při kaţdém dobývání nerostného bohatství vzniká i odpad, který 

vedle hlavní dobývané sloţky vzniká. Tento odpad nejčastěji nazýváme důlním odpadem. 

Jedná se např. o hlušinu, odkrývku, úpravnický odpad atd. Tento odpad nejčastěji končí na 

haldách a odvalových plochách. Často zde končí i odpad, který je ještě obohacen nějakým 

prvkem např. mědí, zlatem. Kdysi se tyto prvky z odpadu nijak nezískávaly pro svou 

ekonomickou náročnost, ale v dnešní době se čím dál tím víc uplatňuje získávání těchto 
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vzácných prvků pomocí nejrůznějších metod. V poslední době je jednou z nejúčinnějších 

bakteriální louţení.  

Cílem diplomové práce je stanovit z odebraných vzorků z odvalů po těţbě mědi a cínu 

v Karlovarském kraji, jaké další prvky a v jaké míře se v daných odvalech nachází. Nejprve se 

dané vzorky musí vhodně upravit pro louţení, následuje samotné louţení a vyhodnocení 

získaných výsledků. Podle získaných výsledků se pak můţe diskutovat o případném dalším 

získávání daného prvku. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Moderní průmyslové vyuţití biohydrometalurgie začalo biolouţením mědi 

z podřadného, těţeného materiálu. Kennecott Copper Corporation úspěšně pouţívala tento 

postup od 50. let minulého století. Tohoto příkladu následovaly i jiné důlní provozy v dalších 

zemích. V dnešní době zůstává odvalové biolouţení velmi nenákladným procesem získávání 

mědi z hornin, které nemohou být ekonomicky zpracovány jinou metodou. I přes komerční 

úspěch odvalového biolouţení byla u příslušného louţícího procesu vyvinuta velmi malá 

snaha o zlepšení mikrobiologické sloţky. Uplatnění biohydrometalurgie i v těţbě jiných kovů 

nastalo aţ v polovině 80. let 20. století, kdy byl uveden do provozu první závod na 

předúpravu zlatonosného koncentrátu. Současné postupy biolouţení mědi a předúpravy zlata 

jsou prováděny za pouţití podpůrných mikroorganismů. [1,4] 

Prognózy budoucího průmyslového vyuţití biohydrometalurgie byly v roce 1986 

formulovány na workshopu „Biotechnologie v důlním průmyslu, rafinaci kovů a zpracování 

fosilních paliv“ [12]. Tehdy jeden autor, J.F.Spisak, konstatoval, ţe vyuţití biotechnologií 

v důlním průmyslu jsou v „období mládí“. Předpokládalo se, ţe biohydrometalurgie bude 

potřebovat 10  aţ 15 let na rozvoj pracovních postupů, praktické provedení a zkoušky v praxi. 

Spisak prohlásil, ţe největšími překáţkami v aplikaci mikrobiálních postupů v těţebním 

průmyslu bude získat od vedení podniku souhlas a finanční prostředky. V roce 1986 nebyla 

technická proveditelnost podstatnou překáţkou. Další účastník onoho workshopu, 

V.I.Lakshmanan, předpovídal průmyslové biohydrometalurgii podobnou budoucnost. Tvrdil, 

ţe rozvoj vyuţití biohydrometalurgie v důlním průmyslu bude omezováno konzervativním 

přístupem k novým technologiím. Lakshmanan předpokládal, ţe přijetí bude pomalé a bude 

záleţet na představivosti a míře risku ze strany nejvyššího vedení podniků. Dnes zůstávají 

odhady pánů Spisaka a Lakshamana částečně opodstatněné. Avšak, zájem nejvyššího vedení 

mnoha podniků o biohyhrometalurgii stále roste, jelikoţ je na ni pohlíţeno jako na důleţitou 

komerční technologii budoucnosti, a to díky své jednoduchosti, nízkým nákladům 

a pouţitelnosti u chudých rud. [1,4] 
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2.1 Získávání mědi 

  Rané průmyslové vyuţití technologie biolouţení zpracovávalo podřadnou mědinosnou 

rudu v odvalech. Nedávná aplikace této technologie vyuţívá upravené biolouţící haldy. Tyto 

postupy jsou uplatňovány v zemích jiţní hemisféry. Stojí za zmínku, ţe průkopnické práce 

v Severní Americe nebyly dotaţeny aţ k průmyslovému vyuţití. Od roku 1980 bylo uvedeno 

do provozu deset biolouţících provozů na měď. 

Výborným příkladem současného průmyslového vyuţití biolouţení je provoz 

Quebrada Blanca v severním Chile. Tento biolouţící závod se nachází na Alti Plano ve výšce 

4 400 m.n.m., coţ zároveň vyvrátilo pochyby některých provozovatelů, ţe louţící bakterie 

nejsou schopny činnosti kvůli studeným teplotám, malému mnoţství kyslíku a parciálnímu 

tlaku díky vysoké nadmořské výšce. V Quebrada Blanca se denně podrtí 17 300 tun sulfidické 

rudy 100% pod 9 mm, pokropí kyselinou  sírovou a vrství se do tvaru 6 – 6,5 m vysokých 

hald. Činnost bakterií podporuje provzdušňování zajištěné řadou přívodů vzduchu, které jsou 

instalovány pod haldou a nízkotlakými ventilátory. K udrţení adekvátních úrovní amoniaku 

(10 – 20 mg/l) a fosfátů (30 – 40 mg/l) pro činnost bakterií jsou do vyluhovacího roztoku 

přidávány ţivné látky. Monitoring bakteriálnho procesu zahrnuje respirační měření na místě. 

Biolouţící proces v Quebrada Blanca dokazuje úspěšnou „evoluci“ biohydrometalurgie 

v těţebním průmyslu. Konstrukce závodu v Quebrada Blanca a další podobné provozy 

začlenily bakteriální poţadavky tohoto procesu. V současné době se v průmyslových 

provozech aplikují vědecké poznatky z oblasti zlepšování činností bakterií. [1,4] 
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3 BAKTERIÁLNÍ LOUŽENÍ 

Bakteriální loužení spočívá v biokatalytickém urychlování oxidačních procesů 

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

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

 a)  Autotrofní (chemolitotrofní) organismy – energii získávají chemickou přeměnou 

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

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

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

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

přeměňovat dostupné anorganické sloučeniny na látky organické. Jsou také schopny 

fotosyntézou vázat světelnou energii v chemickou (zelené rostliny, 

řasy…). K autotrofním bakteriím patří například zástupci rodu Acidithiobacillus.  

b) Heterotrofní organismy – pro svůj růst využívají organické látky, jako jsou 

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

parazitické mikroorganismy, plísně a kvasinky. 

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

současně nebo střídavě autotrofní (tj. fotosyntetizují) i heterotrofní (tj. přijímají 

organické látky z prostředí), např. masožravé rostliny, zelení bičíkovci, některé řasy. 

Využití bakterií jako aktivátorů při rozpouštění minerálů nazýváme bakteriální 

nebo mikrobiologické loužení. Podle Gajdardzijeva spočívá bakteriální loužení na 

biokatalytickém urychlování oxidačních procesů, v důsledku čehož se oxidované sulfidy, 

které jsou mimořádně těžko rozpustné v roztocích kyselin, stávají ve formě síranů rychle 

rozpustnými.  

Enzymy jsou většinou vysokomolekulární bílkoviny. Vyznačují se vysokou 

specifičností, přičemž  katalyzují tvorbu nebo rozrušování některých druhů chemických 

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

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

Působení enzymů urychluje některé reakce  109 – 1014krát. [1] 
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3.1 Z historie bakteriální oxidace kovů 

Počátek metalurgie sahá do dávné minulosti, kdy lidé začali tavit rudninu, aby získali 

nové materiály známé jako kovy. To vedlo k vyhledávání příslušných povrchových nalezišť 

kovonosných surovin a jejich systematickému vyuţívání. Pravděpodobně jiţ více neţ před 

2000 lety Řekové a Římané vyuţívali "biotechnologie" při získávání mědi z důlních vod. 

Biotechnologie vyvíjela ve své podstatě příroda sama a člověk jen nevědomě vyuţíval 

důsledky těchto přirozených procesů. [2] 

První případ starobylé těţby v několika měděných dolech na Kypru popsal jistý řecký 

přírodopisec a fyzik přibliţně v roce 166 n.l. Loţiska obsahující minerály mědi byla zalévána 

vodou a výluh s obsahem síranu měďnatého byl dále zpracováván cementací ţelezem 

za účelem získání mědi. [3] 

Více neţ 1500 let po této "in situ" operaci louţení mědi bylo popsáno komerční 

získávání tohoto kovu v dolu Rio Tinto ve Španělsku. Do roku 1947 převládal názor, 

ţe proces biolouţení je podporován pouze přítomností kyslíku a vody. Tyto látky byly 

povaţovány za hlavní zprostředkovatele chemických reakcí vedoucích k přechodu kovu 

do výluhu. Ve dvacátých letech byla zjištěna oxidace sulfidu zinečnatého neznámými 

mikroorganismy a vědci tento postup navrhli jako technologii pro vyuţití sulfidických 

zinečnatých rud s nízkou kovnatostí. V roce 1947 bylo prokázáno, ţe oxidace ţeleza, síry 

a tvorba kyseliny sírové v důlních vodách je katalyzována bakteriemi. Obohacování důlních 

vod kovy za současného sníţení pH (AMD - "acid mine drainage") je dobře známým jevem 

[6, 7, 8]. V tomto období začal vědomý rozvoj biotechnologických metod a byly poprvé 

objeveny a izolovány autochtonní chemolitotrofní thionové bakterie. Proces rozpouštění kovů 

bakteriemi se nazývá biolouţení a vyskytuje se v přírodě tam, kde jsou pro růst 

všudypřítomných biolouţících mikroorganismů vhodné podmínky. S postupným poznáváním 

vztahů a interakcí mezi biosférou a litosférou se vyvinul nový vědní obor - 

biohydrometalurgie. [10] 

 

 

 

 

 



Jiří Barabáš: Bakteriální louţení odpadů po důlní činnosti 

2010/2011  7 

3.2 Charakteristika bakterií druhu Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

Mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans byl původně izolován a popsán 

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

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

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

vyizoloval síruoxidující baktérie Beijerich v roce 1904.  

Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans, které izolovali 

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

sulfidických rud (Borovec, 1989). 

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

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

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

Acidithiobacillus jsou schopné využívat jako energetický substrát síru a její redukované 

anorganické sloučeniny. Finálním produktem oxidace těchto sloučenin je síra, některé 

druhy akumulují síru nebo polythionáty. Acidithiobacillus ferrooxidans je také schopen 

získávat energii oxidací Fe2+ na Fe3+. Jako zdroj uhlíku využívají tyto bakterie pouze 

atmosférický CO2. Stavba buňky této bakterie je popsána na obrázku 1. 

Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii k udržení vnitřní organizace a pro 

udržení životních pochodů oxidací podle rovnice 1: [1,4] 

Fe2+ →  Fe3+ + e- + 11,3 kcal.mol-1     (1) 

 Je-li Fe2+ v roztoku v podobě FeSO4 (rovnice 2): 

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

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

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

Acidithiobacillus ferrooxidans 1000x rychleji než stejná chemická reakce. 
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 Oxidace síry (rovnice 3):  

      2 S0 + 3 O2 + 2 H2O →  2 SO42- + 4 H+       (3) 

 Oxidace thiosíranů (rovnice 4, 5):   

2 S2O32- →  S4O62- + 2 e-         (4) 

nebo     S2O32- + H2O + O2 →  2 SO42- + 2 H+        (5) 

 Oxidace sulfidů kovů(rovnice 6):  

2 MeS2 + 2 H2O + 7 O2 → 2 MeSO4 + 2 H2SO4      (6) 

  Jako zdroj uhlíku Acidithiobacillus ferrooxidans využívá CO2 z atmosféry. Energii 

k jeho asimilaci získává výše uvedenými oxidačními reakcemi. Tato energie je přenášena 

do míst fixace CO2 v buňce pomocí energetického přenašeče - adenozintrifofsfátu - ATP. 

V případě Acidithiobacillus ferrooxidans probíhají tedy v buňkách 2 procesy: 

 produkce energie oxidací anorganických látek  

 fixace CO2 a následná tvorba organické hmoty.  

  

Obrázek 1: Stavba těla bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans [1, 4, 13] 

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, 
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ale přitom i elastická a propustná pro soli, nízkomolekulární a některé 

vysokomolekulární látky. Buněčná stěna je pokryta slizovou vrstvou.  

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 (DNA). 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. Má dvě důležité funkce: 

 reguluje propustnost buňky  

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

V cytoplazmě se také vyskytují mesozomy a někdy také vnitrochromozomové 

molekuly DNA prstencového tvaru - takzvané plazmidy.  Mesozomy pravděpodobně také 

ovlivňují  počátek a průběh dělení buňky. Plazmidy jsou pravděpodobně zodpovědné 

za adaptační schopnosti buňky. Neúčast plazmidů neovlivňuje životní procesy. [1, 4, 13] 

3.2.1  Mechanismus oxidace mikroorganismy 

V současnosti jsou procesy biogenní katalýzy oxidace minerálních surovin 

založeny především na aktivitě bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum 

ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans. Tyto bakterie přeměňují těžce rozpustné 

kovové sulfidy prostřednictvím biochemické oxidace na ve vodě rozpustné kovové 

sírany. [10] 

Bakteriální rozpouštění sulfidických minerálů se uskutečňuje prostřednictvím 

přímé a nepřímé oxidace. [1, 2, 5, 6, 7, 8] 
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3.2.1.1  Přímá cesta  

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

nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v několika enzymaticky katalyzovaných 

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

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

prostředí disociován a takto uvolněný sulfidový anion mohl vstoupit do metabolismu 

bakterie (rovnice 7): [1, 4, 10, 13] 

MeS → Me2+ + S2-    (7) 

 Enzymatické systémy baktérií zachytí sulfidový iont a oxidují jej na síran (rovnice 8).  

S2- + 2O2 → SO42-    (8) 

  Tímto se posune rovnováha disociace ve směru rozpustného síranu, což 

umožňuje další disociaci nerozpustného sulfidu. Podmínkou reakce je přísun kyslíku 

(rovnice 9).  

MeS + 2 O2 → MeSO4   (9) 

Oxidace pyritu (rovnice 10, 11):   

              2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O → 2 H2SO4 + 2 FeSO4  (10) 

4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4 → 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O   (11)    

3.2.1.2    Nepřímá cesta 

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

nebo koncovými produkty metabolismu mikroorganismů. Podstatou nepřímého loužení 

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

železnatého a u sulfidů taky elementární síry. 

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans opakovaně oxidují dvojmocné železo na 

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

chemicky při aerobních i anaerobních podmínkách dle následujících rovnic 12, 13: 

MeS + 2 Fe3+ + H2 + 2 O2 → Me2+ + 2 Fe2+ + SO42- + 2 H+  (12) 
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Pyrit: 

FeS2 +Fe2(SO4)3 → 3 FeSO4 + 2 S0      (13) 

  Zdrojem Fe2(SO4)3 bývá nejčastěji pyrit. Ten se oxiduje ve dvou stupních (rovnice 14, 

15): 

 1)         2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O →  2 FeSO4 + 2 H2SO4    (14) 

2)         4 FeSO4 + O2 + 2 H2SO4 → 2 Fe2(SO4)3 + 2 H2O    (15) 

Nejlépe dochází k oxidaci Fe2+ na Fe3+ v prostředí kyseliny sírové (pH = 1,5 - 5,0). 

Při oxidaci Fe2+ na Fe3+ pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans se H2SO4 spotřebovává (viz 

výše popsaná rovnice) 

Zvyšováním pH extrakčního roztoku vznikají různé hydrokomplexy železa(rovnice 16-

18): 

Fe3+ + H2O →  FeOH2+ + H+      (16) 

FeOH2+ + H2O →  Fe(OH)2+ + H+     (17) 

Fe(OH)2+ + H2O → Fe(OH)30 + H+     (18) 

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

hydratované oxidy Fe3+ -FeOOH. V prostředí kyseliny  např. goethit- sírové vzniká při 

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

aniontem např. FeSO4+ ; FeOHSO40; FeHSO42+; případně nerozpustné produkty 

jarozitového typu (rovnice 19): 

3 Fe3+ + K+ + 2 HSO- + 6 H2O →  KFe3(SO4)2(OH)6 + 8 H+         (19) 

 Monovalentní K v jarozitu může být podle složení loužícího roztoku nahrazen Na+, NH4+. 

Sraženiny trojmocného železa zabraňují kontaktu loužícího roztoku s povrchem 

minerálu, omezují aktivitu bakterií a při loužení hald nebo in-situ snižují propustnost 

horniny. Tvorbě sraženin je možno zabránit udržováním nízkého pH loužícího roztoku 

a nízké koncentrace Fe3+ v roztoku. Při loužení v nádržích nebo tancích se jarozit 

používá jako nosič baktérií. Bakterie na něm rostou rychleji než v roztoku. Na tomto 

principu pracuje BACFOX (BACterial Film Oxidation) v Jihoafrické republice. 

Elementární síra se oxiduje baktériemi Acidithiobacillus thiooxidans nebo 

Acidithiobacillus ferrooxidans podle následující rovnice 20: 
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2 S0 + 3 O2 + 2 H2O → 2 H2SO4    (20) 

 Vzniklá H2SO4 rozpouští oxidické minerály a současně udržuje kyselé prostředí, vhodné 

pro růst bakterií.  

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

minerálu, který z mechanismů bude převažovat. [1, 4, 10, 13] 

3.3 Faktory ovlivňující biologické loužení kovů 

Efektivita biolouţení závisí ve značné míře na účinnosti mikroorganismů a na 

chemickém a mineralogickém sloţení suroviny, na kterou je bakteriální louţení aplikováno. 

Maximálních výtěţků můţe být dosaţeno pouze tehdy, kdyţ podmínky louţení korespondují 

s optimálními podmínkami pro růst bakterií. 

Inhibiční vlivy - koncentrace těţkých kovů, abraze tuhé fáze aj., jenţ jsou úměrné 

hustotě suspenze, nelze z procesu vyloučit, ale je moţné histologický materiál na tyto 

podmínky postupně adaptovat. [2, 6, 9] 

3.3.1 Živiny 

Mikroorganismy vyuţívané pro extrakci kovů ze sulfidických surovin jsou 

chemolitoautotrofní bakterie a z toho důvodu je pro jejich růst vyţadována pouze přítomnost 

anorganických sloučenin. Obecně jsou tyto anorganické ţiviny získávány z okolního 

ţivotního prostředí a ze vstupního materiálu pouţitého pro louţení. Pro optimální podmínky 

růstu mohou být do reakční směsi dodány sloučeniny síry a ţeleza společně s amonnými, 

fosforečnými a hořečnatými solemi. [10] 

3.3.2 Přístup O2 a CO2 

Dostatečné zásobování kyslíkem je nezbytnou podmínkou pro bezproblémový růst 

a vysokou aktivitu louţicích bakterií. V laboratorních podmínkách lze toho docílit aerací, 

mícháním nebo třepáním na příslušném zařízení. V průmyslovém měřítku, zvláště v případě 

louţení na haldě, můţe být zajištění potřebného mnoţství kyslíku bakteriím problematické. 

Oxid uhličitý je jediným poţadovaným zdrojem uhlíku, ale při laboratorních i průmyslových 

aplikacích biolouţení není zásobování CO2 nezbytně nutné. [10] 
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3.3.3 Vliv pH 

Úprava hodnot pH během biolouţení je nutnou podmínkou pro růst bakterií a má 

rozhodující vliv na konečný výsledek vzhledem k výtěţnosti extrahovaných kovů. Hodnoty 

pH v rozmezí 2,0 - 2,5 jsou pro proces oxidace ţeleznatých iontů a síry optimální, i kdyţ 

hodnoty uváděné v různých studiích se často liší. Při pH niţším neţ 2,0 můţe dojít 

ke značnému zpomalení aktivity bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans, ale ty mohou být 

postupným přidáváním kyseliny adaptovány i na takto kyselé prostředí. [10] 

3.3.4 Vliv teploty 

Optimální teplota pro oxidaci Fe2+ a síry bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans je 

uváděna mezi 28 - 30°C. Při niţších teplotách dochází ke sniţování rychlosti extrakce kovů, 

ale rozpouštění Cu, Co, Ni a Zn bylo pozorováno i při 4°C. Při vyšších teplotách tj. 50 aţ 

80°C mohou být za účelem extrakce kovů vyuţity termofilní bakterie. [10] 

3.3.5 Minerální substráty 

Prvořadou důleţitost při aplikaci bakteriálního louţení má mineralogické sloţení 

louţené suroviny. Při vysokém obsahu uhličitanů v rudě nebo při velkém podílu hlušiny roste 

pH v louţicím prostředí a následně můţe dojít ke zpomalení nebo úplnému zastavení 

bakteriální aktivity. Sníţení pH prostředí můţe být docíleno vnějším přídavkem kyseliny. 

Toto opatření však způsobuje nejen tvorbu a precipitaci sádry, ale ovlivňuje i náklady 

procesu. 

 Rychlost louţení je rovněţ závislá na celkovém povrchu zpracovávané suroviny. 

Zmenšení velikosti zrna suroviny znamená zvýšení celkového povrchu substrátu a tím vyšší 

výtěţky kovů ve výluzích. Jako optimální velikost částic je uváděna hodnota asi 42 11m. 

Zvětšení celkového povrchu substrátu lze rovněţ dosáhnout zvýšením hustoty rmutu. Toto 

opatření má za následek zvýšenou extrakci kovů, ale je třeba brát v úvahu, ţe rozpouštění 

určitých sloučenin, které mají inhibiční nebo přímo toxický vliv na louţící mikroorganismy, 

se také zvyšuje. [10] 
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3.3.6 Těžké kovy 

Louţení sulfidických minerálů je doprovázeno zvyšující se koncentrací kovů 

ve výluhu. Na mnohé heterotrofní mikroorganismy působí toxicky jiţ koncentrace 

0,01 g/l Cu. U autotrofních bakterií je tolerance ke kovům podstatně vyšší. Všeobecně pro 

„Acidithiobacilly" platí, ţe velmi dobře snáší prostředí s výskytem těţkých kovů a některé 

druhy tolerují koncentrace 50 g Ni/l, 55 g Cu/l nebo 122 g Zn/l. Tolerance bakterií rodu 

Acidithiobacillus ferrooxidans k vysokým koncentracím kovů, jak ukazuje tabulka 1, je 

poměrně vysoká coţ vysvětluje jejich schopnost přeţít např. v prostředí s výskytem těţebních 

odpadů. Rozdílné druhy mohou vykazovat zcela odlišnou citlivost k těţkým kovům. Velmi 

často je moţné adaptovat konkrétní druhy bakterií na vyšší koncentrace kovů nebo na určité 

substráty postupným zvyšováním koncentrace kovů nebo hustoty rmutu. [10] 

 

Tabulka 1: Tolerance bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans k různým kovům [14] 

Prvek Tolerance (g.l
-1

) Prvek Tolerance (g.l
-1

) 

Zn 70 - 120 U, Th 0,5 - 1 

Al, Co, Cu, Mn, Ni 10 - 30 Ag 0,2 

Cr 5 Se, Te, As 0,05 – 0,1 

Mo 2 Hg 0,001 

3.4 Výhody a nevýhody bioloužení 

Báňské společnosti mohou aplikovat biolouţení jako způsob vyuţití nízko kovnatých 

rud a minerálních zdrojů lokalizovaných v odlehlých nebo těţko přístupných oblastech, 

ve kterých by jinak těţba byla neekonomická. Biologické louţení má podstatně menší dopad 

na okolní ţivotní prostředí ve srovnání s konvenčními extrakčními metodami, protoţe je méně 

náročné na spotřebu energie a neprodukuje emise S02. 

V souvislosti s biolouţením jsou zde ale i určité nevýhody, které náklady na 

provozování biotechnologií mohou zvýšit. Jednou z těchto nevýhod je pomalá reakční 

rychlost ve srovnání s pyro- nebo hydrometalurgickými způsoby extrakce kovů.  

Ne všechny druhy rud mohou být podrobeny biolouţení, Vhodné jsou především rudy 

obsahující redukované formy síry. [10] 

Některé výhody a nevýhody biologické extrakce kovů shrnuje tabulka 2.  
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Tabulka 2: Výhody a nevýhody biologického louţení ve srovnání s metodami chemického 

louţení a pyrometalurgie [15] 

Výhody Nevýhody 

Louţící činidla jsou produkována "in situ" 

(odpadají náklady na jejich dopravu) 
Dlouhá doba reakce 

Selektivita procesu Moţnost průsaků kyselých výluhů 

Tvorba "mikroklimatu" v okolí částic louţeného 

substrátu a zvyšující se koncentrace louţicího 

činidla 

Toxicita těţkých kovů pro mikroorganismy 

Selektivita procesů vzhledem k louţicím 

mikroorganismům a podmínkám extrakce 
Závislost na klimatu v případě louţení „in situ" 

Nízké energetické nároky  

Bez plynných emisí  

4 LOUŽENÍ RUD 

Průběh technologie biologického louţení pomocí thionových baktérií je moţné 

rozdělit do tří fází: 

a)     vlastní loužení 

b)     získávání kovů nebo více kovů z výluhu 

c)      regenerace loužicího roztoku 

Při vlastním louţení je extrakční roztok o pH 2,3 – 2,5, obsahující bakteriální kulturu 

v aktivní (exponenciální) fázi růstu, ţelezo ve formě trojmocného iontu Fe2(SO4)3 a kyselinu 

sírovou, přiveden do kontaktu s louţenou rudou. V louţené zóně dochází k oxidaci 

sulfidických minerálů bakteriemi a síranem ţelezitým, k bakteriální oxidaci vznikající síry na 

kyselinu sírovou a k rozpouštění sulfidických nebo oxidických minerálů v kyselině sírové. 

V této fázi louţení je zapotřebí velkého mnoţství louţicího roztoku a kyslíku v louţené zóně. 

Výluhy obsahují síran extrahovaného kovu, síran ţeleznatý a ţelezitý a bakteriální populace 

vyplavené z louţené zóny. Extrahovaný kov se získá z roztoku v technologické části provozu 

některými vhodnými metodami (cementace, elektrolýza, extrakce, iontová výměna, sráţení 

a jiné). 
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Vzhledem k tomu, ţe výluh i odpadní roztoky po oddělení kovů obsahují kovy 

v toxických koncentracích, je nutno provádět louţení v uzavřeném cyklu nebo odpadní vody 

před vypouštěním do toku dočišťovat. Po odstranění předmětného kovu z výluhu se provádí 

regenerace louţicího roztoku pro jeho pouţití v dalším cyklu louţení. Přidává se kyselina 

sírová pro sníţení pH na poţadovanou aciditu a pomocí baktérií je dvojmocné ţelezo 

oxidováno na trojmocné. [4] 

4.1 Vliv prostředí na podmínky loužení rud 

4.1.1  Vliv viskozity rmutu na rozpouštění 

 Viskozita je fyzikální veličina, udávající poměr mezi tečným napětím a změnou 

rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami při proudění skutečné 

kapaliny. Zvětšením viskozity (míry vnitřního tření) kapaliny se sniţuje rychlost difůze iontů 

molekul. Největší vliv na difůzi má viskozita jemně dispergovaných rmutů. Větší částice 

vznášející se ve rmutu nemají vliv na jeho viskozitu a nesniţují tak rychlost rozpouštění. [1] 

4.1.2  Vliv oxidace 

Pro procesy, u kterých je průběh podmíněný oxidací, má význam rozpustnost 

kyslíku v tekuté části rmutu. V hustějších rmutech probíhá zvýšení koncentrace kyslíku 

rychleji, než ve zředěných rmutech, ale ne v takové míře, jako v základním rozpouštědle. 

To se vysvětluje tím, že při promíchávání vstupuje do roztoku kyslík z nasávaného nebo 

profukovaného vzduchu. 

Při působení kyslíku na povrch kovů, jejich slitin a sulfidů probíhají tyto děje: 

       Fyzikální adsorpce plynů, 

      Aktivní adsorpce s fixací kyslíku na povrchu, 

      Tvoření kyslíkového filmu, 

      Silná oxidace povrchu za vzniku oxidického povlaku. 

Loužení sulfidů s kyslíkem jako oxidačním činidlem se využívá při získávání Cu, Zn, 

Ni, Co a kyselých nebo zásaditých roztoků ze sulfidických koncentrátů nebo hutnických 

kamínků. Za nepřítomnosti kyslíku jsou sulfidy (železných i neželezných kovů) do 300°C 

ve vodě nerozpustné, ale za přítomnosti kyslíku přecházejí do roztoků. V závislosti na 
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teplotě a pH roztoku probíhá reakce loužení s tvorbou elementární síry nebo iontů SO42-. 

[4] 

4.1.3  Závislost rozpouštění na geometrickém tvaru, zrnitosti a 

stupni otevření zrn louženého materiálu 

Volba postupu hydrometalurgického zpracování rudy se určuje především 

možností nejdokonalejšího vytěžení cenných složek a závisí na formě, ve které se cenná 

složka nachází, na její asociaci s jinými složkami rudného materiálu a na fyzikální stavbě 

rudy.  Tvar zrn nerostu určuje rychlost rozpouštění, čímž se stává jedním z činitelů 

podmiňujícím efektivnost loužení a objem zařízení na loužení. Podle rozličných tvarů 

zrn je možno vybrat několik typických geometrických tvarů charakterizujících buď celé 

zrno, nebo jednotlivé elementy jeho povrchu. Můžeme si představit pět základních tvarů 

znázorněných na obrázku 2 (a, b1, b2, c a d): 

  

Obrázek 2: Typy prorůstání zrn a kinetika jejich rozpouštění [1] 

 

a)      Zrno má plochý tvar, přičemž jeho tloušťka je nepatrná v porovnání s délkou 

a šířkou. V tomto případě bude závislost množství Q přecházejícího do roztoku od doby 

t graficky velmi blízká přímce. 
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 b)      Částice nerostu - zrno je vrostlé  do horniny a rozpouštění probíhá jen z jedné 

strany. Proto tento případ jsou možné dvě varianty: 

b1) Stěny dutiny, ve kterých je zrno uzavřené, jsou téměř paralelní. Povrch 

rozpouštění je téměř stálý. V tom případě se rychlost rozpouštění skoro nemění; 

závislost rozpouštění na čase je graficky vyjádřena křivkou blízkou přímce. Úhel jejího 

úklonu je menší než v případě  a). 

b2) Stěny dutiny uzavírající minerál jsou takové, že obvod rozpouštějícího se  

vrostlého zrna není stejný. V tomto případe se křivka, která charakterizuje rozpouštění, 

odkloňuje ve větší nebo menší míře od přímky. 

 c)       Zrna mají kulovitý povrch. V takovém případě se rozpustí za stejnou dobu kulová  

vrstva stejné tloušťky, ale každá další vrstva patří kouli menšího průměru a obsahuje 

teda menší množství látky než předcházející vrstva. Křivka, která charakterizuje 

rozpouštění  kulovitých zrn, na začátku strmě stoupá, ale potom se stoupání postupně 

zmírňuje. Pokud jsou částice nerostů kuličky rozdílného průměru, ukončí se rozpouštění 

jemnějších zrn dříve než zrn hrubších. 

 d)      Zrna vrostlá do horniny jsou nepravidelná, odkrytá jsou jen na malé plošce. 

Příslušná křivka rozpouštění bude přiměřeně měnit tvar. Z toho vyplývá, že na rozdíl 

od fyzikálních metod úpravy rud není potřebné při hydrometalurgickém zpracování 

úplné uvolnění rozpouštěného minerálu od mechanického spojení s jinými minerály 

tvořícími rudu. Při loužení postačí jen částečné odkrytí, které umožňuje rozpouštět 

užitkový minerál.  

Stupeň odkrytí zrn minerálu se měří poměrem hmotnosti volných částeček minerálu 

k celkovému množství v rudě. Tento poměr se vyjadřuje v procentech. Optimální 

zrnitost pomleté rudy, která zabezpečuje nejvýhodnější stupeň odkrytí, se zjišťuje 

experimentálně na základě pokusů loužení rudy při různé zrnitosti. Pro zjišťování 

optimální zrnitosti rudy se určují tito činitelé: 

1. výtěžnost kovu z rudy,  

2. spotřeba činidel,  

3. náklady na dodatečné pomletí, aby měla ruda požadovanou zrnitost. [1] 
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4.1.4  Technologie postupu loužení 

1.      Příprava rudného materiálu (drcení, mletí), gravitačně, flotačně, aj. 

2.      Bakteriální louţení - přechod kovu z rudného materiálu do roztoku 

3.      Oddělení tuhé a kapalné fáze (zahušťování, filtrace, promývání) 

4.      Příprava roztoků k vydělení z nich čistých sloučenin nebo kovů 

5.      Vydělení čistých sloučenin nebo kovů (extrakce, cementace, elektrolýza atd.) 

6.      Regenerace cirkulujících (vratných) roztoků se zachováním v nich bakterií nebo pěstování 

bakterií v odděleném uzlu [1, 4] 

 Schéma bakteriálního louţení můţeme vidět na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Schéma bakteriálního louţení rud [1, 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Barabáš: Bakteriální louţení odpadů po důlní činnosti 

2010/2011  20 

4.2  Technika loužení rud 

První informace o vlastnostech mikroorganismů a jejich schopnosti oxidovat rudy se 

získávají v laboratoři. Jde většinou  o diskontinuální postupy. [1, 4] 

4.2.1 Loužení v baňkách (bioreaktorech) za stacionárních podmínek 

Rozemletá ruda přichází do styku s médiem a bakteriemi v laboratorních baňkách. 

Proces probíhá za volného přístupu vzduchu na klidném místě po dobu několika týdnů 

aţ měsíců. Provzdušňování roztoku je velmi špatné a tudíţ i aktivita baktérií je nízká. [1, 4]  

4.2.2 Loužení v baňkách (bioreaktorech) za neustálého míchání 

Mícháním jemně rozemleté rudy s médiem a baktériemi v laboratorních baňkách se 

dosáhne lepšího nasycení suspenze vzduchem. Promíchávání se uskutečňuje probubláváním 

vzduchu, magnetickým míchadlem nebo třepáním. [1, 4] 

4.2.3 Perkolátory 

Perkolátory jsou nejčastěji pouţívaná zařízení pro laboratorní studium bakteriálního 

louţení (obrázek 4).  Perkolátor pojme 200 - 600 g rudy a 100 - 600 ml roztoku. Perkolátor 

sestává ze skleněného válce uzavřeného ve spodní části perforovaným porcelánovým dnem 

nebo skleněnou fritou. Na dno je do 1/2 aţ 2/3 nasypána rozemletá ruda. Pod tlakem je 

do postranní trubice vháněn vzduch obohacený oxidem uhličitým, který strhává ze spodní 

části baňky louţící roztok a vynáší ho do horní části perkolátoru. Rychlost perkolace závisí na 

pórovitosti materiálu, obsahu jílů, výšce náplně a tlaku vzduchu.  [1, 11] 
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Obrázek 4: Perkolátor [1, 4] 

4.2.4  Loužící kolony 

Jsou několik metrů dlouhé válce o obsahu aţ 200 tun rudy. Podobají se perkolátorům, 

jsou vyrobené ze skla, plastické hmoty nebo oceli. Cirkulace louţicího roztoku a jeho 

promíchávání se vzduchem a CO2 je jako u perkolátoru. Malé laboratorní kolony jsou 

pouţívány pro modelování provozních podmínek louţení hald. Jsou vybavené automatickým 

vybavením pro měření O2, CO2, pH a teploty. [1, 4] 

4.2.5 Loužení odvalů a hald 

Při provozním louţení je louţící roztok vháněn na vrchol hald, kde je rozváděn 

kanálky do husté sítě rybníčků. Účinnější je zkrápění z perforovaných trubek nebo speciálním 

systémem sprch. Aplikuje se téţ injektování pomocí vrtů, coţ umoţňuje občas nahradit roztok 

stlačeným vzduchem, obohaceným o CO2 pro provzdušnění hald. Roztok protéká rozdrcenou 

rudou, ze které se ve spodní části haldy sbírá a odvádí se k extrakci a odtud do oxidační 

nádrţe, kde za přítomnosti Acidithiobacillus ferrooxidans se Fe
2+

 mění na Fe
3+

.  

Regenerovaný roztok se vede zpět na vrchol haldy. Celý proces louţení je znázorněn na 

obrázku 5. 

Odvaly jsou podle terénu umístěné na nepropustný podklad (vrstva jílu, asfaltu, 

cementu, gumy, plastické hmoty). Chudá ruda je naváţená na hromadu tvaru komolého 
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kuţelu. Většina starých hald má výšku cca 200 m, šířku na vrcholu 80 m a paty okolo 200 m 

a obsahuje 50 000 - 300 000 tun rudy. V současnosti se haldy stavějí do tvaru prstovitých 

výběţků, jsou dlouhé několik stovek metrů a vysoké jen 10 - 15 m. Výhodou je to, ţe velká 

povrchová plocha umoţňuje dobré provzdušnění a sníţení rizika vzrůstu teploty uvnitř haldy 

nad poţadovanou hranici. [1, 4] 

  

 

Obrázek 5: Schéma procesu louţení sulfidických rud zkrápěním hald [1] 

4.2.6 Loužení v nádržích 

Povrch náplně je zkrápěn louţicím roztokem, který prosakuje rudou a ze dna je 

po obohacení odváděn. Většinou se nádrţe spojují do baterií v protiproudém uspořádání, kde 

jiţ částečně obohacený roztok je pouţit k louţení čerstvé rudy, kdeţto čerstvý roztok reaguje 

s jiţ částečně vylouţenou rudou. Patří sem louţící tanky typu PACHUCA (válce o průměru 

3 m, s výškou 12 m a s kuţelovým dnem). Ve středu válce je umístěná vertikálně na obou 

koncích otevřená trubice, kterou se vhání vzduch pod tlakem, a jeho bubliny udrţují suspenzi 

ve vznosu. [1, 4] 
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4.2.7  Loužení in situ (loužení na místě) 

Tento způsob je aplikován v opuštěných zavalených nebo zatopených uranových 

a měděných dolech. Z vrchu důlních děl je veden hlavní a nejhlubší vrt procházející 

horizontálními chodbami, které jsou situované pod rudným tělesem.  Pro dávkování louţicího 

roztoku je provrtáno několik zavlaţovacích sond. Roztok prosakuje rudním tělesem, extrahuje 

z rudy kovy a obohacený se čerpá na povrch ze dna nejhlubšího vrtu.  Obdobně mohou být 

louţeny „in-situ“ staré haldy. 

„In situ“ louţení je vhodné pro sedimentární loţiska, které mají dostatečně velký 

součinitel filtrace pro průnik louţicího roztoku. Zvýšení extrakční schopnosti u nepropustných 

hornin se dociluje narušením jejich celistvosti střelnými pracemi s velkou silou výbuchu. 

Schéma podzemního louţení je znázorněno na obrázku 6. [1, 4] 

  

Obrázek 6: Schéma podzemního louţení rud in-situ [1, 4] 
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5 LOKALITY VZORKŮ 
V experimentální části budu zkoumat vzorky z těchto dvou lokalit. Jeden vzorek bude 

z lokality Přebuz (obrázek 7) a zbylé z okolí Kraslic v Karlovarském kraji (obrázek 10). 

5.1 Přebuz 

 
 

Obrázek 7: Lokalita Přebuz [17] 
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5.1.1 Charakteristika oblasti 

Přebuz patří do Karlovarského kraje, okresu Sokolov. Lokalita místa těţby je 1 km 

jihozápadně od Přebuzi na úpatí kopce Hartelsberg. Parkovat se dá na rozcestí mezi kostelem 

a hřbitovem, odtud 700 m po zpevněné cestě k lesu na jihozápad (směr bývalá Břidlová). 

Nachází se tu nejvýznamnější cínový okrsek oblasti. Jsou zde pozůstatky rozsáhlé důlní 

a úpravnické činnosti z 16. - 20. století: šachta Otto, Hlavní šachta se zachovanou konstrukcí 

těţní věţe (technická památka), 45 řad propadlin - pinek, ústí štol, haldy rudniny a hlušiny, 

skelet úpravny rud, kalové rybníky, v okolí sejpy a vodní příkop.  

Na haldách (obrázek 8) jsou ţuly karlovarského plutonu (mladšího intruzivního 

komplexu), zrudnění (Sn-greiseny a ţíly několika generací se zrudněním Sn, As, W, Fe, Mn, 

U aj. Je zde naleziště vzácných minerálů (topaz, opál, sekundární minerály As, Cu, Bi, U aj.). 

Jedná se o lokalitu nadregionálního významu pro výzkum vzniku cínových loţisek 

greisenového typu. Z hlediska regionálního členění jde o Český masiv, krystalinikum 

a prevariské paleozoikum -sasko-durynská oblast (saxothuringikum) krušnohorský pluton. 

Z pohledu stratigrafie jde o hercýnské stáří vyvřelin. [18] 

 

Obrázek 8: halda u Přebuze [19] 
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5.1.2 Dějiny dolování cínovce na Přebuzi 

Loţisko bylo otevřeno třemi šachtami, a to šachtou Otto (obrázek 9), Hlavní šachtou 

a Ritterovou šachtou. První dvě jsou situovány na nádvoří závodu, kdeţto Ritterova šachta 

leţí asi 600 m severně odtud. Šachta Otto je 60 m hluboká. Byla znovu vystrojena a pouţívalo 

se jí jako pomocné vodní jámy. Hlavní šachta je 120 m hluboká. Vznikla proraţením dřívější 

slepé šachty z obzoru 60 m aţ na povrch a jejím vyhloubením aţ na 120 m. Je výdušnou 

a hlavní těţní šachtou. Ritterova šachta byla zaloţena jiţ Häuslerem, tehdy však byla jen 28 m 

hluboká. Nově byla prohloubena na 120 m a na tomto obzoru je chodbou spojena s Hlavní 

šachtou. Je zaloţena na tzv. Schmidtenberku a slouţí jako vtaţná jáma. 

Toto cínovcové loţisko představuje 6 hlavních greisenových pásem, označených I-VI, 

která jsou vyvinuta v narůţovělé hrubozrnné ţule ve směru hory 3-4 a která velmi příkře 

upadají k sz. nebo jv. Tato zrudnělá pásma jsou aţ 2 m mocná a skládají se z greisenových 

prouţků, které jsou proloţeny prouţky ţuly. Cínovec je v greisenových prouţcích vtroušen 

zcela nepravidelně, od mikroskopických zrnek aţ po centimetrové krystaly. Protoţe zmíněná 

rudonosná pásma byla dřívějšími důlními pracemi vyřízena jen poměrně na krátkou 

vzdálenost a do hloubky kolem 60 - 90 m, bylo v letech 1940 - 1945 přikročeno k jejich 

důkladnému prosledování na délku aţ 1 km a do hloubky 120, místy aţ 170 m. Tyto 

průzkumné práce byly prováděny jednak z Hlavní, jednak z Ritterovy šachty. 

Z Hlavní šachty byly vyřizovány greisenové zóny IV, V, VI, kdeţto z Ritterovy šachty 

pásma VII a VIII. Pásma I, II, III probíhají u šachty Otto, z níţ jsou sledována jen po obzor 

60 m. Nejvíce byla vyřízena pásma IV - VI, která jsou nejbohatší a odpovídají cínovcovým 

ţílám bývalého Panského cechu. Dobývkové pole na nich je u Hlavní šachty aţ 400 m dlouhé, 

přičemţ je tato jáma situována skoro v jeho polovině. Dobývací pole Ritterovy šachty leţí 

v její bezprostřední blízkosti, ale ruda musela být odtud odváţena k Hlavní šachtě. Nejvíce 

bylo vytěţeno greisenové pásmo VI mezi obzory 90 - 120 m. Tam obsahovalo místy aţ 8,5 % 

cínu. Arsenu obsahují tyto greiseny místy jen sledy, jinde aţ přes 4 %. Pod obzor 120 m byly 

greisenové zóny IV - VI vyřízeny zcela nepatrně, maximálně na délku 45 m. Z patra 120 m 

byla totiţ v pásmu V vyhloubena do 50 m slepá šachtice, která zjistila na obzoru 170 jen 

malou kovnatost. Avšak při nepatrném rozsahu vyřizovacích prací na tomto patře můţe jít 

o lokální vyhluchnutí. Proto problém kovnatosti rudnin v hloubce by mohl být vyřešen jen 

důkladným prosledováním těchto pásem na obzoru 170 m a hlubším. Koncem roku 1943 
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společnost odhadla skutečnou zásobu rud v těchto dolech na 103 000 t a pravděpodobné 

zásoby na 134 000 t. 

Při dobývání se pouţívalo rubání “na skládku”, přičemţ šířka skládky dosahovala 4 -

6 m. Na povrch vytěţené rudniny byly hned u Hlavní jámy předdrcovány a pak dopravovány 

do úpravny. Od roku 1942 do konce března 1945 bylo celkem zpracováno 46 078 t rudnin. 

Z nich byly gravitační a flotační metodou získávány jednak cínovcové, jednak arsenové 

koncentráty. Cínovcové koncentráty obsahovaly 44.5 - 51 % Sn, arsenové aţ 63 % As. 

Cínovcové koncentráty se odesílaly v dřevěných soudcích o váze 250 kg do huti ve Freibergu, 

arsenové se prodávaly firmě Gebrüder Borchers A. G. v Goslaru na Haarzu. 

Po skončení okupace přešel přebuzský závod do správy n.p. Rudné a tuhové doly v 

Příbrami. Prováděly se v něm jen běţné udrţovací práce a roku 1948 byly tyto doly opuštěny. 

[20] 

 

 

Obrázek 9: šachta Otto 1947 [21] 
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5.2 Kraslice 

 

 
 

Obrázek 10: Lokalita Kraslice [22] 
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5.2.1 Dějiny dolování  

Během 20. století se v Krušných horách těţila i měď v Tisové u Kraslic. Loţisko 

Tisová se nachází severně od města Kraslice. Zrudnění se vyskytovalo v několika 

stratiformních polohách, které se táhnou od jiţního konce obce Bublava přes Tisovou 

a Zelenou horu k severnímu okraji města Kraslice. Úvodním dílem revíru byla jáma Helena. 

Počátek hornické činnosti je na tomto loţisku podle prvních dochovaných zpráv datován 

do 13. století. Největšího rozkvětu dosáhl revír v 15. a 16. století. V této době byly otevřeny 

nejen doly na měď, ale i na stříbro, zlato a olovo. Na počátku 18. století dochází 

ke krátkodobému oţivení, ale se zvyšováním nákladů na odvodnění pokračuje úpadek 

a v roce 1826 dochází k uzavření všech dolů. Končí jedna fáze hornické činnosti na Kraslicku. 

 V roce 1902 bylo zahájeno hloubení jámy Helena (150 m) a intenzivní hornická 

činnost trvala do roku 1907. O rok později byla těţba zastavena, v roce 1913 došlo 

k definitivnímu opuštění revíru. Zájem o opětovné otevření loţiska nastává aţ v roce 1950, 

a o rok později byl zahájen vrtný průzkum za účelem zjištěni rozsahu celé loţiskové oblasti. 

Těţební práce na loţisku byly zahájeny v roce 1957 a ukončeny v listopadu 1973. Průzkum 

pokračoval aţ do roku 1987, kdy byl ukončen výpočtem zásob. Těţba na loţisku jiţ obnovena 

nebyla, neboť by si vyţádala vysoké ekonomické náklady (výstavba nové úpravny). V době 

ukončení průzkumu nebyla známa ţádná technologie pro úpravu těţené rudniny obsahující 

měď, kobalt, stříbro a zlato (Fejlkovi 1980).  

V 80. letech byl na loţisku proveden předběţný průzkum, jehoţ výsledků však jiţ 

nebylo vyuţito a loţisko bylo převedeno do mokré konzervace. 

V současné době je v České republice evidováno kolem 12 loţisek mědi, z toho 

nejvýznamnějších lokalit je jen šest (obrázek 11). [23] 
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Obrázek 11: Loţiska mědi v ČR [23] 

5.2.2 Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u 

Kraslic  

Po intenzívním středověkém dolování a hutnění měděných rud v Tisové se zachovaly 

tři struskové odvaly bývalých měděných hutí Adam a Georgi v Tisové, kaţdý se zásobami 

strusek řádově v desítkách tisíc tun, a Klinger v Bublavě (menší odval). Jejich lokalizaci 

podává obrázek 12. Strusky jsou masívní, hnědé barvy s granulací od několika centimetru 

do 20 cm. Obsahují četné dutiny, zbytky dřevěného uhlí a vzácně výkvěty malachitu na 

reliktech ryzí mědi.  

Ze struskového odvalu Adam odebral druhý z autorů tohoto příspěvku 4 vzorky (Chrt et al. 

1972), které byly analyzovány v laboratoři ÚÚG Praha na obsahy Cu, Co, Sb, S. Přehled 

výsledků můţeme vidět v tabulce 3. 

Tabulka 3: Výsledky obsahu Cu, Co, Sb, S [24] 

Vzorek Cu % Co % Sb % S % 

1 0,21 0,16 0,04 1,12 

2 0,21 0,16 0,07 0,92 

3 0,21 0,07 0,07 1,14 

4 0,19 0,06 0,07 0,82 
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V roce 1991 jsme odebrali nové vzorky strusek, a to dva z odvalu Adam a jeden 

z odvalu Georgi, které byly analyzovány v laboratořích s. p. Geoindustria Černošice na 

rozšířený soubor prvků. Důvodem k tomu bylo provést kontrolu starších analýz a prověření 

obsahů zlata, stříbra, zinku, vizmutu a niklu. Nové analýzy potvrdily obsahy Cu, Sb, obsahy 

Co se ukázaly celkově niţší. Nepotvrdily se obsahy Au ani Ag ve struskách, z toho 

usuzujeme, ţe dobývané kyzové měděné rudy nebyly zlatonosné. Novými analýzami se 

prokázaly obsahy zinku ve struskách v rozmezí 0,12-0,30%, velice nízké jsou obsahy Ni a Bi 

viz. tabulka 4.  

 

 

Obrázek 12: Situace struskových odvalů u Tisové [24] 
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Tabulka 4: Analýza strusek odvalů Adam a Georgi v Tisové [24] 

Struskový 

odval 

Ag 

2 

(ppm) 

As 

1 

(ppm) 

Au 

2,3 

(ppm) 

Bi 

2 

(ppm) 

Co 

2 

(ppm) 

Cu 

2 

(ppm) 

Ni 

2 

(ppm) 

Sb 

2 

(ppm) 

Zn 

2 

(ppm) 

Adam 2,5 60 0,05 25 575 2723 43 48 3000 

Adam 2,3 53 0,02 20 388 2063 30 45 2200 

Georgi 2,5 65 0,03 30 525 2558 45 40 1215 

Použité metody:  

1 -  rentgen-fluerescenční analýza,  

2 - atomová absorpční spektrometrie,  

3 - bezplamenová atomová absorpční spektrometrie 

Výsledky chemických rozborů neopravňují k úvaze o znovu přepracování strusek 

z Tisové. Z ekologického hlediska by bylo účelné odstranění struskových odvalů a jejich 

vyuţití v některém z průmyslových oborů např. výroba cementu, tvárnic, plniva. [24] 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Označení vzorků 

Vzorek č. 1 – Kraslice (důl Helena), obrázek 13 

Vzorek č. 2 – Kraslice (toxická halda), obrázek 14 

Vzorek č. 3 – Kraslice (skládka strusky vedle dolu Helena), obrázek 15 

Vzorek č. 4 – Přebuz (šachta Otto), obrázek 16 

 
 

Obrázek 13: vzorek č. 1 (foto Barabáš J., 2011) 

 
 

Obrázek 14: vzorek č. 2 (foto Barabáš J., 2011) 
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Obrázek 15: vzorek č. 3 (foto Barabáš J., 2011) 

 
 

Obrázek 16: vzorek č. 4 (foto Barabáš J., 2011) 
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6.2 Postup 

Vzorky jsem nejprve musel připravit a to tak, ţe jsem je nejdřív podrtil a nasítoval na 

poţadovanou velikost (obrázek 17), poté jsem připravil kultivační a louţící médium. Pak jsem 

vše smíchal v daném poměru do kádinek, opatřil aeračním zařízením a nechal bakteriálně 

louţit po dobu 28 dní.  

 
 

Obrázek 17: sítovací zařízení (foto Barabáš J., 2011) 
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6.2.1 Příprava vzorků 

Jelikoţ všechny vzorky nesplňovaly poţadovanou velikost pro louţení, musel jsem 

nejprve všechny vzorky podrtit na čelisťovém ţeleznorudném drtiči. Pak jsem tyto vzorky dal 

do vibračního třecího mlýna (obrázek 18) a rozemlel na jemný prášek. Tento prášek jsem 

sítoval na poţadovanou velikost zrna 0,07 mm. Z kaţdého vzorku jsem naváţil po 500g a dal 

do označených kádinek (obrázek 19). Nakonec jsem odebral malé mnoţství z kaţdého vzorku 

do připravených sáčků a nechal vyhodnotit v laboratoři na mineralogické sloţení viz tabulky 

6 – 13 a grafy 1 – 4.  

 

 
 

Obrázek 18: vibrační třecí mlýn (foto Barabáš J., 2011) 

 
 

Obrázek 19: vzorky 1 – 4 v kádinkách (foto Barabáš J., 2011) 
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6.2.2 Příprava kultivačního a loužícího roztoku 

Pro kultivaci mikroorganismů Acidithiobacillus Ferrooxidans jsem pouţil 

Silvermanovo médium 9K (obrázek 20). Jeho přesné sloţení pro 1000ml média je uvedeno 

v tabulce 5. 

 

Obrázek 20: Silvermanovo médium 9K s bakteriemi (foto Barabáš J., 2011) 

Tabulka 5: Silvermanovo médium 9K 

Chemikálie Silvermanovo médium 9K 

(NH4)2SO4 2,00g 

KCl 0,10g 

K2HPO4 0,50g 

MgSO4.7H2O 0,50g 

Ca (NO3)2 0,01g 

H2O 1000ml 

H2SO4 2,00ml 0,5mol
-1

 

FeSO4.7H2O 40g 

pH média 1,8 - 2 
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Do sterilní 2l kádinky jsem nasypal připravený vzorek o poţadované hmotnosti 500g, 

přidal 1l louţicího média a 0,5l Silvermanova média 9K. Roztok jsem důkladně promíchal 

skleněnou tyčinkou, aby se všechny sloţky důkladně promísily. Dále jsem musel upravit 

hodnotu pH na 1,8 - 2 pomocí 5 molární kyseliny sírové. Takto upravený roztok jsem nakonec 

opatřil provzdušňovacím zařízením a vrch kádinky zakryl alobalem (obrázek 21).  

 

Obrázek 21: začátek bakteriálního louţení (foto Barabáš J., 2011) 

6.2.3 Časový průběh experimentu 

Začátek bakteriálního louţení proběhl 1. 3. 2011 v laboratoři institutu 

environmentálního inţenýrství na VŠB – TUO v Ostravě. Nejdůleţitější pro průběh 

bakteriálního louţení je zapotřebí dodrţet poţadovanou teplotu, pH a dostatečné 

provzdušnění. Proto jsem kaţdé 3dny chodil vzorky promíchávat a kontrolovat hodnotu pH, 

aby se drţela v optimální hodnotě 1,8 – 2.  Pro úpravu pH jsem pouţíval 5 molární  H2SO4. 

Nejvíce jsem musel upravovat hodnotu pH u vzorku č. 1 a 4, která v průběhu prvních 14 dnů 

vystupovala na hodnotu pH 3,5. Zbylé 2 vzorky max. vyskočili na hodnotu pH 2,5. Za celou 

dobu louţení jsem musel vzorky 2x dolít destilovanou vodou a následně upravit hodnotu pH 

na 2, protoţe docházelo k odpařování vody. Bakteriální louţení probíhalo po dobu 28 dnů. 

Teplota v místnosti se pohybovala okolo 21°C. Zbylé vzorky jsem jednotlivě zfiltroval a 

promyl 1 molární H2SO4 a 1l destilované vody. Zfiltrovaný koláč jsem vysušil v sušárně při 

teplotě 90°C. Pak jsem z vysušeného koláče odebral reprezentativní vzorek a poslal na rozbor 
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(tabulka 6 – 9). Chemické analýzy byly realizované na RTG fluoroscenčním analyzátoru na 

Institutu geologického inţenýrství VŠB-TU Ostrava. 

 

Obrázek 22: konec bakteriálního louţení (foto Barabáš J., 2011) 
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6.3 Přehled výsledků 

V následujících tabulkách 6 aţ 13 jsou shrnuty výsledky bakteriálního louţení. 

6.3.1 Výsledky RTG semikvantitativních práškových difrakčních 
analýz 

 

Tabulka 6: vzorek 1 

Složení Podíl (%) 

Calcite (kalcit) 9.00 +- 1.98 

Chlorite llb-2 (chlorit) 26.00 +- 5.70 

Muscovite_2M1 (muskovit) 26.30 +- 4.50 

Quartz (křemen) 38.70 +- 4.50 

 

 
Graf 1: zastoupení minerálů ve vzorku1 

Tabulka 7: vzorek 2 

Složení Podíl (%) 

Barite (baryt) 56.40 +- 3.00 

Cerussite (cerusit) 2.39 +- 1.08 

Galena (galenit) 2.92 +- 0.66 

Quartz (křemen) 38.31 +- 2.97 

 

 

 
Graf 2: zastoupení minerálů ve vzorku 2 
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Tabulka 8: vzorek 3 

Složení Podíl (%) 

Fayalite (olivín) 18.24 +- 3.00 

Pigeonite (pigeonit) 71.20 +- 6.30 

Quartz (křemen) 3.11 +- 1.05 

Ferrosilite 1 (ferosilite) 7.50 +- 5.70 

 

 
Graf 3: zastoupení minerálů ve vzorku 3 

 

 

 

Tabulka 9: vzorek 4 

Složení Podíl (%) 

Chlorite llb-2 (chlorit) 20.20 +- 9.60 

Muscovite_2M1 (muskovit) 79.80 +- 9.60 

 

 

 
Graf 4: zastoupení minerálů ve vzorku 4 
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Tabulka 10: výsledky RTG fluorescence vzorku 1 

Prvek 
před loužením 

(ppm) 

po loužení 

(ppm) 

Výtěžnost 

(%) 

Ca 8756 8073 7,8 

Ti 5765 5762 0,1 

Cr 539 227 57,9 

Mn 700 464 33,7 

Fe 259901  219453 15,6 

Cu 21441 18208 15,1 

Zn 105 96 8,6 

As 826 772 6,5 

Pb 221 150 32,1 

Sr 17 12 29,4 

Co 1369 0,001 99,9 

Rb 96 89 7,3 

Zr 38 32 15,8 

Bi 194 190 2,1 

 

 

Tabulka 11: výsledky RTG fluorescence vzorku 2 

Prvek 
před loužením 

(ppm) 

po loužení 

(ppm) 

Výtěžnost 

(%) 

Ca 3686 3572 3,1 

Ti 116102 112663 2,7 

Cr 3342 2944 11,9 

Mn 1653  1085 34,4 

Fe 7148 5383 24,7 

Ba 414756 330033 20,4 

Cu 5332 3040 43,0 

Zn 1545 1338 13,4 

As 2752  2456 10,8 

Pb 87988  48557 44,8 

Sr 3099  2834 8,6 

Sn 738 0,001 99,9 

V 18849  17908 5,0 
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Tabulka 12: výsledky RTG fluorescence vzorku 3 

Prvek 
před loužením 

(ppm) 

po loužení 

(ppm) 

Výtěžnost 

(%) 

Ca 21271 14436 32,1 

Ti 7216 2562 64,5 

Cr 289 0,001 99,9 

Mn 2240 1262 43,7 

Fe 303178 139589 54,0 

Ba 1941 0,001 99,9 

Cu 2846 0,001 99,9 

Zn 3394 290 91,5 

As 189  42 77,8 

Pb 692 78 88,7 

Sr 37 20 46,0 

Sn 2461 0,001 99,9 

V 258 0,001 99,9 

Rb 1731  81 95,3 

Zr 170  38 77,6 

 

 

Tabulka 13: výsledky RTG fluorescence vzorku 4 

Prvek 
před loužením 

(ppm) 

po loužení 

(ppm) 

Výtěžnost 

(%) 

Ca 17801 15164 14,8 

Ti 9637  1774 81,6 

Cr 680  0,001 99,9 

Mn 1680 1300 22,6 

Fe 234998  148019 37,0 

Ba 7947 0,001 99,9 

Cu 2447 0,001 99,9 

Zn 3606  300 91,7 

As 207 74 64,3 

Pb 1669 0,001 99,9 

Sr 89  18 79,8 

Sn 2988 0,001 99,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Barabáš: Bakteriální louţení odpadů po důlní činnosti 

2010/2011  44 

7 ZÁVĚR 
 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit ze čtyř odebraných vzorků na odvalech 

v Karlovarském kraji jaké prvky a v jaké míře se dají ještě znovu získat. Pouţil jsem techniku 

bakteriálního louţení, protoţe tato metoda je pro daný odpad nejefektivnější. Po 28 dnech 

louţení jsem došel k těmto výsledkům: u vzorku 1 se nejvíce vylouţil kobalt, chrom 

a mangan; u vzorku 2 cín, olovo a měď; u vzorku 3 cín, vanad, měď, baryum, chrom 

a u vzorku 4 chrom, měď, baryum, cín a vanad. Jelikoţ, se měla bakteriálně vylouţit převáţně 

měď, protoţe se v daných lokalitách kdysi těţila, došel jsem k závěru, ţe mědi v daných 

vzorcích je poměrně málo. Z mineralogických analýz vyplynulo, ţe u vzorku 1 převládá 

křemen, u vzorku 2 baryt, u vzorku 3 pigeonit a u 4 vzorku muskovit. Z ekonomického 

hlediska se proto v dnešní době ještě neoplatí dané prvky získávat. Proto bych v dnešní době 

doporučil tyto odvaly pouţít spíše na úpravy terénu nebo pro stavbu silničních komunikací. 
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