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Ťažba a spracovanie nerastných 
surovín

nerastné suroviny →
zmes úžitkových minerálov 
+ hlušina
oddelenie úžitkových 
zložiek od hlušiny 
(mechanické, fyzikálno-
chemické spôsoby)
hromadenie hlušiny v 
prostredí (haldy, odkaliská)



ťažba a úprava nerastných surovín = 
obrovské množstvo odpadov
príklad:
výroba 1 t Cu z rudy s obsahom 0,5% Cu 
►160 t medenej rudy + 370 t hlušiny, pri 
úprave získame 3 t rudného koncentrátu + 
157 t jemne zomletého odpadu 
(→odkalisko)
zlato – z 1 t – rádove niekoľko gramov Au
pre získanie 1 unce zlata 

(potreba na cca. jeden snubný 
prsteň) je potrebné vyťažiť 250 
ton rudy
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Presentation Notes
Pre Vašu orientáciu, pre získanie jednej unce zlata (potreba pre jeden snubný prsteň) je potrebné vyťažiť 250 ton rudy. Odpad je potrebné niekde uložiť. unca (31,1035 gramu) zlata 



viac ako 95 % odpadu

vzniknutý odpad:
1. znečistenie životného prostredia
2. možnosť ďalšieho využitia
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napr. ťažba Au – na skladky ide aj sb, As a ine a tiez stopy Au a inePri úpravárenskom procese získame asi 3t rudného koncentrátu, no súčasne aj vyše 150t jemne zomletého úpravárenského odpadu, ktorý sa usadzuje v odkaľovacej nádrži.Z tohto príkladu je vidieť, že všeobecne pri ťažbe neželezných kovov vzniká viac ako 95 % rôzneho odpadu. Pre Vašu orientáciu, pre získanie jednej unce zlata (potreba pre jeden snubný prsteň) je potrebné vyťažiť 250 ton rudy. Odpad je potrebné niekde uložiť. Bronz je zliatina medi s cínom, olovom, hliníkom a ďalšími prvkami. 



Environmentálne dopady

ťažba a úprava nerastných surovín –
výrazné negatívne dopady na životné 
prostredie (odpady v tuhom a kvapalnom 
stave) 
SR – 135 háld (viac ako 304 ha), 47 
odkalísk (viac ako 250 ha)
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Ťažba nerastných surovín, ako aj následný úpravárenský proces vydobytých nerastov spôsobujú výrazné negatívnedopady na životné prostredie, a z nich najmä odpady z úpravne rúd tak v tuhom, ako aj kvapalnom stave.



odkalisko Duslo Šaľa



výtok z odkaliska (Pezinok)



vyústenie kyslej drenážnej vody spod odkaliska Šobov



Odpadové vody z banskej činnosti

pH (kyselina sírová a
jej soli)
ťažké kovy
rôzne iné chemické 

zlúčeniny





Čo nám zostane po ťažbe zlata v Kremnici?

Množstvo za 10 rokov ťažby
Kyanid sodný - 236 t (spotreba)
Nespotrebovaná hlušina - 30 mil. ton
Kal v odkalisku 5 - 7 

mil. ton
Jemný prach 8 - 10 

mil. ton



Čo so vzniknutým odpadom po 
ťažbe a spracovaní nerastných 

surovín?
uloženie – haldy, odkaliská
komunikácie – násypy
stavebný materiál
zásadiný štrk a prach – kyslé pôdy
biomining (+ fytomining) – získavanie 
úžitkových zložiek z hlušiny za účasti 
mikroorganizmov a/alebo rastlín



Organizmy

baktérie a archea – prokaryotické 
organizmy
mikroskopické huby (vláknité + kvasinky)
rastliny (mikroskopické riasy + vyššie 
rastliny)

rastliny a huby – eukaryotické organizmy



Baktérie



prokaryotické organizmy
výskyt – pôda, vzduch, voda, organizmy
kolobeh látok v prírode
extrémofilné organizmy



Archea

prokaryotické organizmy
v minulosti patrili k baktériám, dnes 
fylogeneticky nezávislé od baktérií (od r. 1977)
žijú v extrémnych prostrediach (objavené v 
horúcich prameňoch a extrémne slaných 
jazerách) 
stále nové objavy – žijú aj v pôdach a morskej 
vode
2006 – ARMAN (Archaeal Richmond Mine 
Acidophilic Nanoorganisms) – 200 nm, pH pod 
1,5; kyslé banské vody



Halobacterium sp. Nanoarcheum equitans v symbióze 
(alebo parazitizmus?) s väčším archeónom
z rodu Ignicoccus)

Sulfolobus sp. (vulkanické pramene)



Rozdelenie baktérií

Podľa vzťahu ku kyslíku:
aeróbne (kyslík je nepostrádateľný) 
fakultatívne anaeróbne (v prítomnosti 
kyslíka ho využívajú, inak získavajú 
energiu anaeróbne)
anaeróbne (nepotrebujú (alebo 
netolerujú) kyslík )



Podľa spôsobu získavania energie:
chemotrofné (primárnym zdrojom je 
chemická energia) 
fototrofné (primárnym zdrojom energie je 
svetelná energia) 

Chromatium sp. cyanobaktérie (sinice)
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oba druhy fototrofné



Podľa vzťahu k uhlíku:
heterotrofné (primárnym zdrojom sú 
organické zlúčeniny – organizmy môžu 
využívať len energiu viazanú v energetických 
látkach prijatých z okolia) – väčšina baktérií, 
(taktiež huby)
autotrofné (primárnym zdrojom je CO2 –
organizmy sú schopné využívať iné formy 
energie – žiarivá energia, rozklad 
anorganických látok) (okrem niektorých baktérií 
aj riasy)
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HETEROTROFIA- heterotrofné bunky môžu využívať len energiu viazanú v energických látkach prijatých z okolia. Heterotrofný spôsob výživy sa vyskytuje u buniek všetkých systematických skupín organizmov. Patrí sem väčšina druhov baktérií, všetky huby, prvoky a bunky mnohobunkových živočíchov.�AUTOTROFIA- autotrofné bunky majú schopnosť nielen pohlcovať, ale aj využívať iné formy energie, než je chemická energia, najmä žiarivú energiu. Iné formy energie však nemôžu využívať priamo, ale ju musia najprv transformovať na energiu chemickú, t.j. musia syntetizovať organické látky. Najrozšírenejšou formou autotrofie je fotoautotrofia. Pri nej sa žiarivá energia využíva na syntézu glukózy z vody a z oxidu uhličitého. Medzi fotoautotrofné bunky patria bunky niektorých baktérií, siníc, eukaryotické riasy a bunky zelených častí mnohobunkových rastlín.�K autotrofii patrí aj v prírode málo rozšírená chemoautotrofia. Vyskytuje sa len u niektorých baktérií. Chemoautotrofia je proces, pri ktorom sa oxidáciou anorganického substrátu získava chemická energia.�



Extrémofily

baktérie, ale predovšetkým archea; riasy
mikroorganizmy prežívajúce a optimálne 
rastúce v extrémnych podmienkach
normálne podmienky: teplota 10-40 °C, pH 5-8, 
tlak 1 atm, salinita zodpovedajúca 
sladkovodnému alebo morskému prostrediu 
(max. 30 g.l-1)
extrémne typy prostredia



Teplota

psychrofily - chladné podmienky
- nízke teploty 0 °C a nižšie
- riasy, baktérie, archea, huby
- kryofily – pod bodom mrazu

termofily - horúce oblasti
- vysoké teploty (60 až 110 °C)
- archea, riasy, baktérie



Psychrofily

až 70 % Zeme tvoria oceány – predstavujú chladné 
prostredie
schopnosť prežívať – množstvo adaptácií na 
metabolickej a bunkovej úrovni (predovšetkým 
špecifické enzýmy, ktoré kompenzujú negatívne účinky 
chladu)
väčšina psychrofilných mikroorganizmov bola 
identifikovaná z morskej vody z oblasti Antarktídy a 
Arktídy (teplota okolo -1 °C, pričom sa mení len 
nepatrne) – hustota buniek je napriek negatívnym 
podmienkach rovnaká ako hustota buniek 
mikroorganizmov vôd mierneho pásma



Príklady psychrofilných mikróbov

Psychromonas ingrahamii
baktéria izolovaná z ľadovcov na Aljaške



Serratia marcescens
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Polaromonas vacuolata
baktéria izolovaná v Antarktíde z morskej 
vody
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baktéria



Thelebolus microsporus
huba – askomycéta izolovaná v Antarktíde
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askomycéty



Termofily

mikroorganizmy adaptované na vysoké teploty 
(60 až 110 °C)
horúce hlbokomorské fumaroly (teplota až   
400 °C - hypertermofilné organizmy
striktné anaeróby
získavanie energie – redukcia S, síranov alebo 
CO2 z vulkanických plynov
špeciálne enzýmy a tzv. heat-shock proteíny
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fumaroly - trhliny, alebo „prieduchy“ v zemskom povrchu, cez ktoré unikajú do okolia plyny s teplotou 200 až 800 °C 



Príklady termofilných mikróbov
Polaromonas vacuolata

archea
podmorský hypertermofilný druh (až 300 – 400 
°C) – hlbokomorské
fumaroly
schopnosť adaptácie i na 
chladné prostredie (3 °C)



Pyrolobus fumarii
archea
hlbokomorské sopky



Pyrobaculum islandicum
archeón izolovaný z horúcich prameňov 
na Islande (100 °C)



Sulfolobus sulfataricus
archeón 
terestrické vulkanické horúce pramene 
(Yellowstone, sopka Sv. Heleny...)



Horúce (geotermálne) pramene
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Yellowstone (Grant Prismatic Spring) alebo Sulfur Springs of St. Lucia Island; Yellowstone "Mprning Glory", Island 



Horúce (geotermálne) pramene
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Horúce (geotermálne) pramene
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Hlbokomorské horúce pramene 
a sopky

hĺbka 2500 metrov a viac, tlak 25 MPa a viac (200x viac ako na povrchu, teplota 400 °C, 
extrémne kyslé prostredie (pH menej ako 2), úplná tma, toxické plyny
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http://www.astro.yale.edu/chunter/presentations/cty/undersea-volcano-eifuku_champagne_wm320.wmv

http://www.astro.yale.edu/chunter/presentations/cty/undersea-volcano-eifuku_champagne_wm320.wmv


Chladné hlbokomorské prostredie

Mariánska priekopa
hĺbka 11033 m
tlak 108,6 MPa (1000x 

ako na hladine
teplota 1-4 °C
veľkosť: 2550 km dĺžka, 

69 km šírka



Extrémne chladné prostredie
Antarktída, Arktída – sneh, ľadovce
vysokohorské prostredie a ľadovce (napr. Alpy, 
Himaláje, Grónsko)
sneh
permafrost (napr. Sibír) 
hlboké sladkovodné jazerá (Bajkal)
kozmické prostredie (družice)
mraziace boxy (-20 °C)

teplota pre rast a rozmnožovanie okolo 0 °C, dokonca 
teploty nižšie ako -15 °C
teplota prežívania – nižšia ako -15 °C 



Watermelon snow
riasy Chlamydomonas nivalis, nadmorské výšky 2000-4000 m, teploty okolo 0 °C
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Chlamydomonas nivalis



antarktické ľadovce
jazerá a sedimenty 
pod antarktickými 
ľadovcami (hĺbka 
až 4000 km)
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Alkalifily

mikroorganizmy žijúce pri vysokých 
hodnotách pH (10 a viac), mnohé sú 
zároveň termofilné
vody bohaté na uhličitany, alkalické pôdy
vnútrobunkové pH je udržiavané zložitými 
mechanizmami na neutrálnych hodnotách 
(max. 8)
využitie alkaliaktívnych enzýmov v 
detergentoch (až 30 % svetovej produkcie 
všetkých enzýmov)



Príklady alkalifilných organizmov
sinice (mnohé druhy)
baktérie z rodov: 
Bacillus (napr. sódové jazerá v Keni, pH 11-12)
Clostridium (čistiarne na úpravu alkalických 

odpadových vôd)
Anaerobranca gottschalkii a A. horikoshii (Keňa, 

Yellowstone)
archea Thermococcus alcaliphilus a T. 

acidoaminivorans (termoalkalifily, 85 °C, pH 9)



sódové jazerá v Keni – pH 11-12, napr. Bacillus chagannorensis
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Thermococcus alcaliphilus
T. kodakaraensis, T. chitonophagus

striktne anaeróbne archeóny
horúce sopečné pramene, solfatary

T. chitonophagus
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Acidofily

pomerne zriedkavé mikroorganizmy žijúce 
pri nízkych hodnotách pH (0-2), niektoré 
sú i termofilné
habitaty: kyslé banské vody, uhoľný 
popolček,  oblasti s vulkanickou aktivitou –
horúce sírne pramene, bahnotoky a i. 



mnohé baktérie získavajú energiu 
oxidáciou síry, sulfidov a iných 
redukovaných zlúčenín síry, čo vedie k 
tvorbe kyseliny sírovej, ktorá okysľuje 
prostredie (predovšetkým banské oblasti) 
→ často vznikajú veľmi kontaminované 
kyslé vody, pretože kyselina sírová 
uvoľňuje z hornín a minerálov množstvo 
toxických prvkov (takže mikroorganizmy 
sú nielen acidofilné, ale aj rezistentné na 
vyššie obsahy toxických prvkov) 



pH cytoplazmy acidofilov je blízko neutrálne –
prítomnosť výkonných protónových púmp v 
cytoplazmatickej membráne
biotechnologické využitie: biolúhovanie a 
biomining (získavanie rôznych prvkov (najmä 
Zn, Fe, Cu, Ag, Pt, Au) z hlušiny

významný biogeochemický činitel – mobilizácia 
toxických prvkov z tuhých substrátov 
(solubilizácia hornín a minerálov)
poškodzovanie pamiatok (sochy, budovy a 
pod.)



Acidofilné mikroorganizmy:
baktérie (pH 0,5 až 4, max. 6), napr. 
Acidithiobacillus thiooxidans
archea (pH okolo 0), napr. Picrophilus
spp. – "najacidofilnejšie" organizmy
riasy napr. Dunaliella acidophila (pH 0 
až 3), Cyanidium caldarium (pH 0,2 až 
3)



Príklady acidofilných organizmov

Acidithiobacillus thiooxidans – červenkastá
farba v dôsledku produkcie železe

Picrophilus sp. – patrí k "najacidofilnejším"
mikroorganizmom



Dunaliella acidophila – zelená riasa

Cyanidium caldarium – červená riasa



Lahary

bahnotok – lahar (sopka Sv. Heleny) (erupcia v r. 1982)



Popolček



Kyslé banské vody



Halofily

vysoký obsah solí, predovšetkým NaCl 
(koncentrácie vyššie ako v morskej vode 
(>0,6 M NaCl)
soľné jazerá (napr. Great Salt Lake, Utah, 
USA so salinitou >2,6), pobrežné lagúny, 
kde dochádza k evaporácii, zasolené pôdy 
a i.



sinice, (anoxygénne fototrofné) baktérie, 
archea, riasy (napr. riasa Dunaliella spp., 
baktérie a archeóny Clostridium 
halophilum, Haloanaerobium praevalens, 
Halobacterium spp., Haloferax vulcanii...)

Halobacterium salinarum Halococcus morrhuae
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Great Salt Lake, the Dead Sea, and Lake Magadi. 



Barofily (piezofily)

mikroorganizmy adaptované na vyšší 
hydrostatický tlak (v mori každých 10 
metrov klesne o 1 atmosféru (0,1 MPa)
organizmy žijúce na morskom a 
oceánskom dne (napr. baktérie 
Shewanella a Moritella boli izolované z 
obrovských hĺbok (napr. Mariánska 
priekopa, 11 km)



hlbokomorské prostredie je tiež veľmi 
chladné – psychrofilné
mechanizmy zabezpečujúce prežívanie v 
takých hĺbkach nie sú známe

Shewanella loihica Moritella sp.



Mikroorganizmy rezistentné voči 
radiácii

mikroorganizmy rezistentné voči UV 
žiareniu (terestrické druhy, druhy žijúce 
vo vzduchu, na hladine morí a pod.)
ochranné mechanizmy – reparačné 
mechanizmy poškodenej DNA, pigmenty



mikroorganizmy rezistentné voči gama 
žiareniu
napr. baktéria Deinococcus radiodurans toleruje 
hodnoty viac ako 25 kGy(kGray) (pre 
porovnanie smrteľná dávka pre človeka je 5 
kGy); tzv. tmavé huby, predovšetkým tmavé 
kvasinky obsahujúce tmavé pigmenty (izolované 
z ožarovaných materiálov, z vnútorných stien 
vyhasnutých reaktorov, nukleárneho odpadu, 
uránové bane)
rezistencia voči rádioaktívnemu žiareniu je 
nejasná





Deinococcus radiodurans
baktéria izolovaná v r. 1956 z ožarovaného 
mäsa
kamenisté antarktické oblasti
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Deinococcus radiodurans was first discovered in 1956 in a can of ground meat that had been treated with large doses of radiation to remove all hazardous bacteria from the product. 



"čierne huby"
eukaryotické, často kvasinkám podobné 
mikroorganizmy

Aureobasidium pullulans Exophiala jeanselmei.



Mikroorganizmy žijúce v prostredí 
bez živín

ultračisté materiály, materiály neposkytujúce 
živiny, ale i sterilné materiály (medicína, 
operačný materiál)
ultračistá voda sa používa pri výrobe 
polovodičov, v medicíne a i.
mikrobiálna kontaminácia ultračistej vody môže 
spôsobiť vznik trhlín v mikročipoch, pevných 
diskoch a i.



Caulobacter sp. a Pseudomonas fluorescens



Streptococcus prežil 3 roky na 
Mesiaci

Streptococcus mitis
1998 – 2001

2001- Misia Apollo 12 priviezla na Zem kameru zo 
sondy Surveyor 3, ktorá na Mesiac dosadla 3 roky 
predtým
slnečné žiarenie, kozmické žiarenie, vákuum, bez 
živín



Mikroorganizmy žijúce v prostredí 
kontaminovanom toxickými 

chemickými prvkami

archea, baktérie, riasy, mikroskopické 
vláknité huby, kvasinky
rôzne mechanizmy rezistencie
kontaminované vody, pôdy, sedimenty, 
skládky



Biohydrometalurgia

Biohydrometalurgia – využitie mikroorganizmov na 
znovuzískane kovov z rúd

Už Plínius (23-79 n.l.) 
opisuje ako lúhovanie 
slúžilo na 
získavanie medi

Hydrometalurgická extrakcia
medi z rudy a precipitácia
medi z roztoku použitím 
železa je staroveká 
technológia





Využitie biohydrometalurgie:
získavanie kovov z chudobných alebo ťažko 
spracovateľných surovín, z hlušiny –
odpadu po ťažbe a spracovaní surovín 
(biomining)
súčasnosť – rýchly rozvoj (ekonomické 
hľadisko – menej energie, environmentálne
hľadisko – menej znečistenia)
predúprava vyťažených nerastných surovín



Biolúhovanie

najdôležitejší biohydrometalurgický proces
biologická konverzia (premena) 
nerozpustných zlúčenín kovov na vo vode 
rozpustné formy
predovšetkým baktérie a archea
v menšej miere mikroskopické huby
bakteriálne lúhovavanie – Au, Ag, Cu, U



Biolúhovanie - procesy

oxidačné a redukčné reakcie 
(predovšetkým biooxidácia sulfidov)
tvorba organických a anorganických 
kyselín
exkrécia komplexo-
tvorných látok



Biolúhovanie

Mikroorganizmy uľahčujú kontakt medzi 
časticami rudy a chemickým lúhovadlom, 
čím zabezpečujú v prevažnej miere 
katalytický účinok v oxidačných a 
redukčných procesoch
sulfidické minerály (napr. arzenopyrit 
FeAsS, pyrit FeS2, antimonit Sb2S3, sfalerit 
ZnS, chalkopyrit CuFeS2, sulfidy medi 
CuxSy, galenit PbS)



Sulfidické minerály sú atakované 
železitými iónmi alebo železitými iónmi
a protónmi. Úlohou baktérií je produkovať 
železitý ión a protóny, ktoré sú
spotrebované v lúhovacích reakciách

Čo z toho majú baktérie?
Oxidáciou anorganických látok (S a Fe2+) 

získavajú energiu (zdrojom uhlíka je CO2)



1. Mikróby získavajú 
energiu rozpadom 
minerálov

2. Činnosťou 
mikróbov dochádza 
k rozpadu mriežky 
minerálov

3. Uvoľnenie 
jednotlivých 
elementov



FeS2 + Fe2(SO4)3 → Fe(SO4) + S 
2+       3+(mikróby) 2+ 

Fe(SO4) + O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H20   
2+                                 3+

S + O2 + H20 → H2SO4

Celková reakcia:
FeS2 + O2 + H20 → Fe2(SO4)3 + H2SO4

2+                         3+

NEPRIAMY MECHANIZMUS BIOLÚHOVANIA



PRIAMY MECHANIZMUS BIOLÚHOVANIA
k lúhovaniu dochádza priamo baktériami za 

účasti enzýmov

FeS2 + O2 + H2O → FeSO4 + H2SO4
BAKTÉRIE

Vo všeobecnosti:
MS + O2 → M2+ + SO4

2-

BAKTÉRIE
(M je kov)
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Biolúhovanie 

Pri biolúhovaní sa podieľajú aj:
anorganické kyseliny (k. sírová)
organické kyseliny (k. oxálová, k. citrónová)
komplexotvorné látky, cheláty, ligandy

Cu2+ + en  → [Cu(en)]2+

en - etyléndiamín



Dôsledok bakteriálnej činnosti

premena nerozpustných sulfidov kovov (alebo 
oxidov) na rozpustné zlúčeniny kovov

otvorenie štruktúry sulfidických minerálov, čo 
umožňuje akceleráciu ďalších chemických a 
biochemických procesov



Mikroorganizmy používané pri 
biolúhovaní

baktérie, archea, huby
najmä baktérie rodu Acidithiobacillus 
(predtým Thiobacillus)
síru alebo dvojmocné železo oxidujúce 
druhy: Aciditiobacillus thiooxidans a 
Aciditiobacillus ferooxidans



Aciditiobacillus ferooxidans



Aciditiobacillus thiooxidans



Acidiphilium sp.



Ďalšie baktérie a archea používané 
pri biolúhovaní

Leptospirillum sp.
Acidimicrobium sp., Ferromicrobium sp. a 
Sulfobacillus sp.
Sulfobus sp., Acidanus sp., Metallosphaera 
sp. a Sulfurisphaera sp.
Ferroplasma sp.



Mikroskopické huby

Aspergillus niger Penicillium simplicissimum



Využitie biolúhovania pri spracovaní 
odpadov

biolúhovanie (do média sa pridáva síra 
(zdroj energie + vznik k. sírovej):
Ni-Cd batérie 
elektronický odpadový materiál (vrátane 
húb)



Technologické prevedenie 
biolúhovania

2 technologické postupy:
biolúhovanie v bioreaktoroch
biolúhovanie na kopách ("heap 
bioleaching")



Biolúhovanie v reaktoroch



Sao Bento BIOX®, Brazília                  Tamboraque BIOX®, Peru

Sansu BIOX®, GhanaLaizhou Mintek-BacTech, Čína



Heap bioleaching



Chile – "heap leaching"

kopy a prevzdušňovací systém          izolačná fólia                      zavlažovanie              





Bazén s lúhovacím 
roztokom

Prípravovňa inokula

Kopa



Roztok po biolúhovaní



in situ biolúhovanie –
ušetrenie financií
na prevoz materiálu



Výhody použitia mikróbov a 
biolúhovania

mikrobiálne procesy extrakcie kovov z rúd sú 
"priateľskejšie" k životnému prostrediu
využívajú iba prírodné materiály: vodu, nerastné 
suroviny, mikróby, vzduch
jednoduchá prevádzka
vysoká efektivita
možnosť lúhovať rudy chudobné na kovy, resp. 
odpadový materiál po ťažbe a spracovaní rúd
ekonomický aspekt



celý proces prebieha pri "normálnej" 
teplote a tlaku
nevznikajú prach ani SO2



Nevýhody

proces je pomalší ako pyrometalurgické 
procesy
teplota – mierne pásmo



Biologická desulfurizácia uhlia

pri spaľovaní uhlia – vznik škodlivých oxidov 
síry (acidifikácia, kyslé dažďe, zdravotné 
hľadisko)
odstránenie síry (najmä pyrit) z uhlia pomocou 
baktérií (Acidithiobacillus ferro-oxidans, A. 
thiooxidans) = biolúhovanie
vyžaduje si rozdrvenie uhlia (rozpráškovanie) –
po odstránení síry – peletizácia
80-90 % odstránenie pyritu počas 8-28 dní 
(rôzna kvalita uhlia



Fytomining

podobne ako je možné aplikovať 
mikroorganizmy za účelom získavania 
kovov z nerastných surovín – BIOMINING, 
možno využiť na získavanie kovov aj 
rastliny



Hyperakumulátory

10-500x väčšia schopnosť akumulácie toxických 
látok ako iné rastliny a plodiny
schopnosť tolerovať vysoké koncentrácie 
toxických kovov a polokovov
schopnosť translokácie prvku z koreňov do 
nadzemných častí (vo všeobecnosti sú 
koncentrácie kovov v koreňoch vyššie ako v 
nadzemných častiach, u hyperakumulátorov je 
to naopak)
rýchla akumulácia prvku z roztoku





Helianthus annuus - slnečnica: arzén (As) a 
urán (U) 
Thlaspi caerulescens (Brassicaceae): kadmium 
(Cd) a zinok (Zn) 
Brassica juncea (Brassicaceae) a ambrózia 
palinolistá Ambrosia artemisifolia (Asteraceae): 
olovo (Pb) 
Pteris vittata – As (až 27 000 mg/kg suchej 
váhy)
Brassica juncea, Brassica napus, Chara 
canescens, Salix spp. - Se

- transgénne druhy (Geneticky modifikovaný 
organizmus, do ktorého bol metódami 
genetického inžinierstva prenesený gén z iného 
druhu, sa nazýva transgénny organizmus)



rastliny - hyperakumulátory sa pestujú na 
zrudnených pôdach alebo haldách zo 
spracovania rúd, rastliny naakumulujú 
rudu, potom sa rastliny odstránia a spália 
a tak sa vzniká „bio-ruda“
možnosť využitia na takých miestach, kde 
je neekonomické spracovávať materiál 
konvenčnými postupmi



Ingoty Ni získané aplikáciou fytominingu z 
neúrodnej pôdy chudobnej na Ni



Biomineralizácia

biolúhovanie – produkcia organických 
kyselín (baktérie, ale najmä huby)
organické kyseliny – uvoľňovanie kovov z 
minerálov → vznik nových minerálov 
(reakcia kyselín s uvoľnenými kovmi)
vznik solí organických kyselín - minerály



organické kyseliny – napr. citrónová, 
oxálová → citráty, oxaláty = tuhá fáza 
(kryštály a minerály) sú lúhované do 
roztoku a spätne sa vyzrážajú a 
vykryštalizujú ako iné minerály alebo 
kryštály 



Príklady:
reakcie s kyselinou oxálovou (oxalát (COO)2

2-)

Cu3(PO4)2.2H2O (fosforečnan) → Cu(COO)2

Cu2O (oxid) → Cu(COO)2

Pb3(PO4)2 (fosforečnan) → Pb(COO)2

PbCO3 (uhličitan) → Pb(COO)2

Pb3O4 (oxid) → Pb(COO)2

PbS (sulfid) → Pb(COO)2

Pb5(PO4)3Cl (fosforečnan) → Pb(COO)2



atakovanie minerálu galenitu PbS vláknami húb



vznik nových minerálov na vláknach húb



Biospeleotémy
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Ďakujem za pozornosť
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