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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá úpravou odpadního materiálu vznikajícího při těžbě 

zlatonosné rudy metodou loužení. K loužení byla využita thiomočovina, která zlato dokáže 

rozpustit a je považována za jednu z alternativních metod loužení. Diplomová práce se dále 

zabývá strategickými surovinami, výskytem zlata a jeho formami. Dále jsou v diplomové 

práci zmiňovány metody, které se ve světě využívají k úpravě zlatonosné rudy s cílem 

získávání zlata. V experimentální části je ověřeno samotné loužení zlatonosných vzorků ze 

slovenské lokality Hodruša-Hámre (Slovenská republika). Cílem práce je sledovat úbytek 

zlata ve vzorcích oproti obsahu zlata ve vstupní surovině při udžování pH a teploty. 
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Annotation 

This thesis deals with the treatment of waste material produced during gold-bearing 

ore mining by leaching method. Thiourea was used to leach, which can dissolve gold and is 

considered one of the alternative methods of leaching. The thesis also deals with strategic 

raw materials, occurrence of gold and its forms. Furthermore, the thesis mentions methods 

that are used in the world to treat gold-bearing ore in order to obtain gold. In the experimental 

part is verified the leaching of gold bearing samples from the Slovak locality Hodruša-Hámre 

(Slovak Republic). The aim of this work is to monitor the decrease of gold in the samples 

compared to the gold content in the input material when determining the pH and temperature. 
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1 ÚVOD 

V posledním století byla hornická činnost na vzestupu. Při těžbě vzniká velké 

množství odpadních materiálů. Tyto odpadní materiály často obsahují velice cenné složky a 

je žádoucí je z odpadu získat a využít.  

V dnešní době je stále těženo velké množství surovin. Spousta z nich je v dnešní době 

omezená svým množstvím nebo lokalitou, ve které se daná surovina nachází. Suroviny, které 

jsou omezeny svým množstvím nebo jsou zajímavé svou cenou se nazývají kritické 

strategické suroviny nebo strategické suroviny. Mezi ty nejcennější suroviny patří právě 

zlato.  

Zlato je velice ceněná surovina a bylo tomu tak i v dávné historii. Kdysi bylo zlato 

využíváno zejména ve šperkařství nebo jako platidlo. V dnešní době je využití zlata 

rozmanitější. Zlato se využívá například ve zdravotnictví nebo v elektronice. Díky svým 

tepelným vlastnostem je využíváno například i v hyper automobilech jako obložení 

motorového prostoru.  

V dávné minulosti bylo zlato těženo zejména rýžováním. Obzvlášť na západě USA, 

Aljašce nebo kanadském Yukonu byla v minulém století zlatá horečka na takové úrovni, že 

vznikaly celé vesnice, ve kterých zlatokopové žili. V dnešní době je metod získávání zlata o 

poznání více a klasické rýžování zlata je v ústraní. Metody získávání zlata jsou 

voleny například s ohledem na formu výskytu zlata, lokalitu nebo množství zlata ve 

zlatonosné hornině. Při těžbě a zpracování zlatonosných hornin vzniká velké množství 

odpadů. Tyto odpady mohou být obohaceny o cenné složky surovin. Je tomu tak i v případě 

odpadního materiálu vznikajícího po těžbě zlata v lokalitě Hodruša-Hámre na Slovensku. 

V tomto případě se jedná o příměsi lehce vtroušeného zlata ve velice jemně pomletém 

odpadním materiálu, ve kterém se zlato vyskytuje ve volné formě. Jedná se o hlubinnou 

těžbu za pomocí odstřelů.  

Jelikož je zlato velmi cenný prvek, je žádoucí ho i přes velice malý podíl z tohoto 

odpadního materiálu vyseparovat. Nejúčinnější a nejrozšířenější metodou, kterou lze oddělit 

i takto malý podíl zlata od zlatonosných minerálů v takto jemnozrnné formě odpadního 

materiálu je kyanidové loužení. Aktuálně je však kyanidové loužení na území České a 
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Slovenské republiky několik let zakázáno. Kyanid je vysoce toxický a těžba tímto způsobem 

je tedy velice riziková a neekologická. V historii se odehrálo několik ekologických havárií 

při využívání kyanidu. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě velké. V dnešní 

době je tedy kladen důraz na využití jiných, alternativních metod, za pomoci kterých lze 

zlato těžit. Jedná se například o loužení pomocí thiosulfátu, získávání zlata flotací nebo 

loužení za pomoci thiomočoviny, které se využívá nejčastěji k loužení stříbra. 

Thiomočovinu lze však dobře využít i při loužení zlata.  

Cílem práce je loužení zlata za pomoci roztoku thiomočoviny. Loužení pomocí 

thiomočoviny nepatří mezi toxické metody a je tedy o poznání vhodnější než již dříve 

zmiňovaný kyanid. Pokud jsou v procesu loužení za pomocí thiomočoviny nastaveny ideální 

podmínky, může být proces loužení podstatně rychlejší než při loužení za pomoci kyanidu. 

Využití thiomočoviny při těžbě zlata může být tedy velice efektivní metodou.  
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2 HORNICKÁ ČINNOST A ODPADY  

Hornickou činnost lze rozdělit jako hlubinné a lomové hornictví. Těžba v lomu je 

součástí hornické činnosti, pomocí které lze dobývat užitkové nerosty. V lomech jsou těženy 

stovky až tisíce tun užitkových surovin. Těžba v lomu je ekonomičtější než těžba hlubinná 

a to i přes důsledky na krajinný ráz, kdy je zapotřebí sanaci a rekultivaci území. Ložiska 

bývají uložena nad terénem, v úrovni terénu nebo pod terénem ve větší anebo v menší 

hloubce. [1] 

Státní báňská správa stanovuje v rámci dobývacího prostoru místa, na které lze 

ukládat odpady z těžby. Takovému úložišti se říká halda nebo odval. Ve velkých lomech se 

kromě užitkového nerostu nacházejí v nadložních, meziložních nebo podložních vrstvách 

druhotné suroviny. V minulosti se takové suroviny vozily na odvaly, v posledních letech 

bývají selektivně těženy. Postupem těžby v lomu vzniká plocha, na které bude vybudován 

nový odval. Jedná se o vnitřní odval. Do této doby bývají suroviny ukládány na vnější odval. 

Cílem těžařů je uložení maximálního množství surovin zpět do vlastního lomu. [1] 

Úprava zlatonosných rud se provádí několika způsoby. Jedním ze způsobů získávání 

zlata je flotace což je na rozdíl od využití kyanidu netoxický proces, ovšem výtěžnost zlata 

je o poznání menší. [2]  

Samotné odpady z těžby a úpravy v lomu jsou potom technologicky netoxické 

odpady při zakládání a překládání hmot. Nezanedbatelným odpadem jsou hlušiny vznikající 

při těžbě. Nejvhodnějším způsobem uložení hlušin je uložení těchto hlušin zpět do 

vytěžených důlních prostor. Způsob nakládání s hlušinami závisí na druhu hlušin, charakteru 

hornické činnosti. Dalším hornickým odpadem jsou odpady z odkališť. [1] 

Při těžbě v lomu ovšem vzniká znečištěná důlní voda. Důlní voda je všechna voda, 

která se nachází v prostoru vlastního lomu, na dně lomu nebo na odvalech. Voda se v lomech 

pohybuje v odvodňovacích žlabech a strouhách se svodem na dno lomu, tam je shromážděna 

v odvodňovací jímce. V lomech je důležité dbát na čistotu všech technologických procesů 

od dobývání, přes nakládání, až po dopravu. V těchto procesech se využívají stroje a 

zařízení, které často využívají dieselové spalovací motory. Stroje a zařízení, které využívají 

oleje, smáčedla nebo tuky. [1] 
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Při hornické činnosti se často stává, že odpadní složky jsou obohaceny o velice cenné 

suroviny. Takovéto suroviny je často žádoucí z odpadu získat vhodnými úpravnickými 

metodami. 

2.1 Strategické a kritické strategické suroviny  

Jedná se o suroviny, které se těží jen v omezeném množství a kterých může být na 

území Evropské unie nedostatek. Tyto suroviny jsou zajímavé většinou také vysokou 

cennou. Evropská unie eviduje celkem 27 kritických strategických surovin. Jsou to antimon, 

baryt, beryllium, boritan, bizmut, kobalt, koksovatelné uhlí, fluorit, galium, germanium, 

hafnium, helium, indium, hořčík, přírodní grafit, niob, fosfátová hornina, křemíkový kov, 

přírodní kaučuk, fosfor, skandium, tantal, vanad, wolfram, fosfor, kovy platinové skupiny, 

prvky těžkých vzácných zemin a prvky lehkých vzácných zemin. [3] 

Několik dalších zemí má dominantní postavení v oblasti dodávek kritických surovin. 

Rizika spojené s koncentrací produkce jsou v mnohých případech znásobené tím, že lze 

surovinu jen těžce nahradit a míra její recyklace je nízká. [3]  

V České republice se nachází ložiska několika strategických surovin například lithia 

a wolframu. Je třeba je ochránit tak, aby z nich Česká republika měla prospěch. DIAMO, 

státní podnik a Česká geologická služba má pomoci s prosazováním zájmu státu v oblasti 

nakládání se strategickými surovinami. Mají za úkol vypracovat metodiku na hodnocení 

surovinového potenciálu odvalů a odkališť, které jsou ve vlastnictví České republiky se 

zaměřením na strategické suroviny. [4] 

V polovině června 2017 vláda České republiky schválila surovinovou politiku 

v oblasti nerostných surovin. [5] Jedná se o Zprávu o využití kritických superstrategických 

surovin EU a některých dalších surovin č. 132/17 [6]. Politika je nově zaměřena na vědu a 

výzkum, nové dobývající metody nebo na hledání nových surovin a jejich využívání. 

V současné době se zvyšuje zájem společností o využití ložisek strategických surovin české 

republiky a tato politika cílí na opatření na ochranu jejich využití s maximálním prospěchem 

pro stát. Nová politika také říká, že v případě, že vytěžené suroviny nebudou využity v České 

republice, jeden z hlavních argumentů pro zahájení těžby se zcela vytratí. [4] 
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Na území Slovenska se také nachází velké množství nerostných surovin. Nerosty se 

dělí na vyhrazené, což jsou nerosty, které jsou ve vlastnictví státu a nevyhrazené, které jsou 

součástí pozemků a jedná se především o stavební kámen nebo štěrkopísky. Slovensko má 

zásoby v oblasti energetických surovin, rudných surovin, nerudných surovin i v oblasti 

stavebních surovin. [7] 

Tato surovinová politika České republiky považuje uran za strategickou energetickou 

surovinu, dalšími pro Českou republiku významnými surovinami jsou lithium, tantal, 

zirkonium a titan. [4] 

Existují ovšem suroviny, které sice nepatří do skupiny kritických a strategických 

surovin, ale i přes to se jedná o velice cenné suroviny. Mezi takové suroviny můžeme zařadit 

například stříbro nebo zlato. Zlato se v přírodě nachází jen ve velice omezeném množství, a 

proto se z něj stala velice ceněná a drahá surovina.  

V České republice se nachází množství ložisek zlata. Jedno z nejznámějších ložisek 

na území České republiky je ložisko ve Zlatých horách v Jeseníkách. Další ložiska na 

Moravě jsou Suchá Rudná a Břevenec, dále pak ložiska v Čechách jako Jílové u Prahy, 

Podmoky, Voltýřov, Modlešovice, Kašperské Hory, Vacíkov, Smolotely – Horní Líšnice, 

Prostřední Lhota a Mokrsko. [8] Mnoho ložisek zlata se nachází také na Slovensku.  

Na Slovensku se zlato nachází v oblasti Malých Karpatech, v Nízkých Tatrách, ve 

Vysokých Tatrách, Zlatá Idka, Kremnica, Pukanca, Nová Baňa. [9] Výskyt zlata je 

zaznamenán také v oblasti Hodruša-Hámre. 
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3 ZLATO 

Jedná se o měkký, kujný, velice těžký kov. Je velmi dobře tepelně i elektricky vodivé. 

Zlato je chemicky velice odolné a nepodléhá reakcím s vodou ani vzduchem. Je odolné proti 

působení chemikálií, je ale rozpustné například v lučavce královské. V zemské kůře zlato 

příliš zastoupeno není, nachází se buď v ryzí formě nebo ve formě tellurů. Ryzí zlato 

v přírodě bývá roztroušeno v nerostech. Často je zlato nalézáno v rýžovištích, do kterých se 

dostalo zvětráváním zlatonosných hornin. [10] 

V zemské kůře je zlato velice vzácným prvkem. Průměrný obsah zlata je v zemské 

kůře pouze 4-5 μg/kg. [11] Zlato se nachází i v mořské vodě, kde je jeho koncentrace velice 

nízká, díky koncentraci chloridových iontů ne zcela zanedbatelná. Je inertní a v horninách 

se tak nachází prakticky pouze v ryzí formě. Zlato tvoří plíšky a zrna, která bývají uzavřena 

nejčastěji v křemenné výplni žil. Krystaly bývají mikroskopicky rozptýleny v žilném 

křemeni. [10] Na obrázku č.1 je zobrazeno zlato. 

 

Obrázek 1 – Zlato [11] 

V případě rozrušení zlatých žil se zlato dostává do náplavů, z kterých je zlato 

následně rýžováno. Rýžovatelná ložiska zlata jsou v dnešní době prakticky vyčerpána. Zlato 

v nich bylo těženo zejména gravitační separací. Dnes bývá zlato těženo hydrometalurgicky. 

Tato metoda využívá úpravu horniny do jemné prachové formy, aby se všechno zlato dostalo 

do kontaktu s loužícím roztokem a mohlo být vylouženo. Z loužícího roztoku zlato bývá 

získáváno redukcí. [12] 
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Zlato se nejvíce využívá pro výrobu šperků, je také hojně využíváno při výrobě 

elektronických zařízení, kde je ceněn pro jeho nízký přechodový odpor nebo na pokovování 

kontaktů z důvodu jeho odolnosti proti korozi. Zlato se dále využívá například v zubním 

lékařství a od pradávna bylo zlato využíváno jako platidlo. [10] 

3.1 Formy výskytu zlata 

Zlato se nejčastěji vyskytuje v hydrotermálních křemenných žilách obsahujících 

granitické horniny. Často se vyskytuje v kombinaci s Sb minerály, velmi častá jsou také 

rozsypová ložiska, která vznikly zvětrávacími pochody. [13] 

V přírodě se zlato vyskytuje jako horské, které je uzavřeno v horninách a rudních 

žilách a také jako říční, které je vnějšími vlivy uvolněno v náplavech z potoků a řek. [13]  

Zlato se v přírodě často vyskytuje ve volné formě. Zlato je velice inertní kov, který 

se dokáže slučovat pouze s některými kovy. Zlato se nejčastěji vyskytuje společně se 

stříbrem. Výskyt zlata s jinými kovy již není tak běžný. Největší výskyt zlata je v ryzí formě 

a elektru, běžné jsou například i teluridové minerály calaverit a sylvanit. Zlato ve volné 

formě se běžně vyskytuje v křemenných žilách, dále se vyskytuje v sypných nebo 

náplavových ložiskách a bývá uzavřené v zrnech různých sulfidů, nejčastěji pyritu nebo 

chalkopyritu. [13] 

Další forma výskytu zlata je zlato atomární. Jedná se o zlato, které bývá distribuované 

v krystalické mřížce u sulfidových minerálů. Koncentruje se hlavně v arzenopyritu, nejvyšší 

známá koncentrace je 17 700 ppm. Ve velkých arzenopyritových krystalech o velikosti větší 

než 50 µm bývá distribuce převážně nehomogenní. Velký význam má zlato atomární, které 

bývá obsaženo v jemnozrnných sulfidech menších než 20 µm. [13] 

Zlato koloidní je zlato extrémně malé velikosti, obsažené v sulfidových minerálech. 

Zlato v této formě nelze vidět běžnými optickými mikroskopy. Částice koloidního zlata mají 

velikosti mezi 5 a 500 nm. Vzniká také koagulací při pražení pyritu na magnetit, hematit a 

maghemit. Bývá zastoupeno převážně v pyritu a arzenopyritu ve kterém se nachází méně. 

Menší zrna jsou více reaktivní než zrna zlata větších rozměrů, jelikož mají větší měrný 

povrch a je také lépe rozpustné v roztoku kyanidu. [13] 
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Zlato se v přírodě nachází i na povrchu a takovéto zlato se nazývá zlato povrchové. 

Jedná se o zlato, které se vyskytuje na povrchu minerálů. Jedná se například o zlato 

adsorbované na povrchu karbonátových částic. Jedná se o výsledek procesů srážení, 

pokovení a iontové výměny, které mohou proběhnout v ložisku. [13] 

3.2 Typy ložisek zlata 

Výskyt zlatonosných rud je běžný v prostředí různého geologického věku. Proto 

bývají geologické podmínky v místech výskytu zlata zcela odlišné. Z hlediska výskytu zlata 

jsou významné sulfidy jako pyrit, arzenopyrit nebo sfalerit, které zlato mohou obsahovat ve 

formě inkluzí, což je zlato ve velice jemné formě. [13] Na obrázku č.2 je zobrazena mapa 

ložisek zlata, které se nachází v České republice.  

 

 

Obrázek 2 – Mapa ložisek zlata v České republice [14] 

Prvním typem ložisek jsou zlatonosné konglomeráty. Ryzí zlato je vázáno na tenké, 

ale velice rozsáhlé, slepencové horizonty. Je obsaženo v sulfidech nebo ve formě jemných 

zlatinek. Zlato bývá doprovázeno minerály uranu. Obsah zlata se pohybuje v mezích od 4,5 

do 10 g/t. [15] 

Dalším typem ložisek jsou ložiska subvulkanická. Tyto ložiska bývají prostorově 

spojena s vulkanickými a vulkanicko-sedimentárními komplexy andezit-ryolit-dacit 

vulkanizmu. Ložiska bývají převážně žilného tvaru. Zlato se zde vyskytuje v ryzí formě, 

jako slitina stříbra anebo ve formě teluridů zlata. Takováto ložiska se vyskytují zejména v 

Rumunsku, USA, Mexiku a na Filipínách. [15] 
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Hojně se vyskytujícím typem jsou rýžoviska. Větší význam mají dnes pouze 

rýžoviska říčních naplavenin. Ložiska zlata bývají provázena akumulacemi ve 

zvětralinovém plášti a aluviálními rýžovisky. Mezi nejznámější aluviální rýžoviska patří 

historická ložiska na řece Yukon na Aljašce, dále pak rýžoviska na řekách Amur a Lena, 

které se nacházejí v Rusku. [16] 

V České republice jsou aluviální rýžoviska zlata na většině z jihočeských řek a také 

ve Zlatých horách v Jeseníkách. I když je tento typ výskytu zlata v mnoha zemích již vytěžen, 

stále má značný význam např. v Rusku a Finsku. [16] Na obrázku č. 3 je zobrazeno rýžování 

zlata. 

 

Obrázek 3 – Rýžování zlata [17] 

Posledním typem ložisek zlata jsou ložiska plutonická. Zrudnění zlata, které je 

zpravidla žilného nebo žilníkového tvaru, je spjato s hlubinnými magmatity nebo 

metamorfními horninami. Vlastní mineralizace se většinou vyskytuje buď ve formě ryzího 

zlata s vysokým podílem stříbra, nebo jako příměs sulfidů, méně často bývá vázáno na 

teluridy. Typické příklady známe z Brazílie, Indie, Austrálie, Kanady, USA a řady dalších 

zemí. [15]  

Mezi největší producenty zlata ve světě patří Čína, Austrálie, Rusko a USA. [18] 

Produkce zlata je uvedena v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1 – Roční produkce zlata ve světě [18] 

Pořadí Země Roční produkce zlata v roce 2017 [t] 

1. Čína 420,5 

2. Austrálie 270 

3. Rusko 250 

4. USA 237 

5. JAR 190 

6. Peru 150 

7. Mexiko 125 

8. Kanada 110 

9. Uzbekistán 100 

10. Indonésie 100 

11. Ghana 100 

12. Brazílie 80 
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4 TECHNOLOGIE ÚPRAVY ZLATONOSNÉ RUDY 

Zlato bylo od pradávna získáváno rýžováním. Tento způsob je založen na 

rozdružování hornin a zlata na základě jejich hustoty. Nicméně v dnešní době se zlato těží 

jinak a to metodou dolování. Zlatonosná hornina je nejdříve vytěžena, rozdrcena a rozemleta 

na jemná prachová zrna.  

Z takto upravené horniny se zlato následně extrahuje. K tomu se nejčastěji využívají 

dva způsoby a to amalgamace, při které se zlato rozpustí ve rtuti a po vydestilování rtuti 

získáme zlato nebo pomocí kyanidu, kdy je rozmělněná hornina loužena roztokem kyanidu 

a probublávána směsí kyslíku. Zlato obsažené v rudě je rozpuštěno a následně vysráženo po 

přidání zinkových hoblin.  

Ani jeden ze způsobů není příliš ekologický. Zlato lze nicméně rozpustit i pomocí 

jiných sloučenin, a to za pomoci lučavky královské nebo thiomočoviny. 

4.1 Drcení a mletí 

Jedná se o technologický proces úpravy zlatonosných surovin, při kterém dochází 

k rozpojení částic materiálů. Hlavním cílem drcení je zmenšení velikosti částic na 

požadované rozměry. Zmenšení velikosti částic může být důležité z několika důvodů a to 

z dopravních a manipulačních, zhotovení zrnitosti podle požadavků odběratele nebo 

z důvodu přípravy zrn pro vlastní úpravnický proces jednotlivých složek suroviny. [19] 

Samotné drcení je pochod, při kterém dochází k porušení vnitřních 

mezimolekulárních sil soudržnosti částic a rozpadu zrn působením vnějších sil. Výsledkem 

drcení je vznik menších zrn a zvětšení měrného povrchu zrn, které je důležité pro další 

úpravnické procesy. [19] 

Rozpojitelnost je dána hlavními vlastnostmi suroviny, a to její pevností, tvrdostí, 

houževnatostí, křehkostí, stlačitelností, voděodolností, složením, tepelnou vodivostí, 

elektrickými vlastnostmi, štěpností nebo abrazivzdorností. Rozpojitelnost dále nepřímo 

ovlivňuje i konstrukce zvoleného drtiče a materiálu, ze kterého je vyrobený. Stupeň drcení 

je definován poměrem velikosti vstupního zrna a zrna rozpojeného. [19] 
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Při drcení dochází k rozpojování zrn za pomoci tlaku, nárazu, ohybu, štípání nebo 

střihu. Pro každý druh materiálů je důležité zvolit správný typ drtiče. Výsledek je následně 

posuzován srovnáním zrnitosti největších zrn materiálu před a po drcení. Podle konečné 

velikosti největších zrn se drcení dělí na hrubé, střední a jemné. [19] 

Drtiče jsou konstruovány tak, aby byly schopny rozdrtit materiál různé 

charakteristiky. Nejběžnějším typem drtiče je drtič čelisťový. Další typy drtičů jsou drtiče 

kladivové, rázové nebo kuželové. Pro sekundární a terciální drcení jsou nejčastěji využívány 

drtiče kuželové a válcové. [19] Pro znázornění je na obrázku č. 4 uveden mobilní čelisťový 

drtič. 

 

Obrázek 4 – Mobilní čelisťový drtič [20] 

Mletí je úpravnická činnost, která má za úkol zmenšit velikost a zvětšit měrný povrch 

zrna. Hranice mezi drcením a mletím je 1 mm. Při mletí dochází k mechanickým změnám, 

které se projevují kromě zvětšeného měrného povrchu také změnou krystalické mřížky 

materiálu. [21] 

Při samotném mletí jsou částice meliva mechanicky namáhány a to tlakem, ohybem, 

střihem, tahem nebo jinak. Nejvíce jsou částice namáhány v místě mechanicky nejslabšího 

průřezu částice, vznikají trhliny a následně dochází k rozpadu částic. Mechanicky nejslabší 

část nemusí být vždy ta nejtenčí, může se jednat o místo s nejslabšími vazbami. [21] Na 

obrázku č. 5 je znázorněn kulový mlýn.  
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Obrázek 5 – Kulový mlýn [22] 

Mletí probíhá v mlýnech, ty lze rozdělit například podle způsobu práce. Nejčastějším 

typem mlýna je nárazový mlýn. Ten lze dále rozdělit na kladivový, odrazový a 

desintegrátory. Dále mlýny s obíhajícími mlecími prvky, s volnými tělesy, vibrační mlýny, 

mlýny bez mlecích těles a autogenní mlýny. [21] 

4.2 Možnosti úpravy zlatonosné rudy 

Pomocí výzkumu užívající transmisní elektronovou mikroskopii a Mössbauerovu 

spektroskopii bylo zjištěno, že zlato je často vázané do krystalické mřížky mnohých 

sulfidických minerálů, například pyritu, arzenopyritu, chalkopyritu, antimonitu anebo 

sfaleritu. Pokud se zlato v rudách vyskytuje v takovéto formě, nelze využít metody loužení 

v kyanidových solích, lučavce nebo thiomočovině, jelikož i při velmi jemném mletí se zlato 

uzavřené v krystalických mřížkách těchto minerálů nemůže dostat do kontaktu s použitým 

rozpouštědlem. Proto se v těchto případech využívá metod, které umožňují rozpad 

zlatonosných sulfidů. Jsou jimi pražení, loužení za tlaku nebo biochemická oxidace. [23] 

Předúprava sulfidického zlatonosného koncentrátu biooxidací se provádí ve velkých, 

dobře provzdušněných, míchaných reaktorech na biooxidaci zlatonosných koncentrátů 

pyritu a arzenopyritu za pomoci bakterií rodu Acidithiobacillus, Leptospirilum, Sulfolobus, 

jejich směsných kultur nebo kultur speciálně vyšlechtěných pro tyto účely. [23] 

Další možností je technologie BacTech. Ta je postavena na směsi 3 morfologicky 

odlišných bakteriálních druzích, získaných izolací z půdních kultur. Jedná se o bakterie 

mírně termofilní, autotrofní, které dokáží oxidovat dvojmocné železo a síru. Oproti 
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bakteriím Acidithiobacillus ferrooxidans dokážou oxidovat As3+ na As5+, to usnadňuje vázat 

As po rozložení arzenopyritu na sraženinu arzeničitanu železitého, která je stabilní. 

Biooxidace probíhá při teplotě od 30 °C a 55 °C. [23] 

Dalším postupem biooxidace je metoda BIOX. Jedná se o směsnou kulturu bakterií 

Acidithiobacillus a Leptospirilum. Tato kultura je aktivní od 40 °C do 45 °C. Tato úprava 

biooxidací je využívána jen u velice kvalitních flotačních koncentrátů. Biooxidace celé 

rudniny touto metodou není ekonomicky udržitelná kvůli vysokým nákladům na energii a 

na zajištění provzdušňování. [23] 

4.2.1  Získávání zlata metodou loužení kyanidem  

Jedná se o nejrozšířenější způsob získávání zlata z rudy. V dnešní době je nicméně 

využití kyanidu při těžbě zlata na území Evropské unie zakázáno. [24] Kyanidové loužení 

zlata je prováděno působením zředěného roztoku KCN nebo NaCN a vzdušného kyslíku na 

velice jemně rozemletý zlatonosný koncentrát ve kterém je zlato zpřístupněno tak, aby 

mohlo dojít ke kontaktu mezi povrchem zlata a loužícím činidlem. [25] 

Existují faktory, které dokáží ovlivnit rychlost a efektivitu loužení. Jedná se o 

koncentraci kyslíku a kyanidu, hodnotu pH, surovinové vlastnosti zlata, teplotu při loužení 

a dobu loužení. Loužící činidlo bývá zpravidla o nízké koncentraci a to 0,15 %. Zlato ve 

formě kyanidu [Au (CN)2]
− přechází do roztoku, ze kterého je následně vyloučeno cementací 

práškovým zinkem. Rychlost rozpouštění zlata se zvyšuje s rostoucí koncentrací kyslíku. 

[25] 

Nadbytečný zinek je ze sraženiny odstraněn promýváním zředěnou kyselinou 

sírovou. Kyanizace je prováděna za normálního tlaku v provzdušňovaných nádržích anebo 

za tlaku 2,5 MPa v trubkových autoklávech. Loužení pod tlakem je podstatně rychlejší než 

loužení za atmosférických podmínek. Rozpouštění zlata v roztoku alkalických kyanidů a 

jejich cementaci zinkem znázorňuje rovnice: [25] 
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4Au + 8KCN + 2H2O + O2 → 4KAu(CN)2 + 4KOH 

2KAu(CN)2 + 2Zn + 4KCN + H2O → 2K2Zn(CN)4 + 2Au + 2KOH + H2 [25] 

 

Vysušený zbytek sraženiny se přetaví boraxem. Tato tavenina obsahuje zlato.  

Existuje několik postupů kyanidového loužení zlata a jeho získávání z roztoku, do 

kterého bylo převedeno. Dalším příkladem loužení kyanidem je rovnice č. 2: [25] 

 

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O → 4NaAu(CN)2 + 4NaOH [25] 

 

Způsoby loužení  

• CIP – jedná se o kyanidové loužení, které probíhá v míchaných reaktorech, sorpce 

probíhá ze rmutu na aktivní uhlí (Carbon-In-Pulp), zlato je vylučováno elektrolyticky  

• CIL – nejpoužívanější metoda kyanidového loužení, sorpce probíhá v míchaných 

reaktorech (Carbon-InLeach), zlato je vylučováno elektrolyticky  

• L-S/Ls-Zn – kyanidové loužení probíhá v míchaných reaktorech, probíhá oddělení 

fází protiproudým promýváním nebo filtrací, cementace zlata se provádí zinkovým prachem  

• H/PL-Zn – jedná se o haldové nebo perkolační loužení, cementace zlata probíhá 

zinkovým prachem  

• H/PL-CIC – jedná se o haldové nebo perkolační loužení, adsorpce zlata z roztoku 

se provádí pomocí aktivního uhlí v koloně (Carbon-In-Column). [16] 
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Těžba drahých kovů a hydrometalurgická regenerace zlata a stříbra nevede jen k 

získávání zlatých a stříbrných kovů, ale také k budování odvalů odpadních hornin a hlušiny 

a produkci odpadních vod a louhů. Odpadní vody, zbytky louhu a hlušina jsou odpady 

z procesu kyanidace. [25] 

Jakmile je ruda loužena kyanidem a zlato je získáno z loužícího roztoku, vzniká voda, 

které obsahuje kyanid, komplexy kyanidových kovů, kyanáty, thiokyanáty a mnoho dalších 

rozpuštěných a koloidních chemických látek. Velké množství z této vody je následně 

regenerováno a recyklováno. Nicméně voda, která obsahuje nadměrné množství thiokyanátů 

a komplexů kyanidů kovů se z procesu vyloučí, jelikož je extrakční kapacita takto znečištěné 

vody již vyčerpána. Voda může být upravena, aby se snížila hladina kyanidu. Čistá voda 

následně může být vypuštěna do hlubinných nádrží, rybníků nebo vypuštěna do řek a oceánů. 

[25]  

Na konci procesu loužení získáme kromě samotného zlata i velké množství hornin, 

které obsahují zbytky loužících činidel. Tyto horniny mohou obsahovat rozpuštěný kyanid 

v pórech a pevné kyanidové fáze. Pokud jsou sulfidické rudy vyluhovány, provádí se loužení 

za pomocí roztoku, který má pH 10,3 a dochází k neutralizaci. Takto upravená hornina může 

obsahovat uhličitanové minerály, a proto může být po neutralizaci silně alkalická. Takto 

upravená hornina je silně zásaditá a díky tomu není možné přímé vysazování vegetace na 

odvaly. Alkalické horniny se vyznačují sníženou dostupností živin, protože mnoho prvků je 

při vysokém pH špatně rozpustných a mohou se objevit nedostatky stopových prvků, jako 

jsou měď, mangan, železo a zinek. Mnoho rostlin není schopno se přizpůsobit hodnotám pH 

vyšším než 8,5. Vysoký obsah sodíku v těchto odpadech v důsledku aplikace kyanidu 

sodného má nepříznivý vliv na strukturu půdy, protože sodík bude podporovat disperzi částic 

jílu, takzvanou sodicitu. Takto znečištěné horniny tedy vyžadují nejen odstranění kyanidu, 

ale také snížení pH do vhodné hladiny. [25] 

Ruda, která je loužená kyanidem se hromadí v loužícím reaktoru nebo nádrži. 

Vyloužená ruda může být čerpána jako kašovitá směs do hlušiny, která obvykle tvoří 

hlušinovou hráz. V úložišti jsou póry hlušiny naplněny zředěným kyanidovým roztokem, 

část roztoku je shromažďována v dekantéru v horní části hlušiny. Dekantovaná voda 

z hlušiny je recyklována. Jsou z ní získávány zbytky zlata. Vyluhovaná hlušina se využívá 

jako zásyp v podzemních dílech nebo se ukládá do řek a oceánů. [25] 
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Získávání zlata metodou kyanidového loužení se ve světě aktuálně využívá na mnoha 

místech. V dnešní době se tlak na získávání zlata jinými metodami než za využití kyanidu 

zvyšuje, a to i přes to, že je stále využití kyanidu při těžbě zlata ve světě velice oblíbené. 

Více než 90 % světové produkce zlata je získáváno kyanidovým loužením. Kromě Evropské 

Unie je zákaz těžby zlata kyanidem v několika státech USA a také Severní Ameriky. [26] 

4.2.2 Získávání zlata flotací 

V oblasti úpravy sulfidických rud je flotace jedním z nejvyužívanějších způsobů 

úpravy. Flotace je hojně využívána při úpravě oxidických rud pro získávání zlata ve volné 

formě. Proces využívá různých smáčecích schopností zlata a ostatních minerálů, které se ve 

zlatonosné hornině nachází. Správně zvolený flotační způsob dokáže zvýšit hydrofobnost 

volného zlata v koncentrátu a v provzdušňovaném rmutu se následně zlato shromažďuje na 

povrchu vzduchových bublin. Ostatní minerály mají hydrofilní vlastnosti a proto zůstávají 

v suspenzi. Takto upravený zlatonosný koncentrát lze následně upravovat 

hydrometalurgicky za pomocí kyanidového loužení nebo pyrometalurgickými postupy jako 

jsou pražení a tavení. [13] Proces flotace ovlivňuje množství faktorů jako jsou teplota, druh 

flotátoru, flotovatelnost minerálu, minerální složení, flotační činidla nebo reagenční režim. 

[27]  

Získávání zlata metodou flotace je závislé na charakteru ložiska, na formě uložení 

zlata a mineralogickém složení zlatonosné horniny. V minulosti byla většina výzkumů 

provedena se zaměřením na flotaci ryzího zlata nebo zlato – stříbrných slitin s cílem zpřesnit 

interakce mezi flotačními činidly a ryzím zlatem. Využíváno bylo ryzí zlato získané 

z rýžovišť. [28] 

Flotace zlata nepředstavuje žádný problém a možnosti flotace jsou omezeny pouze 

fyzikálními parametry jako jsou tvar a velikost částic zlata a stabilitou flotační pěny. Při 

úpravnických procesech jako je drcení a mletí má zlato tendenci tvořit ploché, ostrohranné 

částice. Zachycení takovýchto částic v bublinách vzduchu bývá často problematické a 

mohou vznikat ztráty zlata. Zlato ve volné formě o zrnitosti do 150 µm je dobře flotovatelné 

s flotačními sběrači na bázi dithiofosfátů a xantogenátů. V případě, že je zlato získáváno 

společně se sulfidy, tyto sulfidy představují překážku při zachycování částic zlata do flotační 

pěny. [28] 
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Jedním z nejdůležitějších faktorů při flotaci zlata je charakter povrchu zlata. I přes 

řadu výzkumů zabývajících se stanovením povrchových vlastností zlata jsou výsledky stále 

rozporuplné. Obecně přijímaným názorem je, že povrch zlata je hydrofilní a úhel smáčení 

zlata je nulový. Nicméně zlato, které se vyskytuje v rudách má povrch častokrát hydrofobní. 

Způsobeno je to pravděpodobně tím, že povrch takového zlata může být znečištěný. 

V některých případech je tedy možné zlato flotovat i bez využití flotačních sběračů. [28] 

Flotovatelnost volného zlata často bývá ovlivněna jinými minerálními příměsemi, 

které bývají na povrchu zlata. Jedná se o oxidy železa, galenit, argentit, arsenopyrit nebo 

oxidy měďi. Povrchové vrstvy mohou mít různé tloušťky a vlastnosti zlata se díky tomu 

mohou měnit ve velkém rozmezí. [28] Na obrázku č. 6 je znázorněna pěna, která vzniká při 

pěnové flotaci. 

 

Obrázek 6 – Flotační pěna [29] 

Jako sběrače jsou při flotaci zlata nejčastěji využívány xantogenáty a dithiofosfáty. 

V kyselém prostředí se pro flotaci ryzího zlata nebo zlatonosného pyritu využívají sběrače 

na bázi merkaptobenzothiazolu. V praxi se ovšem využívá pouze jednoho flotačního činidla 

pouze výjimečně, nejčastěji se využívá směsi sběračů. Vedle hlavního sběrače se v menším 

množství do rmutu přidává i vedlejší sběrač. Takový postup dokáže zvýšit flotovatelnost 

zlata. Flotace zlata je prováděna v neutrálním prostředí, nepřidávají se žádné regulátory. 

Důležité je vytvořit stabilní pěnu. Využívají se pěniče na bázi polyglykolétheru nebo ve 

směsi s jinými pěniči. [28] 
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V České republice se flotace zlatonosné horniny zkoušela v několika ložiscích. 

Nejvýznamnější jsou Mokrsko a Vacíkov na Příbramsku. Ruda byla nejprve podrcena a 

pomleta, následně flotována. V zásobníku bylo zachyceno zlato nejjemnější zrnitosti, na 

sametových stolech zlato hrubší. [30] Flotační získávání zlata bylo využito i v dolech v 

Novém Benešově, Kaňku a dalších. [31] 

4.2.3 Získávání zlata metodou loužení lučavkou královskou 

Tato dýmavá žlutohnědá kapalina se využívá pro rozpouštění obtížně rozpustných 

prvků, vzácných kovů. Lučavka královská dokáže rozpouštět zlato a bývá často využívána 

ke zkoušení zlata. Ke zkoušení zlata je využíván buližník. Jedná se o černý kámen, do 

kterého se vytvoří zlatá stopa. Tato stopa se pokape lučavkou, což je směs kyseliny dusičné 

a chlorovodíkové v poměru 1:3. Má velice krátkou životnost a musí být míchána 

bezprostředně před použitím. Ryzost zlata se určuje podle způsobu mizení a závislosti na 

čase. Pro každou ryzost zlata se využívá směs kyselin o jiné koncentraci. Během reakce zlata 

s lučavkou královskou vzniká chlorid zlatitý AuCl3, v případě nadbytku HCl vzniká jako 

produkt reakce kyselina tetrachlorozlatá. [32] 

Je velice málo kovů, které odolají působení lučavky. Samotná kyselina 

chlorovodíková a dusičná s kovy prakticky nereagují. Malé množství kovů dokáže rozpustit 

kyselina dusičná, jelikož má velice silní oxidační schopnosti. [32] 

 

Au + 3NO3
− → Au3+ + 3NO2 + 3H2O [32] 

Ionty chloridu tvoří s ionty kovů z roztoku velmi stabilní komplexní ionty [AuCl4]
− či 

[PtCl6]
2−. 

Au3+ + 4𝐶𝑙− → [𝐴𝑢𝐶𝑙4]
− [32] 

Koncentrace kovových iontů se v roztoku sníží a pokračuje rozpouštění. 

Zlato se z roztoku následně získává a vylučuje za pomoci rtuti, která se 

zlatem vytvoří amalgám. [32] 
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4.2.4 Získávání zlata metodou loužení thiosíranem 

Loužení zlata za pomoci thiosíranu bylo zkoumáno z hlediska mechanismu loužení, 

termodynamiky, stability thiosíranu a možnosti získání zlata. Zkoumáno bylo také použití 

thiosíranu na různé typy zlatonosných rud a možnosti jejich zpracování. [33] 

Při loužení thiosíranem katalyzuje měď a oproti konvenčnímu kyanidovému loužení 

má několik výhod. Loužení za pomoci thiosíranu je považováno za netoxický proces, 

rychlost rozpouštění zlata může být rychlejší než u konvenčního využití kyanidu a vzhledem 

ke snížené interferenci cizích kationtů lze získat vysoké množství zlata z thiosíranového 

loužení komplexních a uhlíkatých rud. Kromě toho je thiosíran levnější než kyanid. [33] 

Chemie procesu amoniak – thiosíran – měď je komplikovaná přítomností 

komplexujících ligantů, jako je amoniak a thiosíran, redoxní skupina Cu+2, Cu+ a stabilita 

thiosíran v roztoku. Udržením vhodné koncentrace thiosíranu, amoniaku, mědi a kyslíku 

v loužícím roztoku a v důsledku toho vhodných podmínek Eh a pH může být loužení 

thiosíranem velice praktické. [33] 

Obecně jsou výzkumy spojené s vysokou spotřebou thiosíranu. Další výzkumy byly 

zaměřeny na loužení při nízké koncentraci činidel po delší dobu. V tomto případě byla 

spotřeba činidel nízká. Pro vysoce kvalitní rudy nebo žáruvzdorné sulfidové rudy, kde je pro 

uvolnění zlata zapotřebí určité zpracování před samotným loužením, by měla být podrobněji 

prověřena možnost loužení in-situ. To může snížit spotřebu thiosíranu a uvolnit více zlata 

oxidací hostitelských sulfidových minerálů. [33] 

Ke znovuzískání zlata z loužícího roztoku thiosíranu lze použít cementování, 

v omezeném rozsahu i aktivní uhlí. [33] 

I když při loužení zlata za pomoci thiosíranu přetrvávají některé problémy, loužení 

thiosíranu má značný potenciál jako velice účinný a méně nebezpečný způsob loužení zlata. 

[33] 

Získávání zlata metodou loužení za pomoci thiosíranu se využívá například v dole 

Barrick‘s Goldstrike plant v Nevadě v USA. [34] 
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4.2.5 Získávání zlata metodou loužení thiomočovinou 

Thiomočovina je běžně dostupná krystalická látka, zobrazena na obrázku č. 7, která 

má široké spektrum využití. V domácnosti se s ní můžeme setkat u přípravků pro čištění 

předmětů z barevných kovů a šperků. Dále se využívá ve fotolaboratořích jako látka, která 

se v ustalovačích pro černobílou i barevnou fotografii stará o odstranění barev. K tomuto 

účelu se využívá také při výrobě některých plastických hmot. Využívaná je také jako 

akcelerátor vulkanizace při výrobě pryže. Je velice dobře rozpustná ve vodě a v ethanolu, 

mírně rozpustná je také v éteru. [35] 

 

Obrázek 7 – Thiomočovina [36] 

Využití thiomočoviny CS(NH2)2 jako komplexotvorného extrakčního činidla pro 

loužení zlata a jiné drahé kovy se ukázalo jako velice slibné a našlo si uplatnění v průmyslu 

těžby kovů. Laboratorní testování tohoto činidla ukázalo, že proces thiomočoviny pro 

extrakci zlata má několik výhod oproti běžným technologiím zpracování. Použití kyanidu 

pro extrakci zlata z rud a koncentrátů je převládající metodou zpracování primárního využití 

tohoto kovu ve světě, kyanidace se ukázala jako velmi účinná a ekonomická metoda pro 

zpracování mnoha typů kovů. Určitě vlastnosti a nevýhody kyanidačního procesu však 

vyžadují zkoumání a vývoj alternativních systémů extrakce zlata. [37] 

Hlavní problémy spojené s procesem kyanidace jsou zdravotní a environmentální 

problémy. Patří mezi ně možná tvorba smrtícího plynu kyanovodíku, požití nebo vstřebání 

kyanidových solí kůží a tvorba volných forem kyanidu HCN a CN− v odpadních vodách 

v koncentracích toxických pro život. Proto je proces kyanidace stále více omezován. [37] 



Bc. Ondřej Ťupa: Možnosti zpracování druhotných surovin při hornické činnosti 

2019  22 

Thiomočovina oproti kyanidu není omezena stejnými faktory toxicity. Údaje o 

toxicitě thiomočoviny naznačují limitní hodnoty pro savce a jako smrtelnou dávku pro 

člověka je udávána hodnota 10 g/kg pro člověka. Z tohoto důvodu je thiomočovina 

považována za mnohem bezpečnější než kyanid. Výzkumy ukázaly karcinogenitu pro 

potkany a pstruhy. I přes to se thiomočovina dlouhá léta využívá při léčbě onemocnění štítné 

žlázy u lidí a v této době je považována za nekarcinogenní pro člověka. [37] 

Další problém kyanidace je pomalá kinetika procesu rozpouštění zlata. To může 

způsobovat problémy zejména při loužení hrubozrnných částic zlata. Kinetika rozpouštění 

zlata thiomočovinou je rozsáhle studována. Počáteční zájem o thiomočovinu jako extrakční 

činidlo se datuje do roku 1941 kdy výzkumníci Plaskin a Kozhukhov studovali loužení zlata 

thiomočovinou. Výzkumy byly zaměřeny na rychlost rozpouštění čistého zlata v kyselých 

roztocích thiomočoviny. Bylo prokázáno, že za vhodných podmínek thiomočovina rozpouští 

zlato až dvanáctkrát rychleji než kyanid. Studované kyseliny byly kyselina sírová, 

chlorovodíková a dusičná. Oxidační činidla byly železité ionty, peroxid vodíku, manganistan 

draselný a další. Za nejrychlejší je obecně považován systém železitých iontů a síranů, i když 

výsledky chloridových médií jsou velmi podobné. Výsledky jsou závislé na koncentracích 

thiomočoviny a oxidačních činidel a jsou řízeny chemickými pochody a částečně 

transportem oxidačních činidel na povrchu zlata. Důležitým faktorem je správné promíchání 

směsi. [37] 

Hlavní nevýhodou loužení thiomočovinou je vyšší cena způsobená vysokou 

spotřebou thiomočoviny a kyselin. Teplota a tvorba komplexů s jinými kovy jsou faktory 

způsobující degradaci thiomočoviny. [37] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část je věnována loužení jemnozrnného odpadního produktu z těžby 

zlata pomocí thiomočoviny. Jedná se o alternativu loužení za pomoci kyanidu, který je na 

území Evropské unie již dlouhá léta zakázán. Vzorky pochází z oblasti Hordruša-Hámre, 

která se nachází na Slovensku. Jedná se o zlatý důl, ve kterém se provádí hlubinné dobývání 

za pomoci odstřelů.  

Vzorky jsou tvořeny převážně křemenem a dalšími silikáty, a to až z 80–85 %. 

Vzorky jsou velice jemné zrnitostní třídy a je v nich jemně vtroušené zlato, které je ve volné 

formě. Při loužení vzorků jsem využíval roztoku thiomočoviny za přídavku oxidačních 

činidel a kyseliny sírové za různých teplot 20 °C, 24 °C, 28 °C a 32 °C a sledoval úbytek 

zlata ve vzorku v časových intervalech 1, 2, 3, 4 a 5 hodin. Cílem tedy bylo sledovat úbytek 

zlata ve vzorku v závislosti na čase a teplotě loužení. 

5.1 Popis lokality Hodruša-Hámre  

Hodřuša-Hámre je stará hornická obec jejíž historie je spojena zejména s těžbou 

zlatostříbrných rud ve 13. a 14. století. Hornická tradice v obci zůstala do dnešních časů. 

Aktuálně se v oblasti těží zlato v Baňi Rozália. První písemná známka o Hodruši pochází 

z roku 1228 z Tekovské listiny. Hodruša je proto jedno z nejstarších osídlených míst 

v regionu. [38] 

Historie Hodruši se váže k Banské Štiavnici. Hodruša se v minulosti snažila o 

osamostatnění a získání privilegií hornického města. To se nepovedlo a obec přežívala díky 

těžařským společnostem, množství šachet a štol v okolí. Těžba zlato stříbrných rud byla 

v roce 1950 zastavena a opět otevřena v roce 1993. [38] Na obrázku č.8 je zobrazena mapa 

Hodruši.  
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Obrázek 8 – Hodruša, Baňa Rozália [39] 

Jedná se o středoslovenské neovulkanity, přesněji Štiavnický stratovulkán 

třetihorního věku. Ložisko bylo objeveno náhodně v osmdesátých letech při průzkumu na 

měděné rudy v historické báňi Rozália. Nachází se zde volné zlato žilného typu, které 

nevychází na povrch. Hloubka je okolo 450 m. Vznik souvisí s počátečním stádiem propadu 

kaldery se zdrojem kovů v magmatickém rezervoáru pod vulkánem. Žíly jsou hrubé 0,1 až 

0,2 m. Kovnatost je 500 až 600 g/t. [39] Obrázek č. 9 ukazuje zlatou žílu nalezenou 

v Hodruši. 

 

Obrázek 9 – Hodruša, Zlatá žíla [39] 
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5.2 Mineralogické složení a úprava vzorků 

Mineralogické složení rudy v oblasti Hodruša-Hámre na Slovensku je poměrně 

proměnlivé. Platí ale, že základem je křemen a další silikáty jako jsou illit, slída, živce. 

Silikátů je dohromady více než 80 – 85 %. Kromě toho jsou v rudě karbonáty a chlorid. 

Sulfidy spolu tvoří přibližně 8 %, přičemž je nejvíce zastoupený pyrit. V rudě se nachází 

v malém množství také sfalerit a to v množství odpovídajícímu 1 %, galenit 0,5 – 0,8 % a 

chalkopyrit do 0,2 %. Zlato je v rudě převážně ve formě volného zlata a to v 63 %. [41] 

V tabulce č.2 je uvedeno mineralogické složení. 

Tabulka 2 – Mineralogické složení Hodruša-Hámre [41] 

Křemen 43 % 

Illit a Slída 24 % 

Draselný živec 18 % 

Pyrit, Chlorid, Karbonáty 2 – 10 % 

Ostatní sulfidy Stopové množství 

Kombinace sulfidů 8 % 

 

Vzorky pocházející z oblasti Hodruša-Hámre byly připraveny do nádoby. Jednalo 

se o vzorky, které pocházely z několika směn v dole. Jelikož je při loužení zlata a pro přesné 

chemické a fyzikální analytické metody nutné vzorek homogenizovat na adekvátní stupeň 

analytické jemnosti s cílem získat co největší měrný povrch zrn, bylo nutné vzorky nejprve 

upravit. Měrný povrch zrn je důležitým faktorem při kontaktu zrn zlata s loužícím roztokem 

thiomočoviny.  

K úpravě zrnitostní třídy byl využit mlýn. Z důvodu kapacity mlecí komory, která 

je z půlky zaplněna mlecími tělesy, bylo do mlýna vloženo vždy pouze 50 g vzorku. Pomletý 

materiál byl následně ukládán do uzavíracího kýble tak, aby nedošlo ke kontaminaci. 

Dohromady bylo připraveno 14 kg vzorku.  
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Obrázek 10 – Vzorky z jednotlivých směn v dole 

Při loužení je velice důležité dodržovat zrnitostní třídy. Z tohoto důvodu byla před 

samotným loužením zkontrována velikost zrn vzorku. V tomto případě se jednalo o velice 

jemné částice. Ke kontrole zrnitostní třídy vzorku byl využit analytický sítovací stroj Retsch. 

K sítování bylo využito ocelové síto z drátěné tkaniny o velikosti 0,063 mm a síťovací dno.  

Následně byl veškerý materiál, který byl upraven mletím přesítován. Vzorky tedy 

byly tímto způsobem upraveny na požadovanou zrnitostní třídu tak, aby díky co největší 

měrné ploše zrn mohlo dojít k co nejlepšímu procesu loužení zlata ve vzorcích. Veškeré 

nadsítné vzorky byly opět pomlety v mlýnu a následně znovu přesítovány. Tento postup se 

opakoval do doby, dokud nebyly veškeré vzorky upraveny na požadovanou velikost. 
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Obrázek 11 – Sítovací stroj Retsch 

Poslední úprava vzorku před samotným loužením byla kvartace. K dokonalému 

promísení vzorků byl využit kvartační box. Jedná se o železný box, který má jeden vstupní 

otvor a dva otvory výstupní. Vzorky, které byly požadované zrnitostní třídy byly vysypány 

do vstupního otvoru.  

V kvartovacím boxu se materiál rozdělil na dvě části. Následně byla jedna z již 

zmíněných dvou částí opět nasypána do vstupního otvoru. Tento postup se opakoval s oběma 

výstupními částmi do doby, než byl vzorek dostatečně upraven. 
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5.3 Loužení zlata 

Loužení zlata při teplotě 20 °C 

K loužení byly použity následující pomůcky a chemikálie. 

 

Pomůcky: 

• Kádinka 2 l 

• Titrační baňka 2 l  

• Pipeta 5 ml 

• Filtrační papír 

• Odměrný válec 1 l  

• Váha 

• Laboratorní sklíčko 

• Laboratorní lžička 

• Folie 

• Třepačka 

• Sušárna 

• pH metr 

 

Chemikálie: 

• Thiomočovina 

• Destilovaná voda 

• Kyselina sírová 

• Síran železitý 

 

Postup loužení 

Do kádinky byl připraven předupravený vzorek. Dále byl připraven roztok 24 g/l 

thiomočoviny a destilované vody a důkladně promíchán tak, aby došlo k dokonalému 
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rozpuštění zrn thiomočoviny ve vodě. Jako oxidační činidlo byl využitý 0,6 % roztok 

Fe2(SO4)3. Při loužení je důležité držet hodnotu pH velice nízkou. K tomu byla připravena  

50 % kyselina sírová.   

 

Obrázek 12 – Upravený vzorek před loužením 

Do dvoulitrové titrační baňky bylo naváženo přesně 50 g již upraveného vzorku. Za 

pomoci litrového odměrného válce bylo přidáno přesně 500 ml roztoku thiomočoviny. 

Pomocí pipety bylo přidáno 10 ml Fe2(SO4)3  jako oxidačního činidla. Následně byl 

zkontrolován pH metr za pomoci pufru a změřeno pH připravené směsi. pH vzorku bylo 

neutrální, proto byla pipetou přidána kyselina sírová. Pomocí kyseliny bylo pH sníženo na 

hodnotu 2,5.  

Takto bylo do titračních baněk postupně připraveno 5 stejných vzorků. Titrační 

baňky byly uzavřeny folií a vloženy do třepačky. Ta byla nastavena na 20 °C. Při této teplotě 

se roztok v třepačce loužil 1 hodinu na 150 otáček. Mezitím byl zvážen filtrační papír a 

připravena  filtrační aparatura. 

Po 1 hodině byla vytáhnuta první baňka a vzorek byl nalit na filtrační papír. Po 

odsátí loužícího činidla byl filtrační papír s filtračním koláčem položen na laboratorní 

sklíčko a vložen do sušárny. Následně bylo změřeno pH zbylých vzorků a opět sníženo pH 

na hodnotu 2,5. Tento postup se každou hodinu opakoval až do vytáhnutí posledního vzorku 

po 5 hodinách loužení.  
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Vzorky byly sušeny při teplotě 90 °C do úplného vysušení. Po vysušení byly 

filtrační papíry vyndány ze sušičky a zváženy. Následně byly vysušené filtrační koláče 

rozemlety v třecí misce. Bylo naváženo 32 g a následně vloženo do vzorkovnice. Takto bylo  

všech 5 vzorků.   

 

 

Obrázek 13 – Loužení vzorků v třepačce 

Vzorky byly následně vyhodnoceny a zkoumán byl úbytek zlata oproti množství 

zlata ve vstupním vzorku. K tomu byla využita kupelační metoda fire assay na spektrometru. 
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Loužení zlata při teplotě 24 °C 

K loužení byly použity následující pomůcky a chemikálie. 

 

Pomůcky: 

• Kádinka 2 l 

• Titrační baňka 2 l  

• Pipeta 5 ml 

• Filtrační papír 

• Odměrný válec 1 l  

• Váha 

• Laboratorní sklíčko 

• Laboratorní lžička 

• Folie 

• Třepačka 

• Sušárna 

• pH metr 

 

Chemikálie: 

• Thiomočovina 

• Destilovaná voda 

• Kyselina sírová 

• Síran železitý 

 

Postup loužení 

Postup byl stejný jako při předchozím pokusu. Do dvoulitrové titrační baňky bylo 

naváženo přesně 50 g upraveného vzorku. Za pomoci litrového odměrného válce bylo 

přidáno přesně 500 ml roztoku thiomočoviny. Pomocí pipety bylo přidáno 10 ml Fe2(SO4)3 
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jako oxidačního činidla. Následně byl zkontrolován pH metr za pomoci pufru a změřeno pH 

připravené směsi. Pomocí kyseliny sírové bylo pH sníženo na hodnotu 2,5.  

Takto bylo do titračních baněk postupně připraveno 5 stejných vzorků. Titrační 

baňky byly uzavřeny folií a vloženy do třepačky. Ta byla nastavena na 24 °C. Při této teplotě 

byl roztok v třepačce loužen 1 hodinu na 150 otáček. Mezitím byl zvážen filtrační papír a 

připravena filtrační aparatura.  

 

 

Obrázek 14 – Odsávání loužícího roztoku 

Po 1 hodině byla vytáhnuta první baňka a vzorek byl nalit na filtrační papír. Po 

odsátí loužícího činidla byl filtrační papír s filtračním koláčem položen na laboratorní 

sklíčko a vložen do sušárny. Následně bylo změřeno pH zbylých vzorků a opět sníženo jejich 

pH na hodnotu 2,5. Tento postup se opakoval každou hodinu až do vytáhnutí posledního 

vzorku po 5 hodinách loužení.  

Vzorky byly sušeny při teplotě 90 °C do úplného vysušení. Po vysušení byly 

filtrační papíry vyndány ze sušičky a zváženy. Následně byly vysušené filtrační koláče 

rozemlety v třecí misce, bylo naváženo 32 g a vloženo do vzorkovnice. Tímto způsobem 

bylo připraveno všech 5 vzorků na následnou analýzu.   



Bc. Ondřej Ťupa: Možnosti zpracování druhotných surovin při hornické činnosti 

2019  33 

 

Obrázek 15 - Filtrační koláč 

Vzorky byly následně vyhodnoceny a zkoumán byl úbytek zlata oproti množství 

zlata ve vstupním vzorku. K tomu byla využita kupelační metoda fire assay na spektrometru. 
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Loužení zlata při teplotě 28 °C 

K loužení byly použity následující pomůcky a chemikálie. 

 

Pomůcky: 

• Kádinka 2 l 

• Titrační baňka 2 l  

• Pipeta 5 ml 

• Filtrační papír 

• Odměrný válec 1 l  

• Váha 

• Laboratorní sklíčko 

• Laboratorní lžička 

• Folie 

• Třepačka 

• Sušárna 

• pH metr 

 

Chemikálie: 

• Thiomočovina 

• Destilovaná voda 

• Kyselina sírová 

• Síran železitý 

 

Postup loužení 

Postup byl opět stejný jako při předchozích pokusech. Do dvoulitrové titrační baňky 

bylo naváženo přesně 50 g upraveného vzorku. Za pomoci litrového odměrného válce bylo 

přidáno přesně 500 ml roztoku thiomočoviny. Pomocí pipety bylo přidáno 10 ml Fe2(SO4)3 



Bc. Ondřej Ťupa: Možnosti zpracování druhotných surovin při hornické činnosti 

2019  35 

jako oxidačního činidla. Následně bylo zkontrolováno pH metr za pomoci pufru a změřeno 

pH připravené směsi. Pomocí kyseliny sírové bylo pH sníženo na hodnotu 2,5.  

Takto bylo do titračních baněk postupně připraveno 5 stejných vzorků. Titrační 

baňky byly uzavřeny folií a vloženy do třepačky. Ta byla nastavena na 24 °C. Při této teplotě 

byl roztok v třepačce loužen 1 hodinu na 150 otáček. Mezitím byl zvážen filtrační papír a 

připravena filtrační aparatura.  

Po 1 hodině byla vytáhnuta první baňka a vzorek byl nalit na filtrační papír. Po 

odsátí loužícího činidla byl filtrační papír s filtračním koláčem položen na laboratorní 

sklíčko a vložen do sušárny. Následně bylo změřeno pH zbylých vzorků a opět sníženo jejich 

pH na hodnotu 2,5. Tento postup se opět opakoval každou hodinu až do vytáhnutí posledního 

vzorku po 5 hodinách loužení.  

Vzorky byly sušeny při teplotě 90 °C do úplného vysušení. Po vysušení byly 

filtrační papíry vyndány ze sušičky a zváženy. Následně byly vysušené filtrační koláče 

rozemlety v třecí misce, bylo naváženo 32 g a vloženo do vzorkovnice. Takto bylo 

nachystáno všech 5 vzorků.   

 

Obrázek 16 – Sušení vzorků v sušárně 

Vzorky byly následně vyhodnoceny a zkoumán byl úbytek zlata oproti množství 

zlata ve vstupním vzorku. K tomu byla využita kupelační metoda fire assay na spektrometru. 
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Loužení zlata při teplotě 32 °C 

K loužení byly použity následující pomůcky a chemikálie. 

 

Pomůcky: 

• Kádinka 2 l 

• Titrační baňka 2 l  

• Pipeta 5 ml 

• Filtrační papír 

• Odměrný válec 1 l  

• Váha 

• Laboratorní sklíčko 

• Laboratorní lžička 

• Folie 

• Třepačka 

• Sušárna 

• pH metr 

 

Chemikálie: 

• Thiomočovina 

• Destilovaná voda 

• Kyselina sírová 

• Síran železitý 

 

Postup loužení 

I při poslední teplotě byl postup stejný jako při předchozích pokusech. Do 

dvoulitrové titrační baňky bylo naváženo přesně 50 g upraveného vzorku. Za pomoci 

litrového odměrného válce bylo přidáno přesně 500 ml roztoku thiomočoviny. Pomocí 

pipety bylo přidáno 10 ml Fe2(SO4)3 jako oxidačního činidla. Následně byl zkontrolován pH 
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metr za pomoci pufru a změřeno pH připravené směsi. Pomocí kyseliny sírové bylo pH 

sníženo na hodnotu 2,5.  

Takto bylo do titračních baněk postupně připraveno 5 stejných vzorků. Titrační 

baňky byly uzavřeny folií a vloženy do třepačky. Ta byla nastavena na 24 °C. Při této teplotě 

byl roztok v třepačce loužen 1 hodinu na 150 otáček. Mezitím byl zvážen filtrační papír a 

připravena filtrační aparatura.  

Po 1 hodině byla vytáhnuta první baňka a vzorek byl nalit na filtrační papír. Po 

odsátí loužícího činidla byl filtrační papír s filtračním koláčem položen na laboratorní 

sklíčko a vložen do sušárny. Následně bylo změřeno pH zbylých vzorků a opět sníženo jejich 

pH na hodnotu 2,5. Tento postup se opakoval každou hodinu až do vytáhnutí posledního 

vzorku po 5 hodinách loužení.  

Vzorky byly sušeny při teplotě 90 °C do úplného vysušení. Po vysušení byly 

filtrační papíry vyndány ze sušičky a zváženy. Následně byly vysušené filtrační koláče 

rozemlety v třecí misce, bylo naváženo 32 g a vloženo do vzorkovnice. Takto bylo 

nachystáno všech 5 vzorků. 

 

Obrázek 17 – Vzorek připravený k rozboru 

Vzorky byly následně vyhodnoceny a zkoumán byl úbytek zlata oproti množství 

zlata ve vstupním vzorku. K tomu byla využita kupelační metoda fire assay na spektrometru. 
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5.4 Vyhodnocení loužení zlatonosného koncentrátu 

Naměřené hodnoty pro 20 °C 

Výsledky analýzy loužení při teplotě 20 °C prokázaly úbytek zlata ve vzorcích. Ve 

výchozím vzorku analýza prokázala množství 0,9 g/t zlata. Po loužení thiomočovinou byl 

jasně patrný úbytek zlata v jednotlivých vzorcích. Velké množství zlata bylo vylouženo a 

přešlo do tekuté fáze již během první hodiny loužení thiomočovinou. V tabulce č. 3 jsou 

zaznamenány hodnoty naměřeného množství zlata. Obrázek č.18 uvádí graf množství zlata 

ve vzorku po loužení thiomočovinou za teploty 20 °C. Obrázek č. 19 ukazuje graf úbytku 

množství zlata oproti množství zlata ve vstupním vzorku. 

 

Tabulka 3 – Množství zlata ve vzorcích 

Čas loužení [h] Naměřené množství zlata [g/t] 

0 0,9 

1 0,2 

2 0,09 

3 0,2 

4 0,2 

5 0,1 
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Obrázek 18 – Graf množství zlata ve vzorcích v závislosti na čase při 20 °C 

 

 

Obrázek 19 – Graf úbytku zlata ve vzorcích [%] 

  

0,9

0,2

0,09

0,2 0,2

0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h

Množství zlata ve vzorku [g/t]

82

91,9

82 82

91

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h

Úbytek zlata [%]



Bc. Ondřej Ťupa: Možnosti zpracování druhotných surovin při hornické činnosti 

2019  40 

Naměřené hodnoty pro 24 °C 

Výsledky analýzy loužení při teplotě 24 °C opět prokázaly úbytek zlata ve vzorcích. 

Ve výchozím vzorku bylo naměřeno množství 0,9 g/t zlata. Po loužení thiomočovinou byl 

tedy opět jasně patrný úbytek zlata v jednotlivých vzorcích. Velké množství zlata bylo znovu 

vylouženo již po první hodině. V tabulce č. 4 jsou zaznamenány hodnoty naměřeného 

množství zlata při teplotě 24 °C. Obrázek č. 20 uvádí graf množství zlata ve vzorku po 

loužení thiomočovinou za teploty 24 °C. Obrázek č. 21 ukazuje graf úbytku množství zlata 

oproti množství zlata ve vstupním vzorku. 

 

Tabulka 4 – Množství zlata ve vzorcích 

Čas loužení [h] Naměřené množství zlata [g/t] 

0 0,9 

1 0,2 

2 0,2 

3 0,06 

4 0,3 

5 0,1 
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Obrázek 20 – Graf množství zlata ve vzorcích v závislosti na čase při 24 °C 

 

 

Obrázek 21 – Graf úbytku zlata ve vzorcích [%] 
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Naměřené hodnoty pro 28 °C 

Výsledky analýzy loužení při teplotě 28 °C ukázaly velice podobné výsledky jako 

předchozí dvě teploty. Ve výchozím vzorku bylo množství zlata 0,9 g/t. I v tomto případě 

byl pozorován velký úbytek zlata již po první hodině loužení. V tabulce č. 5 jsou 

zaznamenány hodnoty naměřeného množství zlata ve vzorcích při teplotě 28 °C. Obrázek 

č. 22 uvádí graf množství zlata ve vzorku po loužení thiomočovinou za teploty 28 °C. 

Obrázek č. 23 znázorňuje graf úbytku množství zlata oproti množství zlata ve vstupním 

vzorku. 

 

Tabulka 5 – Množství zlata ve vzorcích 

Čas loužení [h] Naměřené množství zlata [g/t] 

0 0,9 

1 0,09 

2 0,2 

3 0,1 

4 0,2 

5 0,06 
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Obrázek 22 – Graf množství zlata ve vzorcích v závislosti na čase při 28 °C 

 

 

Obrázek 23 – Graf úbytku zlata ve vzorcích [%] 
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Naměřené hodnoty pro 32 °C 

Analýza vzorků po loužení při teplotě 32 °C ukázala skoro totožné výsledky jako 

předchozí 3 analýzy za jiných teplot. Výchozí vzorek udával množství 0,9 g/t zlata. I v tomto 

případě byl zaznamenán hlavní úbytek zlata již po první hodině loužení. V tabulce č.6 jsou 

zaznamenány hodnoty naměřeného množství zlata ve vzorcích při teplotě 32 °C. Obrázek 

č. 24 uvádí graf množství zlata ve vzorku po loužení thiomočovinou za teploty 32 °C. 

Obrázek č. 25 znázorňuje graf úbytku množství zlata oproti množství zlata ve vstupním 

vzorku. 

 

Tabulka 6 – Množství zlata ve vzorcích 

Čas loužení [h] Naměřené množství zlata [g/t] 

0 0,9 

1 0,2 

2 0,1 

3 0,07 

4 0,2 

5 0,2 
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Obrázek 24 – Graf množství zlata ve vzorcích v závislosti na čase při 32 °C 

 

 

Obrázek 25 – Graf úbytku zlata ve vzorcích [%] 
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5.5 Diskuze 

Metodou loužení roztokem thiomočoviny byly provedeny 4 pokusy při rozdílných 

teplotách. Teploty při loužení byly 20 °C, 24 °C, 28 °C a 32 °C. Při každé teplotě bylo 

využito 5 stejných vzorků přičemž pro každý vzorek byl zvolen rozdílný čas. Časy byly 

nastaveny na 1, 2, 3, 4 a 5 hodin. Sledován byl úbytek zlata ve vzorcích, a tedy množství 

zlata, které bylo převedeno do roztoku.  

Ve vstupním vzorku bylo množství zlata 0,9 g/t. Výsledky analýzy prokazují úbytek 

více než 80 % zlata prakticky ve všech zkoumaných vzorcích. Z analýzy vzorků 

zlatonosného koncentrátu bylo jasně patrné, že veškerý úbytek zlata proběhl již v první 

hodině loužení roztokem thiomočoviny. Z výsledků je tedy patrné, že při podmínkách, které 

byly při pokusech nastaveny, je zlato velice dobře rozpustné roztokem thiomočoviny již 

během první hodiny loužení.  

V některých vzorcích při vyšších teplotách a delších časových intervalech je patrný 

zvýšený úbytek zlata oproti výsledku z první hodiny loužení. Nicméně z výsledků nelze 

s jistotou určit, jestli je větší úbytek způsoben zvýšenou teplotou. Jedná se o velice nepatrný 

rozdíl, který může být způsoben konkrétním vzorkem a množstvím zlata, které se v něm 

nacházelo.  

Je tedy možné, že důvod, proč analýzy prokázaly malé množství zlata, které nebylo 

vylouženo je ten, že se v koncentrátu nachází zlato, které je v rudě stále uchyceno a nedojde 

k úplnému styku s loužícím roztokem thiomočoviny, a tedy i jeho dokonalému rozpuštění. 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny naměřené hodnoty zlata ve vzorcích. Obrázek č. 26 dále uvádí 

srovnání jednotlivého množství zlata ve vzorcích za různých teplot.  
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Tabulka 7 – Naměřené hodnoty 

Čas [h] Teplota [°C] Úbytek zlata [%] 

1 20 °C 0,2 

1 24 °C 0,2 

1 28 °C 0,09 

1 32 °C 0,2 

2 20 °C 0,09 

2 24 °C 0,2 

2 28 °C 0,2 

2 32 °C 0,1 

3 20 °C 0,2 

3 24 °C 0,06 

3 28 °C 0,1 

3 32 °C 0,07 

4 20 °C 0,2 

4 24 °C 0,3 

4 28 °C 0,2 

4 32 °C 0,2 

5 20 °C 0,1 

5 24 °C 0,1 

5 28 °C 0,06 

5 32 °C 0,2 
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Obrázek 26 – Graf množství zlata při zkoumaných teplotách 

 

Při pokusech bylo prokázáno, že loužení zlata směsí thiomočoviny je v případě 

zlatonosného koncentrátu z dolu Hodruša-Hámre na Slovensku velice účinné a úbytek zlata 

je opravdu významný. Tato metoda je tedy více než vhodná pro úpravu a získávání zlata 

z tohoto odpadního materiálu. V případě správné předúpravy zlatonosného koncentrátu je 

pravděpodobně možné docílit zvýšeného obsahu rozpuštěného zlata a maximalizovat tak 

potenciál této metody získávání zlata. Výsledky navíc prokázaly významný úbytek zlata již 

v první hodině loužení což je velice důležitý fakt, pokud přihlédneme k tomu, že by se zlato 

touto metodou začalo získávat.  
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6 ZÁVĚR 

Využití potenciálu odpadních materiálů je v dnešní době velkým trendem. Odpadní 

materiály jsou často obohaceny o cenné složky a suroviny. Nejinak je tomu i v případě 

odpadního materiálu ze Slovenska z dolu Hodruša-Hámre. V tomto případě se jedná o 

zlatonosný koncentrát. Zlato patří pro svou cenu a množství mezi strategické suroviny a je 

žádoucí získat ho co největší množství i z odpadního materiálu. 

Cílem této diplomové práce tedy bylo prokázat účinnost metody loužení 

thiomočovinou. Z důvodu zákazu těžby kyanidovými metodami bylo zapotřebí zvolit jinou 

vhodnou metodu získávání zlata. Jelikož je zlatonosný koncentrát z Hodruši-Hámre velice 

jemný, metoda loužení byla prakticky jediný způsob získávání zlata. Zkoumáno bylo 

množství zlata, které se z koncentrátu uvolní při několika teplotách a časových intervalech. 

K pokusu jsem využil třepačku, která byla nastavena na 130 otáček za minutu a na příslušné 

teploty. 

Při prvním pokusu jsem zvolil teplotu 20 °C. Z prvního vzorku bylo vylouženo po 

první hodině loužení 0,7 g/t, z druhého vzorku po druhé hodině 0,81 g/t, z třetího vzorku po 

třetí hodině 0,7 g/t, ze čtvrtého vzorku 0,7 g/t a z pátého vzorku po pěti hodinách loužení 0,8 

g/t zlata.  

Ve druhém pokusu jsem zvolil teplotu 24 °C. Z prvního vzorku bylo vylouženo po 

první hodině loužení 0,7 g/t, z druhého vzorku po druhé hodině opět 0,7 g/t, z třetího vzorku 

po třetí hodině 0,84 g/t, ze čtvrtého vzorku 0,6 g/t a z pátého vzorku po pěti hodinách loužení 

0,1 g/t zlata. 

 Při třetím pokusu byla zvolená teplota 28 °C. Z prvního vzorku bylo vylouženo po 

první hodině vylouženo 0,81 g/t, z druhého vzorku po druhé hodině 0,7 g/t, z třetího vzorku 

po třetí hodině 0,8 g/t, ze čtvrtého vzorku 0,7 g/t a z pátého vzorku po pěti hodinách loužení 

0,06 g/t zlata.  

Při posledním pokusu při teplotě 32 °C bylo z prvního vzorku vylouženo po první 

hodině 0,7 g/t, z druhého vzorku po druhé hodině 0,8 g/t, z třetího vzorku po třetí hodině 

0,83 g/t, ze čtvrtého vzorku 0,7 g/t a z pátého vzorku po pěti hodinách loužení 0,2 g/t zlata.  
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Z výsledků je tedy patrný největší úbytek zlata ve vzorcích již během první hodiny 

loužení zlatonosného koncentrátu roztokem thiomočoviny. Úbytek zlata v delších časových 

intervalech byl většinou skoro totožný jako úbytek po první hodině loužení za všech 

zkoumaných teplot. Domnívám se tedy, že se ve vzorcích nachází zlato, ke kterému se 

loužící roztok thiomočoviny nedostal a nemohlo tedy dojít k jeho rozpuštění. Je tedy patrné, 

že je mnou zvolená metoda loužení směsí thiomočoviny více než vhodná pro získávání zlata 

z odpadního materiálu vznikajícího v dole Hodruša-Hámre na Slovensku. Množství 

vylouženého zlata v průměru přesahuje 80 % a tato metoda je tedy velice efektivní. 

Dále se domnívám, že v případě vhodného úpravnického procesu mletí je možné 

zvýšení výnosu zlata v případě využití této úpravnické metody. Tato práce tedy prokázala 

velký potenciál loužení zlatonosného koncentrátu z dolu Hodruša-Hámre na Slovensku 

roztokem thiomočoviny. 
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