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Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce bylo ověření možností získávání titanu 

chemickým loužením z doprovodných surovin při těžbě hnědého uhlí. Pro tuto diplomovou 

práci byly odebrány vzorky jílovce, tufu a bentonitu ze Sokolovské a Mostecké pánve. 

V první části je materiál charakterizován. V dalších částech jsou zpracovány 

výsledky chemického loužení určitými kyselinami. Závěrem je pak posouzena účinnost 

získávání titanu. 

Klí čová slova: titan, loužení, jíly, karbonatický jílovec, tuf, bentonit 

Abstract 

The subject of this thesis was to verify the possibility of titanium acquisition by 

chemical leaching from raw materials occurred by mining of brown coal. For this thesis 

were sampled claystone, tuff and bentonite from Sokolov and Most basins.  

In the first part there is the material characterized. In other parts there are processed 

results of the chemical leaching with certain acids. Finally there is assessed the  

effectiveness of titanium acquisition. 

Keywords: titanium, leaching, clays, karbonatic claystone, tuff, bentonite, 
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit možnosti získávání titanu chemickým 

loužením z doprovodných surovin z těžby hnědého uhlí ze Sokolovské a Mostecké pánve.  

Jelikož titan patří do nejvyhledávanější kategorie kovů na světě, je i jeho získávání 

pozorně sledovaným elementem. Pokud by se podařilo vytvořit efektivní metodu získávání 

titanu, pak by to vytvořilo další možnosti využití těchto doprovodných surovin. Tyto nové 

možnosti využití doprovodných surovin jsou samozřejmě ovlivněny i ekonomickými 

aspekty. 

Pro laboratorní testy byly použity tyto vzorky: 

� karbonatický jílovec s příměsí analcimu (lom Družba, Sokolovská pánev) 

� tuf (lom Družba, Sokolovská pánev)  

� bentonit (ložisko Černý vrch – Braňany II., Mostecká pánev). 
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2. Titan 

2.1. Charakteristika 

Titan svým obsahem 0,63 % v zemské kůře náleží mezi hojně rozšířené prvky (je 

devátým v pořadí mezi všemi prvky a druhým mezi přechodnými kovy). Titan se řadí 

v periodické tabulce mezi kovy skupiny A. Proto se vyskytuje v mnoha horninách 

v podobě křemičitanů a oxidů. Tyto materiály jsou vesměs stálé vůči atmosférickým 

vlivům a tak se s nimi často setkáváme v pobřežních usazeninách, kde se výnosně 

zužitkovávají. [3]  

Nejdůležitější nerosty obsahujícími titan jsou ilmenit (FeTiO3) a rutil (TiO2).  

2.2. Výskyt 

Titan je jedním z nejrozšířenějších kovů v zemské kůře. Jeho obsah se odhaduje na 

5,7 – 6,3 g/kg. V mořské vodě je díky své chemické stálosti přítomen pouze v koncentraci 

0,001 mg/l. Ve vesmíru připadá na jeden atom titanu 1 milion atomů vodíku. [3] 

Titan se vyskytuje ve formě TiO2 v anatasu. Minerál anatas je TiO2 stejně jako další 

dva minerály, a to rutil a brookit. Všechny tři minerály – rutil, anatas a brookit – jsou 

chemicky naprosto totožné. Liší se tím, jak jsou atomy titanu a kyslíku v jejich krystalové 

struktuře uspořádány. Anatas je černý, šedý, šedomodrý, modrý, zelený, hnědý až 

hnědočervený, silně polokovově až diamantově lesklý, v jednom směru dokonale štěpný, 

ve druhém dobře štěpný. Je průsvitný až neprůhledný. [8] 
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Obr.č.1 : Anatas (TiO2) [10] 

Další minerálem, který obsahuje titan je rutil. Rutil je šedý, hnědý, červenohnědý až černý, 

dokonale štěpný, na štěpných plochách silně kovově lesklý. Obvykle tvoří krátce sloupcovité, 

dlouze sloupcovité až jehlicovité krystaly, které bývají slámově žluté. [8] 

 

Obr.č.2 : Rutil (TiO2) [10] 

Ilmenit je hlavní rudou titanu. Je černý, neprůhledný, neštěpný, na lomu 

(lasturnatém až nerovném) polokovově až kovově lesklý. Je slabě magnetický. Tvoří zrnité 

a celistvé agregáty a zarostlé tabulkovité krystaly. V drobných zrnech je běžný jako příměs 

ve vyvřelých horninách. Je odolný, takže větráním vyvřelin se dostává do říčních 
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štěrkopískových náplavů, v nichž se hromadí. Běžný je také jako nehojná součást 

některých břidlic, amfibolitů a rul. [8] 

 

Obr.č.3 : Ilmenit (FeTiO3) [11] 

2.2.1. Výskyt titanu v ČR 

V České republice se snad nejhezčí ukázky tmavě modrých dipyramidálních 

krystalů anatasu vyskytly ve výkopech na Pradědu. Krystaly z tohoto naleziště jsou 

narostlé na puklinách rul a dosahují velikosti až 5 mm. Černé a černošedé dipyramidální 

krystaly anatasu velikosti do 3 mm lze nalézt při roztloukání rulových bloků v pravé 

okrajové části lomu před Vrbovým mlýnem v údolí Vrchlice, jižně od Kutné Hory. [8] 

Rutil se v ČR vyskytuje v krystalech o obvyklé velikosti do 5 cm. Rutily vyvětralé 

z čoček sekrečního křemene se nalézají na polích v okolí Soběslavi, jižně od Tábora a u 

Golčova Jeníkova, jihovýchodně od Čáslavi. Na posledně jmenované lokalitě byla v roce 

2000 nalezena unikátní 12×12×8 cm velká ukázka o hmotnosti 2,128 kg. [8] 
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Výskytů výrazných makroskopických ukázek ilmenitu je u nás i ve světě bezpočet. 

Až 2 cm velké tabulky zarůstají do dioritu v lomu u Hanušovic u Šumperka. Hadec 

(serpentinit) od Nehodovky, severovýchodně od Chotěboře v Železných horách obsahuje 

až 10 % ilmenitu. Až 10 cm velké, tenké tabulky se vyskytovaly v pegmatitu v Dolních 

Borech severovýchodně od Velkého Meziříčí. [8] 
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2.2.2.Výskyt titanu ve světě 

V níže uvedené tabulce je uvedena produkce ilmenitu a rutilu ve světě v roce 2004 

a 2005. 

Tabulka č. 1: Produkce ilmenitu a rutilu ve světě [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   USA udává množství těžby pro ilmenit i rutil dohromady = ٭

  stát 
Produkce (tisíc t  

TiO2 / rok) 
Rezervy (tisíc t 

TiO2 / rok) 
 Rok   2004 2005   

  Austrálie 1100 1140 130000 
  JAR 865 952 63000 
  Kanada 735 809 31000 
  Čína 400 400 200000 
  Norsko 381 380 37000 
  USA* 300* 300* 6000 

Ilmenit Indie 281 280 85000 
  Ukrajina 217 220 5900 
  Brazílie 130 130 12000 
  Vietnam 98 100 2400 
  Mosambik - - 16000 
  ostatní země 120 120 15000 

  
Celková produkce 

ilmenitu 4627 4831 603300 
          
  Austrálie 154 160 19000 
  JAR 105 115 8300 
  Ukrajina 57 60 2500 

Rutil Indie 18 20 7400 
  Brazílie 3 3 3500 
  USA * * 400 
  Mosambik - - 480 

  
Celková produkce 

rutilu 337 358 41580 
          

  

Celková světová 
produkce (ilmenit + 

rutil) 4964 5189 644880 
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2.3. Vlastnosti 

Titan patří mezi relativně elektropozitivní. Je-li zahříván, reaguje přímo s většinou 

nekovů, zvláště s kyslíkem a vodíkem (vratně). Titan se kromě toho slučuje ještě 

s dusíkem, ve kterém dokonce hoří. Jemně práškový kov je samozápalný, a z toho důvodu 

se musí věnovat zvláště pozornost při jeho orábění a dbát na to, aby neodpadly jemné 

hoblinky. S touto přirozenou reaktivitou ostře kontrastuje odolnost kompaktních kovů při 

normální teplotě vůči korozi, kterou si vysvětlujeme samovolnou tvorbou husté vrstvy 

oxidu. V minerálních kyselinách se prakticky nerozpouští, a to ani za tepla. Výjimkou tvoří 

kyselina fluorovodíková, ve které se velice snadno rozpouští patrně za vzniku rozpustných 

fluorokomplexů. Také horké roztoky hydroxidů na kov nepůsobí. Oxidační činidla, jako je 

kyselina dusičná, kov často pasivuje tvorbou ochranné vrstvy oxidu. [3] 

2.4. Výroba a použití 

Výroba titanu stále spočívá na Krollově metodě, při které se zahřívá buď ilmenit, 

nebo rutil s uhlíkem v proudu chloru: 

2 FeTiO3 + 7 Cl2 + 6 C   →   2 TiCl4 + 2 FeCl3 + 6 CO   při t = 9000C 

Vzniklý TiCl4 se odděluje frakční destilací od FeCl3 a ostatních nečistot. Poté se 

redukuje v uzavřené peci v atmosféře Ar, 

TiCl4 + 2 Mg → Ti + 2 MgCl2     při t = 950-11500C 

Vzniklý MgCl2 se spolu s přebytečným hořčíkem odstraňují vyluhováním vodou, 

rozpouštěním ve zředěné kyselině chlorovodíkové, popř. destilací. Zbytek, který zůstává 
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po tomto zpracování, titanová „houba“, se drtí a čistí vyluhováním lučavkou královskou 

(směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3). Nakonec se 

přetavuje v ochranné atmosféře argonu nebo ve vakuu a odlévá se do ingotů. Použití 

sodíku namísto hořčíku nevyžaduje žádné podstatné změny v základním procesu. Jeho 

výhoda spočívá v tom, že vedle titanu vzniká snadno vyložitelný produkt. Titan získaný 

redukcí sodíkem je granulovaný a zpracovává se dále poněkud odlišnými způsoby než 

v případě, kdy byl k redukci použit hořčík. Někteří zpracovatelé  titanu dávají přednost 

granulované formě. [4] 

 

Obr.č. 4: Schéma výroby titanu Krollovou metodou [9] 
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Hlavní použití titanu je stále v leteckém průmyslu, kde slouží jako konstrukční 

materiál i jako materiál na výrobu motorů. Je taky široce využíván na konstrukce 

v chemickém průmyslu i jako odolný materiál k výrobě různých námořních zařízení. 

Světový výroba titanu v současnosti dosahuje 105 tun ročně (na USA připadá 45 000 t 

ročně).  

 

3. Chemická úprava titanu 

3.1. Úprava minerálů obsahujících Ti 

Zrna Ti, které jsou velmi jemné prorostlé s kaolinitem, je velmi obtížné získávat 

klasickými metodami úpravy, a že úspěch by mohla přinést v podstatě jen chemická 

úprava. 

BARTON (1916) uvádí, že při reakci ilmenitu s Na2S vzniká FeS a NaCl, který 

dále ovlivňuje rozklad a rozpouštění sulfidů. Zbytek potom vytváří čistý TiO2, který se 

propláchne a usuší. Při podobném procesu byl ilmenit zahřívaný s Na2S nebo se směsí 

s Na2SO4 + uhlí pod teplotu tavení. Produkty reakce byly propláchnuty se zředěnou  H2SO4 

o takové síle, aby se rozpouštěli Fe-složky, ale ne Ti. Ilmenit při tomto postupu v 

redukčním prostředí přechází na meta-titanáty. Redukované železo bylo separováno a 

struska byla ponořena do kyseliny za účelem rozpuštění alkalických oxidů a za vzniku 

čistého TiO2.  

HOME et al. (1959) uvedl, že čistý TiO2 je možné z ilmenitu připravit též tavením s 

NaOH a následným louhováním ve vodě. Většina Fe je z ilmenitu odstraněna ve formě 

sulfidů (přídavek Na2S) a následným vymýváním v ředěné H2SO4. 
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SHAROVA et al. (1959) popisuje další metodu přípravy směsi ilmenitu: C:Na2SO4 

v poměru (1:0,6:2) při teplotě 1000°C lze vytavit za vzniku taveniny FeS + vodného 

titanátu.. Tavenina je potom rozkládána ve vodě a v H2SO4 za vzniku zbytku obsahujícího 

98,8 % TiO2. [14] 

AWWAL (1976) upravil ilmenit následovně: Práškový ilmenit byl loužen s 

koncentrovanou HCI při 85°C po dobu 24 hodin, kdy bylo odstraněno 57,2 % Fe2O3. 

Redukcí ilmenitu při 1000°C po dobu 1 hodiny, doplnění louhovaním s 15 % HCl po dobu 

1 hodiny při 60°C odstranil 50 % Fe2O3. Další metoda popisuje tavení s Li2O.6B2O3 při 

teplotě 1273 K. Tavenina se potom vloží na extrakci do vřelé vody, kde se dosáhlo 68,1 % 

výtěžnosti TiO2. Když se potom ve vodě nerozpustný zbytek dá do vřelé 9M H2SO4 vzniká 

produkt obsahující 86 % TiO2. [15] 

OGASAWARA (2000) upravil ilmenit z brazilských ložisek následujícím 

způsobem: částečnou redukcí, mletím a tříděním na magnetickém separátoru s nízkou a 

vysokou intensitou. U výsoké intenzity se později ukázalo, že je méně efektivní. Ilmenit 

pak loužil při různých koncentracích s HCl. Výsledkem jeho pokusů bylo zjištění, že vliv 

oxidace při působení HCl na přetříděný ilmenit není významný. Nejlepší výsledky extrakce 

Fe (asi 97,5 %) a Ti (asi 47,5 %) byly docíleny loužením s HCl při teplotě 100°C a 

koncentraci 4 M. [12] 

VÁSQUEZ (2008) upravil ilmenit tak, že ho zoxidoval a loužil ve 20 % HCl za 

vysokých teplot (700 - 1050°C). Určil, že optimální teplota pro extrakci TiO2 je 105°C. Při 

této teplotě při působení 20 % HCl se extrahuje pouze Ti, zatímco Fe obsažené v ilmenitu 

se prakticky neuvolňuje. 
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3.2. Příprava Ti 

Přímé loužení: Minerál obsahující titan se vystavuje působení různých kyselin.  

BOROWIEC (1980) využil hydrometalurgickou metodu: louhoval ilmenit s 15-25 

% HCl v poměru Ilmenit : HCl (1:8) po dobu 9 hodin a potom oxidoval na vzduchu při 

teplotě 650-1000°C.Poté vzniká produkt obsahující 80 % TiO2.  

 

Redukce a loužení: Většina železa v ilmenitu je ve formě Fe3+, takže není 

louhovatelné s minerál. kyselinami. Oxidy železa musí být proto převedené na oxidy s 

nižším oxidačním stupněm nebo na kovy, které jsou rozpustné v ředěných kyselinách. 

Hlavní reakce jsou: 

3 Fe2O3 + CO   2 Fe3O4 + CO2 

Fe3O4 + CO   3 FeO + CO2 

FeO + CO   Fe + CO2 

 

Dají se použít různé redukovadla jako jsou uhlí, koks, CO, H2. Redukční teplota je 

1000 - 1100°C. 
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Technologie MURSO: Základním principem této technologie je oxidace veškerého 

Fe na Fe3+. Potom je všechno Fe3+ redukované na Fe2+ a získaný produkt je loužený  s 20 

% HCl při 108-110°C za atmosférického tlaku. Po loužení je tuhý zbytek oddělený od 

kapaliny, sušený a kalcinovaný. V tomto způsobu úpravy má oxidační proces následující 

funkce: 

1) Zvětšit poškození zrn, mikrotrhlin. 

2) Přeměnu veškerého Fe2+ na Fe3+, což eliminuje problémy s různými obsahy Fe v        

ilmenitu z různých lokalit. 

3) Jednotné rovnovážné podmínky a rychlost redukce z Fe3+ na Fe2+ . 

BURASTERO (1978) vysvětluje, že rychlost a stupeň louhování závisí na změně 

mikrostruktury ilmenitových zrn a pokud je vynechána oxidace na Fe3+ , je louhování 

pomalejší a to ovlivní konečný produkt. Oxidace se uskutečňuje na fluidním lůžku pod 

teplotou tavení ilmenitu t.j. 1000°C. Rychlost oxidace je přímo závislá na teplotě. Redukce 

zoxidovaného ilmenitu je postupná, v dvou dobře definovaných stádiích. Rychlost redukce 

závisí na teplotě (zvyšuje se s teplotou). Optimální teplota redukce je 850 - 900°C. Po 

získání "syntetického ilmenitu" je další proces odstranění FeO a oxidů Mn, Mg, Al, které 

nepravidelně nahrazují Fe ve struktuře ilmenitu, selektivně s malou ztrátou Ti se 

nejúspěšněji osvědčilo louhování s FICI. Rychlost rozpouštění železa se zvyšuje s 

koncentrací HCl, ale tím se zvyšuje i rozpouštění Ti. Rychlost louhování a hydrolýza Ti je 

též závislá na teplotě. Optimální podmínky: 20 % HCl a 108 - 110°C při atmosférickém 

tlaku. 

BURASTERO (1978) takovým způsobem připravil TiO2 s čistotou 95 %. 

Redukčně-loužící proces: ilmenit podrcený pod 35F a zoxidovaný na vlhkém 

vzduchu při teplotě 650-900°C za 60 min byl potom redukovaný směsí CO + H (3x 
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stechiometrický přepočet) při teplotě 650 - 900°C po dobu 2 hodin. Produkt se potom louží 

za vzniku rozpustných halidů, TiO2 a Fe-oxidů. 

SHIAH (1978) připravil rutil z ilmenitu tak, že ilmenit smíchal s CaSO4 v poměru 

1:10 až 10:1 a v atmosféře vodíku při teplotě 816 - 982°C redukoval Fe z ilmenitu na 

kovové Fe a CaSO4 na CaS. Redukovaná směs byla dále separována v magnetickém 

separátoru. Magnetická frakce obsahovala kovové Fe a TiO2 a nemagnetická CaS a TiO2. 

Magnetická frakce byla louhována FeCl3, aby se rozpustilo Fe0 a zůstal TiO2 - zbytek, 

který se rozpustil v koncentrované H2SO4 za vzniku TiOSO4, který byl dále upraven CaCl2 

za vzniku TiOCl2 a CaSO4. TiOCl2 se hydrolyzuje vodou a zahřívá za vzniku TiO2 a HCl. 

[16] 

CHEN (1977) upravoval ilmenit přídavkem (SO4)
2- a 18 - 20 % HCl. Ilmenit se 

smíchal s 2 % těžkým palivovým olejem a zahříval 30 minut při 800°C. Redukovaná ruda 

byla loužena 19 % HCl při 143°C ve 2 stádiích (4 hodiny každé) v poměru HCl : ilmenit 

1,7 : 1,5. V prvním a druhém kroku byla přidána 1 %-ní H2SO4 a potom 0,5 %. Výsledný 

produkt byl TiO2 = 97,62 %. [17] 

Tavení: ilmenit je zahřívaný s redukčním činidlem (koks) při teplotě 1500°C v 

elektrické peci za vzniku Fe-taveniny a Ti-strusky obsahující Al2O3 a MgO. Nevhodné pro 

vysoké teploty, protože vzniká vysoká spotřeba energie pro novou úpravu strusky za 

vzniku TiO2. 

Chlorinace: chlorinace probíhá tak, že se ruda smíchá s uhlím a vloží se na 

redukční rošt do pece. Následuje tavení bez vzduchu při teplotě 800°C a poté chlazení na 

350°C. V tomto stádiu se vhání plyn, vzniká FeCl3, kterého páry se vedou na kondenzaci. 

Potom se teplota zvýší na 600°C za vzniku TiCl4. Nedoporučuje se pro velkou agresivitu 

Cl-. 
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GIRGIN (1990) popisuje rozpouštění ilmenitu v HCl. Zjistil, že Ti se velmi lehce 

sráží ve zředěné i koncentrované HCl. Problémem však zůstává při louhování teplota, 

protože okolo bodu varu jsou velké problémy s korozí. Louhování ilmenitu realizoval též v 

HCl a v roztoku CH3OH při teplotě varu. Bylo zjištěné, že CH3OH, C2H5OH a glykol 

zvyšují rychlost rozpouštění ilmenitu. Z výsledků vyplynulo, že HCl-CH3OH je lepší 

rozpouštědlo Fe z ilmenitu než HCl-CH3OH-H2O. Rozpouštění Ti ionů probíhá podle 

rovnice: 

FeTiO3 + 4HCl                 TiOCl2 + FeCl2 + 2 H2O 

TiOCl2 + H2O    TiO2 + 2 HCl 

BISWAS et al.(1987) louhovali ilmenit v 18M H2SO4 za tepla po dobu 48 hodin. Z 

předcházejících dob byli k dispozici jen znalosti o louhování Ti-obsahujících písků 20 % 

HCl při teplotě 220°C a tlaku 13,46 barů. Dále sledovali rozpouštění ve směsi koncentro-

vané HNO3 + H2SO4 za tepla při bodu varu po dobu 24 - 30 hodin. V práci popisují hlavně 

rozpouštění ilmenitu s HF. Ilmenitový písek usušili a pracovali s frakcí pod 130 m. Potom 

bylo 5 g vzorku louhováno ve 100 ml činidla. Po louhování a filtraci byl filtrační zbytek 

zahřívaný se 100 ml 1,28 M HF. Z experimentů vyplynulo, že HF je nejlepší loužící 

činidlo. V 1,28 M HF se Ti plynule rozpouští do 15 hodin, zatímco rozpouštění železa 

nastává až při delším čase louhovaní. Taktéž je možné loužit ilmenit povařením s 18 M 

H2SO4 dva dny a je částečně loužitelný 20 % HCl za vysokých teplot a tlaků. Zředěná HCl 

není efektivní. 1,28 M HCl rozpustí 33 % Ti. K maximálnímu rozpouštění dochází při 

koncentraci HF nad 6 M, kdy se po 5 hodinách dostává až 80 % Ti. Optimální poměr tuhé 

a kapalné fáze je 1:20. [18] 

Anglický patent (1985) poukazuje na možnosti úpravy anatasového koncentrátu 

obsahujícího 70 – 99,9 TiO2 a to alumino-termickou nebo magnézio-termickou metodou 

použitím kovového Al nebo Mg jako redukčního činidla v množství 20 - 50 % (vzhledem 

ke vsázce) a v peci jakéhokoli typu vákua, v inertní nebo normální atmosféře. Pro 
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urychlení naběhnutí reakce je potřebné přidat činidlo - nejlépe chloristan nebo dusičnan 

Na, K nebo Li. Doporučená velikost má TiO2 (100 % pod 100 MESH). Al-prášek a Mg-

prášek mají mít velikost 130 m, což je nejvýhodnější z hlediska rekuperace. 

ELGER et al. (1980) popisují výrobu TiC z ilmenitu a perovskitu CaTiO3. Z 

koncentrátu je vyrobena směs Ti a Ca karbidů. Dále jsou karbidy podrcené a nechané 

reakci s H2O. Při této reakci se CaC2 rozkládá za vzniku C2H2 a hydratovaného CaO. 

Následnou kombinací elutriace a gravitační separace se odseparuje hydratovaný CaO a 

získá se TiC obsahující 50 - 70 % Ti. Reakcí TiC s Cl2 vzniká TiCl4 - teplota 940 °C je 

vhodná pro laboratorní pokusy. Jak je možné uskutečnit chloraci ve fluidním lůžku, stačí 

teplota 840°F. Další způsob: ilmenit nebo Ti-strusky se upravují sulfátovým způsobem t.j. 

nejdříve se rozpustí v H2SO4, potom je separace FeSO4 a dochází k částečné hydrolýze 

titanylsulfátu na hydratovaný TiO2, který je kalcinovaný na TiO2. 

Výroba TiC z ilmenitu : pyrometalurgické zpracování ilmenitu v elektrické peci 

má 2 stádia. Nejdříve se FeO v ilmenitu redukuje na železo při teplotě 2820°F až 2960°F a 

separuje, zatímco Ti vytváří strusku CaTiO3. CaO je přidávaný k ilmenitu, aby se získala 

struska o vysoké fluiditě a nízkém obsahu Fe. Druhý krok je konverze strusky při vysoké 

teplotě 4350°F na směs CaC2 a TiC. 

3.3. Chemické loužení  

Loužení je činnost, při které na loužený materiál působí kapalina. Rychlost 

vyluhování je určena podmínkami rozpouštění rozpustných složek v soustavě 

představované roztokem a tuhou látkou. Během rozpouštění ubývá rozpouštědlo, které se 

spotřebovává na rozpouštění vyluhovatelných užitkových složek i na nežádoucí reakce 

s původní látkou. 
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Oddělování kapalné a tuhé fáze se provádí obvykle usazováním a filtrací. Protože 

tyto pochody znamenají značné náklady zatěžující zpracování, projevuje se v poslední 

době snaha získat kovy přímo ze rmutů. Jako příklad lze uvést využívání iontoměničů nebo 

kapalných extrakčních činidel. 

Loužení využívá převážně chemické postupy. Dochází při něm k působení vodných 

roztoků chemických činidel na danou látku za účelem převedení kovu do roztoku. Po 

loužení následuje vyloučení kovu či jeho chemické sloučeniny z roztoku. 

Loužení rmutu promícháváním (agitace) je v porovnání s prosakováním roztoků 

(perkolace) účinnější proces. Používá se pro loužení jemnozrnné suspendované rudy. Louží 

se v nádržích se zařízením na promíchávání ( také agitační nádrže). Jedním ze základních 

činitelů, určujících náklady na loužení rmutu je specifická spotřeba loužení. Známé jsou 

dva způsoby loužení: 

�   Nepřetržité 

�   Přerušované 

Při nepřetržitém loužení postupuje rmut řadou loužících nádrží zapojených za 

sebou, ve kterých se intenzivně promíchává a protéká z první kádě do druhé atd. Pokud 

není možné zajistit samovolný tok rmutu samospádem, používají se na přečerpávání 

čerpadla. [9] 

Při přerušovaném loužení se používá přerušované čerpání do souběžně pracujících 

loužících nádrží. Po zpracování se rmut přečerpává do sběrné nádrže a loužící nádrže se 

plní novými dávkami rmutu. [9] 
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K výhodám nepřetržitého loužení patří: 

� možnost automatizace činnosti, 

� menší nároky na obsluhu, 

� menší průřez potrubí, 

� menší mohutnost čerpadel a motorů na vyčerpávání rmutu 

� výhodnější využití loužících nádrží. 

 

4. Chemické loužení v praxi 

4.1. Chemické loužení v zahraničí 

Organizací, která je velmi zkušenou v oblasti chemického loužení, je námořnictvo 

Spojených států amerických a jeho společnost NAVFAC (Naval Facilities Engineering 

Command). Tato společnost používá chemické loužení při odstraňování anorganických 

kontaminantů.  

V technologickém popisu firma upřednostňuje zpracovávání odpadů s vyšší 

koncentrací  jednoho kovu  na valenčním místě. Samozřejmostí je pak zpracování 

odpadních kalů z tohoto tytu loužení. Produkty tohoto chemického loužení bývají často 

soli kovů. [6] 
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Firma disponuje jak stacionárními technologickými linkami, tak i mobilními. Doba 

trvání vyčištění zeminy závisí na množství zpracovávané zeminy a použité technologii. 

Pokud by byla použita mobilní technologie, uvádí firma množství zpracované zeminy 9-90 

m3 za den. [6] 

 

                              Obr.č.5: Technologický postup chem. loužení firmou NAVFAC [6] 

4.2. Chemické loužení v ČR 

Chemické loužení se v ČR používá při těžbě uranu. Nejvýznamnější ložiska uranu 

v ČR jsou Stráž pod Ralskem a Dolní Rožínka. 

V případě ložiska ve Stráži pod Ralskem se používá loužení „ in situ“. Při loužení 

in situ se uranová ruda netěží z jejího ložiska, ale loužící roztok (v Evropě většinou 
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kyselina sírová) se vtláčí systémem vrtů do podzemního ložiska, a z jiných vrtů se 

odčerpává roztok obsahující uran (hovorový pojem "loužení" při používání kyseliny sírové 

je přísně vzato nesprávný). Tato metoda je použitelná pouze pro ložiska, která se nacházejí 

ve vodopropustné hornině ve vodonosné vrstvě, která je obklopena ze všech stran 

nepropustnými vrstvami. [7] 

V ČR se loužení in situ praktikovalo ve velké míře ve Stráži pod Ralskem v 

severních Čechách, kde bylo do podzemí vtlačeno více než 4 mil. tun kyseliny sírové a 

dalších chemických látek a kde se budeme ještě řadu let potýkat s následky takovéto těžby. 

[7] 

5. Ložiska odebraných vzorků 

5.1. Lom Družba 

Z tohoto lomu byly odebrány dva vzorky – karbonatický jílovec s příměsí analcimu 

a tufu. Lom Družba je v provozu již od roku 1897, kdy se zde začalo hlubinně dobývat 

uhlí. Od roku 1960 se uhlí dobývá povrchově. Lom Družba postupuje od výchozu sloje 

u Nového Sedla západním směrem k Sokolovu rychlostí 130 m ročně a má ukončit činnost 

kolem roku 2035. Ročně se zde vytěží 2,3 milionu tun hnědého uhlí. Na obrázku č. 6 

vidíme letecký snímek lomu Družba. 
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                                       Obr.č. 6: Lom Družba 

                             Autor: Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. 

 

5.2. Ložisko Černý vrch – Braňany II 

Z tohoto ložiska byl odebrán vzorek bentonitu. Ložisko bentonitu Černý vrch (Obr. 

č.7), těžené povrchovým jámovým lomem Černý Vrch se nachází asi 2 km jižně od obce 

Braňany a 3 km sv. od města Mostu. Ložisko bylo objeveno v roce 1952. 
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Obr. č.7 : Ložisko Černý vrch – Braňany II.  

Autor: Ing. Nikolas Mucha,Ph.D. 

Lokalita je vázána na terciérní vulkanodetritické souvrství z podloží uhelné sloje. Je 

tvořena převážně zjílovělými tufy, v okrajových částech byla matečnou horninou rozvětralá 

vulkanická hornina. Spodní část ložiska bentonitu je tvořena jeho modrým typem. Tato poloha 

je ze všech zjištěných typů bentonitu nejmocnější, nejstálejší, nejrozšířenější a je na ni vázáno 

největší množství zásob suroviny. V nadloží jsou pak vyvinuty dva samostatné typy bentonitu. 

Starší, méně častý, zelenohnědý nebo žlutohnědý, velmi kvalitní typ je bentonit „vysoce 

kvalitní“, který se vyznačuje vysokou pevností při převlhčení, bobtnavostí, plastičností, 

viskozitou a kationtovou výměnou. Druhým,  mladším typem bentonitu je hnědorezavý 

bentonit „provozní směs“, který má vyšší bobtnavost, viskozitu a nízkou filtraci.  
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6. Charakteristika vybraných vzorků 

6.1. Karbonatický jílovec s příměsí analcimu 

Karbonatický jílovec s příměsí analcimu má světle zelenošedou barvu, je deskovitě 

vrstevnatý, „vyvločkovaný“, se záteky síranů. Obsah analcimu se pohybuje okolo 20 %, 

místně může i převládat. Vzorek karbonatického jílovce s příměsí analcimu obsahuje 

světlejší laminy prachovitého jílovce, které jsou mocnější, hrubší a na kerogen bohatší. 

(kerogen je vysocepolymerizovaná organická látka, chemicky nejednotná organogenní 

substance přítomná v některých sedimentech). Kerogen pochází z řasového planktonu. 

Ložisko karbonatického jílovce s příměsí analcimu se nachází ve svrchní části cyprisového 

souvrství, z nadloží spodního karbonátového obzoru. [2] 

Místo odběru karbonatického jílovce s příměsí analcimu lze vidět na obrázku č.8, 

na obrázku č.9 je karbonatický jílovec s příměsí analcimu. 

 

                                  Obr. č.8 : Místo odběru karbonatického jílovce s příměsí analcimu 

Autor: Ing. Nikolas Mucha,Ph.D. 
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                        Obr. č.9 : Karbonatický jílovec s příměsí analcimu 

Autor: Ing. Nikolas Mucha,Ph.D. 

Vzorek karbonatického jílovce s příměsí analcimu byl podroben mineralogickému 

a silikátovému rozboru. Mineralogický rozbor byl proveden v laboratoři Institutu 

geologického inženýrství, Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Silikátový 

rozbor byl proveden v laboratoři Vysokoškolského ústav chemie materiálů Vysoké školy 

báňské-Technické univerzity Ostrava.  

Výsledky těchto rozborů jsou v tabulkách č.2 a 3. 

         Tabulka č. 2 : Silikátový rozbor Karbonatického jílovce 

 

 

Silikátový rozbor v sušině v % hm.  
SiO2 Al2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO 
42,1 14,5 1,57 7,61 4,5 2,2 

Silikátový rozbor v sušině v % hm. 
MnO Na2O K2O SO3 P2O5 
0,115 <1 3,1 1,6 0,16  
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       Tabulka č. 3 : Mineralogický rozbor Karbonatického jílovce 

 

 

 

 

 

6.2. Tuf 

Tuf je druh horniny ze sopečného popela (pyroklastika) vyvrženého během sopečné 

erupce a postupem času konsolidovaného do jednolité masy. Na rozdíl od tufitů, které 

vznikají uložením a zpevněním ve vodě, jsou tufy zpevňovány na souši. Tufy a tufity lze 

rozlišit také podle množství příměsí (např. jílů). [1] 

Tufy jsou pro petrografické účely obecně klasifikovány především podle povahy 

sopečné horniny, ze které se skládají. V současnosti nemají z ekonomického hlediska tufy 

v hospodářství velký význam. [1] 

Tuf je relativně měkká hornina, která se dá dobře opracovávat.  Neobsahuje 

pemzové pumpičky, obsahuje pouze základní hmotu tufu. Má zelenošedou barvu. Jedná se 

o jemnozrnný (popelový) tuf charakteru bentonitu. [1] 

Obsah Minerál 
% 

Albit 3,77 ± 2,70 
Amorfní (např. smektit, goethit) 37,6 ± 8,40 

Analcim 8,76 ± 1,56 
Chlorit 5,38 ± 2,73 
Kalcit 6,78 ± 2,04 

Křemen 6,42 ± 1,71 
Muskovit 11,00 ± 4,50 
Ortoklas 11,33 ± 2,46 
Siderit 8,86 ± 1,65 
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Vzorek tufu byl odebrán z novosedelského souvrství Sokolovské pánve, konkrétně 

z chodovské vrstvy, ze spodní hranice pemzového obzoru. Mocnost této vrstvy je 30-60 m. 

Charakteristickými horninami této vrstvy jsou tufy, tufové aglomeráty a rozplavené tufity, 

vše druhotně rozložené na horniny jílového vzhledu a následně zpevněné sideritem.   

Místo odběru tufu lze vidět na obrázku č.10 a na obrázku č.11 je tuf.  

 

Obr. č.10 : Místo odběru tufu 

Autor: Ing. Nikolas Mucha,Ph.D. 
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                   Obr. č.11 : Tuf 

Autor: Ing. Nikolas Mucha,Ph.D. 

Vzorek tufu byl podroben mineralogickému a silikátovému rozboru. Mineralogický 

rozbor byl proveden v laboratoři Institutu geologického inženýrství, Vysoké školy báňské-

Technické univerzity Ostrava. Silikátový rozbor byl proveden v laboratoři 

Vysokoškolského ústav chemie materiálů Vysoké školy báňské-Technické univerzity 

Ostrava. 

Výsledky rozborů jsou prezentovány v tabulkách č. 4 a 5 

                        Tabulka č. 4 : Silikátový rozbor tufu 

 

 

 

Silikátový rozbor v sušině v % hm.  
SiO2 Al2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO 
42,1 20,60 2,910 11,40 1,30 0,84 

Silikátový rozbor v sušině v % hm. 
MnO Na2O K2O SO3 P2O5 
0,052 <1 2,2 0,064 0,57  
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                  Tabulka č. 5 : Mineralogický rozbor tufu 

 

 

 

6.3. Bentonit 

Bentonitová ložiska vznikla v důsledku sopečné činnosti v mladších třetihorách, kdy 

docházelo k usazování vulkanogenních hornin – tufů, tufitů – sopečného prachu a popela do 

sladkovodních jezer, kde došlo k jejich přeměně v bentonity. Mocnost tohoto souvrství se 

pohybuje od několika desítek do řádově stovek metrů, spodní vrstvy jsou bohaté na biotit, 

svrchní jsou bohatší na pyroxen. K zjílovatění a vzniku bentonitových ložisek docházelo i při 

pozdějších výlevech lávových těles a pyroklastik. Ve spodní části zdejších ložisek se většinou 

nachází modrý bentonit, následuje tmavší, šedozelený bentonit s příměsemi uhličitanů, v horní 

části profilu ložisek se pak vyskytuje nejčastější zelený bentonit, využívaný ve slévárenství. 

K ukládání organických sedimentů, z nichž vzniklo hnědé uhlí, docházelo až později, proto 

bentonity tvoří většinou podloží zdejších hnědouhelných pánví. [5] 

Místo odběru bentonitu lze vidět na obrázku č.12. Na obrázku č.13 je bentonit. 

 

Obsah Minerál 
% 

Amorfní (např. smektit, goethit) 55,3 ± 6,00 
Anatas 8,76 ± 0,87 
Kaolinit 18,90 ± 3,30 
Ortoklas 12,01 ± 2,58 
Siderit 10,58 ± 2,16 
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Obr. č.12: Místo odběru bentonitu. 

Autor: Ing. Nikolas Mucha,Ph.D. 

 

Obr.č.13: Bentonit 

Autor: Ing. Nikolas Mucha,Ph.D. 

Vzorky bentonitu byly podrobeny mineralogickému a silikátovému rozboru. 

Mineralogický rozbor byl proveden v laboratoři Institutu geologického inženýrství, Vysoké 

školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Silikátový rozbor byl proveden v laboratoři 

Vysokoškolského ústav chemie materiálů Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.  
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Výsledky rozborů obsahují tabulky č. 6 a 7 

                  Tabulka č. 6 : Silikátový rozbor bentonitu 

 

 

 

 

                Tabulka č. 7 : Mineralogický rozbor bentonitu 

 

 

 

 

6.4. Zrnitostní analýza vzorků 

Zrnitostní analýza vzorků byla provedena v laboratoři Institutu environmentálního 

inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Vzorky byly pomlety v laboratorním vibračním mlýnu a poté prosítovány na 

sítovacím zařízení firmy Retsch. 

Obsah Minerál 
% 

Amorfní (např. smektit, goethit) 97,12 ± 1,23 
Anatas 2,88 ± 1,23 

Silikátový rozbor v sušině v % hm.  
SiO2 Al2O3 TiO 2 Fe2O3 CaO MgO 
45,18 11,70 3,53 14,1 1,80 2,30 

Silikátový rozbor v sušině v % hm. 
MnO Na2O K2O SO3 P2O5 
0,159 <1 0,694 0,093 0,59  
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Obr.č.14: Sítovací zařízení firmy Retsch  

 

   

Obr.č. 15: Laboratorní vibrační mlýn typ VM4-386 

Výsledky zrnitostní analýzy jsou uvedeny v tabulkách č. 8 až 10 a graficky jsou 

znázorněny v grafech č. 1 až 3. 
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Tabulka č. 8: Zrnitostní analýza karbonatického jílovce s příměsí analcimu 

 

 

 

 

                   

Graf č.1: Zrnitostní analýza karbonatického jílovce 

                      

Zrnitostní k řivka vzorku karbonatiského jílovce s příměsí analcimu
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Σ hmot. výnosu Okatost 
síta 

Zrnitostní 
třída Hmotnost Výnos Podsítný 

produkt 
Nadsítný 
produkt 

mm mm g % % % 

 -0,5 96,39 9,64 9,64 100 

0,5 0,5 – 1 67,15 6,72 16,35 90,36 

1 1 – 2 170,56 17,06 33,41 83,64 

2 2 – 5 269,68 26,97 60,38 66,58 

5 +5 396,22 39,62 100 39,62 

 Σ 1000 100   
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Tabulka č. 9 : Zrnitostní analýza tufu 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2: Zrnitostní analýza tufu                           

                     

Zrnitostní k řivka vzorku tufu
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Σ hmot. výnosu Okatost 
síta 

Zrnitostní 
třída Hmotnost Výnos Podsítný 

produkt 
Nadsítný 
produkt 

mm mm g % % % 

 -0,5 39,99 4,00 4,00 100 

0,5 0,5 – 1 56,98 5,70 9,70 96,00 

1 1 – 2 240,90 24,09 33,79 90,30 

2 2 – 5 299,85 29,99 63,77 66,21 

5 +5 362,28 36,23 100 36,23 

 Σ 1000 100   
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Tabulka č. 10 : Zrnitostní analýza bentonitu 

 

 
                                                                    

Graf č.3: Zrnitostní analýza bentonitu 

                    

Zrnitostní k řivka vzorku bentonitu
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Σ hmot. výnosu Okatost 
síta 

Zrnitostní 
třída Hmotnost Výnos Podsítný 

produkt 
Nadsítný 
produkt 

mm mm g % % % 

 -0,5 111,69 11,17 11,17 100 

0,5 0,5 – 1 160,50 16,05 27,22 88,83 

1 1 – 2 327,87 32,79 60,01 72,78 

2 2 – 5 219,60 21,96 81,97 39,99 

5 +5 180,34 18,03 100 8,03 

 Σ 1000 100   
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Z výsledků zrnitostní analýzy vyplynulo, že vzorky karbonatického jílovce 

s příměsí analcimu a tufu jsou hrubozrnné vzorky, kdy výnos ve frakci pod 0,5 mm je 

maximálně 9,64 %. 

Vzorek bentonitu je jemnozrnný, výnos ve frakci pod 0,5 mm je 11,17 %. 

Nejčastěji se u vzorku karbonatického jílovce s příměsí analcimu a tufu 

vyskytovala zrna o velikosti + 5 mm, u vzorku bentonitu byla nejčastější velikost zrn 1 – 2 

mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Michal Císař 

Možnosti získávání titanu chemickým loužením z doprovodných surovin při těžbě 

hnědého uhlí 

2008/2009      - 35 - 

  

 

7. Laboratorní testy loužení Ti 

V laboratořích Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byly odebrané 

vzorky nejdříve podrceny ve vibračním mlýnu a poté prosítovány po dobu 10 minut. Po 

těchto úpravách měly vzorky požadovanou zrnitost -0,5 mm. 

Následně byly aplikovány na vzorky kyseliny v koncentracích a době loužení 

uvedené v této tabulce: 

                               Tabulka č. 11 : Laboratorní testy loužení Ti 

 Vzorek 
Karbonatický jílovec 

s příměsí analcimu 
Tuf Bentonit 

Kyselina HCl HNO 3 NaOH 

Množství kyseliny 

(ml) 
100 100 100 

Navážka (g) 10 10 10 

Koncentrace (%) 

5 

10 

15 

5 

10 

15 

5 

10 

15 

Doba loužení 

(hodiny) 

1 

3 

5 

10 

24 

1 

3 

5 

10 

24 

1 

3 

5 

10 

24 
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Loužení probíhalo v plastových uzavíratelných nádobách. Promíchávání zajišťovala 

třepačka „EPLAN Laboratory Shaker Type 358S“, která byla nastavena na tyto parametry:  

� Amplitude – 9,  

� Speed c.p.m. – 170 

 

                     Obr. č. 16: Třepačka Elphan laboratory shaker type 358 S 

K těmto hodnotám bylo přistoupeno na základě experimentu, předcházejícímu 

vlastní proces loužení (musel být například eliminován vznik sedlin louženého materiálu, 

který se po usazení nepromýval atd.). 

Doba loužení u všech roztoků byla 1, 3, 5, 10 a 24 hodin. Časové úseky byly 

dodržovány přesně tak, aby i v tomto směru byly srovnatelné podmínky. 
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Po uplynutí doby loužení vzorku byly nádoby z třepačky sejmuty a jejich obsah byl 

filtrován přes filtrační papír do vzorkovnic. Po naplnění byla vzorkovnice uzavřena, 

označena a do doby analýzy uskladněna v lednici. Vzorky výluhů byly analyzovány na 

obsah Ti metodou atomové absorpční spektrometrie. 

 

7.1. Výsledky loužení kyselinou chlorovodíkovou (HCl) 

V následujících tabulkách č. 12 - 20 a grafech č. 4, 7 a 10 jsou uvedeny výsledky 

chemického loužení karbonatického jílovce s příměsí analcimu, tufu a bentonitu s HCl. 

7.1.1. Karbonatický jílovec s příměsí analcimu 

                      Tabulka č. 12 : Výsledky chemického loužení 5 % HCl 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     Tabulka č. 13 : Výsledky chemického loužení s 10 % HCl 

 

 

 

5 % HCl 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 595,02 6,33 
3 9400 966,32 10,28 
5 9400 1049 11,16 
10 9400 1445,7 15,38 
24 9400 1855,6 19,74 

10 % HCl 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 1000,16 10,64 
3 9400 1327,28 14,12 
5 9400 1866,84 19,86 
10 9400 2646,1 28,15 
24 9400 2692,16 28,64 
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                 Tabulka č. 14 : Výsledky chemického loužení s 15 % HCl 

 

 

 

 

 
                 Graf č. 4: Výsledky chemického loužení karbonatického jílovce 

s příměsí analcimu s HCl 

 

Z výsledků chemického loužení vyplývá, že, největší účinnost získávání Ti ze 

vzroku karbonatického jílovce s příměsí analcimu byla 55,18 % při použití 15 % HCl a 

době loužení 24 hodin.  

 

15 % HCl 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 1800,1 19,15 
3 9400 2590,64 27,56 
5 9400 3481,76 37,04 
10 9400 4731,96 50,34 
24 9400 5186,92 55,18 
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7.1.2. Tuf 

                          Tabulka č. 15 : Výsledky chemického loužení s 5% HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Tabulka č. 16 : Výsledky chemického loužení s 10 % HCl 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

            Tabulka č. 17 : Výsledky chemického loužení s 15% HCl 

 

 

 

 

5 % HCl 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 1185,8 4,84 
3 24500 1523,9 6,22 
5 24500 1629,25 6,65 
10 24500 1722,35 7,03 
24 24500 1675,8 6,84 

10 % HCl 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 1293,6 5,28 
3 24500 1452,85 5,93 
5 24500 1636,6 6,68 
10 24500 1908,55 7,79 
24 24500 2004,1 8,18 

15 % HCl 

vstup výstup 

Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 1428,35 5,83 
3 24500 1489,6 6,08 
5 24500 1839,95 7,51 
10 24500 2278,5 9,3 
24 24500 2290,75 9,35 
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                       Graf č. 5: Výsledky chemického loužení tufu s HCl 

                                  

Z výsledků chemického loužení vyplývá, že účinnost získávání Ti z tufu byla opět 

nejvyšší při použití více koncentrované kyseliny. Nejvyšší účinnost byla při použití 

15 % HCl a době loužení 24 hodin (9,35 %). 

 

7.1.3. Bentonit 

                       Tabulka č . 18 : Výsledky chemického loužení s 5 % HCl          

 

 

 

 

 

 

5 % HCl 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 518,75 4,15 
3 12500 777,5 6,22 
5 12500 958,75 7,67 
10 12500 1117,5 8,94 
24 12500 1163,75 9,31 
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                    Tabulka č. 19 : Výsledky chemického loužení s 10 % HCl 

 

 

 

 

                         

 

 

           Tabulka č. 20 : Výsledky chemického loužení s 15 % HCl  

 

 

 

 

 

                           

 

10 % HCl 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 665 5,32 
3 12500 811,25 6,49 
5 12500 966,25 7,73 
10 12500 1142,5 9,14 
24 12500 1195 9,56 

15 % HCl 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 738,75 5,91 
3 12500 860 6,88 
5 12500 976,25 7,81 
10 12500 1273,75 10,19 
24 12500 1317,5 10,54 
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                    Graf č. 6: Výsledky chemického loužení bentonitu s HCl 

 

Z výsledků chemického loužení vyplývá, že  účinnost získávání Ti z bentonitu byla 

pro všechny koncentrace HCl podobná. Nejvyšší účinnost získávání Ti však byla opět u 15 

% roztoku HCl a době loužení 24 hodin. 

  

 

 

 

7.2. Výsledky loužení kyselinou dusičnou (HNO3) 

V následujících tabulkách č. 21 – 29 a grafech č. 7, 8 a 9 jsou uvedeny výsledky 

chemického loužení karbonatického jílovce s příměsí analcimu, tufu a bentonitu s HNO3. 
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7.2.1.Karbonatický jílovec 

                            Tabulka č. 21 : Výsledky chemického loužení s 5 % HNO3                       

 

 

 

 

 

 

                             Tabulka č. 22 : Výsledky chemického loužení s 10 % HNO3 

 

 

 

 

                  Tabulka č. 23 : Výsledky chemického loužení s 15 % HNO3 

 

 

 

 

5 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 177,66 1,89 
3 9400 218,08 2,32 
5 9400 145,7 1,55 
10 9400 454,02 4,83 
24 9400 599,72 6,38 

10 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 193,64 2,06 
3 9400 276,36 2,94 
5 9400 576,22 6,13 
10 9400 776,44 8,26 
24 9400 843,18 8,97 

15 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 296,1 3,15 
3 9400 433,34 4,61 
5 9400 991,7 10,55 
10 9400 1636,54 17,41 
24 9400 1942,04 20,66 
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                 Graf č. 7: Výsledky chemického loužení karbonatického jílovce 

s příměsí analcimu s HNO3 

                         

Z výsledků chemického loužení vyplývá, že při loužení karbonatického jílovce 

s příměsí analcimu s HNO3 byla účinnost získávání Ti nejvyšší u 15 % roztoku HNO3 a 

době loužení 24 hodin. 

 

7.2.2. Tuf 

                                          

                                                           Tabulka č. 24 : Výsledky chemického loužení s 5 % HNO3                 

 

 

 

 

5 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 142,1 0,58 
3 24500 188,65 0,77 
5 24500 149,45 0,61 
10 24500 627,2 2,56 
24 24500 681,1 2,78 
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                                                     Tabulka č. 25 : Výsledky chemického loužení s 10 % HNO3 

 

                                                                                                                                                               

      

 

                         

       Tabulka č 26 : Výsledky chemického loužení s 15 % HNO3 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

10 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 203,35 0,83 
3 24500 222,95 0,91 
5 24500 485,1 1,98 
10 24500 916,3 3,74 
24 24500 1134,35 4,63 

15 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 249,9 1,02 
3 24500 276,85 1,13 
5 24500 418,95 1,71 
10 24500 1759,1 7,18 
24 24500 1945,3 7,94 
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                      Graf č. 8: Výsledky chemického loužení tufu s HNO3 

 

Z výsledků chemického loužení tufu vyplývá, že účinnost získávání Ti loužením 

s HNO3 byla nejvyšší opět u nejvyšší koncentrace HNO3 a nejdelší době loužení. 

7.2.3. Bentonit 

                       Tabulka č. 27: Výsledky chemického loužení s 5 % HNO3             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 142,5 1,14 
3 12500 202,5 1,62 
5 12500 353,75 2,83 
10 12500 538,75 4,31 
24 12500 820 6,56 
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                       Tabulka č. 28 : Výsledky chemického loužení s 10 % HNO3 

 

 

 

 

                      

            Tabulka č. 29 : Výsledky chemického loužení s 15 % HNO3 

 

 

 

 

 

 

 

10 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 3272,5 26,18 
3 12500 3772,5 30,18 
5 12500 4403,75 35,23 
10 12500 4696,25 37,57 
24 12500 5031,25 40,25 

15 % HNO3 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 5313,75 42,51 
3 12500 5725 45,8 
5 12500 5907,5 47,26 
10 12500 6195 49,56 
24 12500 6402,5 51,22 
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                    Graf č. 9: Výsledky chemického loužení bentonitu s HNO3 

 

Z výsledků chemického loužení vyplynulo, že účinnost získávání Ti z bentonitu 

loužením s HNO3 byla opět nejvyšší při použití 15 % HNO3 a doby loužení 24 hodin. 

 

 

 

7.3. Výsledky loužení s hydroxidem sodným (NaOH) 

V následujících tabulkách č. 30 – 38 a grafech č. 10, 11 a 12 jsou uvedeny výsledky 

chemického loužení karbonatického jílovce s příměsí analcimu, tufu a bentonitu s NaOH. 
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7.3.1. Karbonatický jílovec 

                       Tabulka č. 30 : Výsledky chemického loužení 5 % NaOH                

 

 

 

 

 

   

                      Tabulka č. 31 : Výsledky chemického loužení s 10 % NaOH 

 

 

 

 

           Tabulka č. 32 : Výsledky chemického loužení s 15 % NaOH 

 

 

 

 

5 % NaOH 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 156,04 1,66 
3 9400 282,94 3,01 
5 9400 360,96 3,84 
10 9400 381,64 4,06 
24 9400 392,92 4,18 

10 % NaOH 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 187,06 1,99 
3 9400 272,6 2,9 
5 9400 334,64 3,56 
10 9400 458,72 4,88 
24 9400 560,24 5,96 

15 % NaOH 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 9400 266,96 2,84 
3 9400 293,28 3,12 
5 9400 532,04 5,66 
10 9400 736,96 7,84 
24 9400 766,1 8,15 



Bc. Michal Císař 

Možnosti získávání titanu chemickým loužením z doprovodných surovin při těžbě 

hnědého uhlí 

2008/2009      - 50 - 

  

 

                    Graf č. 6: Výsledky chemického loužení karbonatického jílovce 

s příměsí analcimu s NaOH 

 
 

Z výsledků chemického loužení vpylynulo, že nejvyšší účinnost získávání Ti 

z karbonatického jílovce s příměsí analcimu byla při použití 15 % NaOH a době loužení 24 

hodin. 

 

 

7.3.2. Tuf 

                     Tabulka č. 33 : Výsledky chemického loužení s 5 % NaOH                 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 % NaOH 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 105,35 0,43 
3 24500 284,2 1,16 
5 24500 460,6 1,88 
10 24500 492,45 2,01 
24 24500 529,2 2,16 
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                   Tabulka č. 34 : Výsledky chemického loužení s 10 % NaOH 

 

 

 

                       

                           

         Tabulka č. 35 : Výsledky chemického loužení s 15 % NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

10 % NaOH 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 245 1 
3 24500 338,1 1,38 
5 24500 480,2 1,96 
10 24500 646,8 2,64 
24 24500 732,55 2,99 

15 % NaOH 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 24500 450,8 1,84 
3 24500 492,45 2,01 
5 24500 651,7 2,66 
10 24500 953,05 3,89 
24 24500 999,6 4,08 
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Graf č. 9: Výsledky chemického loužení tufu s NaOH 

 

Z výsledků loužení tufu s NaOH je patrné, že větší účinnost získávání Ti byla u tufu 

louženého s NaOH o vyšší koncentraci a delší době loužení. 

7.3.3. Bentonit 

                                                       Tabulka č. 36 : Výsledky chemického loužení s 5 % NaOH                  

 

 

 

 

 

 

 

5 % NaOH 

vstup výstup 

Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 355 2,84 
3 12500 415 3,32 
5 12500 620 4,96 
10 12500 705 5,64 
24 12500 735 5,88 
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                                                   Tabulka č. 37 : Výsledky chemického loužení s 10 % NaOH 

 

 

 

 

                              

      Tabulka č. 38 : Výsledky chemického loužení s 15 % NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % NaOH 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 377,5 3,02 
3 12500 442,5 3,54 
5 12500 577,5 4,62 
10 12500 613,75 4,91 
24 12500 620 4,96 

15 % NaOH 

vstup výstup 
Účinnost 
získávání 

Ti 
Čas 

ppm ppm % 
1 12500 485 3,88 
3 12500 532,5 4,26 
5 12500 613,75 4,91 
10 12500 670 5,36 
24 12500 672,5 5,38 
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Graf č. 10: Výsledky chemického loužení s NaOH 

 

Z výsledků loužení bentonitu s NaOH je patrné, že na rozdíl od ostatních vzorků 

loužených stejnou kyselinou a za stejnou dobu, je nejvyšší účinnost získávání Ti u 

koncentrace 5 % a doby loužení 24 hodin. 

 

8. Shrnutí výsledků 

 

Při porovnání výsledků loužení ve všech kyselinách, koncentracích a dobách 

loužení vyplynulo, že účinnost získávání Ti byla největší u vysokých koncentrací kyselin a 

delší době loužení. Jedinná vyjímka byla u loužení bentonitu s NaOH, kdy se největší 

účinnosti získávání Ti dosáhlo při koncentraci 5 % NaOH po dobu 24 hodin. 
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Graf č. 11: Porovnání účinnosti získávání Ti loužením v 15 % HCl 

Největší účinnost získávání Ti loužením v 15 % HCl byla u vzorku karbonatického 

jílovce s příměsí analcimu, kdy bylo vylouženo 55,18 % Ti. U bentonitu byla účinnost 

získávání Ti 10,54 %. Nejnižší účinnost získávání Ti loužením byla při použití 15 % HCl u 

vzroku tufu, kde dosáhla hodnoty 9,35 %. 

 

   

Graf č. 12: Porovnání účinnosti získávání Ti loužením v 15 % HNO3 



Bc. Michal Císař 

Možnosti získávání titanu chemickým loužením z doprovodných surovin při těžbě 

hnědého uhlí 

2008/2009      - 56 - 

  

 

 

Účinnost získávání Ti loužením v 15 % HNO3 byla největší u vzorku bentonitu, 

kdy bylo dosaženo výsledku 51,22 %. U karbonatického jílovce s příměsí analcimu byla 

účinnost získávání Ti 20,66 %. Nejnižší účinnost získávání Ti byla při použití 15 % HNO3 

u vzorku tufu, kde dosáhla hodnoty 7,94 %. 

 

 

Graf č. 15: Porovnání účinnosti získávání Ti loužením v 15 % NaOH 

 

Účinnost získávání Ti loužením v 15 % NaOH byla největší u vzorku 

karbonatického jílovce s příměsí analcimu, kde bylo dosaženo výsledku 8,15 %. U 

bentonitu byla účinnost získávání Ti 5,38 %. Nejnižší účinnost získávání Ti působením 15 

% NaOH byla u tufu, kde dosáhla hodnoty 4,08 %. 



Bc. Michal Císař 

Možnosti získávání titanu chemickým loužením z doprovodných surovin při těžbě 

hnědého uhlí 

2008/2009      - 57 - 

  

 

9. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo ověření možností získávání titanu chemickým 

loužením z doprovodných surovin při těžbě hnědého uhlí.  

V první fázi experimentů byly vzorky podrobeny silikátovým a mineralogickým 

rozborům, byla zpracována zrnitostní analýza. Z výsledků této první fáze experimentů lze 

určit, že vzorky použité k experimentům jsou velmi chudé na minerály obsahující titan.  

Podle silikátového rozboru byl nejvyšší obsah TiO2 u vzorku bentonitu, a to 2,91 %. 

Z mineralogického rozboru vyplynulo, že největší procentuální zastoupení minerálů 

obsahujícíhc titan bylo u vzorku tufu, který obsahoval 8,76 %  anatasu (TiO2). Vybrané 

vzorky mají alumosilikátovou matrici sedimentárního a sopečného původu s výrazným 

projevem desulfatace. Zkoumané vzorky obsahují skupinu jílových minerálů (smektit, illit, 

montmorillonit), křemen a amorfní fázi s analcimickou příměsí křemene, muskovitu, 

anatasu, živce a sideritu. 

Z výsledků zrnitostní analýzy vyplynulo, že vzroky karbonatického jílovce 

s příměsí analcimu a tufu jsou hruborzrnými vzorky. U karbonatického jílovce s příměsí 

analcimu a tufu se nejčastěji vyskytovala zrnitostní třída +5 mm. Zatímco ve vzorku 

bentonitu se nejčastěji vyskytovala zrnitostní třída 1-2 mm. 

V druhé fázi experimentů byly tyto vzorky louženy v HCl, HNO3 a NaOH o 

koncetracích 5, 10 a 15 % po dobu 1, 3, 5, 10 a 24 hodin. Nejvyšší účinnosti získání titanu 

se podařilo docílit u vzorku karbonatického jílovce s příměsí analcimu při použití 15 % 

HCl po dobu 24 hodin, a to 55,18 %. Podobně vysoká účinnost získání titanu byla už jen u 

vzorku bentonitu při použití 15 % HNO3 po dobu 24 hodin, a to 51,22 %. U většiny 

ostatních vzorků bylo dosaženo velice nízké účinnosti získání titanu, a to menší než 10 %. 
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Z výsledků obou fází experimentů vyplynulo, že účinnost získávání titanu loužením 

kyselinami byla u určitých vzorků celkem vysoká, ale obsah minerálů, obsahujících titan je 

velice nízký. Aplikace chemického loužení na vybrané druhy jílů v podmínkách ČR by 

byla velmi složitá a tudíž i ekonomicky nevýhodná. 
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