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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá zpracováním odpadních RTG snímků hydrometalurgickou cestou 

s možností zpětného získávání stříbra. V první části diplomové práce je uvedeno složení a 

vznik fotomateriálu resp. RTG snímků včetně platné legislativy pro nakládání s tímto odpadem 

a obecné vlastnosti stříbra. V druhé části diplomové práce se pojednává o různých metodách 

recyklace odpadních RTG snímku. V další části této práce je uvedeno experimentální zkoušení 

hydrometalurgickou cestou pro získávání stříbra z RTG snímků s maximální výtěžností, 

v experimentální části jsou zahrnuty postupy pozorování snímků na mikroskopu a úpravy 

snímků před samotným loužením. Jako poslední část diplomové práce je uveden popis loužení 

v různých roztocích, u každého loužení jsou znázorněny výsledky měření se závěry a 

vyhodnocení využití zkoušených loužících roztoků. 

Klíčová slova: stříbro; RTG snímky; hydrometalurgická cesta; loužení 

 

ABSTRACT 

This dissertation consider process of outlet X-Ray films by hydrometallurgy process 

with possibility to get silver back. Composition and inception of photo or X-Ray films are 

mentioded in the first part of the dissertation. Also valid legislature for treat with this trash and 

common properities of silver are mentioned there. Differently methods of recycling of X-Ray 

films are mentioned in second part this dissertation. Experimental test of hydrometallurgy 

process for get silver from X-Ray films whit maximum yield is mentioned in the next part. 

Procedure of observation by microscope and set-up of pictures before leaching can also be 

founded  here. Description of leaching in a different solutions, with effect of observation and  

result and evaluation of usage of all tested leaching solutions are mentioned as the last part of 

this dissertation. 

Keys word: silver; X-Ray films; hydrometallurgy process; leaching 
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1 Úvod 
 

I přes modernizaci v odvětví RTG snímkování (digitalizace snímků) jsou 

rentgenové snímky v současné době stále nejčastěji používaným materiálem pro zobrazení 

rentgenovaných částí těla. Po určité době archivace (5 let) jsou snímky jako nebezpečný 

odpad předány pro další zpracování. Díky vysokému obsahu stříbra ve snímcích je tento 

odpad zpracováván loužením nebo spalováním pro jeho zpětné získávání. Loužením se dají 

RTG snímky zpracovávat pomocí různých loužících roztoků. Loužení se provádělo pro 

zjištění maximální výtěžnosti Ag, vyloučeného do roztoku. Při našich experimentech byla 

využita thiomočovina, thiosíran sodný a pyrosiřičitan sodný s přídavkem různých 

oxidovadel. V teoretické části DP jsou pak popsány možné postupy zpracování snímků, 

vlastní snímkování, složení rentgenů a obecný popis získávaného kovu, stříbra.   

Řadu informací i podkladů ke zpracování diplomové práce jsem čerpala ze své 

vlastní zkušenosti i z poznatků získaných z dosavadního studia. 
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2 Historie fotofilmu 

Fotochemické reakce jsou látkové přeměny, které probíhají působením světla. 

Jednou z nejdůležitějších fotochemických reakcí je fotosyntéza. K fotografickému 

zobrazení se používá reakce, která se nazývá fotolytický rozklad halogenidů (chloridu, 

bromidu nebo jodidu) stříbrných na kovové stříbro a volné halogeny. 

V roce 1839 zjistil Francouz L. J. M. Daguerre a nezávisle po něm Angličan W. H. 

Fox Talbot, že vrstvy chloridu nebo jodidu stříbrného stačí osvětlovat kratší dobu, jestliže 

se k získání výsledného obrazu použije dostatečné chemické zpracování (tzv. vyvolání). 

V dnešní době stačí pro vznik obrazu jen velmi krátká doba osvícení fotofilmu [1]. 

2.1 Základní pojmy 

 Základem vzniku obrazu je fyzikálně chemická změna halogenidu stříbrného 

(obsaženého v želatinové vrstvě fotofilmu), která se označuje jako vznik latentního 

(skrytého) obrazu. 

 Redukce osvětlených halogenidů stříbrných se nazývá vyvolání. Převádění 

neosvětleného halogenidu na rozpustné sloučeniny se nazývá ustalování. Po ukončení 

vyvolání se získají trvalé, na světle stálé negativy nebo pozitivy[1].  

2.2 Vznik fotografie 

Postup vzniku fotografie se jednoduše shrnuje do šesti kroků: 

• vznik latentního obrazu (fotochemická přeměna halogenidu stříbrného, 

obsaženého v želatině fotofilmu); 

• vyvolání (redukce exponovaného halogenidu stříbrného); 

• ustalování (stabilizace neexponovaného halogenidu); 

• vypírání (odstranění thiosíranu stříbrného – meziproduktu ustalování); 

• vznik negativu (vyvolaný negativní fotofilm); 

• stejný postup se uskutečňuje pro vznik pozitivu. 
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2.3 Složení fotofilmu 

 U fotofilmu je základem světlocitlivá vrstva, tvořená želatinou, ve které jsou těžko 

rozpustné halogenidy stříbrné. V krystalu bromidu stříbrného je okolo každého kationtu 

Ag+ šest aniontů Br – a okolo každého aniontu Br – šest kationtů Ag+. Pokud jsou všechna 

místa v krystalové mřížce zaplněna, jsou náboje vyrovnány. Je-li však některá poloha 

neobsazená nebo obsazená cizím iontem, např. S2-, vzniká tzv. mřížková porucha. Taková 

místa mají zásadní vliv na citlivost fotografického materiálu [1]. 

 Světelná energie působí na krystal halogenidu stříbrného tak, že umožní odtržení 

jednoho elektronu z bromidového aniontu: 

Br -1 ---světelná energie---› Br + e -1                                                                                (1) 

 Atom bromu buď reaguje s jinou látkou (např. se želatinou citlivé vrstvy), nebo se 

sloučí s jiným atomem bromu a vytvoří molekulu Br2 , která se vypaří do okolí: 

2 Br -----› Br2                                                                                                                              (2)  

V krystalové mřížce vzniká přebytek elektronů. Ty se rychle slučují se stříbrnými 

kationty, čímž vzniká atomární kovové stříbro: 

Ag +1 + e -----› Ag                                                                                                             (3) 

 Celý fotolytický rozklad halogenidu stříbrného lze popsat rovnicí: 

2 AgBr -----› 2 Ag + Br2                                                                                                   (4) 

 Působí – li světlo na halogenid stříbrný dlouho, atomy stříbra se shlukují a můžeme 

pozorovat černání materiálu [1]. 
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3 Manipulace s RTG snímky 

 
Rentgenové snímky se posuzují jako odpad, dále se snímky mohou archivovat a 

skartovat nebo se mohou dodatečně digitalizovat. 

3.1 RTG snímky jako odpad 

Rentgenové snímky, odpadní ustalovací roztoky a rentgenové filmy, nalezneme 

v katalogu odpadů v kategorii – Odpady z fotografického průmyslu (tab. 1) pod číslem 09 

01 00 dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001Sb., kterou stanoví Katalog odpadů, ve 

znění vyhlášky č. 374/2008 Sb. s účinností od 1. Listopadu 2008. V následující tabulce 

jsou obsaženy všechny odpady z fotografického průmyslu [2] 

 

 

 

 

       Kód        Kategorie Název 
09 - Odpady z fotografického průmyslu 
09 01 - Odpady z fotografického průmyslu 
09 01 01 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů 
09 01 02 N Vodné roztoky vývojek ofsetových desek 
09 01 03 N Roztoky vývojek v rozpouštědlech 
09 01 04 N Roztoky ustalovačů 
09 01 05 N Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů 
09 01 06 N Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického 

odpadu v místě jeho vzniku 
09 01 07 - Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 
09 01 08 - Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo 

sloučeniny stříbra 
09 01 10 - Fotoaparáty najedno použití bez baterií 
09 01 11 N Fotoaparáty najedno použití obsahující baterie uvedené 

pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 
09 01 12 - Fotoaparáty najedno použití obsahující jiné baterie 

neuvedené pod číslem 09 01 11 
09 01 13 N Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku 

neuvedený pod číslem 09 01 06 
09 01 99 - Odpady jinak blíže neurčené 

Tab. 1 Odpady z fotografického průmyslu [4] 
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3.2 Dodatečná digitalizace 

Rentgenové snímky se mohou 

někdy dodatečně digitalizovat (obr. 1) 

pomocí bubnového nebo plošného 

skeneru. Tím dochází k jejich ukládání 

v elektronické podobě a dodatečná úprava. 

Nevýhodou klasických filmů je malý 

dynamický rozsah, který vyžaduje 

poměrně přesné stanovení expozice. 

Digitální systémy se zatím jen přibližují 

rozlišovací schopnosti rentgenových 

filmů. Dodatečná digitalizace (skenování) 

vyžaduje kvůli požadavků na čtení vysokých hustot speciální konstrukci skeneru – obraz je 

snímán bod po bodu laserovým paprskem (He-Ne) nebo prosvětlován intenzivním 

světelným zdrojem a snímán řádkovým snímačem [2]. 

3.3 Archivace a skartace RTG snímků 

Rentgenové snímky se po jejich vzniku ukládají do archivu. Jejich skartace se řídí 

Vyhláškou o zdravotnické dokumentaci č.385/2006 Sb. Tento skartační úřad upravuje 

postup zdravotnických zařízení při vyřazování zdravotnické dokumentace nepotřebné 

nadále k poskytování zdravotní péče a při posuzování její trvalé hodnoty. Skartace se 

provádí jednou za rok. U rentgenových snímků je skartační lhůta 5 let od ukončení 

posledního vyšetření pacienta pokud neslouží k výukovým nebo vědeckým účelům [3]. 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Bubnový skener [5] 
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4 Stříbro 

Jelikož je stříbro hlavním produktem recyklace rentgenových snímků, proto se jím 

budeme podrobněji zabývat v následujících kapitolách. 

4.1  Fyzikální a chemické vlastnosti, využití, sloučeniny, výroba 

• Fyzikální a chemické vlastnosti 

Základní fyzikální a chemické vlastnosti (tab. 2), jsou uvedeny v tabulce níže, dále 

pod tabulkou jsou uvedeny další vlastnosti stříbra. 

 

Atomové číslo 47 

Atomová hmotnost 107,87 g/mol 

Elektronegativita 1,9 

Hustota 10,5 g/cm3 

Bod tání 9620C 

Bod varu 22120C 

 

Stříbro je téměř bílý, lesklý, měkký, velmi tažný, poddajný kov. Je to výborný 

vodič tepla a elektrické energie, má nejvyšší elektrickou vodivost ze všech kovů. Stříbro ve 

sloučeninách je téměř ve všech případech monovalentní, v přírodě se vyskytuje v čistě 

formě nebo v rudách, v přirozeném prostředí se stříbro vyskytuje především ve formě 

sulfidu stříbrného. Neoxiduje se na vzduchu, ale reaguje se sirovodíkem přítomným ve 

vzduchu, se kterým tvoří sulfid stříbrný. Kovové stříbro je ve vodě nerozpustné, ale 

například sloučenina dusičnanu stříbrného je ve vodě rozpustná [6].  

 

 

 

Tab. 2 Základní fyzikální a chemické vlastnosti 
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• Sloučeniny stříbra 

Některé sloučeniny stříbra jsou extrémně fotosenzitivní a jsou stabilní na vzduchu a 

vodě.  Kovové stříbro je nerozpustné ve vodě, ale například dusičnan stříbrný (AgNO3), je 

rozpustný ve vodě.  V přirozeném prostředí se stříbro vyskytuje především ve formě 

sulfidů (Ag2S).  Stříbro ochotně tvoří sloučeniny s antimonem, arsenem, selenem, telurem. 

U některých sloučenin stříbra hrozí nebezpečí výbuchu a to například u šťavelanu 

stříbrného (Ag2C2O4), acetylidu stříbrného (Ag2C2) nebo azidu stříbrného (AgN3) [7].  

• Výroba 

  Z bohatých a středně bohatých rud se stříbro vyrábí pyrometalurgickými procesy, a 

to jeho koncentrací do olova (dostaneme tzv. stříbrnaté olovo) nebo do mědi (stříbrnatá 

měď). Neobsahuje-li ruda dostatečné množství jednoho nebo druhého kovu, tak se 

používají hydrometalurgické procesy (amalgamací, elektrolýzou) nebo se různé metody 

kombinují [8]. 

4.2 Užití a spotřeba stříbra 

• Užití stříbra 

Mezi hlavní spotřebitelé stříbra patří fotografický, elektrotechnický a elektronický 

průmysl. Další využití stříbra je ve šperkařství, k výrobě příborů a zrcadel. 

V elektrotechnickém průmyslu se používá například v tištěných obvodech, v elektrických 

kontaktech nebo pro výrobu slitin k tvrdému pájení a výrobu pájek.  

 Je ideální pro použití jako katalyzátor při oxidačních reakcích.  Jiné aplikace jsou 

v lékařství [6]. 

• Spotřeba stříbra 

Světová spotřeba stříbra v roce 2004 v milionech trojských uncí je následující:  

� průmyslové využití 367,1; 

� výroba šperků a jiného zboží 247,5; 

� fotografickéhý průmysl 181,0; 

� mince a medaile 41,1. 
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 Spotřeba stříbra ve fotografickém průmyslu v posledních letech klesla o 5%.  

Pokles je spojen s rozvojem digitální fotografie.  Poptávka po tradičních fotografických 

materiálech je podporována ze strany Číny, ve kterém došlo k 6% nárůstu v roce 2004.   

Světová poptávka po fotografickém průmyslu stříbra poklesl o 6%, na 181 mil. trojských 

uncí.  Poptávka po průmyslových podnikách na zpracování stříbra vzrostla o 5% na 367,1 

mil. trojských uncí v roce 2004 [9]. 

4.3 Těžba, ložiska a ceny stříbra  

• Světová těžba 

Celkový obsah stříbra v zemské kůře je 0,07 ppm, světové zásoby jsou min. 270 

tisíc tun a zdroje min. 570 tisíc tun. Světová těžba stříbra pro rok 2004 (tab. 3) je uvedena 

níže v tabulce. Na těžbě se také podílely další státy (obr. 2) [10].  

 

 

 

 

 

 

 

Stát Peru Mexiko Čína Austrálie Chile 

Těžba Ag [t] 3060 2700 2450 2240 1360 

Tab. 3 Světová těžba stříbra pro rok 2004 [10] 
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Pouze asi 17 % stříbra bylo získáno z těžby a úpravy stříbrných rud. Větší část 

představoval vedlejší produkt z úpravy měděných (27 %), olovnato-zinkových (41 %) 

a zlatonosných rud (15 %). Těžené stříbro pokrývalo asi 60 % celkové spotřeby [12].  

• Těžba v ČR 

V České republice se již stříbro netěží, ale podstatný podíl zásob Ag v ČR byl v 

Horním Benešově 8 - 20 ppm Ag, Zlaté Hory - východ 15 ppm Ag, Horní Město 15 - 22 

ppm Ag, Kutná Hora 30 - 50 ppm Ag. Část stříbra byla dříve získávána těžbou bohatých 

polymetalických rud Pb-Zn (58 - 70 ppm Ag) a U-Ag (ušlechtilé rudy včetně ryzího Ag 

s obsahy cca 480 ppm Ag) na příbramském uran-polymetalickém ložisku až do útlumu 

prací počátkem devadesátých let.  

Obr. 2 Hlavní producenti stříbra [11] 
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Řada dnes opuštěných ložisek Pb-Zn-Ag rud a ložisek pětiprvkové formace 

v historických revírech (Kutná Hora, Jihlava, Příbram, Jáchymov, Stříbro) byla v minulosti 

významným zdrojem evropského stříbra a představuje klasické ložiskové typy [12]. 

• Ložiska 

K 31. 12. 2005 je evidováno 8 ložisek s nebilančními zásobami 533 tun (obr. 3) 

V současnosti se již stříbro na území ČR netěží [10]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Ložiska výskytu stříbra v ČR [10] 
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• Čistota stříbra 

Ryzost stříbra (obr. 4) vyjadřuje podíl drahého kovu ve slitině a uvádí se v 

tisícinách obsahu kovu. Například tzv. sterlingové stříbro (nejčastější slitina) obsahuje 92,5 

% Ag (stříbra) jeho ryzost tedy je 925/1000. Ryzí stříbro je tvrdší než zlato [13]. 

Sterlingové stříbro je slitina stříbra s ryzostí 925/1000. Tato slitina stříbra je 

nejčastěji používána k výrobě stříbrných šperků a ostatních produktů ze stříbra [13]. 

 

 

• Ceny 

Na světovém trhu se kotuje pouze cena ryzího kovu 99,9 % Ag a to v GBp nebo 

USc/troy oz. v historii kotované průměrné ceny v období od roku 1880 (London 

Brokers&apos; Official Yearly Average Prices) byla zaznamenána nejvyšší cena v roce 

1980 - 905,2 GBp/troy oz [12]. 

Vývoj průměrné roční ceny stříbra od roku 1985 až 2008 (obr. 5) v USc/troy oz. je 

uveden v grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Užívané české puncovní značky pro stříbrné zboží [14] 
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Cenové výkyvy stříbra na světovém trhu jsou výslednicí řady vlivů, mj. vlivů 

politických a spekulativních, obdobně jako je tomu u ostatních drahých kovů [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Graf vývoje ceny stříbra od roku 1985 do roku 2008 [15]. 
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5 Výroba stříbra z primárních a druhotných surovin 

Zpracování je znázorněno ve zjednodušeném schématu níže (obr. 6), toto schéma je 

obecné pro zpracování všech druhů  primárních a druhotných surovin [16]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.1 Pyrometalurgické procesy 

            Stříbro je kov, který doprovází zejména sulfidické rudy a při jejich zpracování se 

dostane do základního kovu jako doprovodný prvek. Stříbro je obsaženo také v některých 

měděných rudách, které se oddělí elektrolyticky tak, že se měď vyloučí na katodě a stříbro 

zůstane v kalu, který se dále zpracovává [8]. 

Dále stříbro doprovází olovo v rudách a při jejich zpracování se dostane do 

surového olova jako průvodní kov. Stříbro se ze surového olova může získávat několika 

způsoby: starším pochodem - patinzonováním, nebo nejčastěji používaným procesem 

parkesováním [8]. 

 

 

 

PRODUKT 

Primární surovina 
Ruda, koncentrát 

Druhotná surovina 
Kovonosné odpady 

drcení 
mletí 
třídění 

obohacování 
kalcinace 
pražení 

aglomerace 

 
třídění 
dělení 

odtavování 
odizolování 
aglomerace 

metalurgické zpracování 

pyrometalurgické kombinované hydrometalurgické 

Obr. 6 Obecné zpracování všech druhů primárních a druhotných 

surovin [16] 
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5.1.1 Parkesování 

Nejběžnější a nejpoužívanější způsob získávání stříbra z olova (obr. 7) se zakládá 

na tom, že stříbro vytvoří se zinkem kovové sloučeniny, které mají vyšší teplotu tavení a 

menší měrnou hmotnost než olovo, což znamená, že vyplavou na povrch lázně. Přidáním 

zinku do stříbrnatého olova vznikne zinečnatostřibrnatá pěna, obsahující malé množství 

olova. Zbylá tavenina v sobě rozpouští část zinku, který se dodatečně odstraňuje oxidací. 

Parkesování probíhá v železných kotlích o obsahu až 200 t, průměru až 5 m a hloubce 1,5 

m. Před parkesováním se musí olovo odmědit a rafinovat (pouze antimon do obsahu 0,7 % 

parkesování neporušuje). 

 

 

 

 

          

Obr. 7 Zpracování Pb  a fotomateriálu [20] 
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Do stříbrnatého olova, zahřátého asi na 500°C, se přidává kovový zinek ve dvou 

dávkách, podle obsahu stříbra v olovu, v množství 1,2 až 2,5 % hmotnosti olova. Do 

taveniny se zinek zamíchá např. Howardovým mísidlem. Jeto vrtule otáčející se v 

plechovém válci, která tlačí z horní části lázně ke dnu kotle zinek o menší měrné 

hmotnosti. Ochlazením asi na 350 °C se vyloučí pěna, která se ručně sbírá železnými 

dírkovanými sběračkami. První malá přísada zinku (asi 0,6 % Zn) nasytí olovo a váže 

zbytek mědi, kobaltu a niklu, popř. přítomné zlato a platinu, ale v podstatě žádné stříbro. 

Proto je parkesované olovo nejen lépe odstříbřeno (na 0,000 5 Ag) než patinzonované 

(0,001 až 0,002 % Ag), ale i lépe odměděno. Po stažení první pěny, v podstatě bez stříbra, 

se olovo opět zahřeje a přidá se druhá, větší dávka zinku, kterou se pohltí podstatná část 

stříbra. 

            Přebytečné, mechanicky vázané olovo v pěnách se odstraňuje buď vycezováním při 

teplotě asi 600 °C v menším kotlíku, nebo lisováním Howardovým lisem. Vylisovaná pěna 

obsahuje 5 až 7 % stříbra a podrobuje se destilačnímu zahřívání v grafitových retortách. 

Tím se oddestiluje zinek, který se částečně zachytí v kondenzační předloze, takže skutečná 

spotřeba zinku je menší (max. 1 % hmotnosti vsázky). Zbylá stříbrná slitina o obsahu až  

55 % Ag se zpracuje "sháněním". 

            Při "shánění" se olovo spaluje dmýcháním vzduchu na kysličník, tzv. klejt, kdežto 

stříbro a zlato zůstanou beze změny v tavenině. "Shánění" probíhá buď v tzv. německé 

kruhové sháněcí peci s pevnou nístějí a odstranitelnou klenbou, nebo v tzv. anglické 

obdélníkové sháněcí peci s pojízdnou nístějí a plochou klenbou. Hutnické pochody jsou v 

obou pecích stejné. Obsah pecí je na 600 až 1200 kg stříbra, teplota bývá 1000 až 1 100 

°C. Získá se surové stříbro, které se musí dále rafinovat. Klejt zpočátku neobsahuje žádné 

stříbro, postupně se však stříbrem obohacuje a je třeba jej redukovat [8]. 
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� Anglická pec 

Kapacita vany je cca 1 500 

kg stříbra. Rozměry pece: délka 5 

m, šířka 2,5 m, výška 2,5 m. 

Anglická pec (obr. 8) slouží 

ke shánění - kupelaci stříbra, při 

teplotě vyšší než je teplota tavení 

olověného klejtu (833°C), max. 

1200oC. V olověné tavenině se 

taví suroviny obsahující stříbro, 

zlato, palladium a platinu, které se 

koncentrují do tzv. bohatého olova 

a dále až do fáze surového stříbra. 

 Anglická pec je typem plamenné pece s velkým povrchem oproti malé hloubce taveniny 

pro lepší účinnost oxidačního tavení. Obdélníková nístěj (na rozdíl od kruhové tzv. 

Německé pece) je vyjímací, opatřena podvozkem. Pec i nístěj jsou vyzděny magnezitovým 

zdivem. Odtahová komora, kanál a komín zdivem šamotovým. Pec je opatřena dvěma 

automatickými středotlakými hořáky, určenými na spalování směsi zemního plynu + 

vzduchu. Oxidační atmosféra v peci je zajišťována kyslíkem, který je dmýchán na povrch 

taveniny do pece přes jednu výfučnu dle technologické potřeby. Pec je opatřena dvěma 

otvory, sázecím a vylévacím. Pec je doplněna karuselem s kokilami na ruční odlévání anod 

[18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Anglická pec [17] 
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5.1.2 Získávání stříbra z anodových kalů 

Elektrolytická rafinace měděných anod tvoří kaly, jejichž složení je závislé na 

vsazovaném materiálu a použitých pochodech v hutní výrobě mědi. Anodové kaly obsahují 

obvykle značná množství stříbra, zlata a platinových kovů [19]. 

 

Odstraňování Cu a Ni                                
 
Autokláv 
 
 
                                                              kyslík                     pára 
  Nádrž se signalizací                    SO2 
 

 

 

 

Te-nádrž           
    

            

            

            

        Cu    

           čištění roztoku 
Rekuperace  selenu                 SO2                                                                                 

                                                                                                           Cu2Te 
Pražící pec na selen                             O2 

                                                

  
 
Nádrž na vysrážení selenu                            99,5 % Se 
                      kal po odstranění Se       

Tavení kalu 

Zavážecí zařízení 

Rotační pec s horním dmýcháním kyslíku                primární struska do tavby Cu nebo prodej    
 
Rekuperace Ag                                           Dorův  kov                      99,99 %  Ag 
Elektrolýza Ag 
 
Rekuperace Au a Pt kovů                           usazenina zlata 
         zlatý písek    
Loužení a srážení Au a Pt kovů                   99,99 %Au
          houba kovové Pt 
Kapalná HCl 

 

 

 Obr. 9 Získávání stříbra z anodových kalů [19] 
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5.1.3 Rafinace 

Anody se rafinují v elektrolyzérech (obr. 10) typu Moebius nebo Balbach-Thum za 

použití titanových nebo nerezových ocelových katod v  okyseleném elektrolytu dusičnanu 

stříbrného. Stejnosměrný proud mezi elektrodami způsobuje, že stříbrné ionty, uvolněné 

z anody migrují a ukládají se jako krystaly stříbra na katodách. Krystalky se nepřetržitě 

z katod shrnují, odstraňují z elektrolyzérů nádob, filtrují a propírají. Kaly z elektrolyzéru se 

zpracovávají kvůli obsahu Au a platinových kovů 

 

Krystaly stříbra se mohou tavit v kelímkové peci a odlévat po tavbách do 

obchodovatelných forem nebo jako zrna pro následné válcování. Mohou se plynule odlévat 

jako obchodní ingoty k dalšímu válcování na plechy a páskovinu. Stříbro se také odlévá do 

kruhových slitků pro lisování do tyčí k následnému tažení drátu. 

Stříbro vyráběné tavením a vysoce jakostní stříbrné zbytky z továrního zpracování 

se mohou rafinovat rozpouštěním v kyselině dusičné. Vzniklý roztok se čistí buď 

rekrystalizací jako dusičnan stříbrný, vhodný pro využití ve  fotografickém průmyslu nebo 

elektrolýzou na čisté stříbro k tavení a odlévání do stříbrných prutů [19].  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10 Elektrolyzér [20] 
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5.1.4 Rafinace stříbra  

            Po "shánění" obsahuje kovové stříbro asi 99 % Ag, zbytek tvoří olovo a měď. 

Suchou cestou se stříbro rafinuje dvojím oxidačním tavením, kdy se okysličí a odstraní 

olovo. Aby se získalo co nejčistší stříbro, přidává se při první rafinaci do roztaveného 

stříbra malé množství olova, čímž se odstraní i poslední zbytek mědi a jiných nečistot. Na 

konci druhé rafinace se stříbro odkysličuje dřevěným uhlím a tavenina se odlévá buď do 

forem, nebo do vody, přičemž vznikají granuly. Rafinací se získává stříbro čistoty 99,9 %. 

 

            Elektrolyticky se stříbro rafinuje jen tehdy, obsahuje-li zlato nebo platinu. Jako 

elektrolytu se používá 1 až 3% roztoku dusičnanu stříbrného okyseleného 0,5 až 1 % volné 

kyseliny dusičné. Katodou je stříbrný plech, anody jsou zavěšeny v plátěných pytlících, ve 

kterých se zachycují kaly zlata, platiny, jiných drahých kovů a zbytky anod. Jehlicovité 

krystaly stříbra na katodě se stále odlamují dřevěnými lištami. Množství energie 1 kWh 

vyloučí asi 2,2 kg stříbra [8]. 

5.2 Hydrometalurgické procesy 

Podstatou hydrometalurgických pochodů je převedení kovů do výluhů ve formě 

rozpustných solí. Hlavním technologickým uzlem hydrometalurgických procesů bývá 

většinou kyselé, zásadité nebo amoniakální loužení už roztříděných materiálů. Získané 

výluhy jsou zpracovány na kov nebo chemický koncentrát celou řadou postupů jako je 

cementace, precipitace, destilačním srážením, iontová výměna, extrakce, a extrakční 

elektrolýza [16]. 

Mezi výhody hydrometalurgických metod patří: 

• možnost zpracovávat chudé i bohaté materiály; 

• procesy probíhají při nízkých teplotách; 

• dosažení vyšší výtěžnosti než u pyrometalurgických metod zpracování a 

menší ztráta ušlechtilých kovů; 

• nízké provozní náklady a spotřeba energie; 

• lepší možnost ochrany životního prostředí. 
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Nevýhody těchto postupu jsou: 

• nízká životnost zařízení vzhledem k používání agresivních chemikálií; 

• používání drahých konstrukčních materiálů (antikorozní ocel, sklo); 

• vznik silně zasolených odpadních vod s obsahem Cl-, NO3
-, SO4

2-; 

• exhalace NOx a SO2; 

• velké objemy loužících roztoků. 

5.2.1 Amalgamace 

            Tento proces využívá vlastnosti rtuti tvořit s kovy slitiny, z nichž se později rtuť 

vypudí zahřátím a destilací. Prchající rtuťové páry se zachycují, kondenzují a rtuť se znovu 

vrací do pochodu. Ryzí stříbro se slučuje přímo se rtutí v amalgám podle rovnice: 

 

Ag + Hg = AgHg                                                                                                                 (5)         

   

Chlorid stříbrný se rtutí snadno rozkládá, ale část rtuti se přitom ztrácí jako HgCI; 

proto je výhodnější nejprve AgCI rozložit pomocí železa nebo mědi:  

 

2 AgCl + Fe = 2Ag + FeCl2                                                                                                                                                  (6) 

2 AgCI + Cu = 2Ag + CuCl2                                                                                                                                               (7) 

  

Amalgamace sulfidů probíhá zvolna, sloučeniny stříbra s arsenem a antimonem se 

rozkládají rtutí špatně nebo se nerozkládají vůbec. Zinek, olovo, bizmut, měď, cín a 

kadmium se amalgamují snadno, jsou-li jemně rozptýleny, a svou přilnavostí ke rtuti 

podporují amalgamaci stříbra. 

            Stříbrné rudy se amalgamují přímo, je-li v nich část stříbra jako ryzí kov, a to za 

současného mletí rud nebo až po jejich mletí ve stoupách nebo mlýnech různé konstrukce. 

Obsahují-li rudy stříbro jako sloučeninu, musí se amalgamovat s použitím látek, které 

sloučeniny stříbra nejdříve rozloží. 

Amalgám, získaný některým z uvedených způsobů, se lisuje, filtruje a pak zahřívá. 

Rtuť se oddestiluje v retortách, které jsou 1 až 1,5 m dlouhé, mají průměr 0,35 m a pojmou 

1 t amalgámu. Nevýhodou amalgamace je spotřeba drahé rtuti, jejímž ztrátám nelze 

zabránit.  
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V současné době je tato metoda zastaralá a nevyužívá se vzhledem k vysoké 

toxicitě rtuti a jejímu negativnímu vlivu na organismus [8]. 

5.2.2 Louhování 

Dnes se stříbrné rudy louhují většinou kyanidy. Zředěných roztoků kyanidu 

draselného nebo sodného lze použít na všechny stříbrné rudy a látky, které obsahují stříbro 

jako kov, chlorid nebo sulfid. Rozpouštění probíhá poměrně dobře, jsou-li rudy dokonale 

rozemlety, i když se stříbro a jeho sloučeniny rozpouštějí značně hůře než zlato. Tohoto 

způsobu však nelze použit při zpracování rud, které obsahují mnoho arsénu, antimonu a 

mědi [10]. 

 

            Nejdůležitější reakce probíhající při louhování kyanidem jsou tyto: 

 

4Ag + 8 KCN + 2 H2O + O2 = 4 KAg(CN)2 + 4 KOH                                                       (8) 

AgCl + 2 KCN = KAg(CN)2 + KCI                                                                                    (9) 

Ag2S + 4 KCN ↔ 2 KAg(CN)2 + K2S                                                                              (10) 

  

Vháněním vzduchu a oxidu uhličitého se kyanid rozkládá za vzniku jedovatého 

kyanovodíku, který prchá. Tomu je možno zamezit malou přísadou (max. 0,3 %) vápna. 

 

2 KCN + H2O + CO2 = 2 HCN + K2CO3                                                                                                                (11) 

 

            Kyanid se louhuje třemi způsoby: perkolací, dekantací nebo nepřetržitě. Z roztoku 

kyanidu se stříbro sráží buď kyselinou solnou, nebo zinkem v podobě hoblinek, popř. 

zinkového prachu: 

 

KAg(CN)2 + 2 HCI = AgCI + KCI + 2 HCN                                                                    (12) 

2 KAg(CN)2 + Zn = 2 Ag + K2Zn(CN)4                                                                                                                  (13) 

 

Kyanovodík se regeneruje: 

 

HCN + KOH = KCN + H2O                                                                                              (14) 
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5.3 Možnosti zpětného získávání stříbra ze získaných výluhů 

Abychom dostali z výluhu stříbro ve formě kovu, můžeme použít celou řadu 

postupů jako například cementaci, srážení, iontovou výměnu, elektrolýzu apod. Tyto 

postupy jsou uvedeny v dalších odrážkách [16]. 

• Cementace 

Proces zpracování na kovové stříbro cementačními metodami spočívá ve vyloučení 

ušlechtilejšího kovu z roztoku kovem méně ušlechtilým – cementátorem, přičemž použitý 

kov k vytěsnění stříbra přechází do roztoku. 

K cementaci stříbra z roztoku může být použit jako kov  cementátor hliník, zinek 

nebo železo. Nejvýhodnějšími cementátory, jsou hliník a zinek. U železa se komplikuje 

proces cementace stříbra z roztoku tvorbou stálé sloučeniny, která brzdí průběh cementační 

reakce [16]. 

 

Proces cementace hliníkem popisuje rovnice: 

 

3Na3[Ag ( )232OS ] + Al + 4NaOH⇔ 3Ag + NaAlO 2  + 6Na2S2O3  +  2H2O                              (15) 

 

Proces cementace zinkem popisuje rovnice: 

 

2Na 3 [Ag(S2O3)2] + Zn + 4NaOH ⇔  2Ag + Na2 ZnO2 + 4Na2S2O3 + 2H2O                  (16) 

 

Velkou nevýhodou cementace je, že roztok je znehodnocen cementátorem a nelze 

jej již použít k původnímu účelu. Stává se odpadem, který je po neutralizaci a zředění 

vodou vypouštěn do odpadních vod [16]. 
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• chemické srážení 

Pro chemické srážení stříbra se používá H2S nebo (NH4)2S. Sraženina sulfidu 

stříbrného, který je zpracován na kovové stříbro zahřátím Ag2S spolu s Na2CO3 Ve 

vzdušné atmosféře. 

Srážení Ag2S je prováděno v autoklávu s mechanickým mícháním. Náplň 

vyčerpaného ustalovacího roztoku je zpracována chemickým srážením. Poté jsou odebrány 

vzorky roztoku a následně zfiltrovány a analyzovány. Fotografický film,  je pokryt emulzí 

složenou především z AgCl a nepatrného množství AgBr. Po světelné expozici přejde 

AgCl z filmu, do ustalovacího roztoku obsahujícího thiosíran sodný podle reakce: 

 

AgCl + 2Na2S2O3 →  Na 3 [Ag(S2O3)2] + NaCl                                                                 (17) 

 

Chemické srážení stříbra pomocí sulfidu sodného umožňuje sice získávání 

veškerého stříbra, ale neumožňuje v případě ustalovacích roztoků jejich opětovné využití 

[15]. 

• Adsorpce 

Je metoda založená na schopnosti některých látek pohlcovat a koncentrovat na 

svém povrchu plyny, páry a rozpuštěné látky. Nejlepšími adsorbéry jsou látky tuhé, velkou 

adsorpční schopností se vyznačují např. různé formy dřevěného uhlí. Příkladem využití 

adsorpce je získávání zlata a stříbra z kyanidových roztoků adsorpcí na dřevěném uhlí [16]. 

• Iontová výměna 

Iontová výměna je výměnná reakce mezi ionty v roztoku a ionty měniče, která 

probíhá v zájmu zachování elektroneutrality iontoměniče ekvivalentně [16]. 

• Elektrolýza 

Elektrolýza je proces oxidace a redukce látek na elektrodách vyvolaný 

elektrochemickou reakcí při průchodu stejnosměrného proudu elektrolytem. Jedním z typů 

elektrolyzních dějů je elektrolýza srážecí. 

Elektrolytické vylučování stříbra z roztoků je založeno na přednostní disociaci 

výchozích thiosíranových sloučenin podle rovnic: 
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[Ag(S2O3)2]
−3  ⇔ Ag+  + 2S2O

−2
3                                                                                       (18) 

[Ag(S2O3)3]
5-    

⇔ Ag+ + 3S2O
−2

3                                                                                        (19) 

 

S následnou katodickou redukcí stříbra. Hodnota redukčního potenciálu přestavuje 

0,01 V. V roztoku je přítomno značné množství volných thiosíranových iontů (0,5 – 1 M), 

které se mohou zúčastnit katodového procesu za tvorby elementární síry a sulfidových 

iontů: 

 

S2O
−2

3  + 4e −  + 3H2O ⇔  2S 0    + 6OH −        (E 0= 0,29 V)                                             (20) 

S2O
−2

3  + 8e −  + 3H2O ⇔  2S −2   + 6OH −       (E 0= 0,08 V)                                             (21) 

 

Elementární síra vzniká rovněž při redukci síranových iontů, které se hromadí 

elektrolytů v důsledku anodových reakcí. Hodnota standardního redukčního potenciálu 

E 0
02

3
±− SSO
 představuje 0,45 V. 

Klasické elektrolyzéry pro vylučování stříbra ustalovacích roztoků mají většinou tři 

oddělení, vlastní elektrolyzní prostor, usazovací komoru a oddělení filtrace. Elektrolyzéry 

pracují s napětím na vaně 5,5 - 6 V, teplotou elektrolytu 20 – 22 o C a hodnotou katodové 

proudové hustoty 60 – 140 A.m 2− . Produktem elektrolýzy je kalovitá sraženina lehce 

oddělitelná od povrchu katody s obsahem 71 – 75 % kovového stříbra, 18 – 22% sulfidu 

stříbrného a 4 – 6% nečistot. Pro odstranění zápachu sulfanu – H2S, tvořícího se při 

elektrolýze, se přidává do roztoku kalcinovaná soda v množství 0,5 – 1 g.l 1− ustalovače.  

 Elektrolyzér zpracuje 90 – 200 l ustalovače za 24 hodin. Po ukončení elektrolýzy 

probíhá koagulace a usazování katodové sraženiny, vyčeřený roztok kde do odpadu 

sraženina stříbra je filtrovaná, promývaná, osušená a přetavená na kovové stříbro [22]. 
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6 Zpracování RTG snímků 

Nejběžnějším zpracováním RTG snímků 

je spalování. Před samotným spalováním se tyto 

snímky upravují na menší velikost a to drcením 

pomocí nožového mlýnu (obr. 12) [23].  

     

 

 

 

6.1 Spalování 

Fotografické filmy se spalují po dávkách v jednoduchých nístějových pecích nebo 

kontinuálně v rotačních pecích za tvorby popela bohatého na stříbro. K úplnému spálení 

produktu, který shořel v odpadním plynu jen částečně, se používá dospalovací hořák 

umístěný v oddělené komoře. Popílky obohacené kovy jsou odsávány nebo prudce 

ochlazovány dříve, než se dále zpracovávají. Popel se rekuperuje a zpracovává s ostatním 

materiálem obsahujícím stříbro, plyny procházející filtrem a prach, který se zachycuje, se 

také upravuje, aby se získalo stříbro [20]. 

Tyto pochody se obvykle provádějí při takových teplot, aby se předešlo unášení 

kovů a je potřeba počítat s potenciální tvorbou dioxinů [20]. Proces spalování se 

uskutečňuje například v  Kovohutích Příbram nástupnická, a. s. 

6.1.1 Zpracování v Kovohutích Příbram, nástupnická a.s. 

Do procesu spalování je možno zahrnout zpracování rentgenových snímků, kdy 

tyto snímky jsou přidávány ke zpracování olova do šachtové pece. Stříbro se získává 

z tohoto olova pak procesem parkesování při rafinaci olova. 

Kovohutě Příbram zpracovávají pouze odpady, hlavně vyřazené olověné 

akumulátory, ale i další odpady olověné nebo s obsahem drahých kovů. Podnik se tak stal 

jednak centrem recyklace olověných surovin tak i místem likvidace odpadů s menšími 

obsahy olova. Nejpodstatnějším zdrojem olova k recyklaci jsou vyřazené olověné 

akumulátory.  

Obr. 11 Nožový mlýn [23] 
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Významným oborem je recyklace odpadů s obsahem drahých kovů. Zpracovávají 

se zde odpady s obsahem cínu, stříbra, zlata, amortizační elektronické odpady a vyrábí celá 

řada výrobků a polotovarů např. široký sortiment pájek, ložiskových kovů, plomb, 

diabolek a broků, vyvažovacích závaží pro automobily apod., při dodržení nezbytných 

ekologických parametrů. 

Společnost se před několika roky přihlásila k důslednému dodržování ekologických 

pravidel běžných ve vyspělých státech světa. Osu tohoto závazku vůči životnímu prostředí 

a v zájmu trvale udržitelného rozvoje tvoří certifikovaný kompaktní systém řízení EMS dle 

ČSN EN ISO 14 001. Díky tomuto důslednému dodržování EMS se výrazně snižuje riziko 

ekologických havárií. 

Společnost také poskytuje neocenitelné ekologické služby v rámci celé republiky. 

Jedná se především o výkup a zpracování olověných odpadů nebo odpadů s obsahem 

drahých kovů [24]. 
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7 Experimentální část 

Základem rentgenových snímků je světlocitlivá vrstva, tvořena želatinou, ve které 

jsou těžko rozpustné halogenidy stříbrné. V experimentální části diplomové práce byly 

zpracovány hydrometalurgickou cestou rentgenové snímky v různých loužidlech. Cílem 

této praktické části bylo převedení stříbra do roztoku s maximální výtěžností. 

 Samotnému loužení předcházelo několik úprav snímků. Jednotlivé procesy 

loužení, kroky úprav a pozorování pod mikroskopem jsou uvedeny v následujících 

podkapitolách. 

7.1 Pozorování a fotodokumentace 

Před úpravou a samotným loužením byly snímky pozorovány na inverzním 

metalografickém mikroskopu Olympus GX51, kde se sledovala struktura při různém 

zvětšení. Vyhodnocení mikrostruktury bylo prováděno na počítači se softwarem Olympus 

AnalySiS. Rentgenové snímky byly zdokumentovány v měřítku 200 µm a 50 µm. V tmavé 

oblasti (obr. 10 a obr. 12) můžeme vidět vysoký výskyt bromidu stříbra (růžová a zelená 

barva), různé barvy jsou způsobeny lomem paprsku světla procházejícího mikroskopem. 

Ve světlé oblasti (obr. 11 a obr. 13) je výskyt bromidu stříbra oproti tmavé oblasti menší. 

Zachycené mikrostruktury jsou zobrazeny níže. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 RTG – tmavá oblast (200 µm) Obr. 13 RTG – světlá oblast (200 µm) 
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7.2 Výběr a úprava vstupního materiálu  

 Před procesem loužení bylo nutno zajistit vhodný výběr snímků a taky provést 

úpravy těchto snímků z důvodu velikosti používaných aparatur a přístrojů používaných 

v laboratoři. Zmíněný výběr i postupy úpravy jsou uvedeny v níže zaznamenaných 

podkapitolách.  

7.2.1 Výběr rentgenových snímků  

   RTG snímky pro účely našeho loužení 

byly získány z různých nemocničních oddělení. 

Jednotlivé filmy proto mají rozdílnou 

koncentraci světlých a tmavých míst (obr. 16). 

Tmavá místa snímků jsou mnohem větším 

zdrojem stříbra než místa světlá, proto je 

vhodný výběr filmů důležitým krokem před 

vlastním procesem loužení.  

 

 

 

 

Obr. 16 Rentgenové snímky před 
úpravou 

Obr. 14 RTG – tmavá oblast (50 µm) Obr. 15 RTG – Světlá oblast (50 µm) 
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7.2.2 Úprava rentgenových snímků 

        Pro laboratorní účely loužení bylo 

nutno, z důvodu zlepšení těchto loužících 

zpracování, RTG snímky upravit. Úprava 

snímků spočívala ve skartaci filmů na 

skartovacím zařízení. Tímto krokem byly 

získány pásky o velikosti zhruba 50x5 mm 

(obr. 17), avšak tato velikost ještě stále nebyla 

dostačující a proto se musela provést ještě další 

úprava.  

 

7.2.3 Následná úprava rentgenových snímků 

Po úpravě snímků skartací na pásky bylo 

nutno ještě tuto velikost zmenšit. Zmenšení se 

provedlo stejným postupem, skartací. Tímto 

krokem byla získaná konečná podoba snímku 

vhodná pro loužení a to čtverečky zhruba 

5x5mm velké (obr. 18). K veškerému loužení 

bylo spotřebováno 1000g takto upraveného 

materiálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Upravené rentgenové 
snímky 

Obr. 18 Dále upravené rentgenové 
snímky 
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7.3 Loužení 

 Procesy loužení byly prováděny v různých loužících roztocích. Základními činidly 

jednotlivých roztoků byla thiomočovina, pyrosiřičitan sodný a thiosíran sodný, kde se 

dále používali různá oxidovadla. Podrobné složení roztoků je uvedeno v dalších 

podkapitolách. 

  Získané vzorky, byly předány pro analýzu Centru nanotechnologií Vysoké školy 

báňské- Technické univerzity Ostrava. Rozbory pro zjištění obsahu stříbra a železa v 

roztoku byly provedeny metodou atomové emisní spektroskopie.  

 Některé vzorky byly předány pro analýzu i společnosti Kovohutích Příbram 

nástupnická, a.s. Tyto vzorky, jsou označeny hvězdičkou (*). 

 Výsledky vzorků, které byly analyzovány v Centru nanotechnologií Vysoké školy 

báňské- Technické univerzity Ostrava a ve společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s., jsou uvedeny v přílohách. 

7.3.1 Loužení v thiomočovině za přídavku dalších činidel 

� a) → loužení v thiomočovině s použitím síranu železitého 

  Při procesu loužení v thiomočovině se postupovalo podle rovnice: 

 
Ag + 3CS(NH2)3 ↔ Ag[CS(NH2)3]3

+  + e               (22) 
 

První experimentální měření se uskutečnilo v časových intervalech 30 minut, 1 

hodinu, 2 hodiny a 5 hodin. V čase 1 hodina a 2 hodiny bylo provedeno loužení dvou 

vzorků, jejichž výsledky byly následně zprůměrovány. Teplota loužení byla 22 0C. 

Celkové objemy roztoků činily 300 ml a složení roztoků bylo: 

• 300 ml destilované vody; 

• 6 g thiomočoviny; 

• 3 g síranu železitého. 
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Při přípravě loužícího činidla bylo postupováno následovně. Do kádinek o objemu 

500 ml bylo odměřeno 300 ml destilované vody, dále bylo přidáno 6g thiomočoviny čímž 

vznikl 2 % - ní roztok a po rozpuštění se následně do roztoku přidala kyselina sírová pro 

okyselení roztoku na pH 3 (pH bylo změřeno kalibrovaným pH metrem), na závěr byly 

přidány do roztoku 3 g síranu železitého, což odpovídá koncentraci 1%. Proces míchání 

připravených roztoků byl proveden na elektromagnetických míchačkách, kde se přidalo 

50g upravených rentgenových snímků, které se loužily po dobu výše určenou. V průběhu 

loužení byly po 30 minutách přidány do roztoku 2 kapky 30 % - ního peroxidu vodíku. Po 

uplynutí doby loužení byly roztoky zfiltrovány a postoupeny pro další analýzu. Protože se 

předpokládalo, že na snímcích zůstane přítomné stříbro, proto bylo nutno vzorky 

opláchnout. Do kádinky s materiálem bylo přidáno 150 ml destilované vody, která měla za 

úkol opláchnout materiál.  

Vizuálním pozorováním bylo zjištěno, že po loužení byly čtverečky zbaveny 

tmavých oblastí, což dokazuje, že se do roztoku stříbro převedlo. 

Výsledky loužení 

 

 

 30 minut 1. hodina 2. hodina 5. hodina 

Ag 

[mg/l] 

Fe 

[mg/l] 

Ag 

[mg/l] 

Fe 

[mg/l] 

Ag 

[mg/l] 

Fe 

[mg/l] 

Ag 

[mg/l] 

Fe 

[mg/l] 

Výluh 846 0,45 832 94,1 733,5 78,7 751 219 

Oplach 235 10,5 260 29,6 245,5 18,1 227 46 

 

 

Z tabulky (tab. 4) je patrné, že obsahy stříbra se v průběhu měření v podstatě 

nemění, chyba je dána jak analytickou chybou nebo nehomogenním vzorkem a stačí 

celkem krátká doba pro úspěšné loužení. Sečtením výsledků Ag ve výluhu a oplachu jsou 

hodnoty cca 1 gram, který se rovná obsahu Ag na snímcích. Loužení ve výše uvedeném 

činidle je tedy možné. 

Grafické znázornění výsledků z tabulky (obr. 19 a obr. 20), jsou uvedeny na další straně. 

 

Tab. 4 Výsledky chemických analýz z  loužení v thiomočovině s použitím 

síranu železitého 
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� b) loužení v thiomočovině s použitím peroxidu vodíku 
 

Druhé měření se uskutečnilo v časových intervalech 30 minut, 1 hodina a 2 hodiny, 

s tím rozdílem, že místo síranu železitého se použilo jako oxidovadlo peroxid vodíku. 

Teplota loužení byla 22 0C Celkové objemy roztoků činily 300 ml a složení roztoků bylo: 

Obr. 20 Časové znázornění obsahu Ag v oplachové vodě z 

roztoku thiomočoviny s použitím síranu sodného 

Obr. 19 Časové znázornění obsahu Ag ve výluhu z roztoku 

thiomočoviny s použitím síranu sodného 
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• 300 ml destilované vody; 

• 6 g thiomočoviny; 

• 3 ml peroxidu vodíku. 

 

Při přípravě loužícího činidla bylo postupováno následovně. Do kádinek o objemu 

500 ml bylo odměřeno 300 ml destilované vody, dále bylo přidáno 6g thiomočoviny čímž 

vznikl 2% roztok a po rozpuštění se následně do roztoku přidala kyselina sírová pro 

okyselení roztoku na pH 3 (pH bylo změřeno kalibrovaným pH metrem), na závěr byly 

přidány do roztoku 3 ml peroxidu vodíku, což odpovídá koncentraci 1%. Proces míchání 

připravených roztoků byl proveden na elektromagnetických míchačkách, kde se přidalo 

50g upravených rentgenových snímků, které se loužily po dobu výše určenou.  

V průběhu tohoto loužení byly po 30 minutách přidány do roztoku 2 kapky 30 % - ního 

peroxidu vodíku. Po uplynutí doby loužení byly roztoky zfiltrovány a postoupeny pro další 

analýzu. Byl předpoklad, že na snímcích zůstane přítomné stříbro, proto bylo nutné vzorky 

opláchnout. Do kádinky s materiálem bylo přidáno 150 ml destilované vody, která měla za 

úkol opláchnout materiál.  

Vizuálním pozorováním bylo zjištěno, že po loužení byly čtverečky zbaveny 

tmavých oblastí, čož dokazuje, že se do roztoku stříbro převedlo. 

 

• Výsledky loužení 

 

Z tabulky (tab. 5) je možné vidět, že loužení v thiomočovině s použitím peroxidu 

vodíku také vykazuje vzrůstající hodnoty vyloučeného stříbra do roztoku, ale jsou nižší než 

u loužení v thiomočovině s použitím síranu železitého. Loužení ve výše uvedeném činidle 

je tedy možné. Grafické znázornění výsledků z tabulky (obr. 21 a obr. 22) je uvedeno na 

další straně. 

 30. minuta 1. hodina 2. hodina 

Ag[mg/l] Ag[mg/l] Ag[mg/l] 

Výluh 479 551 618 

Oplach 290 132 147 

Tab. 5 Výsledky chemických analýz z loužení v thiomočovině s použitím 

peroxidu vodíku 
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Obr. 21 Časové znázornění obsahu Ag ve výluhu z roztoku 

thiomočoviny s použitím peroxidu vodíku 

Obr. 22 Časové znázornění obsahu Ag ve výluhu z roztoku 

thiomočoviny s použitím peroxidu vodíku 
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� c) loužení v thiomočovině s použitím síranu železitého 
 

Poslední loužení v tomto činidle se uskutečnilo pouze v jednom čase a to po dobu 1 

hodiny, s vyšším objemem a větším množstvím materiálu pro ujištění správnosti výše 

získaných výsledků. Teplota loužení byla 21,5 0C. Celkový objem roztoku činil 1000 ml a 

složení roztoků bylo: 

• 1000 ml destilované vody; 

• 20 g thiomočoviny; 

• 10 g síranu železitého. 

 

Při přípravě loužícího činidla bylo postupováno následovně. Do kádinky o objemu 

1200 ml bylo odměřeno 1000 ml destilované vody, dále jsme přidali 20 g thiomočoviny 

čímž vznikl 2% roztok a po rozpuštění se následně do roztoku přidala kyselina sírová pro 

okyselení roztoku na pH 3 (pH bylo změřeno kalibrovaným pH metrem), na závěr bylo 

přidáno 10 g síranu železitého, což odpovídá koncentraci 1%. Proces míchání připraveného 

roztoku byl proveden na elektromagnetické míchačce, kde se přidalo 150 g upravených 

rentgenových snímků, které se loužily po dobu výše určenou. V průběhu tohoto loužení 

byly po 30 minutách přidány do roztoku 2 kapky 30 % - ního peroxidu vodíku. Po uplynutí 

doby loužení byl roztok zfiltrován a postoupen pro další analýzu. Byl předpoklad, že na 

snímcích zůstane přítomné stříbro, proto bylo nutno vzorek opláchnout. Do kádinky 

s materiálem bylo přidáno 500 ml destilované vody, která měla za úkol opláchnout 

materiál.  

Vizuálním pozorováním bylo zjištěno, že po loužení byly čtverečky zbaveny 

tmavých oblastí, čož dokazuje, že se do roztoku stříbro převedlo. 

• Výsledky loužení 

 

 

 1. hodina 

Ag[mg/l] 

Výluh 1320 * 

Oplach 217 * 

 

Tab. 6 Výsledky chemických analýz z loužení 

v thiomočovině s použitím síranu železitého* 
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Získané výsledky (tab. 6) z loužení o velkém objemu, byly posouzeny s hodnotami 

předešlých loužení pro ujistění správnosti měření. Porovnáním bylo zjištěno, že loužení 

bylo provedené správně. 

 

� d) loužení v thiomočovině s použitím peroxidu vodíku 

Poslední loužení v tomto činidle se uskutečnilo pouze v jednom čase a to po dobu 1 

hodiny, s vyšším objemem a větším množstvím materiálu pro ujištění správnosti výše 

získaných výsledků. Teplota loužení byla 21,5 0C. Celkový objem roztoku činil 1000 ml a 

složení roztoků bylo: 

• 1000 ml destilované vody; 

• 20 g thiomočoviny; 

• 10 ml peroxidu vodíku. 

Při přípravě loužícího činidla bylo postupováno následovně. Do kádinky o objemu 

1200 ml bylo odměřeno 1000 ml destilované vody, dále jsme přidali 20 g thiomočoviny 

čímž vznikl 2% roztok a po rozpuštění se následně do roztoku přidala kyselina sírová pro 

okyselení roztoku na pH 3 (pH bylo změřeno kalibrovaným pH metrem), na závěr bylo 

přidáno 10 ml peroxidu vodíku, což odpovídá koncentraci 1%. Proces míchání 

připraveného roztoku byl proveden na elektromagnetické míchačce, kde se přidalo 150g 

upravených rentgenových snímků, které se loužily po dobu výše určenou. V průběhu 

tohoto loužení byly po 30 minutách přidány do roztoku 2 kapky 30 % - ního peroxidu 

vodíku. Po uplynutí doby loužení byl roztok zfiltrován a postoupen pro další analýzu. Byl 

předpoklad, že na snímcích zůstane přítomné stříbro, proto bylo nutno vzorek opláchnout. 

Do kádinky s materiálem bylo přidáno 500 ml destilované vody, která měla za úkol 

opláchnout materiál.  

Vizuálním pozorováním bylo zjištěno, že po loužení byly čtverečky zbaveny 

tmavých oblastí, což dokazuje, že se do roztoku stříbro převedlo. 
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• Výsledky loužení 

 

 

 

 1. hodina 

Ag[mg/l] 

Výluh 7,76 

Oplach 8,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Získané výsledky (tab. 7 a tab. 8) z loužení o velkém objemu, byly posouzeny 

s hodnotami předešlých loužení pro ujistění správnosti měření. Porovnáním s výsledky 

z Kovohutí Příbram bylo zjištěno, že loužení bylo provedené správně.  U výsledku 

z Centra nanotechnologií výsledky nesouhlasí, nejasnost mohla vzniknout analytickou 

chybou, při zpracování analýzy vzorků.  

7.3.2 Loužení v thiosíranu sodném 

Při procesu loužení v thiosíranu sodném se postupovalo podle rovnice: 

 

4Ag + 8S2O3
-2 + O2  ↔4 [Ag(S2O3)2]

3- + 4OH-                                                                         (23) 

 

 

 

 

 

1. hodina 

Ag[mg/l] 

Výluh 410 * 

Oplach 54 * 

Tab. 8 Výsledky chemických analýz z loužení 

v thiomočovině s použitím peroxidu vodíku* 

Tab. 7 Výsledky chemických analýz z loužení 

v thiomočovině s použitím peroxidu vodíku 
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Měření bylo provedeno bez přítomnosti oxidovadla. Loužení se uskutečnilo 

v časových intervalech 1 hodiny a 2 hodiny. Teplota loužení byla mírně zvýšená na 30 0C. 

Celkové objemy roztoků činily 300 ml a složení roztoků bylo: 

• 300 ml destilované vody; 

• 7,6 g thiosíranu sodného. 

 

Při přípravě loužícího činidla bylo postupováno následovně. Do kádinek o objemu 

500 ml bylo odměřeno 300 ml destilované vody, dále bylo přidáno 7,6  g thiosíranu 

sodného a po rozpuštění se následně do roztoku přidal amoniak, pro zajištění zásaditých 

roztoků na pH 10,5 (pH bylo změřeno kalibrovaným pH metrem). Proces míchání 

připravených roztoků byl proveden na elektromagnetických míchačkách, kde se přidalo 

50g upravených rentgenových snímků, které se loužily po dobu výše určenou. V průběhu 

tohoto loužení bylo ve 30. minutě kontrolováno pH, které bylo 9,5. Po uplynutí doby 

loužení byly roztoky zfiltrovány a postoupeny pro další analýzu. Byl předpoklad, že na 

snímcích zůstane přítomné stříbro, proto bylo nutno vzorky opláchnout. Do kádinek 

s materiálem bylo přidáno 150 ml destilované vody, která měla za úkol opláchnout 

materiál.  

Vizuálním pozorováním bylo zjištěno, že po loužení nebyly čtverečky zbaveny 

tmavých oblastí, ale bylo viditelné zakalení roztoku. Z toho lze usoudit, že obsah stříbra 

vyloučeného do tohoto roztoku bude podstatně menší.  

• Výsledky loužení 

 

.  

 1 hodina 2 hodiny 

Ag [mg/l] Ag[mg/l] 

Výluh 4,92 10,6 

Oplach 2,60 2,32 

 

 

 

 

Tab. 9 Výsledky chemických analýz z loužení 

v thiosíranu sodném 
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Z výsledků (tab. 9 a tab. 10) je možné vidět, že loužení v thiosíranu sodném 

vykazuje menší vyloučení stříbra do roztoku, než u loužení v thiomočovině s použitím 

síranu železitého a peroxidu sodného, ale se vzrůstajícím časem stoupá množství Ag. 

Analýzy z Kovohutí a z Centra nanotechnologií spolu nesouhlasí, nejasnost mohla 

vzniknout analytickou chybou, při zpracování analýzy vzorků. Z výsledků vyplývá, že toto 

loužení, pro získávání Ag není vhodné. 

7.3.3 Loužení v pyrosiřičitanu sodném 

� a) loužení v pyrosiřičitanu sodném s použitím thiomočoviny 

Při postupu loužení v pyrosiřičitanu sodném bylo postupováno podle rovnice: 

 

4Ag + 8 S2O5
-2 + O2 → 4[Ag(S2O5)2]

3-  + 4OH-                                                                                   (24)   

 
 

Toto měření se uskutečnilo opět ve třech časových intervalech, 1 hodina, 2 hodiny a 

3 hodiny. Teplota loužení byla 220C. Celkové objemy roztoků činily 300 ml a složení 

roztoků bylo: 

• 300 ml destilované vody; 

• 6 g thiomočoviny; 

• 3 g pyrosiřičitanu sodného. 

 

Při přípravě loužícího činidla bylo postupováno následně. Do kádinek o objemu 

500 ml jsme si odměřili 300 ml destilované vody, dále bylo přidáno 6 g thiomočoviny čímž 

vznikl 2% roztok a po rozpuštění se následně do roztoku přidaly 3 g pyrosiřičitanu sodného 

 2 hodiny 

Ag[mg/l] 

Výluh 83* 

Oplach <10* 

Tab. 10 Výsledky chemických analýz z loužení 

v thiosíranu sodném* 
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což odpovídá koncentraci 1%. Proces míchání připravených roztoků byl proveden na 

elektromagnetických míchačkách, které byly umístěny do digestoře, kvůli silnému zápachu 

s unikajícího oxidu siřičitého, kde bylo přidáno 50 g upravených rentgenových snímků, 

které se loužily po dobu výše určenou. Po uplynutí doby loužení byly roztoky zfiltrovány a 

postoupeny pro další analýzu. Byl předpoklad, že na snímcích zůstane přítomné stříbro, 

proto bylo nutno vzorky opláchnout. Do kádinek s materiálem bylo přidáno 150 ml 

destilované vody, která měla za úkol opláchnout materiál. 

Vizuálním pozorováním bylo zjištěno, že po loužení nebyly čtverečky zbaveny 

tmavých oblastí, ale opět jako u thiosíranu sodného bylo pozorováno zakalení roztoku. 

Z toho lze usoudit, že obsah stříbra vyloučeného do tohoto roztoku bude podstatně menší.  

• Výsledky loužení 

 

 

 

 

 

 

Z výsledků (tab. 11 a tab. 12) je možné vidět, že loužení v pyrosiřičitanu sodném 

vykazuje menší vyloučení stříbra do roztoku, než u loužení v thiomočovině s použitím 

síranu železitého a peroxidu sodného. Analýzy z Kovohutí Příbram spolu opět nesouhlasí 

s výsledky z Centra nanotechnologií, nejasnost mohla vzniknout analytickou chybou, při 

zpracování analýzy vzorků. Grafické znázornění tohoto loužení (obr. 23, obr. 24, obr. 25 a 

obr. 26) je uvedeno na další straně. 

 1 hodina 2 hodina 3 hodina 

Ag[mg/l] Ag[mg/l] Ag[mg/l] 

Výluh 3,92 10,1 5,36 

Oplach 6,74 9,44 8,76 

 1 hodina 2 hodina 3 hodina 

Ag[mg/l] Ag[mg/l] Ag[mg/l] 

Výluh 72* 80* 81* 

Oplach 28* 80* 66* 

Tab. 11 Výsledky chemických analýz z loužení v pyrosiřičitanu 

sodném s použitím thiomočoviny 

Tab. 12 Výsledky chemických analýz z loužení v pyrosiřičitanu 

sodném s použitím thiomočoviny 
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Obr. 23 Časové znázornění obsahu Ag ve výluhu z roztoku 

pyrosiřičitanu sodného s použitím thiomočoviny 

Obr. 24 Časové znázornění obsahu Ag ve výluhu z roztoku 

pyrosiřičitanu sodného s použitím thiomočoviny 
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Obr. 25 Časové znázornění obsahu Ag ve výluhu z roztoku 

pyrosiřičitanu sodného s použitím thiomočoviny* 

Obr. 26 Časové znázornění obsahu Ag ve výluhu z roztoku 

pyrosiřičitanu sodného s použitím thiomočoviny* 
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8 Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo hydrometalurgické zpracování RTG snímků za účelem 

zjištění maximální výtěžností Ag vyloučeného do roztoku. Před samotným loužením byly 

rentgenové snímky upraveny, pro snadnější loužení, z důvodu velikosti používaných 

aparatur a přístrojů. Pro proces loužení byly vybrány tři různé roztoky, které obsahovaly 

jako hlavní činidlo buď thiomočovinu, thiosíran sodný nebo pyrosiřičitan sodný. Vzorky 

z loužení byly poslány Centru nanotechnologií Vysoké školy báňské Technické univerzity 

Ostrava a část vzorků byla poslána na analýzu společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, 

a.s. Jako první loužící roztok byl zkoušen roztok thiomočoviny, kde se jako oxidovadlo 

použil síran železitý nebo peroxid vodíku. V pokusech bylo zjištěno, že stačí celkem krátká 

doba pro vyloučení stříbra do roztoku v tomto loužícím roztoku a z výsledků je patrné, že 

výtěžnost Ag je vysoká. Tímto pokusem bylo zjištěno, že loužení v tomto činidle je tedy 

možné. Druhé měření se uskutečnilo v roztoku thiosíranu sodném. V tomto roztoku nebylo 

použito oxidovadlo. Výsledky z loužení vykazují nízké vyloučení Ag do roztoku, což 

znamená, že tohle loužení není vhodné. A jako poslední se uskutečnilo loužení 

v pyrosiřičitanu sodném s použitím thiomočoviny. Z výsledků je také zjevné, že vyloučení 

Ag do tohoto roztoku je velmi malé, tudíž toto loužení také není vhodné. Ze získaných 

údajů vyplývá, že ze všech měření, které se experimentálně provedly, bylo výhodné pouze 

loužení v thiomočovině s použitím síranu železitého nebo peroxidu vodíku.  

.  
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