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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá popisem vlastností a výskytu mědi, 

těţbou jak v České republice, tak i v celosvětovém měřítku. Nechybí ani popis 

technologie samotné výroby mědi. Je zde i teoretický popis louţení, bakteriální 

louţení a chemicko – biologické louţení měděných sulfidů. Dále jsou zde uvedeny 

vlastnosti měděné strusky, její chemické sloţení a samozřejmě její následné 

vyuţití.  Experimentální část je zaměřena na louţení měděné strusky v roztocích o 

různé koncentraci, odebírané v odlišných časových intervalech, za účelem zisku 

mědi a zinku. 
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SUMMARY 

 This master thesis describes the characteristics and occurrence of copper 

mining in the Czech Republic and worldwide. There is also a description of the 

technology itself copper production. There is a theoretical description of the 

leaching, bacterial leaching, and chemical - biological leaching of copper sulfides. 

Then there are the properties of copper slag, its chemical composition and its 

subsequent use, of course. The experimental part focuses on the leaching of 

copper slag in solutions of various concentrations drawn at different time intervals, 

for profit, copper and zinc. 
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1. ÚVOD 

Nerostné suroviny budou i v 3. tisíciletí základní sloţkou materiální výroby. 

Jejich potřeba bude výrazně ovlivňována změnami, které budou probíhat zejména 

v rozvojových zemích, tak taky větším důrazem na ochranu ţivotního prostředí. 

Kvantitativní úroveň těţby a kvalita vyuţívání nerostných i druhotných surovin je 

obecně závislá na stupni ekonomického a technologického rozvoje společnosti 

konkrétního státu. [8] 

Jednou z důleţitých vlastností zásob nerostných surovin je jejich značně 

nerovnoměrné rozmístění ve světě. V České republice se v současnosti získávají 

ušlechtilé kovy pouze importem a zpracováním druhotných surovin. Zásoby 

některých nerostných surovin, vyskytujících se na našem území, byly do značné 

míry vyčerpány. [8] 

  V současnosti Česká republika nemá vyuţitelné zásoby rud a má 

omezené zásoby minerálních paliv. Má však dostatečné zásoby nerudních a 

stavebních surovin, jejichţ ţivotnost dosahuje řádově desítek aţ stovek roků. [8] 

Potřeby kovů nebo jejich koncentrátů budou do budoucna záviset na 

strukturálních změnách v hutním a těţkém strojírenském průmyslu.  

Předpokladem pro výhodné získávání kovů je podpora aktivit vedoucích k 

vyuţívání nerostných surovin z mořského dna - hlubokomořské polymetalické 

konkrece. [8] 

Cílem této diplomové práce je zjistit nejefektivnější způsob louţení 

měděné strusky, za zisku mědi a zinku, pomocí činidel o různých koncentracích, 

odebíraných v odlišných časových intervalech. Vzorky měděné strusky pocházejí 

z Kovohutí Krompachy, Slovenská republika. 
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2. HISTORIE MĚDI 

Měď byla prvním kovem, který se lidé naučili zpracovávat uţ na sklonku 

doby kamenné. Měděné slitiny uţívané více neţ 5000 let patří k nejtradičnějším 

instalačním materiálům minulosti, současnosti i budoucnosti. [1] 

Okolo roku 6000 př.n.l. se zjistilo, ţe měď se dá tavit, a ţe je moţné z ní 

odlévat nástroje libovolných tvarů. Zhruba z téţe doby pochází poznatek získání 

kovu z měděné rudy pomocí tepla. Zrodilo se nové odvětví lidské činnosti - 

metalurgie. Významným střediskem zpracování mědi se stal Egypt.  

Průkazné doklady o těţbě a zpracování mědi pocházejí z roku 3800 př.n.l. 

ze Sinajského poloostrova. Měď byla tepána na tenké plátky, které dostávaly 

podobu trubic. [1] 

Okolo roku 3000 se měď intenzivně zpracovávala na Kypru. Pro Římany 

se Kypr stal hlavní zásobárnou tohoto kovu; jeho latinský název, aes cyprium 

(kyperský kov), byl postupně zkrácen na cyprium , z něhoţ vznikl pozdější termín 

cuprum (chemická zkratka Cu). [1] 

Od roku 1940 ve vyspělých zemích světa je měď povaţována za nejlepší 

materiál pro technické zařízení budov. V průmyslově vyspělých evropských 

krajinách se při výstavbě nových objektů pouţívá měď v rozsahu 50 – 90 %. 

Mnohostranné vyuţití je důvodem, ţe se dnes setkáváme se širokým sortimentem 

měděných trubek. [1] 

Výborná vodivost předurčila měď i pro pouţití v elektrických obvodech 

přístrojů všeho druhu, od běţných spotřebičů aţ po zařízení v kosmických lodích. 

  Tento kov, který provází lidskou civilizaci jiţ více neţ osm tisíc let, má své 

nezastupitelné místo i v novém tisíciletí. [1] 
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3. VLASTNOSTI A VÝSKYT MĚDI 

3.1. Vlastnosti mědi 

Měď je měkký, velmi kujný a taţný kov načervenalé barvy, patřící do I. B 

skupiny periodické soustavy prvků. Chemická značka mědi je Cu, latinsky 

Cuprum. Získává se pyrometalurgicky ze sulfidických rud s vysokým obsahem 

mědi a hydrometalurgicky z chudých rud, které se louţí zředěnou kyselinou 

sírovou. [2] 

Nejvýznamnější vlastnosti mědi je vysoká elektrická vodivost a odolnost 

proti korozi v čistém i vlhkém vzduchu. Další vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 

1. Je dobře leštitelná, spojuje se pájením, je ţáruvzdorná. Pouţívá se ke 

galvanickému pokovování a plátování oceli. [3] 

Tabulka 1 Vlastnosti mědi [4] 

Atomové číslo 29 

Přírodní izotopy 63Cu, 65Cu 

Atomová hmotnost 63,546 

Elektronová konfigurace [Ar] 3d104s1 

Teplota tání 1 083 °C 

Teplota varu 2 570 °C 

 

Neméně významnou vlastností je i její antimikrobiální schopnost. 

Antimikrobiální měď je nová světová značka, která umoţňuje výrobcům vyjádřit, ţe 

jejich produkty označené logem, který je uveden na obrázku č. 1, je schopen 

nepřetrţitě ničit patogenní mikroby a sniţovat riziko nemocničních infekcí. [5] 

Je vědecky dokázané, ţe měď ničí mikroby, bakterie jako je MRSA i viry, 

jako je chřipka typu „A“ (H1N1). Její účinnost dokázaly přísné klinické studie 

provedené v birminghamské nemocnici Selly Oak ve Spojeném království a ve 

třech nemocnicích ve Spojených státech amerických. Podobné studie probíhaly i v 

Německu, Japonsku a Chile. Všechny prokazovaly úbytek mikrobiálních infekcí na 

povrchu z antimikrobiální mědi (kliky u dveří, vodovodní baterie, záchodová 
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sedátka, spínače a madla) v porovnání s povrchy, které neobsahovaly měď. Navíc 

je antimikrobiální měď jediným pevným materiálem, registrovaným v USA Úřadem 

pro ochranu přírody, který je vhodným k distribuci v oblasti veřejného zdraví, 

protoţe vyhovuje všem daným poţadavkům. [5] 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Logo antimikrobiální mědi [5] 

3.2. Výskyt mědi 

Tento prvek je v zemské kůře přítomen vzácně, jeho obsah je odhadován 

na 55-70 mg/kg. Ryzí měď se nachází ve formě sulfidů, oxidů a uhličitanů. [6] 

Hlavní rudy jsou :  Azurit Cu3(CO3)2(OH)2   

 Bornit Cu5FeS4 

Covellin CuS 

Enargit Cu3AsS4 

Chalkopyrit CuFeS2 

Chalkozín Cu2S 

Kuprit Cu2O 

Malachit Cu2(CO3)(OH)2 

Měď Cu  

Tetraedrit Cu12Sb4S13 [7] 

 Netradičním rudním zdrojem jsou hlubokomořské polymetalické konkrece, 

ţelezo-manganové kobaltem bohaté kůry a masivní sulfidické rudy, které mají 

vysoké obsahy neţelezných kovů - manganu, mědi, niklu, zinku, ale i 

strategických kovů - kobaltu a molybdenu. [8] 

Přestoţe se polymetalické konkrece vyskytují na mnoha místech dna 

světových moří, rozsáhlé akumulace byly zjištěny pouze na několika lokalitách, 

především v oblasti Tichého oceánu. Největší plošnou ekonomicky vyuţitelnou 
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akumulací konkrecí na oceánském dně, v hloubkách 3800 - 4800 m, tvoří pás 

východně-západního směru, uvnitř zlomového pásma Clarion - Clipperton v 

subtropické části severního Pacifiku. Celková rozloha zabírá 9 milionů km2 s 

odhadovaným mnoţstvím zásob v miliardách tun této svým sloţením unikátní 

suroviny, která nemá ekvivalent na kontinentálních loţiscích. Hlavními kovy jsou 

především ţelezo, mangan, měď, kobalt a nikl. Mezi doprovodné kovy pak patří 

zinek, molybden a skupina vzácných zemin - lanthanoidy. [8]  

 

Obrázek 2 Polymetalické konkrece [8] 
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4. TĚŢBA V ČESKÉ REPUBLICE 

Loţiska měděné rudy se dělí do pěti hlavních typů. Loţiska porfyrové 

měděné rudy s molybdenem, loţiska stratiformní, kyzová v zelených břidlicích, 

magmatická s niklem a ţilná. Ze tří set známých minerálů mědi má hospodářský 

význam jen několik sulfidů – chalkopyrit, covellín, pyrit s obsahem mědi, chalkozín, 

bornit. Přibliţně polovina počtu průmyslově vyuţívaných loţisek mědi patří 

k porfyrovému typu. [9] 

Ekonomicky vyhovující světové zásoby mědi v rudě jsou uváděny ve výši 

přes 0,3 miliardy tun. Zásoby v konkrecích na mořském dně jsou odhadovány na 

0,7 miliardy tun. [9] 

V České republice nejsou ţádná ekonomicky vyuţitelná loţiska měděných 

rud. V minulosti byly vyuţívány měděné rudy různých genetických typů. Nejvíce 

byla těţena vulkanosedimentální loţiska kyzové formace s nejvýznamnějším 

výskytem ve zlatohorském rudním revíru. Těţba probíhala na loţiscích Zlaté Hory 

– jih a Zlaté Hory – Hornické skály. Těţba na těchto lokalitách byla zastavena 

v roce 1990. Během let 1965 – 1990 bylo vytěţeno 5. 808 kilotun rudy, která 

obsahovala 34. 741 tun mědi. [9] 

Stratiformní typ měděných rud byl na loţisku Tisová u Kraslic. Těţba rudy 

s obsahem aţ 1 % mědi byla zastavena v roce 1973. Toto loţisko bylo převedeno 

do mokré konzervace. [9] 

Těţba měděných rud v České republice byla zastavena v roce 1990. 

Tabulka 2 Loţiska mědi a jejich zásoby [9, 10] 

Rok Počet loţisek Zásoby v kilotunách 

1999 12 178 

2000 9 115 

2001 9 115 

2002 7 111 

2003 5 51 

2004 5 51 

2005 5 51 
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5. TĚŢBA VE SVĚTĚ 

Největšími světovými producenty mědi, jak je uvedeno v tabulce č.3 a 4, 

jsou Chile, Peru, USA. Neméně významná loţiska se nacházejí v Zairu, Zambii, 

Kanadě a Kazachstánu, Polsku a Rusku. [6] 

Tabulka 3 Největší producenti [9, 10] 

     

 

 

5.1. Minera Escondida v Chile 

Tento měděný důl se nachází v poušti náhorní planiny Atacama na severu 

Chile. V současnosti neohrozitelně vystupuje na prvním místě nejproduktivnějších 

měděných dolů na světě. V roce 2007 se jeho roční produkce dostala na úroveň 

1,48 milionů tun. Toto mnoţství odpovídá 9,5% světové produkce mědi a 26% 

celkové produkce v Chile. Minera Escondida tvoří dvě obrovské těţební jámy. 

Starší a větší je nazýván Zaldívarův důl, otevřen byl roku 1991. Průměr této jámy 

je 1,3 kilometrů a hloubka dosahuje 400 metrů.Mladší Escondida Norte byl otevřen 

v roce 2005. [11] 

Stát 2002 2004 

Chile 33,9% 37,5% 

Indonésie 8,8% 5,7% 

USA 8,5% 8,0% 

Austrálie 6,5% 5,9% 

Peru 6,2% 7,2% 

Kanada 4,4% 3,9% 

Rusko 4,4% 5,2% 

Čína 4,1% 4,2% 

Kazachstán 3,6% 3,2% 

Polsko 3,4% 3,5% 
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Obrázek 3 Minera Escondida v Chile [11] 

 

5.2.  Grasberg Mine v Indonésii 

Grasberg Mine v západní části ostrova Nová Guinea v provincii Papua, 

trůní hned několika na čelních příčkách světových ţebříčků. Jedná se o největší 

povrchový zlatý důl na světě a třetí největší důl měděný. Podle posledních 

známých údajů, které jsou z roku 2006, činí roční objem těţby 610 800 tun mědi. 

Pracuje se zde 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Průměr tohoto dolu 

je 1,2 kilometry a hloubka 480 metrů. Tento komplex se nachází v nadmořské 

výšce mezi 2. 500 a 4. 270 metry nad mořem. Kvůli své komplikované pozici a 

obrovskému tempu a objemu těţebních prací je však tento důl i trnem v oku 

ekologů. K ţivotnímu prostředí jsou nešetrné nejen samotná těţba a doprava, ale 

důl má na svědomí také poměrně časté sesuvy půdy a také znečištění půdy a 

podzemních vod, způsobené chemikáliemi, uţívanými při těţbě. [11] 
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Obrázek 4 Grasberg Mine v indonésii [11] 

5.3. Chuquicamata v Chile 

Slovo Chile je ve světě obchodníků s nerostnými surovinami prakticky 

synonymem slova měď. Tento hnědavý kov tvoří dnes asi 1/3 z celkového objemu 

zahraničního obchodu tohoto jihoamerického státu. Měď se zde těţí průběţně jiţ 

od příchodu prvních španělských kolonizátorů a doly patří k největším na světě. 

Tato obrovská „díra v zemi” byla po léta největším měděným dolem světa. Roční 

produkcí byl tento kolos předstiţen chilským měděným dolem Minera Escondida, z 

hlediska absolutního objemu těţby je však jeho primát stále neohrozitelný. Od 

roku 1915, kdy byl důl otevřen, aţ do roku 2007 zde bylo vytěţeno 29 milionů tun 

mědi a zdá se, ţe zásoby nejsou ještě zdaleka vyčerpány. Délka dolu je 4,3 

kilometrů, šířka je 3 kilometry a hloubka činí 850 metrů. Vedle mědi je také jedním 

z nejbohatších světových nalezišť kovu molybdenu, který se vyuţívá zejména při 

výrobě vysoce kvalitních ocelí. [11] 
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5.4. Bingham Canyon Mine ve Spojených státech 

Důl Bingham Canyon, známý téţ jako Kennecott Copper Mine ve 

Skalistých horách se nachází v americkém státě Utah. Měď se zde začala 

systematicky těţit v roce 1906. Brzy po otevření dolu zde vypukla měděná 

horečka – zaměstnání zde nalezli nejen rodilí Američané, ale i řada přistěhovalců 

z Evropy. Ve 20. letech zde bylo zaměstnáno jiţ okolo 15 tisíc lidí nejrůznějších 

národností, dnes zde pracuje zhruba 1400 lidí. Mezi lety 1906–2004 vydal důl 

skutečně obrovité mnoţství surovin. Odhady se pohybují na 17 milionech tun 

mědi, 386 tisících tun molybdenu, 5900 tunách stříbra a 715 tunách zlata. Od roku 

1966 je důl zapsán v seznamu Národních historických památek Spojených států. 

Průměr tohoto dolu je 4 kilometry a hloubka 1,2 kilometrů. [11] 

 

Obrázek 5 Bingham Canyon Mine ve Spojených státech [11] 
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6. POUŢITÍ MĚDI 

Nejvíce se měď podle statistik vyuţívá v elektrotechnickém a 

elektronickém průmyslu, kde se spotřebuje aţ 60% celkového mnoţství mědi. Tyto 

odvětví pouţívají měď na vedení elektrického proudu.  

Druhé největší odvětví je stavební průmysl, kde se spotřebuje aţ 25 % 

mědi. Tento průmysl vyuţívá měď i její slitiny, kterými jsou mosaz a bronz.  

Hlavními oblastmi jsou: 

 Technické zařízení budov (rozvody vody, plynu, solární systémy) – měděné 

tyče 

 Architektura (pokrývání střech, fasád, okapy) – měděný plech 

 Design budov – měď a mosaz na výzdobu interiérů [12] 

6.1. Recyklace mědi 

Míra recyklace mědi je vyšší v Evropě neţ kdekoliv na světě. 42% mědi 

vyuţívané v Evropě je vyrobeno díky recyklaci. V Asii tato hodnota dosahuje 38%, 

v Severní Americe 32% a ve zbytku světa pouhých 16%. Recyklace znamená 

úspory energie aţ 85 % ve srovnání s primární výrobou. 

V roce 2006 dosáhla celková spotřeba mědi v Evropě 6,8 milionu tun, coţ 

představuje 30% světové spotřeby. Spotřeba zpracované mědi na osobu stoupla 

na téměř 7 kg v roce 2006 z původních 6 kg v roce 2000. 

Mezi největší uţivatele zpracované mědi patří sektor na výrobu energie a 

stavební průmysl. 

Vyuţití mědi : 

 Výroba elektřiny a energetický průmysl - 58% 

 Stavebnictví - 26% 

 Strojírenství - 10% 

 Doprava - 5% 

 Ostatní - 1%   [13] 
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7. VÝROBA MĚDI 

 Při výrobě mědi se pouţívají koncentráty o obsahu 8 – 35 % mědi, které 

se získávají flotací rud. Pyrometalurgický (suchý) pochod se pouţívá u sulfidových 

a kyslíkových rud. Hydrometalurgický (mokrý) proces lze pouţít jen při zpracování 

kyslíkatých rud a rud, které obsahují ryzí měď. [14] 

7.1. Pyrometalurgický způsob   

Hlavní sloţkou koncentrátu jsou sulfidy mědi a pyritu. Klasická technologie 

se skládá ze tří procesů: tavení v šachtové peci, konvertorování černé mědi, 

pyrometalurgická a elektrolytická rafinace. [15] 

7.1.1. Tavení v šachtové peci 

Jedná se o redukční tavení vsázky tvořené aglomerátem, kusovým 

odpadem, koksem, křemenem a vápencem. Podle probíhajících reakcí v šachtě 

pece můţeme proces tavení rozdělit na pět teplotních zón směrem od sazebny 

k nístěji. [15] 

a) zóna sazebny, teplota plynů se pohybuje v rozmezí 400 – 600 º C: vsázka 

se suší, ohřívá a probíhá oxidace odtěkaných kovů. Exotermickými reakcemi se 

teplota plynů zvyšuje na 650 – 800 º C. 

b) zóna s teplotou 600 – 1000 º C: redukce oxidů neţelezných kovů a ţeleza. 

c) zóna s teplotou 1000 – 1300 º C: ukončení redukčních reakcí, roztavení 

vsázky. Vzniká černá měď, struska. 

d) zóna s teplotou 1300 – 1400 º C: oblast výfučen, tavenina protéká přes 

ţhavý koks. 

e) nístěj s teplotou do 1600 º C: koncentrování a oddělení produktů tavení. 

Následuje odpich černé mědi, která má čistotu 80 – 87 %, odpich strusky se 

ztrátou > 1,5 % mědi. Při vyšší obsahu mědi probíhá flotační úprava na měděný 

koncentrát s kovnatostí 20 %. Jako poslední je zachycení prachových úletů 

s obsahem zinku, který je následně zpracováván na bílou skalici. [15] 



Bc. Lucie Konečná: Moţnost získávání mědi ze strusek 

 

2011  13 

7.1.2. Konvertorování černé mědi 

Oxidační tavení v horizontálním konvertoru, který vede ke sniţování 

obsahu nečistot, mezi které patří olovo, zinek, ţelezo, nikl, kadmium. [14] 

Vsázku tvoří černá měď o čistotě 80 – 87 % a 80 % měď. Struskotvornou 

přísadou je křemen a jako palivo se pouţívá koks. [15] 

Konvertor je válcová nádoba, která je vyzděná magnezitovými cihlami. Ve 

spodní části jsou po celé délce umístěny dmýchací trubice, kterými se vhání 

vzduch potřebný k oxidaci. V horní části se nachází hrdlo pro plnění a 

vyprazdňování. [14] 

Provzdušnění roztaveného kamínku (tavenina sulfidu ţeleznatého a 

měďného, který je pokryt struskou) probíhá periodicky. Při teplotě 1250 – 1350 º C 

dochází k okysličování ţeleza. [14] 

Vzniklá konvertorová struska se svým sloţením blíţí křemičitanu 

ţeleznatému. Po odlití strusky se vzduch dmýchá a oxidací sulfidu měďného 

vzniká surová měď. Konvertorové plyny obsahují 12 – 15 % oxidu siřičitého a 0,2 

% zbytkového kyslíku. [14] 

Produktem konvertorování je černá měď o čistotě 97 – 98,5 % a 

konvertorová struska s obsahem 30 % mědi, která je vratná a přechází zpět na 

redukční tavení do šachtové pece. Dalšími produkty jsou konvertorové úlety, oxid 

zinečnatý a oxid olovnatý. [15] 

7.1.3. Pyrometalurgická a elektrolytická rafinace 

Vyrobená surová měď můţe obsahovat nečistoty (nikl, zinek, olovo, zlato, 

stříbro, rozpuštěné plyny). Tyto nečistoty mohou i při malém obsahu zhoršovat 

mechanické vlastnosti a elektrickou vodivost. [14] 

7.1.3.1 Pyrometalurgická rafinace 

Dmýcháním vzduchu do roztavené surové mědi dochází k oxidování 

příměsí. Vzniklé oxidy se shromaţďují na povrchu roztavené mědi v podobě 

strusky (oxid ţelezitý, oxid hlinitý) a jiné jsou těkavé a unikají (oxid olovnatý). [14] 
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Produktem pyrometalurgické rafinace je měď o čistotě aţ 99,7 %, která se 

odlévá do desek a rafinační struska, která je vratná a přichází se zpět do 

konvertoru. [14] 

7.1.3.2 Elektrolytická rafinace 

Tento proces je zaloţen na elektrolýze stejnosměrným proudem z roztoku, 

který je tvořen síranem měďnatým a kyselinou sírovou. Surová měď tvoří anodu, 

katodou je plech z elektrolytické mědi. Měď, nikl, zinek, cín se hromadí 

v elektrolytu a ostatní kovové nečistoty tvoří anodový kal. [14] 

Anodové kaly obsahují 70 – 80 % kovů a zbytek tvoří nekovy. Mezi nekovy 

řadíme kyslík, síru a chlór. Hmotnost těchto kalů tvoří 0,5 – 1,2 % hmotnosti 

rozpuštěných měděných anod. [15] 

Mezi nejvíce pouţívané metody zpracování anodových kalů patří 

odmědění těchto kalů, které probíhá s cílem sníţení obsahu mědi pod 1 %. 

Přítomnost mědi komplikuje separaci ušlechtilých kovů. [15]  

Mechanické odměďování je zaloţeno na oxidačním praţení a dále na 

louţení v roztoku kyseliny sírové. Hlavním produktem je modrá skalice. [15] 

Další metoda je termické zpracováni kalu, kdy dojde k separaci selenu a 

telluru. Princip spočívá v oxidačním praţení, promytí a následným sušením 

praţence, přidání přísad a zkusovění  granulací. [15] 

Poslední metodou je tavení upraveného anodového kalu s cílem 

koncentrovat ušlechtilé kovy, mezi které patří stříbro a zlato. Princip spočívá v 

oxidačním tavení kalu s přídavkem struskotvorné přísady v podobě oxidu 

křemičitého. [15] 

Produktem je surová slitina zlata a stříbra a křemenná struska. Následuje 

oxidační pyrometalurgická rafinace vzdušným kyslíkem, při které vzniká slitina 

AgAu o čistotě 96% a sodná struska. [15] 
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7.2.  Hydrometalurgický způsob 

Tento postup se provádí při zpracování chudých kyslíkatých rud. Ruda 

obsahující měď se rozpouští ve zředěné kyselině sírové a měď se z roztoku získá 

cementací, vysráţením ţelezným odpadem. Čistota tohoto produktu bývá od 50 

do 90%. [14] 

 

Obrázek 6 Schéma hydrometalurgického zpracování [15] 
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8. LOUŢENÍ 

 Louţení je selektivní získávání jedné nebo více sloţek z tuhého substrátu 

do kapalného výluhu. Jedná se o heterogenní proces, kterého se účastní nejméně 

dvě fáze: tuhá a kapalná. Uţitková sloţka se do roztoku můţe přivést buď 

rozpadem tuhého skupenství rozpuštěné látky působením rozpouštědla, anebo 

chemickou reakcí tuhé fáze s ionty vodného roztoku kyselin, zásad, solí za vzniku 

nové sloučeniny, které je rozpustná ve vodě. [16] 

Při rozpouštění tuhé látky se rozpadá organizované tuhé skupenství za 

vzniku kapalné směsi s niţším stupněm uspořádanosti. Aby se tuhá látka 

rozpouštěla v kapalném rozpouštědle, musí se rozrušit síly, které udrţují částice 

v tuhém skupenství.  

Z činitelů, kteří určují rychlost rozpouštění nerostů, mají největší význam:  

 koncentrace rozpouštědla 

 koncentrace oxidačního činidla (pokud je zapotřebí) 

 teplota 

 podmínky míchání, dodávání čerstvého vzduchu 

 poměr mezi krystalickou a koloidní částí rozemleté rudy 

 vztah mnoţství roztoku k mnoţství zpracované rudy 

 hmotnost rudy 

 přítomnost hydrofobních látek v roztoku, adsorbují se na povrchu rudy 

 škodlivé příměsi v roztoku [16] 

Tabulka 4 Oxidy mědi a jejich louţící roztoky [16] 

Minerál Louţící roztok 

Kuprit Cu2O H2SO4 v přítomnosti oxidačního činidla (O2, ionty 

Fe3+) 

Tenorit CuO H2SO4, roztok NH3 

Azurit 2CuCO3 · Cu(OH)2 Roztok NaOH 
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 Z přírodních sloučenin mědi je ve vodě rozpustný jen chalkantit. Při 

louţení se sloučeniny mědi mění na síran nebo na komplexní amonnou sůl. 

Reakční činidla se rozpouštějí ve vodě, která se pouţije na louţení. [16] 

 Síranový způsob se zakládá na reakci kyseliny sírové s uhličitany a oxidy 

dvojmocné mědi ve vodném roztoku.                                                                           

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 

 Amoniakový způsob je reakce s vodným roztokem čpavku nebo 

s uhličitanem amonným, při kterém se získají komplexní měďnato – amonné soli, 

které jsou dobře rozpustné ve vodě. [16] 

 Zásaditý uhličitan mědi (azurit) reaguje s amoniakem a uhličitanem 

amonným dle následující rovnice: 

           CuCO3·Cu(OH)2 + 6 NH4OH + (NH4)2CO3 → 2 Cu(NH3)4CO3 + 8 H2O 

 Sulfidy mědi s amoniakem a uhličitanem amonným nereagují, a tudíţ se 

tato metoda na tyto rudy nemůţe pouţít. [16] 

8.1. Loužící procesy 

a) jednoduché rozpouštění se uplatňuje u minerálů s iontovou vazbou, 

nebo s velmi polární krystalickou mříţkou. 

 MeCl + voda → MeCl  

                         MeSO4 + voda → MeSO4 

b) rozpouštění jako výměnná reakce – výměnná reakce oxidů kovů, solí 

s kyselinou, zásadou, roztokem soli. 

 MeCO3 + H2SO4 → MeSO4 + H2O + CO2  

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 
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c) rozpouštění spojené s oxidací kationtu, aniontu v krystalické mříţce -  

chemické vazby v mříţce se naruší změnou elektronového sloţení, rozměru 

atomu, přeměnou síly a charakteru reagování mezi atomy. Výsledkem je nová 

sloučenina. 

            U3O8 + 4 H2SO4 + MnO2 → 3 UO2SO4 + MnSO4 + 4 H2O 

d) rozpouštění s vytvářením komplexních sloučenin – příkladem je 

amoniakální louţení mědi. [16] 

8.2. Bakteriální loužení 

Bakteriální louţení spočívá v biokatalytickém urychlování oxidačních 

procesů. Rozpustné sulfidy se oxidují na snadno rozpustné sírany. Vyuţití bakterií 

jako aktivátorů při rozpouštění minerálů nazýváme bakteriální nebo 

mikrobiologické louţení. Mikroorganismy, které se pouţívají při bakteriální louţení 

můţeme rozdělit na: 

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

anorganických látek. Zdrojem uhlíku, potřebného pro jejich růst, je oxid uhličitý 

ze vzduchu. Mezi zástupce řadíme rod Acidithiobacillus.  

b) Heterotrofní organismy – pro svůj růst vyuţívají organické látky, kterými jsou 

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

parazitické mikroorganismy, plísně a kvasinky.  

c) Mixotrofní organismy - mohou být současně nebo střídavě autotrofní i 

heterotrofní. Zástupci jsou masoţravé rostliny, zelení bičíkovci, některé řasy. [8] 

8.2.1. Přímé louţení  

Přímé louţení je zaloţeno na degradaci minerálů enzymatickou oxidací. 

Ve vodě nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v několika mezistupních. K 

uskutečnění tohoto procesu je nutný přímý kontakt mezi povrchem minerálu a 

baktériemi.  [8]  
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Oxidace covellinu: CuS + 2O   CuSO4 

8.2.2. Nepřímé louţení 

K nepřímé extrakci kovů z rudy dochází při interakci minerálu 

s meziprodukty nebo koncovými produkty metabolismu mikroorganismů. 

Podstatou nepřímého louţení je oxidace substrátu síranem ţelezitým za vzniku 

síranu extrahovaného kovu, síranu ţeleznatého a u sulfidů taky elementární síry. 

[8] 

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans opakovaně oxidují dvojmocné 

ţelezo na trojmocné, které pak působí jako oxidační činidlo. Tyto přeměny 

probíhají čistě chemicky při aerobních i anaerobních podmínkách dle následující 

rovnice: 

MeS + 2 Fe3+ + H2 + 2 O2 → Me2+ + 2 Fe2+ + SO4
2- + 2 H+ 

   

Covellin:       CuS + Fe2(SO4)3  → CuSO4 + 2 FeSO4+ S0       [8]  

8.3. Bakteriální loužení rud 

Moderní průmyslové vyuţití biohydrometalurgie začalo biolouţením mědi 

z podřadného, těţeného materiálu. V dnešní době zůstává odvalové biolouţení 

velmi nenákladným procesem získávání mědi z hornin, které nemohou být 

ekonomicky zpracovány jinou metodou. Uplatnění biohydrometalurgie i v těţbě 

jiných kovů nastalo aţ v polovině 80. let 20. století. [8] 

Průběh technologie biologického louţení pomocí baktérií je moţné rozdělit 

do tří fází: 

a)     vlastní louţení 

b)     získávání kovů nebo více kovů z výluhu 

c)     regenerace louţícího roztoku 



Bc. Lucie Konečná: Moţnost získávání mědi ze strusek 

 

2011  20 

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

bakteriální kulturu v aktivní fázi růstu, ţelezo ve formě trojmocného iontu 

Fe2(SO4)3 a kyselinou sírovou, přiveden do kontaktu s louţenou rudou.  

V louţené zóně dochází k oxidaci sulfidických minerálů bakteriemi a 

síranem ţelezitým, dále k bakteriální oxidaci vznikající síry na kyselinu sírovou a 

k rozpouštění sulfidických, oxidických minerálů v kyselině sírové. V této fázi 

louţení je zapotřebí velkého mnoţství louţícího roztoku a kyslíku v louţené zóně. 

 Výluhy obsahují síran extrahovaného kovu, síran ţeleznatý a ţelezitý a 

bakteriální populace vyplavené z louţené zóny. Extrahovaný kov se získá 

z roztoku například cementací, elektrolýzou, iontovou výměnou. [8] 

Technologie postupu bakteriálního louţení: 

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

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

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

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

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

6.      Regenerace vratných roztoků se zachováním bakterií [8] 

 

 

Obrázek 7 Schéma bakteriálního louţení rud [8] 
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8.3.1. Perkolátory 

Perkolátory jsou nejčastěji pouţívaná zařízení pro laboratorní studium 

bakteriálního louţení.  Perkolátor pojme 200 - 600 g rudy a 100 - 600 ml roztoku. 

Perkolátor se skládá ze skleněného válce uzavřeného ve spodní části 

perforovaným porcelánovým dnem nebo skleněnou fritou. Na dno je do 1/2 aţ 2/3 

nasypána rozemletá ruda. Pod tlakem je do postranní trubice vháněn vzduch 

obohacený oxidem uhličitým, který strhává ze spodní části baňky louţící roztok a 

vynáší ho do horní části perkolátoru. Rychlost perkolace závisí na pórovitosti 

materiálu, obsahu jílů, výšce náplně a tlaku vzduchu.  [8] 

8.3.2. Louţící kolony 

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

perkolátorům, jsou vyrobené ze skla, plastické hmoty nebo oceli. Cirkulace 

louţícího roztoku a jeho promíchávání se vzduchem a CO2 je jako u perkolátoru. 

[8]   

8.3.3. Louţení odvalů a hald 

Louţící roztok je vháněn na vrchol hald, kde je rozváděn kanálky do husté 

sítě rybníčků. Další varianta je injektování pomocí vrtů. Roztok protéká rozdrcenou 

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

oxidační nádrţe, kde za přítomnosti Acidithiobacillus ferrooxidans se dvojmocné 

ţelezo mění na trojmocné. Regenerovaný roztok se vede zpátky na vrchol haldy. 

[8]  

Chudá ruda je naváţená na hromadu tvaru komolého kuţelu. Většina 

starých hald má výšku cca 200 m a obsahuje 50 000 - 300 000 tun rudy. V 

současnosti se haldy stavějí do tvaru prstovitých výběţků, které jsou dlouhé 

několik stovek metrů a vysoké 10 - 15 m. Tato velká povrchová plocha umoţňuje 

dobré provzdušnění a sníţení rizika vzrůstu teploty uvnitř haldy. [8]  
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Obrázek 8 Schéma procesu louţení odvalů a hald [8] 

8.3.4. Louţení in situ (louţení na místě) 

Tento způsob je aplikován v opuštěných zavalených nebo zatopených 

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

procházející horizontálními chodbami, které jsou pod rudným tělesem.  Pro 

dávkování louţícího roztoku je provrtáno několik zavlaţovacích sond. Roztok 

prosakuje rudním tělesem, extrahuje z rudy kovy a obohacený roztok se čerpá na 

povrch ze dna nejhlubšího vrtu.  Obdobně mohou být louţeny „in-situ“ staré haldy. 

[8]  

 

Obrázek 9 Schéma podzemního louţení [8] 
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8.4. Využití bakteriálního loužení 

Rané průmyslové vyuţití technologie biolouţení zpracovávalo podřadnou 

mědinosnou rudu v odvalech. Nedávná aplikace této technologie vyuţívá 

upravené biolouţící haldy. Tyto postupy jsou uplatňovány v zemích jiţní polokoule. 

Od roku 1980 bylo uvedeno do provozu deset biolouţících provozů na měď. [8] 

Příkladem současného průmyslového vyuţití biolouţení je provoz 

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

Plano ve výšce 4 400 m.n.m.. Denně se podrtí 17 300 tun sulfidické rudy 100% 

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

hald. Činnost bakterií podporuje provzdušňování zajištěné řadou přívodů vzduchu, 

které jsou instalovány pod haldou a nízkotlakými ventilátory. Monitoring 

bakteriálního procesu zahrnuje respirační měření na místě.  

Biolouţící proces v Quebrada Blanca dokazuje úspěšnou „evoluci“ 

biohydrometalurgie v těţebním průmyslu. Konstrukce závodu v Quebrada Blanca 

a další podobné provozy začlenily bakteriální poţadavky tohoto procesu. 

V současné době se v průmyslových provozech aplikují vědecké poznatky 

z oblasti zlepšování činností bakterií. [8] 

8.5. Biologicko – chemické loužení Cu sulfidů 

Klasický technologický trojsloţkový systém, pevná fáze – kapalná fáze – 

plynná fáze, je zde rozšířena o čtvrtou sloţku – biofázi, která je tvořena bakteriemi 

Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Na procesu oxidaci kovů a elementární síry se podílejí mikroorganismy 

v přímém i nepřímém ději. V souvislosti s těmito oxidačními procesy se výrazně 

mění morfologie povrchu i struktura oxidovaných sulfidů.  

Z řady průmyslově vyuţívaných měděných minerálů má největší význam 

chalkopyrit, chalkozín, covellín, bornit, enargit a v našich podmínkách i tetraedrit. 

Biooxidacíí dochází k extrakci mědi a následně i dalších prvků do roztoku, která 

vede k porušení struktury. 
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 Průběh oxidace chalkozín: Cu2S + 2,5 O2 + H2SO4  2 CuSO4 + H2O 

Oxidace probíhá ve dvou fázích, kdy v prvním stupni dochází 

k biotransformaci na covelín a v druhé fázi na chalkantit:  

1. fáze: Cu2S + 0,5 O2 + H2SO4  CuS + CuSO4 + H2O  

2. fáze: CuS + 2 O2  CuSO4 

 

Bornit, cubanit a enargit reagují podle následujících rovnic: 

Bornit: 2CuFeS4 + 18,5O2 + 5H2SO4 → 10CuSO4 +Fe2(SO4)3 + 5H2O  

Cubanit: 2CuFe2S3 + 13O2 + 2H2SO4 → 2CuSO4 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O  

Enargit: 4CuAsS3 + 35O2 + 10H2O → 12CuSO4 + 4H3AsO4 + H2SO4 

 

Při biooxidaci chalkopyritu dochází k anodickému ději a katodickému 

ději. 

Anodický děj: 2CuFeS2 + 16H2O + H2SO4 →2Cu2+ + 2Fe3+ + 5SO4
2- + 34H+ + 34e- 

Katodický děj: 34H+ + 34e- +8,5O2 → 17H2O  

Celkově lze tyto rovnice zapsat sumárně přímou a nepřímou bakteriální oxidaci. 

Přímá oxidace: 2CuFeS2 + 8,5O2 + H2SO4 → 2CuSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O 

Nepřímá oxidace: CuFeS2 + Fe(SO4)3 → CuSO4 + 3FeSO4 +2S 

 

Vzniklý síran ţeleznatý je pro další postup recyklace louţícího činidla 

nevyuţitelný a je nutná jeho regenerace. [17] 
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8.5.1. Aplikace metody v báňské a úpravnické činnosti 

  Metody těchto bioprocesů, lze rozdělit následně do tří skupin: 

 Extrakčně – těţební, ke kterým se řadí biologicko – chemické louţení 

uţitkové sloţky in situ v rudních tělesech 

 Extrakčně – úpravnické, které probíhají mimo původní místo výskytu. Tato 

místa mohou být na haldách, skládkách nebo v reaktorech 

 Neextrakčně – úpravnické, kde se zařazují procesy bioflotace a 

bioregenerace louţícího činidla na bázi Fe2(SO4)3 [17] 

8.5.1.1 Extrakčně – těţební postup 

 Jedná se o biologicko – chemické louţení metodou in situ. Je moţné je 

aplikovat v nových nerozfáraných částech a ve vydobytých částech loţiska pro 

dotěţbu materiálu. 

 Po přípravách a potřebném rozpojení bloku rudniny je moţno aplikovat 

v nerozfáraném loţisku metodu louţení in situ. Louţící roztok koluje přes 

rozpojenou rudu aţ do dosáhnutí koncentrace uţitkové sloţky, která je optimální 

pro její oddělení v cementačních kolonách. Ochuzený roztok, který se regeneruje 

bakteriemi se z procesu cementace vrací zpět na zkrápění bloků. Aplikace této 

metody je méně častá. 

 Metoda louţení aplikovaná v povrchových lomech je nejrozšířenější 

metodou při dobývání sulfidických rud mědi.  

Základní podmínkou louţení v podzemí je zabezpečení propustnosti 

rudného tělesa pro roztok s cílem vytvoření co největší kontaktní plochy louţeného 

sulfidu s roztokem. Důleţitá je také hydrogeologická analýza litosférické zóny, 

která udává údaje o úrovni podzemních vod. [17] 
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8.5.1.2 Extrakčně – úpravnický postup 

 Na povrchu báňských závodů se tento postup aplikuje na odpady z těţby 

a zpracování sulfidických rud. Aplikace je moţná třemi způsoby v závislosti od 

kvality, kusovitosti a objemu suroviny, odpadu. 

 Na starých haldách a odvalech hlušiny z těţby sulfidů, která obsahuje 

zbytkovou uţitkovou sloţku 

 Na uměle vytvořených skládkách méně kvalitní rudy, odpadu 

 V kádích, zásobnících nebo jiných větších nádobách, kterým se říká 

pačuky, kde se zpracovávají jemnozrnnější odpadní produkty z klasické úpravy, 

anebo chudobná ruda 

Nejdůleţitějším faktorem mimo hydrogeologických analýz jsou klimatické 

podmínky, které jsou nejoptimálnější v subtropickém pásu. Realizace je však 

moţná i v mírném pásu, kdy se musí počítat s omezeným výkonem během letních 

měsíců, kdy teplota nepoklesne pod 15 ºC. [17] 

 

Obrázek 10 Schéma biologicko - chemického louţení na povrchu [17] 
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8.5.1.3 Neextrakčně – úpravnický postup 

 Tyto procesy jsou zaloţeny na selektivní adhezi bakteriálních buněk na 

povrchu jednoho ze zpracovaných sulfidů v procesu selektivní flotace koncentrátu. 

Tento postup se nazývá bioflotací. Metoda vyuţívá rozdílné rychlosti adheze 

buněk na povrch sulfidových minerálů. 

Dalším procesem je oxidační regenerace louţícího činidla na bázi síranu 

ţelezitého v hydrometalurgických procesech úpravy.  Jedná se o bioregeneraci, 

která se pouţívá při louţení těţko rozpustných sulfidů. [17] 
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9. STRUSKA 

Pyrometalurgické zpracované rudy a koncentráty obsahují kromě 

uţitkových minerálů i nečistoty, jalovinu, hlušinu, které je nutné oddělit. Děje se tak 

převedením do strusky. Struska je převáţně sloţena z SiO2, CaO, FeO, Al2O3. 

Tvoření strusky ovlivňuje celý hutnický proces tavení. Struska tvoří lehčí tekutou 

fázi, která se nachází nad těţší kovovou lázní, kamínkem a kryje ji. Struska 

reguluje převod tepla z plynné atmosféry do roztaveného kovu a vytváří nad 

kovovou lázní ochrannou vrstvu. Objem roztavené strusky je větší neţ obsah kovu 

a tím ovlivňuje tepelný reţim pece i technologické pochody. [18] 

 Struska je slitina oxidů kovových i nekovových prvků, které navzájem tvoří 

sloučeniny a roztoky. Mohou také obsahovat malé mnoţství kovů a plynů. 

Jednotlivé sloţky strusek, které jsou vysokotavitelné a ţáruvzdornou hmotou na 

sebe působí a vstupují do vzájemných reakcí. Vzniká homogenní tavenina 

obsahující jalové sloţky tavícího procesu. [18] 

 Důleţité je, aby charakter strusky byl totoţný s charakterem vyzdívky 

pece, jinak můţe docházet k porušování vyzdívek působením struskových tavenin.  

 Strusky vznikají při zpracování rud, koncentrátů tavícími pochody nebo při 

ţárové rafinaci surového kovu. Hlavní úlohou je koncentrovat rozpouštěním nebo 

vytvářením sloučenin nepotřebné sloţky zpracovaných surovin do jedné tekuté 

fáze ve formě oxidů. Tímto se shromaţďují neţádoucí sloţky a v důsledku 

omezené mísitelnosti strusky s kovovou taveninou lze dosáhnout oddělení. Úlohou 

strusek, vznikajících při rafinaci surového kovu, je rafinační působení, které je 

spojeno s oxidací neţádoucích příměsí a jejich následný přechod do strusky. 

Struska by měla obsahovat co nejméně zhutňovaného kovu. Pokud je 

v rafinačních struskách kov obsaţen více neţ 10 – ti %, struska se vrací zpět do 

vsázky. [18] 
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9.1. Měrná hmotnost strusek 

Měrná hmotnost strusek je důleţitou technologickou vlastností. Rozdíl 

mezi hmotností strusky, kamínku a kovu umoţní dokonalé oddělení produktů. U 

kovohutnických strusek se tato hmotnost pohybuje v rozmezí 2,8 – 3,8 g/cm3. 

Přesnou hodnotu nelze stanovit výpočtem měrných hmotností sloţek, ale je nutné 

ji změřit. [18] 

9.2. Povrchové napětí strusek 

Povrchové napětí je významná vlastnost z hlediska jevů, ketré probíhají na 

mezifázových rozhranních: kov – struska, pevná fáze – struska, kamínek – 

struska. Obsah oxidu křemičitého a magnetitu povrchové napětí sniţuje, obsah 

oxidu vápenatého, hořečnatého a ţeleznatého zvyšuje povrchové napětí strusky.  

[18]  

9.3. Viskozita 

Viskozita ovlivňuje oddělování kamínku nebo kovu od strusky a dále 

ovlivňuje i ztráty kovu ve struskách. Je závislá na chemickém sloţení a na teplotě. 

Oxid křemičitý a oxid ţelezitý viskozitu zvyšuje a oxid vápenatý a hořečnatý 

sniţuje. [18] 

9.4. Ztráty kovu ve struskách 

Rozeznáváme 3 typy ztrát: chemické, fyzikálně – chemické a fyzikálně – 

mechanické. 

 Chemické – v měděných struskách se malá část mědi nachází jako Cu2O, 

která nezreagovala s FeS na Cu2S. Tyto ztráty jsou velmi nízké. 

 Fyzikálně – chemické – mnoţství kovů, které jsou obsaţeny ve struskách 

ve formě sulfidů. Tyto ztráty jsou závislé na sloţení strusky a na její teplotě. Tyto 

ztráty představují asi 0,1 – 0,2 % kovu. 
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 Fyzikálně – chemické – mechanicky strţené kapičky kamínku, kovu ve 

strusce, které bývá způsobeno vyšší viskozitou strusky. Tyto ztráty představují 1,5 

– 3 % kovu. [18] 

9.5. Měděné strusky 

Měděné strusky vznikají při tavení měděných koncentrátů na kamínek. 

Jejich vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 6. Obsah mědi se pohybuje v rozmezí 

0,2 aţ 0,5 %. Tyto strusky se zpracovávají odkuřováním (fumming), které je 

v zahraničí rozšířeno a odkuřovací oddělení je nutným doplňkem kovohutí. 

Roztavenou struskou se prohání vzduch s práškovým uhlím. Poměr mezi 

vzduchem a uhlím má být takový, aby se uhlí spalovalo nedokonale a vytvářelo 

redukční prostředí. Při teplotě 1250 °C nastává v odkuřovacích pecích těkání 

kovů. Získává se zinek, kadmium, olovo, cín a stopové prvky, kterými jsou oxidy. 

[18] 

Od začátku průmyslové éry byly strusky povaţovány za odpad. Jedna 

vyrobená tuna mědi představuje produkci 2,2 tuny strusky. Kaţdý rok vznikne ze 

světové produkce 24,6 milionu tun strusky. Hlavní producenti strusky jsou uvedeni 

v tabulce č. 7.  Strusky s obsahem mědi 0,8 % jsou buď zlikvidovány jako odpad, 

nebo jsou prodávány jako výrobky, které mají podobné vlastnosti jako přírodní 

čedič a obsidián. Vyuţití a obnova kovů je závislá od typu strusky. [19] 

 

Tabulka 5 Vlastnosti měděné strusky [19] 

Vzhled Lesklý, černý 

Hmotnost 2800 – 3800 kg/m3 

Měrná hmotnost 2,8 – 3,8 

Tvrdost  6 – 7  
Vlhkost < 5 % 

Absorpce 0,13 % 
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Tabulka 6 Producenti strusky [19] 

Oblast 

Mnoţství 

strusky (milion 

tun / rok) 

Asie 7,26 

Severní Amerika 5,90 

Evropa 5,56 

Jiţní Amerika 4,18 

Afrika 1,23 

Oceánie 0,45 

 

V tabulce č. 8 je uvedeno chemické sloţení měděných strusek, který je 

omezen na mnoţství 0,5 – 2 % mědi. Hlavní sloţky jsou ţelezo, oxid křemičitý, 

oxid hlinitý a měď. [19] 

Tabulka 7 Chemické sloţení strusky 

Vzorek Fe [%] SiO2 [%] Al2O3 [%] Cu [%] 

1 39,65 31,94 2,4 1,01 

2 47,8 26,1 6,8 0,82 

3 44,8 24,7 15,6 2,1 

4 34,62 27,16 14,7 1,64 

  

Vzorek 1: Etibank Ergani Copper Plant, Elazig – Turkey [20] 

Vzorek 2: Kure Copper Slag, Turkey [21] 

Vzorek 3 a 4: Copper Queen, Prince, USA [22] 
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9.6. Využití měděné strusky 

Kovy, které jsou přítomny ve struskách mnohdy nejde ekonomicky 

zpracovat, a proto se pouţívají při výrobě různých produktů, jako jsou brusné a 

řezné nástroje, přísady do betonu, dlaţdice, sklo, přísada do asfaltových ploch. 

[19] 

9.6.1. Brusné nástroje 

Bylo zjištěno, ţe zavedením granulované měděné strusky místo frity do 

pojiva vede ke zlepšení mechanických vlastností. Některé vlastnosti jsou 

srovnatelné s tradičními brusnými materiály.   

Struska byla pouţita jako pojivo pro přípravu brusného kotouče. Výhodou 

těchto kotoučů je pevnost, dobré řezací vlastnosti, delší ţivotnost, vyšší účinnost a 

niţší spotřeba energie oproti tradičním vlastnostem brusných kotoučů. Uplatnění 

těchto brusných kotoučů je v obrábění kovů, dřeva a plastu. [19] 

9.6.2. Asfalt a beton 

Pouţitím měděné strusky v horké asfaltové směsi chodníků byl zkoumán 

Dopravní radou ve Washingtonu. Jemné měděné strusky byly pouţity v asfaltové 

směsi v Kalifornii a granulovaná struska byla pouţita do směsí v Georgii ke 

zlepšení stability. [19] 

Měděná struska můţe být alternativa k přísadám do betonu a malt. 

Vlastnosti těchto materiálů jsou ekvivalentní k tradičním materiálům. Pouţívání 

této strusky vede ke zvýšení pevnosti betonové směsi. [19] 

9.6.3. Řezné nástroje, dlaţdice 

Měděná struska byla přidána do brusiva ve formě prášku (0,868 kg) dále 

byl přidán prášek pryskyřice (0,147 kg), fenolformaldehydová pryskyřice (0,037 kg) 

a ţelezný červený pigment (0,013 kg). Tato směs byla zhutněna a kalena 16 hodin 

při teplotě < 180° C. Takto vyrobené kotouče měly lepší vlastnosti neţ tradiční. 

[19] 
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Íránská měděná struska byla pouţita při výrobě neglazované dlaţby. 40 

hmotnostních % měděné strusky bylo smícháno s hlínou a pískem a zahřáno na 

1025 ° C po dobu jedné hodiny. Takto připravené dlaţdice měly v porovnání s 

tradičními dlaţdicemi pevnost v ohybu 57 MN/m2, absorpci 2% a celkově jsou 

odolnější proti kyselinám. [19, 23] 
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10. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

10.1. Vzorky 

Vzorky měděné strusky byly přivezeny z Kovohutí Krompachy, Slovenská 

republika. Hlavním cílem této slovenské společnosti je efektivně získávat měď 

z odpadních surovin, vracet je zpátky do výrobního procesu a tím šetřit 

neobnovitelné zdroje naší planety. Dále také ekologickými technologiemi 

zpracování odpadů zvyšovat stupeň recyklace mědi a při jejím zpracování získat i 

druhotné suroviny. [24] 

Výrobní program se skládá ze dvou hlavních procesů. Jedná se o 

pyrometalurgii a hydrometalurgii. [24] 

Proces pyrometalurgie zde probíhá ve třech etapách: šachtová pec, 

konvertor, anodová pec. [25] 

Pyrometalurgicky jsou zpracovávány materiály s obsahem mědi 5 – 99%. 

V závislosti na obsah mědi jsou tyto materiály zpracovávány v jednotlivých 

výrobních agregátech.  Šachtová pec je určena pro 5 – 60 % mědi, konvertory 60 

– 85 % mědi a anodová pec nad 90 % mědi. [25] 

V šachtové peci probíhá redukční tavení měděných materiálů, jako palivo 

je pouţit koks.  Výsledkem je černá měď (70 – 75% mědi) a šachtová struska, 

která má pouţití jako umělé kamenivo. Toto kamenivo je moţno vyuţít jako 

podklad silničních komunikací a jako výplňový materiál na technické rekultivace. 

Konvertor zpracovává produkt tavení z šachtové pece a anodová pec 

zpracovává materiál s obsahem mědi nad 90 %. Jako finální produkt této 

technologie jsou měděné anody. [25] 
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10.2. Úprava vzorku 

Vzorky měděné strusky (obrázek č. 11) byly podrceny na čelisťovém drtiči 

(obrázek č. 12), poté pomlety na třecím, vibračním mlýnu (obrázek č. 13) a 

sítovány na vibračním třídiči firmy Retsch, typu AS 200 (obrázek č. 14) na frakci 

0,071 milimetrů (obrázek č. 15).  

Takto upravený vzorek byl poslán na mineralogický rozbor do laboratoří 

institutu geologického inţenýrství Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

Ostrava. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 9. Jako hlavní minerály zde vystupují 

fayalit, hercynit, cuprospinel, wuestite a augit. 

Tabulka 8 Mineralogický rozbor 

Minerál Sloţení 

Fayalit 67.20 ± 3.30 % 

Hercynit 14.05 ± 2.04 % 

Cuprospinel 11.20 ± 1.65 % 

Wuestite    4.95 ± 1.50 % 

Augit    2.60 ± 3.00 % 
 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Měděná struska (foto: autor) 
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Obrázek 12 Čelisťový drtič (foto: autor) 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Třecí, vibrační mlýn (foto: autor) 
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Obrázek 14 Vibrační třídič (foto: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Měděná struska, frakce 0,071 mm (foto: autor) 
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10.3. Loužení  

K louţení byly pouţity upravené vzorky měděné strusky o váze 10 gramů 

(frakce 0,071 milimetrů), ke které bylo vţdy přidáno 100 mililitrů louţícího činidla. 

Vzorky byly louţeny ve čtyřech roztocích o koncentracích 5%, 10%, 25% a 1:1 (u 

této koncentrace byly pouţity jen roztoky kyseliny dusičné a kyseliny 

chlorovodíkové). 

Pouţitá činidla: 

 Hydroxid amonný (NH4OH) 

 Kyselina dusičná (HNO3) 

 Kyselina chlorovodíková (HCl) 

 Hydroxid sodný (NaOH) 

Louţení probíhalo v uzavřených plastových nádobách na třepačce 

„Wstrzasarka Uniwersalna, typ WU – 4“, zobrazena na obrázku č. 16, kde byla 

nastavena rychlost na stupeň číslo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Třepačka (foto: autor) 
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Doba louţení jednotlivých vzorků byla vţdy 1, 3, 5, 10 a 24 hodin. Tyto 

intervaly musely být dodrţeny kvůli srovnatelnosti podmínek. 

Po uplynutí stanovené doby louţení byly vzorky sejmuty z třepačky a 

obsah byl přefiltrován přes filtrační papír do vzorkovnic. Obsah filtračního papíru 

byl následně promýván 100 mililitry destilované vody. Poté byly vzorky sušeny 

v sušárně při teplotě 80 °C po dobu 2 hodin. Po vysušení byly vzorky předány na 

RTG – fluorescenční analýzu do laboratoří Vysoké školy Báňské – Technické 

univerzitě v Ostravě.  
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10.4. Výsledky loužení 

Z výsledků chemických analýz vyplynulo, ţe struska obsahuje 9230,25 

ppm Cu. V následujících tabulkách 9-12 jsou uvedeny hodnoty výtěţnosti Cu do 

roztoků s jednotlivými aplikovanými chemickými louţicími činidly. Dále pak uvádím 

pro názornost získané hodnoty na obrázcích 17 - 20. 

Tabulka 9 Výtěţnost Cu roztokem NH4OH 

 1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

5% NH4OH 37,06 33,23 31,01 36,7 34,71 

10% NH4OH 40,13 27,5 37,52 29,93 35,18 

25% NH4OH 41,30 31,19 42,03 32,91 31,75 

 

 

Obrázek 17 Grafické znázornění louţení v NH4OH 

 

Dosaţené výsledky louţení roztokem NH4OH byly slabé a nedosahovaly 

poţadovaných hodnot. Toto činidlo není vhodné pro louţení daného typu 

materiálu. 

Nejvyšší výtěţnost byla při pouţití 25% NH4OH po dobu 3 hodin, kde 

výtěţnost byla 42 %. 
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Tabulka 10 Výtěţnost Cu roztokem HNO3  

 
1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

5% HNO3 12,65 3,68 2,24 4,85 6,25 

10% HNO3 0,77 6,96 20,99 4,03 5,15 

25% HNO3 58,87 91,97 79,1 82,48 42,63 

1:1 HNO3 56,99 67,77 79,88 82,94 39,89 

 

 

Obrázek 18 Grafické znázornění louţení v HNO3 

 

Aplikace 5 %-ní HNO3 nepřinesla ţádané výsledky, nejlepší výsledky byly 

dosaţeny při aplikaci 25 % HNO3 po dobu 3 hodin. Další prodluţování doby 

louţení nepřineslo zlepšení výsledků.   
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Tabulka 11 Výtěţnost Cu roztokem HCl 

 1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

5% HCl 1,49 2,65 43,48 16,99 4,72 

10% HCl 42,08 74,3 65,53 83,32 72,03 

25% HCl 77,92 84,16 85,27 86,99 81,08 

1:1 HCl 77,33 77,39 77,29 78,55 80,97 

 

 

Obrázek 19 Grafické znázornění louţení v HCl 

 

 Nejlepších výsledků bylo dosaţeno při aplikaci 25 %-ní HCl po dobu 10 

hodin, kdy se výtěţnost kovu do roztoku pohybovala kolem 87 %. 
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Tabulka 12 Výtěţnost Cu roztokem NaOH 

 1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

5% NaOH 7,34 9,02 4,84 5,9 8,93 

10% NaOH 6,01 6,67 22,41 8,42 9,22 

25% NaOH 9,61 39,09 17,38 15,88 1,16 

 

 

Obrázek 20 Grafické znázornění louţení v NaOH 

 

 Aplikace NaOH ukázala, ţe dané činidlo není vhodné pro získávání Cu 

z měděných strusek. Nejvyšší výtěţnost byla kolem 40 %.  

 Na obrázku 21 jsou uvedeny všechny získané výsledky při louţení Cu 

z měděných strusek. 
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Obrázek 21 Grafické znázornění všech dosaţených výsledků při louţení Cu ze strusky 
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10.5. Výsledky loužení – zinek 

Z výsledků chemických analýz vyplynulo, ţe měděná struska obsahuje 

47839,38 ppm zinku. Výsledky louţení jsou uvedeny v tabulkách č. 13 aţ 16 a na 

obrázcích 22 aţ 25. 

Tabulka 13 Výtěţnost Zn roztokem NH4OH 

 
1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

5% NH4OH 18,17 20,50 20,96 21,55 20,62 

10% NH4OH 18,89 20,74 24,31 20,85 19,39 

25% NH4OH 20,16 16,62 20,63 18,67 20,35 

 

 
Obrázek 22 Grafické znázornění louţení v NH4OH 

 

Z výsledků louţení s NH4OH vyplynulo, ţe dané činidlo není vhodné pro 

louţení zinku ze strusky. 
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Tabulka 14 Výtěţnost Zn roztokem HNO3  

 
1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

5% HNO3 24,72 23,21 20,60 30,63 17,70 

10% HNO3 31,65 37,09 21,16 19,25 18,40 

25% HNO3 53,98 90,51 76,36 82,65 34,69 

1:1 HNO3 49,25 62,94 77,39 76,26 23,77 

 

 
Obrázek 23 Grafické znázornění louţení v HNO3 

 

Aplikace HNO3 ukázala, ţe pro louţení strusky je nejlepší pouţití 25 % 

koncentraci, kde se výtěţnost zinku do výluhu pohybovala kolem 90 %. 
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Tabulka 15 Výtěţnost Zn roztokem HCl  

 
1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

5% HCl 14,43 11,28 3,27 3,25 10 

10% HCl 11,68 63,72 7,98 73,36 36,42 

25% HCl 27,17 63,94 68,46 71,22 34,14 

1:1 HCl 33,56 54,72 43,3 74,71 57,54 

 

 
Obrázek 24 Grafické znázornění louţení v HCl 

 

Při aplikaci HCl bylo nejlepších výsledků dosaţeno při pouţití roztoku 1:1 

mezi kyselinou a vodou, kdy se výtěţnost pohybovala kolem 75 %. 
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Tabulka 16 Výtěţnost Zn roztokem NaOH  

 
1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

5% NaOH 19,80 16,73 21,91 19,41 19,89 

10% NaOH 23,14 21,78 27,32 17,94 19,63 

25% NaOH 20,46 34,86 18,12 23,56 25,19  

 

 
Obrázek 25 Grafické znázornění louţení v NaOH 

 

Aplikace NaOH opět nepřinesla ţádné očekávané výsledky a je moţné 

konstatovat, ţe dané činidlo je nevhodné pro louţení daného typu materiálu. 

Na obrázku 26 jsou uvedeny všechny výsledky při louţení Zn ze strusky. 
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Obrázek 26 Grafické znázornění všech dosaţených výsledků při louţení Zn ze strusky 
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11. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posouzení moţnosti získávání mědi a zinku 

ze strusek deponovaných v areálu závodu Kovohuty Krompachy, a.s.  Byla 

aplikována metoda louţení daného odpadu-strusky s různými činidly.  

Z výsledků práce vyplynulo, ţe měď i zinek je moţné z daného materiálu 

získat, avšak je nutno pouţít vysoce koncentrované roztoky, kyselinu dusičnou a 

kyselinu chlorovodíkovou o koncentraci 25 %.  

Do budoucna je moţné konstatovat, ţe danou metodou je moţno získávat 

dané prvky, ale důleţité je, jestli se to z ekologického i ekonomického hledisky 

vyplatí. 
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