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Summary 

Problematic of leaching in relation to processing of electrical waste in order to 

obtain metals are presented in this thesis. Thesis is dividendinto two principal parts. First 

theoretical part deals withcharacteristicsand material composition of electrical waste, its 

treatment methods,chemical and bacterial leaching and last but not least with description 

ofmicroorganism Acidithiobacillus ferrooxidans which is subsequently used forbiological 

leaching in experimental part of this thesis. Second experimental part deals with practical 

verification of bacterial and chemical leaching of circuit boards in order to obtain copper 

and tin. Aimof four leaching tests was to find out to what degree is bacterial leaching of 

circuit boards more effective in comparison to chemical leaching andalso to what extent 

composition of leaching solution influences quantityof released copper and tin. 

Keywords: electrical waste, electronic waste, leaching, biologicalleaching, 

hydrometallurgy, biohydrometallurgy, Acidithiobacillus ferrooxidans 

Anotace 

V předloţené práci je zpracována problematika louţení ve vztahu ke zpracování 

elektroodpadu, za účelem získání kovů. Práce je členěna do dvou základních celků. První 

teoretická část je věnována charakteristice a materiálovému sloţení elektroodpadu, 

metodám jeho zpracování, louţení jak chemickému tak bakteriálnímu pomocí 

mikroorganismů Acidithiobacillus ferrooxidans. Experimentální část se věnuje 

praktickému ověření efektivnosti bakteriálního a chemického louţení desek s plošnými 

spoji, za účelem získání mědi a cínu. Cílem bylo zjistit, do jaké míry je bakteriální louţení 

desek s plošnými spoji efektivnější, neţ louţení chemické a také do jaké míry má vliv 

sloţení louţícího roztoku na mnoţství uvolněné mědi a cínu. 

Klíčová slova: Elektroodpad, elektronický odpad, louţení, bakteriální louţení, 

hydrometalurgie, biohydrometalurgie,  Acidithiobacillus ferrooxidans. 
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1 Úvod 

Kaţdý z nás jistě vlastní a také uţívá elektrospotřebiče. Postupem času se staly 

nepostradatelnými pomocníky ve všech domácnostech, ale také veřejných budovách  

i průmyslu. Ovšem spolu s nárůstem obliby elektrospotřebičů roste i mnoţství 

produkovaného elektroodpadu. 

Elektroodpad tvoří zcela specifickou část odpadu. V posledních letech spolu se 

stoupající oblibou a zkracujícími se intervaly mezi obměnou elektrotechnických  

a elektronických zařízení nastal problém s rychle stoupajícím mnoţstvím elektroodpadu. 

Ukládání elektroodpadu na skládky je sporné jednak vzhledem k obsahu nebezpečných 

látek, které jsou popsány v kapitole Charakteristika elektroodpadu a jednak k relativně 

vysokému obsahu materiálu, který se dá recyklovat, o němţ se v dané kapitole také 

zmiňuji. S přihlédnutím ke zmenšování se zásob neobnovitelných zdrojů, jakými jsou rudy 

nejrůznějších kovů, je recyklace elektroodpadu nepostradatelnou operací v rámci 

zachování udrţitelného rozvoje.  

V České republice existuje několik specializovaných firem zabývajících se 

likvidaci a recyklací elektroodpadu. Pokud tedy budeme přistupovat k elektroodpadu, jako 

k cenné surovině, pak se bude výběr metod zpracování elektroodpadu odvíjet od jeho 

sloţení a hlavně od charakteru sloţek, které míníme recyklací odpadu získat. Mezi 

nejţádanější sloţky obsaţené v elektroodpadu zcela zajisté patří ušlechtile kovy. Z této 

práce vyplývá, ţe pomineme-li termické vyuţití elektroodpadu, existují dva základní 

způsoby vyuţití elektroodpadu. A to hydrometalurgické nebo pyrometalurgické zpracování 

elektroodpadu, popřípadě jejich kombinace. Tyto dvě metody jsou poplatné 

polymetalickému charakteru elektroodpadu.  

Takovéto zpracování elektroodpadu je podmíněno jeho patřičnou předúpravou, 

kterou se v této práci zabývám a následně jeho hydrometalurgickým zpracováním. 

Hydrometalurgický způsob zpracování elektroodpadu je na rozdíl od pyrometalurgického 

způsobu šetrnější k ţivotnímu prostředí. Mezi hydrometalurgii spadá také oblast 

biohydrometalurgie, která dnes nalézá uplatnění hlavně v oblasti zpracování rud s nízkým 

obsahem kovů. Její podstatou je převedení uţitkové sloţky z materiálu za vyuţití ţivých 

mikroorganismů, či jejich metabolitů. Biohydrometalurgické způsoby zpracování rud 

bývají obvykle časově náročnější, ale často také levnější neţ způsoby ryze 

hydrometalurgické. Biohydrometalurgie má v sobě skrytý potenciál, který je moţno zúročit 

při zpracování elektroodpadu. A i přes tuto skutečnost se literatura  

o biohydrometalurgickém způsobu zpracování elektroodpadu zmiňuje minimálně. 

V praktické části této práce se z tohoto postu zabývám právě bakteriálním louţením 

elektroodpadu, v němţ vidím do budoucna způsob pro efektivní zpracování elektroodpadu. 

2 Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je prokázat vliv bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

 na louţení kovů, konkrétně mědi a cínu, z elektronického odpadu a porovnat, zda je 

bakteriální louţení účinnější, neţ louţení ryze chemické.  
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3 Charakteristika elektroodpadu  

Elektrická a elektronická zařízení se staly věcmi denní potřeby všech obyvatel 

vyspělých zemí světa. Tato zařízení zvyšují ţivotní úroveň a pohodlí obyvatelstva, avšak 

všechna se postupem času stanou odpadem. 

 Se stoupající produkcí elektrických a elektronických zařízení stoupá i mnoţství 

elektroodpadu. Tento fakt je umocněn rychle se rozvíjejícím vývojem elektrických  

a elektronických zařízení a také tím, ţe trh s těmito spotřebiči je bohatý a snadno dostupný, 

tudíţ lidé stále častěji nahrazují své ještě pouţitelné spotřebiče modernějšími. Vzhledem ke 

svému sloţení je elektroodpad povaţován za odpad nebezpečný. Je jen otázkou času, kdy 

budeme nuceni tento odpad efektivně zpracovávat, a to jak z důvodu jeho účelné likvidace, 

tak z důvodu zpětného získaní cenných surovin, které jsou v tomto odpadu obsaţeny. 

Tímto postupem je moţno šetřit surovinovou základnu Země. [1, 2, 3]  

Mnoţství celosvětově vyprodukovaného elektronického odpadu se ročně navyšuje 

o 3-5 %, coţ je trojnásobné zvýšení, neţ u běţných druhů odpadů. Kupříkladu průměrná 

ţivotnost nových modelů počítačů byla v roce 1992 čtyři a půl roku v roce 2005 jiţ však 

poklesla na dva roky. Podobná situace je i u mobilních telefonů a různých přenosných 

elektronických zařízení. Jen v Evropě se ročně vyřadí 105 milionů mobilních telefonů  

a v USA je to 130 milionů vyřazených mobilních telefonů ročně. Tímto představují pouţitá 

elektronická zařízení váţný problém a to jak ze sociálního tak i z environmentálního 

hlediska, v mnoha zemích světa. [4.] Rozhodující je skutečnost ţe odpad má uţitnou 

vlastnost v tom smyslu, ţe se můţe stát surovinou pro výrobu dalšího produktu. Moţnosti 

uţití takovéto suroviny z odpadu jsou limitovány obchodním vztahem mezi odběratelem  

a dodavatelem. [5] 

3.1 Elektroodpad 

Elektroodpad je v podstatě směsí různých kovů, které jsou pokryty či spojeny 

nejrůznějšími druhy plastů a jiných materiálů jako je keramika a sklo. Starší výrobky, 

mimo jiné, také obsahují dřevo, dřevotřískové komponenty a papír, znečištěny prachem  

a obrusy. [6]  

Stanovit průměrné sloţení Elektroodpadu je velice těţké, protoţe odvětví 

elektrotechniky a zejména pak elektroniky, se velice rychle rozvíjí a dochází jak ke 

změnám výrobních technologií, tak i ke změnám ve vyuţití konstrukčních materiálů. [7] 

3.1.1 Materiálové složení elektroodpadu 

Charakterizovat elektroodpad je sloţité i přesto, ţe ve směrnici Evropské unie 

2002/96/ES je tento odpad rozdělen do 10 kategorií, coţ tvoří určitý systém. Avšak ani 

v jednotlivých kategoriích nemá odpad stejné sloţení. Tato skutečnost je dána rozdílným 

stářím, původem a typem vyřazeného elektrozařízení. [2.] 

Nebezpečné složky elektroodpadu  

Elektroodpad se řadí mezi nebezpečné odpady, protoţe obsahuje toxické látky. 

Nabíjecí články obsahují Cd, Co, Li a hydroxid draselný, ale také desky s plošnými spoji 

obsahují Hg, As, Pb, Sn. [8] Nebezpečí elektroodpadu tkví v moţné tvorbě škodlivých 

výluhů při jeho skládkování (působením kyselých sráţek či bakterií).  
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Při jeho spalování dochází k tvorbě nebezpečných emisí. [6] Avšak je nutno dodat, 

ţe elektroodpad obsahuje nejméně třetinu chemických prvků a chemických sloučenin,  

u nichţ není známo, ţe by na člověka či jiné sloţky ţivotního prostředí působily toxicky. 

[7] 

3.1.2 Materiálové složení elektronického odpadu 

Elektronický odpad je sloţen z vyslouţilých elektronických zařízení. (Počítače, 

desky s tištěnými spoji a konektory, atd.). [7] Jeho zpracováním se dnes zabývají 

především výrobci takovýchto zařízení. Ve Francii je to firma C.F.F., v Německu a jiných 

zemích jsou to firmy Thyssen Sonnenberg GmbH, Novell Abfall-und Energietechnic 

GnbH, IBM, ICL a jiné. [9] 

Největší podíl v elektronickém odpadu zaujímají plasty (cca. 30 %), ţáruvzdorné 

oxidy (cca 30 %) a také kovy (cca. 40 %). Mezi nejpouţívanější plasty se v tomto odvětví 

řadí polypropylen, polyetylen, polyester a další (tvoří cca. 25 % elektronického zařízení), 

zbylých 5 % plastů jsou halogenidové a intragenové plasty a polymery. 

Ţáruvzdorné oxidy jsou z největší části tvořeny křemíkem (15 %), oxidem hlinitým 

Al2O3 (6 %) a také oxidy alkalických zemin (6 %), případně  jinými příměsemi jako 

například slída (3%). 

Elektronický odpad obsahuje neušlechtilé i ušlechtilé kovy. Mezi základní kovy 

(tvoří 39 % elektronického zařízení) se řadí Cu (20 %), Fe (8 %), Ni (2 %), Sn (4 %), Pb  

(2 %), Al (2 %) a Zn (1 %). Celkový přehled sloţení elektronického odpadu je znázorněn 

na obrázku 1. [7] 

 

Obrázek 1: Sloţení elektronického odpadu. [7] 

Ušlechtilé kovy nalézají v elektronice uplatnění při výrobě elektronických 

součástek, jakými jsou transistory, relé, integrované obvody. Jejich výčet a obsah 

v elektronickém odpadu je následující: Au (0,1 %), Ag (0,2 %) a minimálně obsaţené Pd  

(0,005 %).  

Tyto kovy se v elektronickém odpadu vyskytují v rozličných fyzikálních formách. 

Čisté zlato je obsaţeno v telekomunikační technice.  Zlato a paladium bývají plátovány na 

měděné desky či kontakty. Stříbro nalézá vyuţití v energetice. V kontaktech informační 

elektroniky je obsaţeno zlato platina či jejich slitiny. [9]  

Složení elektronického odpadu 

Ţárovzdorné oxidy 30%

Ušlechtilé kovy 1%

Cu 20%

Al, Zn 3%

Pb, Sn 6%

Fe 8%

Ni 2%

Plasty 30%
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Materiálové složení odpadu z vyřazených osobních počítačů  

Osobní počítač je sloţen z mnoha druhů materiálu. Materiálový potenciál skrývající 

se ve vyřazených počítačích je uveden v tabulce 1.  

Osobní počítače jsou konstruovány aţ ze čtyřiceti různých druhů plastů. Skříně 

počítačů jsou vyráběny z termoplastů. Pro desky s tištěnými spoji jsou vyuţívány 

duroplasty. Dalším problémem je několik druhů skla s luminiscenční vrstvou, které se 

uţívá pro výrobu obrazovek počítačů. [7] Sloţení vyřazených počítačů je znázorněno 

v tabulce 1. 

Tabulka 1: Materiálové sloţení vyřazených počítačů [9] 

Druh materiálu Podíl v procentech 

Ţelezo 49 % 

Měď 26 % 

Plasty a sklo 14,2 % 

Ostatní materiály 5,3 % 

Hliník a ocel 3,4 % 

Tištěné spoje 3 % 

Z čehoţ lze 5 % vyuţít jako náhradní díly a 0,8 % lze vytřídit jako plasty. Firma ICl 

Dat GmbH se spolu s firmou Reichert Metale v Pulheinu, zabývají zpracováním 

vyřazených počítačů, telefonů, tiskáren, displejů. Principem zpracování je rozebrání  

a dělení do sedmi skupin a následné vyuţití takto odděleného odpadu (druhotné suroviny). 

V České republice tento odpad zpracovává firma RECOM Brno s.r.o. Zpracování je opět 

na principu ruční demontáţe a následném vyuţití demontovaných kompozitu. [9] 

Materiálové složení desek s plošnými spoji 

Hmotnostními procenty vyjádřeno tvoří největší část základních desek s plošnými 

spoji polovodičové součástky 33 %, dále kondenzátory 24 %, desky bez součástek 23 %, 

odpory 12 % přepínače a jiné součástky 8 %. Sloţení základních desek z materiálového 

hlediska je vyjádřeno v tabulce 2. [1] 

Tabulka 2: Chemické sloţení desky s plošnými spoji [1] 

Sklolaminát > 70 % 

Měď cca 16 % 

Pájka cca 4 % 

Ţelezo cca 3 % 

Nikl cca 2 % 

Stříbro 0,05 % 

Zlato 0,03 % 

Paladium 0,01 % 

A další (bizmut, antimon, tantal) <0,01 % 
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3.1.3 Měď  

Měď byla a je pro lidstvo strategickou surovinou. Naši předkové ji vyuţívali jiţ 

v období před naším letopočtem. O jejím významu vypovídá i skutečnost, ţe celá vývojová 

epocha lidstva byla pojmenována doba bronzová. 

Produkce mědi na světě neustále stoupá a nyní se, během jednoho roku, na světě vyrobí 

asi 12 000 kt. mědi. [10] 

Vzhledem k tomu, ţe dnes na našem území nejsou dobývány ţádné suroviny pro 

výrobu ušlechtilých kovů, jsou v České republice, jako zdroj, vyuţívány, kromě importu 

měděných koncentrátů, také druhotné suroviny. [9] První místo ve spotřebě mědi zaujímá 

elektronický a elektrotechnický průmysl, druhým největším spotřebitelem mědi je stavební 

průmysl, kde nalézá měď uplatnění jako materiál na rozvody vody, plynu, topení, ale také 

okapy a jiné. Měď nalézá také uplatnění v zdravotnictví, dopravě, mobilních technologiích, 

atd. [11] 

Výroba mědi 

Z primárních surovin se měď získává hlavně zpracováním sulfidických, především 

chalkopyritických, či směsných koncentrátů. Ke zpracování se nyní vyuţívá hlavně 

pyrometalurgického způsobu, jehoţ výstupem je sice poměrně čistý kov, ale 

z environmentálního hlediska naráţí na určitá úskalí, jakými jsou produkce oxidu 

siřičitého, vznik odpadů s přítomnosti toxických kovů (As, Sb, Bi, Pb, Zn, Hg), hlavně  

u starších pyrometalurgických procesů, kdy tyto kovy unikaly v podobě prachu, a odplynu. 

Při uţití modernějších pyrometalurgických způsobů výroby mědi se určitý díl těchto 

těţkých kovů získává a část jich odchází do strusky. [10] 

Pyrometalurgický způsob vyuţívá dvou základních kroků: 

 Tavení, kterým se získá surová měď 

 Rafinace, která zajišťuje čistotu kovu nejméně 99,9 %. 

V současné době se sice stále vyvíjejí k přírodě šetrnější hydrometalurgické 

procesy pro výrobu mědi, ale pokud má hydrometalurgický způsob uspět, musí být jeho 

výstupem nejméně stejně čistá měď jako u pyrometalurgického způsobu a pokud moţno za 

vynaloţení menších finančních prostředků. Asi nejdůleţitějšími parametry 

hydrometalurgického procesu je jeho rychlost a efektivita, od kterých se odvíjí 

ekonomičnost. O úspěšnosti louţicího procesu rozhodují dvě hlavní hlediska. 

Termodynamické hledisko, které určuje, zda dojde k reakci a kinetické podmínky procesu, 

které zahrnují dobu potřebnou pro průběh reakce, podmínky louţení a mechanismus 

reakce. V současnosti je z celkové světové produkce mědi vyráběno asi 20 % 

hydrometalurgicky.  

Stále více do popředí pro výrobu neţelezných kovů dostávají druhotné suroviny  

a to nejvíce ty, které vznikají v průmyslu. Pokrývají jak komplexní materiály 

z pyrometalurgických procesů (strusky, prach, anodové galvanické kaly, sulfidické 

kamínky atd.) tak i slitinový šrot ze zpracovatelského okruhu (vyčerpané elektrolyty, 

popely) a jiné odpady vznikající v průmyslu. Poslední dobou však významnou roli 

zaujímají také odpady z elektronického průmyslu a to hlavně díky své bohatosti jak na 

ušlechtilé kovy, tak i na kovy vzácných zemin. Mnoţství recyklovaných průmyslových 

odpadů stále vzrůstá. Výroba mědi jakoukoli cestou je vţdy energeticky náročný  

a komplikovaný proces. [10] 
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Chemické reakce mědi 

Reakce mědi se zásadami 

V alkalických hydroxidech se měď nerozpouští. [12] 

Reakce mědi s kyselinami. 

Měď se rozpouští jak v roztoku zředěné kyseliny sírové, tak v roztoku zředěné 

kyseliny chlorovodíkové a také v koncentrované kyselině chlorovodíkové, pouze za 

přítomnosti oxidačního činidla nejčastěji peroxid vodíku. Spolu s oxidačním činidlem se ve 

zředěném roztoku kyseliny sírové nebo chlorovodíkové měď rozpouští pomalu a v roztoku 

koncentrované kyselině chlorovodíkové a oxidačního činidla probíhá rozpouštění  

o poznání rychleji. V  kyselině chlorovodíkové a se měď rozpouští za vzniku chloridu 

měďnatého dle této rovnice [12]:  

2 HCl + H2O2 + Cu → CuCl2 + 2 H2O 

 V roztoku zředěné kyseliny sírové a oxidačního činidla se měď rozpouští a vzniká 

roztok síranu měďnatého dle této rovnice [12]:  

H2SO4 + H2O2 + Cu → CuSO4 + 2 H2O 

V roztoku koncentrované kyseliny sírové se měď rozpouští i bez přispění 

oxidačního činidla. V prvním kroku měď pouze černá za vzniku oxidu měďnatého a oxidu 

siřičitého a následně se rozpouští na síran měďnatý dle rovnic [12]: 

Cu + H2SO4 → CuO + SO2 + H2O 

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O               

3.1.4 Cín  

Chemická značka cínu je Sn, teplota táni je 231,93 °C, teplota varu 2602 °C. Sn
2+

 

snadno oxiduje na Sn
4+ 

,cínaté soli jsou dobrá redukční činidla. [13.] 

Cín je kov stříbrošedé barvy se sametově měkkým leskem, odolný proti 

nepříznivým vnějším vlivům. Snadno se tepelně i mechanicky zpracovává. [14] 

Cín se řadí mezi jedny z prvních kovů, které byly lidstvem objeveny. Čistý cín se 

pouţívá málo. Cín nalézá uplatnění hlavně v podobě slitin kovů a ochranných nátěrů. 

V minulém století se cín uţíval hlavně pro pocínování ocelových plechů, který se hojně 

uţíval v konzervárenském průmyslu. Tam se spotřeba cínu výrazně sníţila v šedesátých 

letech minulého století se zavedením výroby obalů z hliníku. [15] 

V nynější době nalézá cín uplatnění jako slitina s olovem 70 % cín a 30 % olovo. 

Tato slitina téţ zvaná pájka se uţívá v elektrotechnice, ale také v dopravním průmyslu  

a stavebnictví a chemickém průmyslu, kde je hojně vyuţíván v přípravcích na ochranu 

dřeva, při výrobě polyvinylchloridu a fungicidů. Anorganické sloučeniny cínu nalézají 

uplatnění především při výrobě parfému, mýdel a polyuretanu. Dále se cín pouţívá při 

cínování a na výrobu slitin př. mosaz a bronz (tyto slitiny je moţno vyuţít mimo jiné  

i v elektrotechnice). Nalézá uplatnění i při výrobě amalgámu a šperkařství. [15] 
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Výroba cínu 

Základní rudou pro výrobu cínu je cínovec (Kasiterit SnO2), jde o poměrně 

bohatou rudu obsahuje okolo 78 % cínu. Vyskytuje se hlavně v náplavech. Je to v podstatě 

jediná cínová ruda pomineme-li další vzácně se vyskytující cínové rudy (Stanin 

(Cu2S.FeS.SnS2 ), franckeit (Pb5Sn3Sb2S14), cylindrit (Pb3Sn4FeSb2S14) a abhurit 

(Sn3O(OH)2Cl2).) Cínovec se vyskytuje i na území naší republiky (Cínovec, Horní Krupka, 

Horní Slavkov). Světová loţiska cínovce se nalézají v Barmě, Indonésii, Malajsii, Bolívii, 

Brazílii, Rusku, Nigérii a Austrálii. [16] 

Kovový cín se vyrábí z cínovce (Kasiterit), ţárovou redukcí uhlím v šachtových či 

plamenných pecích. Dle této rovnice [16]: 

SnO2 + 2 C → Sn + 2 CO 

Struska vzniklá při ţárové redukci kasiteritu na kovový cín obsahuje ještě relativně velké 

mnoţství cínu, ze strusky ho je moţno získat dvěma základními způsoby. Buď to 

přetavením strusky spolu s vápnem a uhlím v plamenných pecích (redukce). Cín se ze 

strusky odděluje dle této rovnice [16]:  

SnSiO3 + CaO + C → Sn + CaSiO3 + CO  

Další moţností je vysráţení cínu (př. přetavením strusky se ţelezným šrotem) dle této 

rovnice [16]:  

SnSiO3 + Fe → FeSiO3 + Sn    

Chemické reakce cínu 

Reakce cínu se zásadani probíhají dle těchto rovnic [13]: 

Sn + konc. NaOH +H2O → Na2Sn(OH)4 cínatan 

Sn + konc. NaOH + H2O → Na2Sn(OH)6 cíničitan  

Reakce cínu s kyselinami probíhají dle těchto rovnic [13]: 

Sn + konc. HCl →SnCl2 + H2 

Sn + konc. H2SO4 → Sn (SO4)2 + SO2 + H2O  

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franckeit&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cylindrit&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Barma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Malajsie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%A9rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
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4 Recyklace elektroodpadu 

Moderní přístup v oblasti nakládání s odpady se snaţí předcházet vzniku odpadů 

nebo alespoň k omezování produkce odpadů. Tento přístup je právně ošetřen jak z hlediska 

právních úprav Evropské unie, tak z hlediska České právní úpravy a to konkrétně zákonem 

č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech v platném znění. V dnešní době ţivotní cyklus výrobku 

zahrnuje, fáze tzv. od kolébky do hrobu. Coţ znamená ţe, ţivotní cyklus výrobku je 

ukončen vyřazením výrobku skončením jeho ţivotnosti ve formě odpadu či druhotné 

suroviny. [4] 

Předcházení vzniku odpadu obecně a zvyšování vyuţívání recyklačních postupů, je 

limitováno ekonomickými hledisky. Vyţaduje ekonomickou motivaci a hlavně změnu 

přístupu výrobců a spotřebitelů, které je třeba donutit k tříděnému sběru odpadů obecně. 

Třídit je nejuţitečnější přímo u zdroje vzniku odpadů. [17] V případě elektroodpadu  

u obchodníků a v domácnostech. Avšak třídění elektroodpadu do jednotlivých skupin jiţ 

při jeho samotném sběru je efektivní pouze tehdy, pokud je následně elektroodpad účelně 

vyuţit či zpracován. [6]  

 Řešením neutěšené situace v oblasti elektroodpadu je jeho vhodná recyklace.  

Způsob vyuţití či likvidace elektroodpadu z velké části závisí na jeho sloţení. [6] 

V současnosti jsou z elektroodpadu nejčastěji recyklovány tyto materiály [4]: 

 Ţelezné kovy (ţelezo, litina, ocel), 1.

 Neţelezné kovy (měď, hliník, olovo, Sn, Ni, Zn), 2.

 Vzácné kovy (zlato, stříbro, platina, palladium, selen, tellur, gallium, indium), 3.

 Homogenní plasty, pryţ a sklo. 4.

Nejatraktivnější sloţkou elektroodpadu pro recyklaci jsou desky s plošnými spoji. 

Jejich vhodnou recyklací je moţno získat celou řadu neţelezných kovů (Cu, Al, Pb, Sn  

a další) Recyklace desek s plošnými spoji naráţí na určitá úskalí, přičemţ největším 

problémem se zdá býti heterogenita a komplexní sloţení tohoto odpadu. [1] Naopak mezi 

nevyuţitelné, součástí elektroodpadu patří směs plastů (hlavně polystyren, polyuretanové 

pěny) izolační materiál ale také skla a zbytku kovů. [4] V nynější době jsou známy dva 

základní vyuţitelné způsoby recyklace desek s plošnými spoji: 

 Pyrometalurgický způsob 1.

 Hydrometalurgický způsob [1] 2.

Moţno říci, ţe třetí moţnosti je jejich kombinace. [1] Dokonce autorka Křištofová 

D. ve své publikaci [9] zmiňuje, ţe pro zpracování tištěných spojů i celkových součástí 

jakými jsou destičky zbavené součástek, ale i celé přístroje je vhodná pyrolýza. Mezi jejíţ 

výhody patří relativně nízké náklady v porovnání s jinými metodami likvidace 

elektronického odpadu. [9] Avšak všem těmto metodám musí předcházet mechanická 

úprava elektroodpadu [1] 

Recyklaci elektroodpadu lze dělit na několik segmentů, které jsou uvedeny zde [7, 18]: 

 Sběr výkup přeprava elektroodpadu a následné skladování, 1.

 Mechanická úprava elektroodpadu,  2.

 Samotný recyklační proces.  3.
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4.1 Mechanická předúprava elektroodpadu 

Mechanická úprava elektroodpadu má za úkol jeho zmenšení a separování 

jednotlivých sloţek. Důvody této operace jsou technologické i ekonomické. Mechanickou 

úpravu dělíme na dvě kategorie:[1, 7] 

Selektivní demontáž na komponenty 

Mezi hlavní cíle demontáţe patří [7]: 

 Zbavit přístroje sloţek, které obsahují nebezpečné látky (př. části s obsahem Hg 1.

PCB a také baterie tato operace bývá prováděna ručně.), 

 Oddělit sloţky elektroodpadu, které mohou být dále vyuţity, bez předchozí 2.

úpravy či rozbíjení. (př. obrazovky, přívodní šňůry, opláštění přístrojů, které jsou 

zpracovávány jinou linkou), 

 Separovat z elektroodpadu ještě pouţitelné části. (př. vyuţití těchto částí jako 3.

náhradních dílu).  

Mechanické zpracování 

Cílem mechanického zpracování je demontáţ a separace na následující produkty [7]:  

 Kovový šrot-vyuţívá se v ocelárnách a kovohutích, 

 Plasty- po vyčištění a rozemletí jsou účelně recyklovány na nové výrobky, 

 Tištěné spoje-Po odstranění odporů a kondenzátorů, jsou desky podrceny 

plast je vytříděn od kovů, 

 Kabely-Po rozdrcení následuje vytřídění kovové frakce, která se dodává do 

kovohutí, z plastu jsou vyráběny lisované výrobky, 

 Baterie-je také moţno zpracovat, 

 Sklo- před samotným zpracováním je nutno z něj oddělit veškeré kovové 

součásti.  

4.1.1 Technologie používané pro mechanické zpracování elektroodpadu 

Mechanické zpracování elektroodpadu probíhá za vyuţití následujících operací [7]:  

 Ruční třídění, 

 Drcení mletí a třídění,  

 Dělení na jednotlivé sloţky, 

 Rafinace. 

Ruční třídění 

Při ručním třídění se uţívá běţně operací, jakými jsou [7]: 

 Demontáţ součástí obsahujících ušlechtilé kovy, 

 Odstranění desek s tištěnými spoji, 

 Demontáţ částí elektroodpadu, které obsahují rizikové kovy. 

Drcení, mletí, třídění 

Drtiče, mlýny a třídiče bývají zapojeny do linky. Jsou rozdílné především svou 

kapacitou, hrubostí frakce a mnoţstvím zpracovávaného odpadu. [7] 
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Separace jednotlivých složek 

Rozdrcený materiál je dělen pomoci různých metod: Kryogenní metody, ohřev, 

magnetická separace, elektromagnetická separace, těţkosuspenzní rozdruţování. [7] 

Rafinace 

Rafinace se uţívá pro odstranění nečistot z konečných produktů. [7] 

Příklad mechanického zpracování elektroodpadu 

Příkladem mechanického zpracování elektroodpadu je recyklační linka uvedená na 

obrázku 2 ve které, se elektroodpad drtí ve dvou drtičích, následuje oddělení plastových  

a gumových částí na separačním stole a výsledkem konečné separace je hliníkový  

a měděný prášek. 

 

Obrázek 2: Schéma linky pro mechanické zpracování odpadu firmy MHM EKO. [19] 

4.2 Pyrometalurgické zpracování elektroodpadu 

Podstatou pyrometalurgického postupu je tavení elektroodpadu v různých typech 

pecí (př. plazmové peci, obloukové peci, šachtové peci a jiných) s cílem separovat 

z elektroodpadu poţadovaný kov. Tento způsob recyklace má však mnohá úskalí. Moţno 

říci, ţe nejváţnějším problémem je přítomnost plastů v elektroodpadu, při jejichţ tavení 

v pecích jsou produkovány neţádoucí látky do ovzduší.  

Dalšími problémy jsou moţná ztráta kovů, které mohou přecházet v chloridy právě 

díky chloru, obsaţeném v plastu. A také zvýšena produkce strusky a s ní spojena ztráta 

kovu, způsobená přítomností keramické sloţky elektroodpadu. [3] 
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4.3 Hydrometalurgické zpracování elektroodpadu 

Hydrometalurgickým zpracováním je moţné získat z elektroodpadu ţádané kovy  

a tím tento odpad přeměnit v druhotnou surovinu. V této kapitole se věnuji hydrometalurgii 

obecně, principům hydrometalurgie a zařízením pouţívaných pro louţení. V další části této 

kapitoly se věnuji problematice hydrometalurgického zpracování elektroodpadu. V této 

kapitole popisuji taky principy biohydrometalurgie a biohydrometalurgické zpracování 

elektroodpadu. 

4.3.1 Hydrometalurgie 

Název hydrometalurgie je sloţen ze dvou slov hydro- s významem voda  

a metalurgie- získání kovů, hutnictví. Z čehoţ vyplývá ţe hydrometalurgie je věda 

zabývající se získáváním kovů z jejich surovin mokrým způsoben s vyuţitím vodných  

i nevodných roztoků. Hydrometalurgie vyuţívá chemických činidel pomocí, kterých se do 

vodných či nevodných roztoků extrahují kovy jejich soli či jiné kovové sloučeniny. Běţně 

probíhají hydrometalurgické procesy za teploty 25 aţ 250 °C a tlaku od několika kPa 

(vakuum) aţ do 5000 kPa. [10]  

Hydrometalurgické zpracování rudy je sloţeno z mnoha kroků. Jakými jsou: 

Přípravné pochody mechanického zpracování rudy, přípravné pochody k louţení rudy, 

louţicí a promývací procesy, přípravné procesy k sráţení kovu z roztoku, sráţecí procesy, 

zpracování vysráţeného kovu do podoby finálního produktu. [20] 

Avšak podstatou hydrometalurgie jsou dvě základní operace: 

 Loužení- Převod jednoho či více kovů z rudy nebo koncentrátu do roztoku. 1.

 Selektivní získání kovu z roztoku- podstatou této operace jsou tyto reakce: 2.

Sráţecí reakce či kapalinová extrakce.  

Moderní období hydrometalurgie jako takové počalo aţ koncem devatenáctého 

století. Moderní hydrometalurgie se neobejde bez poznatků anorganické chemie, které byly 

nashromáţděny na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Rozkvět vývoje 

hydrometalurgických metod pro výrobu neţelezných kovů je datován aţ na přelom 

šedesátých a sedmdesátých let minulého století. [10]  

Jedním z důvodu tohoto nebývalého rozkvětu, byla znalost celé škály pruţných 

moţností k získání kovů, z roztoku do kterých byly extrahované. K těmto účelům se hodí 

v podstatě veškeré techniky klasické analytické chemie, které lze také upravovat 

k průmyslovému vyuţití. Hydrometalurgie nemá jednotné univerzální řešení pro získání 

neţelezných kovů. Postup louţícího procesu je dán druhem louţeného materiálu, 

komplexností tohoto materiálu jeho fyzikálními, fyzikálně-chemickými, chemickými  

a také mineralogickými vlastnostmi.  

V dnešní době je jiţ celá škála způsobu hydrometalurgického získávání 

neţelezných kovů z rudných surovin. Uţívá se chemických činidel s rozdílnými 

schopnostmi destruovat louţený materiál. I přes tyto skutečnosti je stále výzkum v oblasti 

hydrometalurgie neţelezných kovů aktuální. Je to dáno jak potřebou zpracovávat stále 

chudší a komplexnější rudy, ale také z hlediska legislativy v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí.  
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Hydrometalurgické procesy se i přes to, ţe jsou na technologicky poměrně dobré 

úrovni, se vyuţívají v průmyslovém měřítku mnohem méně, neţ procesy 

pyrometalurgické. Jedním z důvodů je ekonomické hledisko. I kdyţ ekonomické rozdíly 

procesů nejsou velké, tak stavba nových zpracovatelských závodů by byla finančně velmi 

náročná. Tyto skutečnosti řadí hydrometalurgii do oblasti zpracování druhotných surovin  

a chudých rud. [10] 

Loužení 

Louţení můţeme definovat dle M. Mrnky a M. Kuchlera [21] jako proces, při němţ 

přechází jedna nebo několik sloţek z rudy či rudného koncentrátu nebo meziproduktu do 

roztoku. [21] 

Užitkovou složku je možno do roztoku převést: 

1. Pomocí vhodného rozpouštědla, které způsobí rozklad tuhé látky. V tomto případě se 

chemická podstata sloţek roztoku nemění.[22] Takového rozpouštění je moţno uţít pro 

látky, které mají v tuhém skupenství iontovou krystalickou mříţku a v roztocích se 

vyskytují jako hydratované ionty. Avšak existuje jen málo surovin, které jsou dobře 

rozpustné ve vodných roztocích. Řadí se mezi ně hlavně chloridy alkalických kovů  

a hořčíku. [21] 

2. Vyuţitím substituční chemické reakce, při níţ dochází k nahrazení základních 

stavebních částic tuhé fáze ionty obsaţenými v roztoku zásady, kyseliny či solí. Přičemţ 

vzniká nová ve vodě rozpustná sloučenina. [22] Tento způsob se stal nejpouţívanějším 

typem louţení jak upravených tak neupravených surovin. [21]  

Zvolení správného postupu pro přestup uţitné sloţky z tuhé fáze do roztoku je 

podmíněna znalostí základních informací o dynamice a kinetice louţícího procesu. 

Rozpouštěním dochází k rozkladu tuhé látky a vzniká roztok, který je homogenní.  

Rozpouštění tuhé látky v rozpouštědle je podmíněno narušením sil udrţujících 

látku v tuhém skupenství. Je tedy nutno dodat potřebné mnoţství energie k přerušení 

kohezních sil v tuhé fázi. Vzájemné působení částic rozpouštěné látky a rozpouštědla je 

označováno jako solvatace. V případě, ţe rozpouštědlem je voda označuje se tento děj jako 

hydratace.  

Rozpustnost tuhé látky v rozpouštědle je podmíněna teplotou, tlakem a koncentrací 

jiných látek v roztoku. Rozpustnost je tudíţ moţno uměle zvyšovat změnou teploty či 

přídavkem potřebných sloţek. Rychlost rozpouštění tuhé fáze je dána rychlostí průběhu 

difuzních procesů. Difuzní procesy probíhají na povrchu louţeného materiálu, na jehoţ 

povrchu se vytvoří vrstva o koncentraci nasyceného roztoku. Přes kterou proudí rozpustné 

látky do roztoku. [22] 

Průmyslová zařízení používané k loužení 

V provoze je k louţení pouţíváno těchto tří základních postupů [21]: 

 Louţení za míchání (rmutování), 1.

 Perkolace, 2.

 Tlakové louţení. 3.



Bc. Vladislav Blaţek: Vyuţití bakterií k získávání kovů z elektroodpadu 

2011  21 

Loužení za míchání 

Surovina se před louţením rozemele nejčastěji mokrou cestou a v některých 

případech je i zahuštěna. Takto připravený rmut se mísí s louţicím činidlem a následně za 

stálého míchání probíhá louţení. Míchání můţe probíhat těmito třemi způsoby [21]:  

 Mechanicky (kádě s mechanickými míchadly typů Dorrových agitátorů  

a kádě s vrtulovými či turbinovými míchadly),  

 Pneumaticky (káď s pneumatickým centrálním promícháváním takzvaný 

Sifon,  

 Pneumomechanicky (často uţívaná kombinace, impeler s okrajovými 

aerolity). 

Perkolátory 

 Jde o louţení zaloţené na průsaku louţicího media louţeným materiálem. Je 

prováděno v louţicích nádobách s propustným dnem, kudy odchází louţicí roztok 

z louţicích nádob. [21] 

Tlakové loužení 

K tlakovému louţení se pouţívají uzavřené nádrţe zvané autoklávy. Louţení v nich 

probíhá za zvýšeného tlaku a teploty, převyšující teplotu varu za normálního 

atmosférického tlaku. Autoklávy se dělí na autoklávy s vnějším zahříváním  

a mechanickým promícháváním (horizontální) nebo autoklávy s vnitřním zahříváním 

suchou párou čímţ dochází zároveň k promíchávání rmutu (vertikální). [22] 

Louţení za míchání a tlakové louţení můţe probíhat nepřetrţitě (rmut postupuje 

řadou kádí zapojených za sebou) nebo přerušovaně (rmut je přerušovaně čerpán do 

několika paralelně pracujících zařízení a po skončení louţení je přečerpán do sběrné kádě). 

[22, 21] 

Mezi další metody louţení se řadí louţení metodou in-situ, uţívána k podzemnímu 

louţení a louţení hald. [22] 

Získávání užitkové složky z roztoku 

Po převodu kovů do roztoku je třeba tyto kovy z roztoku získat. K získávání kovů 

z roztoku se nejčastěji vyuţívá následujících metod [10, 23, 20]: 

 Kapalinová extrakce, 1.

 Iontová výměna, 2.

 Elektrolýza a elektrolytická rafinace, 3.

 Sráţecí reakce mezi které patří tyto procesy [20]: 4.

 Cementace, 

 Sraţení stejnosměrným proudem, 

 Hydrolýza, 

 Krystalizace, 

 Destilace,  

 Adsorbce, 

 Chemické sráţení.  
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4.3.2 Hydrometalurgické zpracování elektroodpadu 

Podstatou získávání kovů z roztříděných komponentů elektroodpadu 

hydrometalurgickým způsobem je několika stupňové louţení v kyselém, zásaditém či 

amoniakálním prostředí. Takovéto výluhy se následně zpracovávají do podoby chemického 

koncentrátu popřípadě na kov různými technologickými procesy, jakými jsou např. 

cementace, destilační sráţení, precipitace, iontová výměna extrakce a jiné. [9] 

Hlavními výhodami hydrometalurgického zpracování elektroodpadu oproti 

zpracování pyrometalurgickému jsou: menší zatíţení ţivotního prostředí, sníţení 

nákladnosti procesu (niţší spotřebou energie a moţnosti znovuvyuţití chemických činidel)  

Mezi hlavní nevýhody hydrometalurgických procesů: patří nutnost mechanické 

předúpravy elektroodpadu za účelem jeho zmenšení a rozdělení do jednotlivých frakcí. 

Další nevýhodou je omezená účinnost chemického odstraňování nátěrů, vznik většího 

mnoţství odpadních vod, které jsou ţíravé toxické či obojí. Mezi další nevýhody patří, ţe 

nelze vylouţit drahé kovy zapouzdřené v keramice. Například kyanidovým stripováním lze 

získat zlato pouze z přístupných ploch elektroodpadu, výtěţky jsou 90% nebo méně 

v důsledku překrytí zlata jiným materiálem. [24] 

V současné době existuje několik hydrometalurgických postupů k získání kovu 

z elektroodpadu. Většina z nich se nepouţívá v praxi a proběhly jen v laboratorních 

podmínkách, zde jsou uvedeny některé z nich: 

Možnost zpracování konektorů, demontovaných leteckých rádií a 
spojovacích článků 

V prvním kroku vstoupilo do procesu 80 % vsázky odpadu (tvořeného konektory, 

spojovacími články a demontovanými leteckými radii). Ze kterého byl měděný nosič 

s povlakem ušlechtilých kovů vylouţen za agitačních podmínek do vodného roztoku 

kyseliny sírové a síranu měďnatého.  

Ušlechtilé kovy byly odfiltrovány a měď byla z louţicího roztoku vycementována 

pomocí Fe. Bylo přidáno zbylých 20 % vsázky elektroodpadu a celý proces se znovu 

zopakoval. Vycementovaná měď se přetavila a odlila do anod pro elektrolytickou rafinaci, 

při niţ jsou produkovány anodové kaly s následujícím zastoupením kovů: Au 12,81 g/kg  

a Ag 0,036 g/kg, které se dále zpracovávají. [9] Celý technologický postup je znázorněn na 

obrázku 3.  
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Obrázek 3: Schéma zpracování konektorů, demontovaných leteckých rádií a spojovacích článků. [9] 

Získávání zlata z pozlacených porcelánových zlomků. 

Pyrometalurgickým způsobem nebylo moţné efektivně získávat zlato z tohoto 

druhu odpadu, proto byl počátkem osmdesátých let minulého století pro tento účel vyvinut 

hydrometalurgický postup, který je zároveň šetrnější k ţivotnímu prostředí. Zlato je 

nejčastěji louţeno pomocí kyanidů nebo thiomočoviny. Thiomočovinové louţení je 

šetrnější k ţivotnímu prostředí a rychlejší. [25] Louţení zlata z odpadu thiomočovinovým 

způsobem popisují autoři E. Becker, M. Knothe, J.Lobel v příspěvku [25]  

K louţení zlata obsaţeného v pozlacených porcelánových zlomcích (obsah zlata 

v porcelánových zlomcích byl 10 aţ 100 g/t) tito autoři pouţili louţicího činidla s obsahem 

thiomočoviny. Jako nejúčinnější se ukázal roztok o následujícím sloţení 0,1 M 

thiomočovina, 0,05 M kyselina sírová a jako okysličovadlo byl poţito 0,01 M síranu 

ţelezitého (Fe2 (SO4)3)  

Louţení proběhlo bez předčištění porcelánových zlomků za pokojové teploty  

a v krátké době se jim podařilo vylouţit téměř všechno zlato z porcelánových zlomků. 

Zlato se vylouţilo do roztoku ve formě komplexu Au [SC(NH2)2]2 

+   

Rovnice louţicí reakce: 

2Au+Fe2(SO4)3 +4SC(NH2)2={Au [SC(NH2)2]2 }2 SO4+2FeSO4 

Jmenováni autoři zjistili, ţe rychlost louţicího procesu se výrazně sníţila, kdyţ 

poklesl obsah Fe
3+

 . Sníţeni obsahu trojmocného ţeleza vyjádřili touto rovnicí: 

S
2-

 + 2Fe
3+

 = S+ 2Fe
2+

  

Mnoţství přítomného trojmocného ţeleza určili měřením elektrochemického 

potenciálu. V případě, ţe jeho obsah udrţovali přidáváním síranu ţelezitého, probíhala 
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reakce konstantní rychlostí i několik týdnů. Obsah trojmocného ţeleza je také moţno 

zvýšit oxidaci dvojmocného ţeleza na trojmocné, přídavkem peroxidu vodíku (H2O2). 

Rychlost reakce bylo moţno zvýšit také zvýšením teploty nebo promícháváním roztoku 

např. probubláváním.
 

Po ukončení louţicího procesu vysráţenou síru odfiltrovali z louţícího roztoku 

(obsah zlata ve sraţenině síry byl minimální 0,006 %). V případě potřeby můţe být louţicí 

roztok znovu vyuţit k louţení. [25] 

Získání zlata z loužícího roztoku 

Louţicí roztok kromě komplexů zlata obsahoval také velké mnoţství dvojmocného 

a trojmocného ţeleza. A zlato ve formě kationových komplexů Au [SC(NH2)2]2 

+  
 

 Zlato z roztoku získali pomocí iontové výměny. Pouţili iontoměničů druhu 

Wofatite KPS a Wofatite KS10. Desorpce zlata z nasycených iontoměničů zkoušeli 

několika druhy roztoků jejich účinnost, je vyobrazena v tabulce 3. [25] 

Tabulka 3: Účinnost elučních roztoků [25] 

Druh elučního roztoku Druh iontoměniče mnoţství resorbovaného Au v % 

 KPS KS10 

0,1 M KCN 5 - 

3 M H2SO4,  3M HCl 20 40 

6 M HCl 40 50 

6 M HCl/NaClO3 87-95 99,5-99,7 

Amoniakální loužení 

Jde o Britský patent, konkrétně amoniakální louţení bimetalických odpadů, 

které obsahují ušlechtilé kovy. Výluh je následně upraven destilačním sráţením a kov je  

z výluhu oddělen na iontoměničích. [9] 

Dvojstupňové loužení elektronických součástek 

Jde o patent polských autorů pro získání zlata a niklu z elektronického odpadu 

především pak transistorů. V prvním stupni elektronický odpad louţili v roztoku zředěné 

kyseliny sýrové (H2SO4 ) s 30 % peroxidu vodíku (H2O2)při teplotě 50 aţ 80 °C Vylouţili 

při tom nikl, ţelezo, kobalt. Výluh následně zpracovali za vzniku síranu nikelnatého 

(NiSO4). Ve druhém stupni louţení pomocí lučavky královské louţili zlato a z výluhu 

následně oddělili pomocí síranu sodného (Na2SO3). [24] 

Loužení elektroodpadu s obsahem plastů či pryskyřic 

Jde o patent německých autorů, který je moţno vyuţít pro získání kovů 

z elektronického odpadu, který obsahuje plasty. V prvním kroku odstranili plasty spálením 

v rozţhavené tavenině.  

V druhém kroku zpracovali surový kov louţením. Pomocí louţícího roztoku 

sloţeného s chloridu amonného (NH4Cl), síranu sodného (Na2SO4) a peroxidu vodíku 

(H2O2) bylo vylouţeno Cu, Cr, Ni, Cd, Zn,Al, Au, Ag, Pt a Hg. Ušlechtilé kovy a rtuť 

z roztoku oddělili pomocí iontoměničů a zbylé kovy byly převedeny na sírany pomocí 
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jiného druhu iontoměničů. Následně byly elektrolyticky vysráţeny z roztoku. Iontoměniče 

je moţné regenerovat pomocí zředěné kyseliny sírové (H2SO4). Louţící roztok je vracen 

zpět do procesu. [24] 

Jiný patent taktéţ německých autorů umoţňuje získání Cu, Au, Ag, Pd, Sn a Pb 

z elektronického šrotu s obsahem plastu (např. konektory a tištěné obvody). Louţení 

elektroodpadu proběhlo v 30 aţ 50 % kyselině dusičné (HNO3)za teploty 35 °C. Po 

odstranění nerozpuštěných plastů, z roztoku pomoci koncentrované kyseliny sírové 

(H2SO4) vysráţeli síranové krystaly s obsahem zlata a oxidu cíničitého (SnO2). Sírany 

smísili s vodou, čímţ vznikl roztok obsahující měď, palladium, stříbro a nerozpustný 

materiál (Au, SnO2, PbSO4) byl odfiltrován. 

Zlato z filtračního koláče získali jeho tavením za přítomnosti uhličitanu sodného 

(Na2CO3) zatímco z filtrátu byla při teplotě 40 aţ 50 °C vycementována měď a vznikl 

roztok obsahující stříbro palladium. Měď dále upravili elektrolyticky. Ze zbylého roztoku 

bylo stříbro a palladium získáno elektrorafinací. Mnoţství získaného Au, Ag, Pd, Cu, touto 

metodou přesahuje 97 %. [24] 

Metoda jiných autorů byla vyvinuta pro získávání zlata z pozlacených 

elektronických součástek obalených epoxidovou pryskyřicí. V prvním kroku upravili 

elektronický odpad v koncentrované kyselině sýrové (H2SO4) za účelem odstranění 

pouzdra z epoxidové pryskyřice. Zlato pak z upravených elektrosoučástek louţili pomocí 

louţidla obsahujícího mimo jiné i kyanidy (KCN) za teploty 70 aţ 80 °C. Z roztoku bylo 

zlato odděleno elektrolýzou za pouţití grafitové katody a platino-titánové anody za teploty 

40 aţ 50 °C. [24] 

Recyklace zapouzdřených vyřazených transistorů 

Prioritou této metody je získání stříbra z transistorů. Obsah kovů v transistoru je 

následující: Cu 52 %, Ag 3,93 %, Au 0,025 %. 

Prvním krokem bylo rozpuštění silikonového pouzdra v zásaditém roztoku NaOH 

při teplotě 433 K při délce rozpouštění 50 minut. Následovalo promytí a vysušení kovové 

frakce. V dalším kroku bylo odděleno zlato od stříbrné frakce pomocí vibračního mlýnku  

a přetaveno. Zbytek byl po dobu 10 minut za teploty 310 aţ 320 K louţen agitačním 

způsobem v roztoku kyseliny sírové a kyseliny dusičné namíchané v poměru 20/1. 

Následně bylo z roztoku odděleno stříbro ve formě AgCl pomoci precipitace a zbylá měď 

byla dále zpracována. V dalším kroku byly chloridy stříbra propláchnuty a vysušeny  

a následovala kupelace (oxidační přetavení). [9] Celý technologický postup je znázorněn 

na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Schéma recyklace zapouzdřených vyřazených transistorů [9] 

Loužení elektroodpadu za využití lučavky královské 

Tento způsob je obzvláště vhodný pro elektronické obvody a čipy obsahující zlato. 

Za účelem sníţení obsahu louţicího činidla autoři této metody do roztoku přidali pevný 

hydroxid sodný (Na OH) nebo uhličitan sodný (Na2CO3). Těchto plniv se uţívá k úpravě 

pH roztoku, které by se mělo nacházet v oblasti 2 aţ 4. Takovéto louţení probíhá za teploty 

niţší neţ 40 °C. Zlato z roztoku získali mechanicky v podobě sraţeniny, k jeho vysráţení 

je moţné pouţít jakéhokoli obecného činidla avšak nejvhodnější je síran sodný (Na2 SO3). 

(Zlato je však moţno vysráţet i pomocí butyl stearanu, alkylesterů či mastných kyselin  

a mnoha jiných činidel). Louţení pomocí lučavky královské je běţný způsob získání zlata. 

[24] 

Získávání olova cínu a zlata z tištěných spojů 

V prvním kroku autoři této metody vylouţili olovo a cín do roztoku. Louţící roztok 

byl sloţen z 8 % nitrobenzenu a 5 % hydroxidu sodného. Louţení proběhlo při teplotě 60 

°C. Oba kovy z roztoku vysráţeli pomocí Ca (NO3)2, za vzniku cíničitanu vápenatého 

(CaSnO3) a olovičitanu vápenatého (CaPbO3). Cíničitan vápenatý je moţno dále vyuţít 

jako zpomalovač hoření do PVC. 
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V druhém kroku získali především zlato a také jiné kovy, louţením v roztoku 

etanolu a bromu. Vznikl kovový kal obsahující bromidy kovů. Etanol je moţno destilovat  

a vrátit zpět na počátek procesu. Kovový kal byl rozpouštěn v 1,0M HCl a pomocí 

ethylacetátu extrahovali zlato (moţné je extrahovat i stříbro pokud je přítomno), které 

následně oddělili filtrací. [24] 

Loužení elektroodpadu v roztoku HCl a FeCl3 

Jiným příkladem je příspěvek [26] autorů Barbara Kolodziej a Zbigniew Adamski, 

ve kterém popisují studii louţení elektroodpadu. Sloţení louţeného elektroodpadu bylo 

následující: desky obsahující kovy jako mosaz, bronz, berylium, čistou měď a stříbro 

obsaţené v kontaktech. Studie byla provedena na dvou typech součástek. První typ 

součástek se skládal z mosazi (obsah mědi byl 70 % a zinku 28 %) kde deska také 

obsahovala čisté stříbro v kontaktu (o průměru 0,8 mm a tloušťce 0,7 mm). Plocha desky 

byla v průměru 12,5 cm
2
 a její tloušťka 2 mm. Druhý typ součástek byl tvořen deskami  

o plochách 0,75 cm
2
 a tloušťce 1,1 mm desky byly vyrobeny z berylia a bronzu (97,5 % 

měď a 2,5 % berylium, nikl, titán) a na obou koncích byla deska vybavena lisovaným 

kontaktem z čistého stříbra velikosti 2,7 mm a tloušťce 1,9 mm.  

Oba dva typy elektroodpadu výše uvedení autoři louţili v tříhrdlé baňce na jejímţ 

dno umístili termostat pro zajištění stálé teploty a baňka také vybavili chladičem zpětného 

toku, teploměrem a pipetou pro odběr vzorku. Louţení prováděli za stálého míchání. 

Louţili při teplotě maximálně 80 °C po dobu 2. hodin a odebrali patřičné mnoţství vzorků. 

Louţící roztok byl sloţen z chloridu ţelezitého (FeCl3) s přídavkem 23,4 g/l kyseliny 

chlorovodíkové (HCl). Obsah kyseliny chlorovodíkové určili experimentálně tak aby 

nemohlo dojít k hydrolýze chloridu ţelezitého.  

Vzorky, které odebrali během louţení byly otestovány na přítomnost Cu
2+

, Zn
2+

, 

Ag
+
 a ∑ Fe

2+
 + Fe

3+ 
Během louţení tito autoři dokázali, ţe zvyšující se teplota má vliv na 

přestup mědi z mosazi do roztoku pouze v případě zvýšené přítomnosti iontů Fe
3+

 

v roztoku (kdy byl poměr Fe
3+

 ku mosazi 1,8). V jejich případě louţením při 50 °C přešlo 

z mosazi do roztoku 55 % mědi po 1 hodině louţení a při zvýšení louţící teploty na 80 °C 

přešlo do roztoku 85 % mědi. Dále zjistili, ţe v  případě sníţeného mnoţství Fe
3+

 

(hmotnostní mnoţství Fe
3+

 ku mosazi 0,75) jiţ teplota louţení v podstatě neměla na 

vyplavování mědi z mosazi vliv.  

Taktéţ se při vyplavování zinku z mosazi zvyšovalo se zvyšující se hmotnostním 

poměrem Fe
3+

 ku mosazi. Obdobný, ale mnohem menší vliv má zvýšena teplota louţení  

a zvýšená koncentrace Fe
3+

 iontů na vylouţení mědi z bronzu.  

Ovšem při těchto podmínkách docházelo ke značným ztrátám uvolněného stříbra 

v důsledku jeho rozpouštění. Rozpouštění stříbra závisí hlavně na poměru Fe
2+

/Fe
3+

 

v louţicím roztoku. Pokud je poměr ţeleznatých a ţelezitých iontů v roztoku roven 1 

stříbro se pasivuje a nedochází k jeho dalším ztrátám rozpouštěním. Dalším pokusem 

těchto autorů (potenciodinamická studie chování stříbra v roztoku kyseliny 

chlorovodíkové) bylo dokázáno, ţe hodnota 0,77 V na elektrodě odpovídá redoxnímu 

potenciálu roztoku, kde je poměr koncentrací ţeleznatých iontů k ţelezitým roven 1. 

Z čehoţ jak autoři uvádějí, vyplývá, ţe pro louţení elektrosoučástek s obsahem výše 

diskutovaných kovů a stříbra by se měl uţívat roztok chloridu ţelezitého s poměrem Fe
2+

/ 

Fe
3+

  který nebude menší neţ 1. Tím se vylouţí ostatní zmíněné kovy a stříbro se zcela 

nerozpustí. (v roztoku ho bylo cca 5 g/l v případě udrţování poměru Fe
2+

/Fe
3+

 nad 1). [26] 
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Loužení elektroodpadů bronzových odpadů a strusky 

V dalším příspěvku [27] polští autoři Zdislav Zembura a kol. popisují 

hydrometalurgickou metodu pro zpracování polymetalických odpadů, tato metoda je 

vhodná především pro rotory elektromotorů z vyřazených pracovních prostředků, 

elektroodpad produkovaný v domácnostech, ale také odpad z výroby kluzných bronzových 

loţisek (jakým jsou úlomky a zmetky) a pokusně také tito autoři louţili tímto způsobem 

dva druhy strusky s obsahem Cu, Fe a Pb. Hydrometalurgické zpracování bylo v tomto 

případě sloţeno z několika kroků. Vstupní surovinou byl rozdrcený polymetalický odpad, 

v prvním kroku proběhlo amoniakální louţeni za účelem převodu mědi do roztoku 

z odpadu dle této rovnice [27]:  

Cu + Cu(HN3)4
2+ 

= 2Cu(NH3)2
+
  

Potom následovalo obohacení roztoku přeměnou měďných komplexů na měďnaté 

dle této rovnice [27]: 

2Cu(NH3)2
+
 + ½ O2 + 4NH3 + H2O = 2Cu(NH3)4

2+ 
+ 2OH 

(Po louţení byl vytvořen kal obsahující Fe, Pb, Sn.) Po tomto kroku následovala 

extrakce Cu za pouţití výrobku firmy Shell LIX 64 N, ředěný naftovým rozpouštědlem 

téţe firmy. Po extrakci amoniakální roztok navrátili zpět do procesu louţení. V dalším 

kroku proběhlo odstranění organických nečistot z roztoku pomocí kyseliny sírové, která 

byla po úpravě pH vrácena zpět do procesu. Po této operaci následovala reextrakce Cu 

pomocí kyseliny sírové, přičemţ rozpouštědlo (IIX 64 N) bylo vráceno zpět do procesu 

extrakce. Tímto jmenováni autoři získali roztok s obsahem CuS2, z něhoţ je moţno získat 

kovovou měď elektrolytickým vysráţením či pomocí iontoměničů. Iontová výměna 

probíhala za míchání na třepačkách. Přičemţ kyselina z tohoto roztoku byla vrácena zpět 

do kroku reextrakce. 

Výzkum proběhl, v laboratorních podmínkách rotory elektromotorů byly zbaveny 

izolací tepelnou úpravou. Autoři k louţení pouţili v kontinuální reaktory sycené kyslíkem, 

který byl obohacen probuláním přes amoniak. Louţení bronzu s obsahem Cu, Pb, Fe 

proběhlo úspěšně, ovšem pokud byl v bronzu přítomen Sn v mnoţství větším neţ 4 %, 

povrch odpadu se pasivoval, coţ zastavilo louţení. Louţení probíhalo při teplotě 20 °C, 

zvýšením teploty se sice intenzifikovalo, ale zároveň docházelo ke ztrátě amoniaku 

těkáním. Rychlost louţení je moţno intenzifikací míchání nebo přidáním kyslíku, ale to 

pouze za zvýšené teploty. Pro louţení strusky byly vyuţity specifické podmínky míchání. 

[27] 

A mnoho dalších experimentů hydrometalurgického zpracování elektroodpadů př. 

Chemické louţení desek s plošnými spoji, experiment autorů D. Havlík a kol. [2] či 

Pokusné hydrometalurgické zpracování mobilních telefonů autorů M. Laubertová,  

T. Havlík, M. Zajácová. [8] A jiné. 

4.4 Biohydrometalurgické zpracování elektroodpadu 

 Biohydrometalurgické zpracování elektroodpadu je jednou z metod patřících do 

oblasti hydrometalurgického zpracování. V této části práce se věnuji biotechnologiím  

a biohydrometalurgii obecně, mikroorganismům a zařízením pouţívaným 

v biohydrometalurgii a také biohydrometalurgickému zpracování elektroodpadu. 
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4.4.1 Biotechnologie 

Biotechnologie technologicky vyuţívají látkové přeměny mikroorganismů. Tyto 

mikroorganismy jsou ţivotaschopné v biosféře Země, která je zároveň přirozeným 

prostředím pro jejich výskyt. Biotechnologie je multidisciplinárním oborem, pro který je 

nezbytnou součástí znalost mikrobiologie, biochemie, chemie a znalost příslušného 

technologického postupu ve, kterém je uţívána. [28] 

Biotechnologii můţeme dle vývoje dělit do jednotlivých etap: 

 Etapa prabiotechnologie datována do období: středověk-1886 Objevení a následné 1.

vyuţívání biotechnologických postupů (př. při výrobě chleba či piva či vína.) 

Přelomový byl rok 1886 díky Pasterovým objevům. 

 Etapa datována do období 1886-1940: Rozmach vývoje technologií pro výrobu 2.

čistých látek. (př. etanol, aceton, kyselina citronová) 

 Etapa datována do období 1940-1960: Je důleţitá z hlediska objevu penicilínu a 3.

vývojem technologií pro výrobu antibiotik. 

 Etapa datována do období 1960-1975: Význačná objevem vakcín a enzymů. 4.

 Etapa datována do období 1975- současnost: Rozmach genetického inţenýrství a 5.

jiné vědecké objevy. [28]  

Biotechnologie jsou vyuţívány i v oboru ochrany ţivotního prostředí. Příkladem 

toho je uţití mikroorganismů pro čištění odpadních vod a zpracování odpadů. [18]  

K moţnosti zpracování elektroodpadu se dostávám v praktické části této diplomové práce.  

Aplikaci biotechnologických metod v ochraně ţivotního prostředí můţeme dělit 

následovně: 

Dekontaminace složek životního prostředí: př. čištění vody 

Zpracování různých druhů odpadů: Klade si za cíl přeměnu odpadu na druhotnou 

surovinu. [18] 

Stěţejními pochody při biologickém zpracování odpadů či čištění vod jsou hlediska 

biochemického oxidačně-redukční reakce, které jsou spojeny se získáváním energie 

nezbytné pro ţivot mikroorganismů. [18] 

Evropská federace roku 1981 definovala biotechnologie takto: (doslova cituji) 

„Soubor postupů založený na technologickém využití látkové přeměny mikroskopických 

organismů.“ [28] 

Jedním ze směru biotechnologie je biotechnologie kovů jmenovitě procesy bakteriálního 

louţení (biohydrometalurgie). [29] 

4.4.2 Biohydrometalurgie 

V této části se věnuju vývoji a principům biohydrometalurgie, jejím postupům  

a také zařízením a mikroorganismům uţívaných v biohydrometalurgii.  

Historie a vývoj 

Biohydrometalurgie je vědním oborem, který vyuţívá bakterií k získání kovu z rud. 

Její kořeny sahají do dávné minulosti, kdy jiţ před 300 lety byla tímto způsobem získávána 
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měď z chudých rud. Dnes má své místo hlavně při získávání uranu a zlata. Časem by se její 

vyuţití mělo rozšířit i na jiné kovy. [30] Je moţné předpokládat, ţe sulfidické měďné rudy 

byly oxidovány stejně jako dnes, pomocí mikroorganismů Acidithiobacillus ferrooxidans.  

[29] Moderní biohydrometalurgie se začala rozvíjet v padesátých a šedesátých letech 

minulého století jako nové odvětví hydrometalurgie nazývané biologické louţení. [31] 

Jako biologické či bakteriální louţení označujeme rozpouštění minerálů, při němţ 

bakterie zaujímají funkci aktivátorů. [22] V tehdejším ČSSR se započalo s výzkumem 

tohoto odvětví koncem šedesátých let minulého století. Jiţ ke konci sedmdesátých let 

minulého století byla v, tehdejším ČSSR v provozu linka pro biologické louţení mědi, 

konkrétně v závodě Smolník (ŢB Spišská Nová Ves). [31] Dle autorů v příspěvku [29] má 

hydrometalurgie v budoucnosti své místo hlavně při zpracování stále chudších rud, 

zejména měděných rud. [29] Myslím si, ţe biohydrometalurgii je moţno vyuţít také při 

zpracování elektroodpadu a věnuji se této problematice v praktické části své práce. 

Domnívám se, ţe otázka zpracování elektroodpadu doposud není uspokojivě vyřešena. 

Postupy biohydrometalurgie 

Stejně jako hydrometalurgie ani biohydrometalurgirgie nemá jednotnou metodu pro 

louţení všech druhu materiálů. [10, 31] Pomoci biologického louţení je však moţno 

zpracovávat i vstupní suroviny s poměrně nízkým obsahem kovu. Touto metodou lze 

zpracovávat i materiál, který je pro jiné metody jiţ hlušina či odpad. Tato skutečnost staví 

biohydrometalurgii do oblasti perspektivní metody. Avšak i při uţití této metody je třeba 

dodrţet jisté parametry materiálu z hlediska jeho kvality.  

Biologické louţení je oblastí hydrometalurgie, která vyuţívá aktivní účasti 

mikroorganismů. Ke své práci však také vyuţívá poznatky z mnoha oborů. Jakými jsou: 

hornictví, geologie, chemické technologie, mikrobiologie a jiné. Louţící proces je správný 

a účinný pouze za předpokladu přítomnosti patřičného mnoţství aktivních 

mikroorganismů. K louţení se uţívá povětšinou thionových bakterií nejčastěji bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Aktivní účast bakterií nezáleţí pouze na správně zvoleném 

a ţivotaschopném kmeni mikroorganismu. Odvíjí se také od ţivotních podmínek, které 

jsou bakteriím poskytnuty. Tyto skutečnosti ukazují na to, ţe správná biologická oxidace 

zpracovávaného materiálu a celý louţící proces je podmíněn dobrou znalostí 

mikrobiologie. [31]  

Bakterie užívané při bioloužení 

Je popsáno velké mnoţství mikroorganismů, které mají vliv na přestup kovů 

z pevné fáze do kapalné. Mikroorganismy vyuţívají třech způsobů k vyvolání přestupu 

kovů z pevné fáze do kapalné: 

 redoxní reakce, 1.

 tvorba kyselin organických či anorganických, 2.

 vylučování komplexních činidel. 3.

Přestup kovů způsobený redoxními reakcemi můţe uskutečnit dvěma způsoby.  

První způsob je zaloţen na přímém kontaktu mezi mikroorganismem a tuhou fází (při 

kterém dojde k výměně elektronu mezi louţeným materiálem a mikroorganismem) Druhá 

varianta funguje na základě oxidace Fe
2+

 na Fe
3+

  způsobené mikroorganismem a to 

následně působí jako silné oxidační činidlo. [32] 
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Mikroorganismy uţívané v procesu biologického louţení je moţno dle potřeby 

stavebních látek buněk dělit takto: [22, 21] 

Autotrofní (chemolitotrofní) organismy: Jako zdroj energie jim slouţí anorganické látky, 

získávají ji jejich chemickou přeměnou (př. NH3, H2S, H2, S, ale také sloučeniny Fe a jiné). 

Mohou také přeměňovat anorganické sloučeniny na látky organické a za vyuţití 

fotosyntézy přeměňovat světelnou energii na energii chemickou. (př. rostliny obsahující 

zelené barvivo, řasy). Uhlík vyuţívající k růstu čerpajíce vzdušného oxidu uhličitého 

(CO2). Většina těchto bakterií se spadá do mezofilních organismů, jejich aktivita nastává 

při teplotě 30 aţ 35 °C. Při překročení teploty 50 °C počínají koagulovat bílkoviny 

obsaţené v mikroorganismech, enzymy jsou negativní a nastává úhyn buněk. Mezi 

nejznámější zástupce této skupiny spadají bakterie rodu Acidithiobacillus. [22] 

Heterotrofní organismy: Zdrojem energie jsou pro ně organické látky, které jsou 

rozpuštěné v prostředí obývaném mikroorganismy (př. cukr, líh). [29] 

Mixotrofní organismy: Rostliny střídavě autotrofní (energii čerpají fotosyntézou)  

a střídavě heterotrofní (zdrojem energie jsou organické látky). Mezi jejich zástupce spadají 

masoţravé rostliny, některé řasy, zelení bičíkovci. [22] 

Bakteriální louţení je sloţeno z těchto tří základních fází [33]: 

 Samotné louţení, 1.

 Oddělení kovů či více kovů z výluhu, 2.

 Regenerace louţicího roztoku.  3.

Bioloužení  

Základem mechanismu biologického louţení minerálních surovin je aktivita 

bakterií, které za vyuţití biochemické oxidace převádějí ve vodě těţce rozpustné kovové 

sulfidy na snadno rozpustné kovové sírany. V podstatě existují tři mechanismy 

bakteriálního rozpouštění sulfidických minerálů. 

 Přímá bakteriální louţení, 1.

 Nepřímá bakteriální louţení, [32] 2.

 Galvanické rozpouštění. [33] 3.

Postup při bakteriálním louţení je schematicky zobrazen na obrázku 6. 
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Obrázek 6: schéma bakteriálního louţení. [33] 

Přímé bakteriální loužení 

Základem přímého bakteriálního louţení je biochemická reakce, při které dochází 

za působení bakterií k enzymatické oxidaci. Výsledkem je přechod ve vodě nerozpustných 

minerálu na lehce rozpustné produkty. (Nejčastěji se nerozpustné sulfidy kovů oxidují na 

rozpustné sírany.) Reakce probíhá v několika enzymaticky katalyzovaných krocích. Pro 

úspěšný průběh této biochemické reakce je nutný přímý styk mezi bakteriemi a louţeným 

minerálem. Bakterie obvykle nenapadají celý povrch minerálu, ale upřednostňují místa 

s krystalickými vadami. [32, 22] Pro úspěšný průběh oxidační reakce je nutné, aby byl 

povrch minerálu ve vodě disociován, tímto se můţe uvolněný sulfidový anion zúčastnit 

metabolismu bakterie. Tento děj je vyjádřen následujícími rovnicemi [22]:  

MeS → Me
2+

 + S
2- 

Uvolněný sulfidový iont je bakteriemi zachycen a pomocí enzymatického systému 

oxidován na síran. 

S
2-

 + 2O2 → SO4
2-

 

Tímto se posouvá rovnováha disociace ve směru rozpustného síranu a tím je moţná 

další disociace těţce rozpustného sulfidu. Tyto reakce jsou aerobní. Obecně lze přímé 

louţení popsat touto rovnicí [22]: 

MeS + 2O2 → MeSO4  

Nepřímé bakteriální loužení 

V případě uţití metody nepřímého bakteriálního louţení dochází  

k chemické oxidaci minerálů louţidlem, které vzniká jako meziprodukt či koncový produkt 

metabolismů bakterií. V kyselém prostředí fungují jako louţidlo ionty trojmocného ţeleza 
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(Fe
3+

). Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans jsou schopny opětovně oxidovat dvojmocné 

ţelezo na trojmocné. [32, 22] Rozpouštění kovů lze obecně vyjádřit touto rovnicí [32]: 

MeS + Fe2(SO4)3 → MeSO4 + 2FeSO4+S
o
  

Kde Me je kov př. (Fe, Cu, Zn, Pb, Sb atd.) 

Takovéto louţící procesy je nutno provádět v kyselém prostředí o pH niţším neţ  

5, z důvodu zajištění patřičného mnoţství ţeleza. Ve výše uvedené rovnici je popsán vznik 

ţeleznatých kationtů, které mohou bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans nebo 

Leptospirillum ferrooxidans reoxidovat na ţelezité kationy. Ty mohou znovu minerál 

oxidovat. Ve zmíněné rovnici vzniká spolu se sírany také elementární síra, která je 

bakteriemi Acidithiobacillus ferroooxidans oxidována na kyselinu sírovou.  

V nepřímém louţicím procesu slouţí bakterie pouze jako katalyzátory a nemusejí 

být v přímém styku s  louţeným minerálem. Podstatně zvyšují rychlost reoxidace 

ţeleznatých kationů. V kyselém prostředí o pH 2 aţ 3 je bakteriální oxidace dvojmocného 

ţeleza aţ milionkrát rychlejší oproti běţné chemické oxidaci dvojmocného ţeleza. [32] Při 

oxidaci dvojmocného ţeleza na trojmocné za vyuţití mikroorganismu Acidithiobacillus 

ferrooxidans se spotřebovává kyseliny sírová. Se stoupajícím pH se v louţicím roztoku 

tvoří různé hydrokomplexy ţeleza, amorfní sraţeniny, které časem přecházejí na 

hydratované oxidy trojmocného ţeleza. Pro příklad goethit (Fe
3+

 O (OH)). V kyselině 

sírové při pH 1,6 vzniká pufrovaný systém, který je vhodným prostředím pro vznik 

nerozpustných komplexů se síranovým aniontem popřípadě nerozpustné produkty 

jarozitového typu. 

3Fe
3+ 

+ K
+
 + 2HSO

-
 + 6H2O → KFe3(SO4)2 (OH)6 + 8H

+
 

     jarozit 

Na místě monovalentní K
+
 v jarozitu se můţe v závislosti na louţicím roztoku 

vyskytovat Na
+
, NH4

+ 

Sraţeniny trojmocného ţeleza zpomalují, aţ zastavují proces louţení, tím ţe 

zabrání styku mezi louţeným materiálem a roztokem, omezují aktivitu bakterií a při 

louţení hald či louţení typu in-situ mohou tvořit špatně propustné vrstvy. Udrţováním 

nízkého pH roztoku a nízkého obsahu Fe
3+

 je moţné vzniku sraţenin předejít. Jarozitu je 

moţno vyuţít jako nosiče bakterií, které na něm rostou rychleji neţ v roztoku. [22] 

Biologické louţení je výsledkem spolupůsobení jak biologických, tak i chemických 

oxidačních procesů. Jak v přirozeném biologické louţení tak i v technologických 

procesech se vyskytují oba druhy biologického louţení současně. V přímém louţení se 

bakterie zúčastňují oxidace kovů a síry enzymatickou katalýzou a v procesu nepřímého 

louţení metabolickou katalýzou. [32] 

Galvanické rozpouštění 

Galvanické rozpouštěni je moţno začlenit mezi nepřímé metody bakteriálního 

louţení. Funguje na principu vzniku galvanického článku podstatou je kontakt dvou 

odlišných sulfidických rud v roztoku elektrolytu (př. kyselina sírová). Od minerálu  

o vyšším elektrodovém potenciálu elektrický proud putuje k minerálu s niţším 

elektrodovým potenciálem. Minerál s vyšším elektrodovým potenciálem (př. pyrit) funguje 

jako katoda a minerál s niţším potenciálem funguje jako anoda (př. chalkopyrit). Povrch 
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anody je v roztoku disociován a uvolňují se tím ionty z anody (v případě chalkopyritu Cu
2+

 

a Fe
2+

) za vzniku elementární síry. Dle této rovnice [33]: 

CuFeS2 →Cu
2+ 

+ Fe
2+

 + 2S° + 4 e
- 

 Po přestupu elektronu z anody na katodu a po reakci atmosférického kyslíku 

s vodíkem vzniklý disociací kyseliny sírové se tvoří na povrchu katody (př. pyritu) voda. 

Dle rovnice [33]: 

4 H
+
 + O2 + 4e

-
 →2 H2O 

 

Obrázek: 7 Rozpouštění chalkopyritu v přítomnosti pyritu. [33] 

Galvanické rozpouštění chalkopyritu v přítomnosti pyritu (viz. obrázek 7) probíhá 

dle této rovnice [33]: 

CuFeS2+ O2 +4 H
+
 → Cu

2+ 
+ Fe

2+ 
+ 2H2O + 2S° 

Za vzniku krusty z elementární síry na povrchu anody, která blokuje postup 

galvanického rozpouštění. Postup galvanického rozpouštěni je umoţněn bakteriemi 

Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans, které jsou schopny 

odstranit krustu tvořenou elementární sírou tím, ţe ji oxidují za vzniku síranového anionu 

čímţ, umoţní postup dalšího galvanického rozpouštění. [33] 

Oddělení kovů či více kovů z výluhu 

O tomto tématu se jiţ zmiňuji v kapitole hydrometalurgie, při biologickém louţení 

se v podstatě neliší. Liší se pouze sloţení výluhu. 

Výluh obsahuje jednak část bakteriální populace, síran extrahovaného kovu, síran 

ţeleznatý a síran ţelezitý. Kov je z roztoku oddělen jako v případě hydrometalurgie. 

Cementací, sráţením, iontovou výměnou, extrakcí, elektrolýzou či za vyuţití jiných metod. 

S přihlédnutím k obsahu toxických koncentrací kovů ve výluhu po separaci kovů je účelné 

provozovat biologické louţení v uzavřeném okruhu nebo je nutno vody dočišťovat. [33] 

Regenerace loužícího roztoku  

Roztok, z něhoţ byl separován kov je nutno před dalším pouţitím regenerovat, 

V prvním kroku proběhne úprava pH (dodáním kyseliny sírové) a v druhém kroku je 

bakteriemi oxidováno Fe
2+ 

na Fe
3+

. [33] 
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Bioreaktory 

Na rozdíl od biotechnologických procesů dochází v přírodním prostředí  

k biochemickým reakcím přirozeně. V biotechnologických procesech je třeba průběh 

biochemických reakcí zajistit z hlediska nutričního i z hlediska substrátu a je třeba proces 

nadále kontrolovat a řídit. Tyto poţadavky je moţno uskutečnit v zařízeních, které se 

nazývají bioreaktory. Bioreaktory jsou určeny jak k růstu a mnoţení buněk, tak i ke tvorbě 

produktů, anebo přeměně substrátu na jeden či více produktů. [34] 

Bioreaktory můžeme dělit podle různých hledisek. 

1. Podle objemu 

Laboratorní- o objemu do 30 dm
3
 

Čtvrtprovozni- o objemu 30 aţ 100 dm
3
 

Poloprovozní- o objemu 100 dm
3
 aţ 5 m

3
 

Provozní- o objemu nad 5 m
3 

2. Podle způsobu míchání 

Mechanické  

Hydraulické 

Pneumatické 

3. Podle vyuţití 

Produkční 

Propagační 

Předfermentační 

4. Podle druhu probíhajícího procesu 

Vsázkové reaktory- fungující na principu uzavřeného systému 

Vsázkové reaktory-fungující na principu částečně otevřeného systému (př. 

postupné přidávání ţivin) 

Semikontinuální reaktory 

Kontinuální reaktory-Fungující za ustáleného stavu s částečnou recyklací 

mikroorganismů. 

5. Podle typu reaktoru 

Diskontinuální s promícháváním 

Kontinuální bez náplně 

Kontinuální s náplní pevnou či ve vznose  [34]  

Zařízení pro bakteriální loužení v laboratorních podmínkách 

Perkolační průtokové loužení 

Perkolátor je skleněná trubice ve spod uzavřená perforovanou přepáţkou a je 

naplněna částicemi louţeného materiálu. V perkolátorech je moţno louţit 100 aţ 200 g 
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materiálu. Ve spodní části kolony je do postranní trubice, která ústí do baňky s louţícím 

mediem obsahujícím bakterie vháněna směs vzduchu popřípadě s oxidem uhličitým. 

V důsledku čehoţ je louţicí medium unášeno skleněnou trubicí aţ k horní části kolony, 

čímţ je zkrápěn louţený materiál (následně dochází k průsaku louţicího media 

materiálem) a zároveň tímto dochází i k provzdušnění louţicí zóny. [35, 32] Perkolátor je 

vyobrazen na obrázku 8. 

 

Obrázek: 8 perkolátor. [35] 

Loužení v baňkách za stacionárních podmínek 

Louţený materiál se v laboratorních baňkách zalije louţicím médiem s obsahem 

ţivé sloţky a pak louţení probíhá za stacionárních podmínek. Provzdušnění je zajištěno 

samovolným přístupem vzduchu do baňky. [35]  

Loužení v baňkách za neustálého míchání 

Louţený materiál se v laboratorních baňkách zalije louţicím médiem s obsahem 

ţivé sloţky a pak probíhá louţení za neustálého míchání, které je zajištěno magnetickým 

míchadlem, třepáním či probubláváním vzduchem. [35] Lepší provzdušnění zajistí 

zkrácení reakčních časů a zvýší výnos louţené sloţky v důsledku výhodnějších podmínek 

pro růst a činnost bakterií. Louţení je moţno provádět v Erlenmeyerových baňkách. [32] 

Loužicí kolony 

Kolony jsou z hlediska oběhu roztoku a způsobu aerace obdobou perkolátorů. Jde 

vysoké (v řádech metrů) válce ze skla, plastu či oceli. Je v nich moţno louţit aţ 200 t 

materiálu. A v laboratorních podmínkách slouţí k modelování podmínek při louţení hald. 

[35] 
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Zařízení pro bakteriální loužení využívané v průmyslovém měřítku 

V průmyslovém měřítku se bakteriální louţení můţe odehrávat buď in-situ to 

znamená, ţe k louţení dochází přímo na místě, kde se nalézá surovina s obsahem uţitkové 

sloţky bez jejího předchozího vytěţení. Dalším způsobem je louţení hald a odvalů. Zcela 

jiným způsobem je louţení ex-situ coţ je louţení probíhající v zařízeních k tomu určených 

mimo místo získání suroviny. [22] 

Vzhledem k tomu, ţe louţení in-situ je pro zpracování elektroodpadu nepouţitelné 

dále se o něm ve své práci nebudu zmiňovat. O louţení hald se zmíním jen okrajově. 

V nynější době se biologické louţení průmyslově uplatňuje hlavně pro louţení 

nízko kovnatých rud. Přičemţ nejjednodušším způsobem je louţení na navrstvených 

haldách. [32] 

Loužení v nádržích 

Nádrţ je naplněna louţeným materiálem a, který je v nádrţi z hora zkrápěn 

louţicím roztokem s ţivou sloţkou. Roztok automaticky prosakuje rudou a ze dna nádrţe 

je odváděn jiţ roztok obohacený o vylouţenou sloţku. Nádrţe je moţno propojit do baterií, 

obvykle v protiproudém uspořádání, kde se uţívá jiţ částečně obohacený louţicí roztok 

k louţení čerstvé rudy a nový roztok k louţení jiţ částečně vylouţené rudy. Příkladem jsou 

louţící nádrţe typu PACUCHA jedná se o nádrţe průměru 3 m a výšky 12 m s dnem ve 

tvaru kuţele. A pneumatickým provzdušňováním. [22]  

Loužení jemnozrnných rud zvané: heap leaching 

Slouţí hlavně pro zpracovávání jemnozrnných rud, které není moţno zkoncentrovat 

flotací. Takovéto louţení probíhá v bazénech s obsahem aţ 12 000 t rudy.  Louţení probíhá 

jako na haldách, povrch rudy je neustále zkrápěn či občasně zaplavován louţícím mediem 

s obsahem bakterií. Po prostupu louţeným materiálem je louţící roztok odveden k extrakci 

vylouţeného kovu a následně je regenerován pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans, který 

v louţícím roztoku oxiduje Fe
2+

 na Fe
3+

 a takto zregenerovaný roztok je vracen na začátek 

louţícího procesu. [32, 22]  

Loužení na haldách 

Jde o totoţný princip jako při jiţ popsaném louţení heap leaching, jen s tím 

rozdílem ţe roztok je vháněn na povrch hald (sprchováním či zaplavováním pomocí 

soustavy rybníčků), alternativou je vhánění roztoků do hald pomocí vrtu. Haldy stojí na 

nepropustném podkladě ze kterého je roztok odváděn k extrakci a regeneraci. [22] 

4.4.3 Biohydrometalurgické zpracování elektroodpadu 

V této části se věnuju biohydrometalurgickému zpracování elektroodpadu  

a popisuji pokusy jiných autorů. Tyto metody jsou v odvětví recyklace odpadů s obsahem 

kovů velmi málo pouţívané. Většina z nich zůstala pouze ve stádiu laboratorního pokusu, 

bez průmyslového vyuţití. 

Biohydrometalurgický způsob získávání zlata z pozlacených elektronických 
součástek  

Základem pokusu popsaného v časopisovém článku [24] bylo louţení pozlacených 

elektronických součástek, které se skládaly z podkladového kovu tvořeného slitinami Fe, 
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Ni, Cu a Co na nichţ bylo naneseno zlato. Louţení probíhalo za přítomnosti bakteriální 

kultury (YTL-2) s obsahem 10 g/l Fe
3+

. Díky bakteriální kultuře dochází ke katalytické 

oxidaci iontu Fe
2+ 

na ionty Fe
3+ 

.  

Základem metody je oxidace podkladových kovů ţelezitými ionty Fe
3+  

(jejich 

koroze následně způsobí odlupování zlata z povrchu těchto součástek) a louţení v kyselém 

louţidle. Jako neţádoucí produkt vzniká Fe(OH)3. Louţení trvalo 48 hodin za teplotních 

podmínek 20 aţ 35 
o
C a pH niţším neţ 2,5. Získali při tom plných 97 % zlata z výchozí 

suroviny (elektronických pozlacených součástek) v podobě zlatých vloček. Zlato z roztoku 

oddělili filtrací. A zbylé kovy (Fe, Ni, Cu  Co) také z roztoku odděleny. Mezi hlavní 

výhody tohoto procesu patří jeho jednoduchost snadná ovladatelnost a nízké náklady, 

naopak jeho nevýhody jsou nutnost přímého styku mezi zlatou plochou a louţicím 

roztokem, tímto je proces omezen pouze na součástky, které obsahují zlato v povrchové 

vrstvě. Další nevýhodou je časová náročnost procesu 48 hodin. [24] 

Biologické loužení zlata, stříbra a platiny z tuhých odpadů pomocí 
mikroorganismů produkujících HCN  

Za přítomností kyanidů tvoří cela řada kovů kyanidové komplexy, které jsou často 

velmi dobře rozpustné ve vodě. (mezi tyto kovy spadá i Au, Ag, Pt). Čehoţ se vyuţívá při 

získávání kovů z rudy především zlata. Některé bakterie mají schopnost tvořit kyanid jako 

sekundární metabolit. V první fázi vzniká Glycin a následně oxidační dekarboxylací vzniká 

kyanid.  Mezi tyto bakterie se řadí např. Chromobacterium violaceum, Pseudomonas 

fluorescens, nebo Pseudomonas aeruginosa, mnoho z nich je přirozenou součástí půdní 

mikroflóry. [36] Autoři H. Brandl a kol. popisují, ve svém příspěvku [36] biologické 

louţení  Au, Ag, Pt z odpadu pomocí bakterií produkujících kyanid. Tito autoři k louţení 

uţili tyto bakteriální kultury: C. violaceum P. fluorescens P. plecoglossicida. Bakteriální 

kultury inkubovali pomoci media, jehoţ sloţení ve svém příspěvku autoři přesně popisují 

(pH 7,2). Inkubace proběhla v Erlenmeyerové baňce, za teploty 30 °C a stálého míchání 

(na rotační třepačce 150 ot. / min).  

K louţení zlata z rozdrceného elektronického odpadu pouţili medium s bakteriemi: 

C. violaceum a také medium s bakteriemi P. fluorescens. Zlato se do roztoku uvolnilo v 

podobě komplexu [Au(CN)2]-  Bakteriální kultura C. violaceum byla při louţení zlata 

účinnější a dokázala do roztoku uvolnit 68,5 % z celkového objemu dostupného zlata. 

Hodnota pH se během louţení zvýšila aţ na 9.5. Tito autoři mimo jiné uvádějí, ţe 

překáţkou při tomto louţení můţe být měď obsaţená v elektronickém odpadu, která 

reaguje s kyanidem a zpomaluje či zastavuje tím proces uvolňování zlata do roztoku. 

Za pouţití bakteriální kultury P. plecoglossicida tito autoři vylouţili stříbro ze 

šperku v podobě komplexu [Ag (KN)2]-  Louţící proces probíhal po dobu 12 dní a po 

prvním dni bylo uvolněno do roztoku cca. 5 % z dostupného stříbra, pak se rychlost 

louţení zvyšovala jiţ jen nepatrně.  

Dále se tito autoři v příspěvku [36] věnuji uţití P. plecoglossicida k louţení platiny 

z autokatalyzátorů. Platina se do roztoku uvolnila v podobě komplexu [Pt (KN) 4] 2 - . 

Avšak Platiny se podařilo vylouţit jen cca 0,2 % po 10 dnech z celkového mnoţství 

dostupné platiny. Autoři se domnívají, ţe to bylo způsobeno pasivací povrchu platiny  

a také zásaditým louţicím prostředím.  

Samotní autoři však zdůrazňují jako velkou přednost louţení v alkalickém 

prostředí, jehoţ výhodou je snadná separace kovu z výluhu př. pomoci sorbce. [36] 
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Biologické loužení zlata, z elektronického odpadů pomocí mikroorganismů 
produkujících HCN  

Příspěvek autorů V.A. Pham, Yen Peng Ting [37] také pojednává, jako předchozí 

příspěvek o vyuţití mikroorganismů produkujících kyanid k biolouţení zlata. Stejně jako 

v předchozím příspěvku i tito autoři k louţení zlata vyuţili mikroorganismy 

Chromobacterium violaceum a Pseudomonas fluorescens. Louţeným materiálem byl 

v tomto případě nadrcený elektronický odpad. Větší produkci kyanidu sice zaznamenali u 

mikroorganismu C. violaceum, ale mikroorganismus P. fluorescens  v přítomnosti 

elektronického odpadu rostl mnohem rychleji a z tohoto důvodu také lépe produkoval 

kyanid. Avšak v případě kdy tito autoři pouţili  předlouţení elektronického odpadu pomocí 

mikroorganismu Acidithiobacillus ferrooxidans došlo k biooxidaci za přestupu více jak 

80% mědi z odpadu do roztoku. U takto předlouţeného odpadu se výrazně zlepšily 

výsledky následného louţení pomocí mikroorganismu C. violaceum. [37] 

Získávání kovů pomocí bakterií rodu Acidithiobacillus a plísní 

Kolektiv autorů H. Brandl, R. Bosshard, M. Wegmann popisuje ve svém příspěvku 

[38] moţnost efektivního vyuţití prachu vznikajícího při zpracování elektroodpadu. Jimi 

vyvinuta metoda je zaloţena na biologickém získávání kovů louţení z prachu vzniklého při 

drcení elektroodpadu, pomocí bakterií (Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus 

ferrooxidans) a plísní (Aspergillus niger, Penicillium simplicissimum). Částice prachu 

pouţitého ve všech jimi provedených pokusech byly menší neţ 0,5 mm. Pokusně provedli 

dva druhy biologického louţení. V prvním případě pomocí směsné kultury 

Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans a v druhém případě pomocí 

plísně Aspergillus niger a plísně Penicillium simplicissimum. 

Všechny kultury (jak směsná bakteriální tak plísně) v prvním kroku tito autoři 

kultivovali v Erlenmeyerových baňkách kaţdou v ţivném médiu o specifickém sloţení, za 

stálého míchání na třepačkách, při teplotě 30 °C. Louţení vţdy probíhalo na základě 

produkce kyselin bakteriální kulturou či kmenem plísně. [38] 

Rozpouštění kovů pomocí bakterií rodu Thiobacillus 

Směsná bakteriální kultura Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus 

ferrooxidans byla pěstována v ţivném mediu po dobu 7 dnů. V druhém kroku byl k mediu 

s ţivou sloţkou přidán prach z elektroodpadu a to v různých koncentracích a louţení 

probíhalo dalších 10 dnů.  

V baňkách kde byl prach z elektroodpadu v koncentraci 5 a 10 g/l bylo směsnou 

bakteriální kulturou Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans 

vyluhováno do roztoku více neţ 90 % dostupného Al, Cu, Ni a Zn. Nejlepší výsledky byly 

dosaţeny při koncentraci prachu z elektroodpadu 10 g/l roztoku (při koncentraci prachu  

z elektroodpadu 10 g/l se uvolnilo do roztoku 100 % dostupného Ni, Zn a Al a cca 98 % 

Cu). Se zvyšující se koncentrací prachu z elektroodpadu v roztoku docházelo ke sniţování 

koncentrace vylouţených kovů a to hlavně Al a Cu. Oproti tomu mnoţství uvolněného Zn 

pokleslo jen mírně i při koncentraci prachu z elektroodpadu 100 g/l  roztoku na 95 % a v 

případě Ni na 60 % dostupného kovu uvolněného do roztoku. Mimo to byly ve výluhu 

detekovány i Pb (ve formě PbSO4) a Sn ve formě (SnO). [38] 

http://www.scientific.net/author/V_A_Pham
http://www.scientific.net/author/Yen_Peng_Ting
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Rozpouštění kovů plísněmi 

Tito autoři zjistili, ţe jiţ při koncentraci prachu z elektroodpadu 10 g/l roztoku byl 

růst plísní potlačen a obnovil se aţ po 6 týdenní adaptaci, kdy jiţ plísně rostly i při 

koncentraci prachu z elektroodpadu 100 g/l roztoku. Při uvolňování kovů do roztoku byly 

zřetelné rozdíly mezi plísní Aspergillus niger a Penicillium simplicissimum. Obecně lze 

říci, ţe kmen P.simplicissimum byl schopen do roztoku uvolnit mnoho různých kovů  

a kmen A. niger mnohonásobně lépe vyplavoval do roztoku Cu. Nicméně oba kmeny 

uvolnily do roztoku nejvíce kovu (aţ na výjimky) pří koncentraci prachu z elektroodpadu  

1 g/l roztoku. Se stoupající koncentrací prachu z elektroodpadu v roztoku klesala 

koncentrace uvolněného kovu.  

Výjimkou byl jen zinek v případě louţení pomocí kmenu P.simplicissimum (jehoţ 

se při koncentraci 1 i 5 g/l prachu z elektroodpadu vylouţilo 100 % dostupného mnoţství  

a při zvýšení koncentrace prachu z elektroodpadu na 10 g/l poklesla koncentrace 

vylouţeného zinku do roztoku na 80 %). Dále pak měď a zinek louţený pomocí kmenu  

A. niger, kdy koncentrace uvolněného kovu do roztoku stoupla, v případě, kdy zvýšili 

koncentraci prachu z elektroodpadu v roztoku z 1 na 5 g/l. Avšak oba kmeny byly schopny 

uvolnit do roztoku maximálně cca 65 % dostupného Cu a Sn a cca 95 % dostupného Al, 

Ni, Pb a Zn). Vzhledem k inhibici růstu obou druhů plísní, po přidání elektroodpadu 

navrhují autoři při případném průmyslovém vyuţití zvolit spíše nepřímou cestu louţení. 

[38] 

Biologické loužení mědi z desek s plošnými spoji pomocí směsné bakteriální 
kultury 

Dalším kolektivem autorů, kteří pokusně louţili měď z desek s plošnými spoji 

pomocí směsné bakteriální kultury byli Yun Xiang a kol. ve svém příspěvku [39] popisují, 

ţe pro louţení vyuţili směsnou kulturu hlavně rodů Acidithiobacillus 

a Gallionella, a malé mnoţství Leptospirillum. 

Faktory ovlivňující loužení mědi z desek s plošnými spoji pomocí bakterie 
Acidithiobacillus ferrooxidans 

Tao Yang a kol. ve svém příspěvku [40] řeší problematiku do jaké míry ovlivňují 

faktory, (jakými jsou počáteční koncentrace Fe
3+

 , mnoţství bakteriální kultury či pH 

louţicího roztoku) biolouţení Cu z desek s plošnými spoji. Hlavním cílem jejich studie 

bylo zhodnotit jaký vliv má kultura Acidithiobacillus ferrooxidans na louţení kovů z desek 

s plošnými spoji.   

K louţení kovů z desek s plošnými spoji pouţili kultury A. ferrooxidans, jako zdroj 

ţivin vyuţili medium 9K (jehoţ sloţení je zmíněno v praktické části této práce) a pH 

roztoku  upravili na hodnotu 2,0 pomocí H2SO4 . Kulturu A. ferrooxidans inkubovali ve 

100ml ţivného media 9K, ve 300ml Erlenmeyerových baňkách za stálého míchání (na 

třepačkách, při 165 ot./min. tyto otáčky byly uţity při všech třech pokusech) a teploty 30 

°C. Do 100ml media 9K přidali 1ml bakteriální kultury A. ferrooxidans. Pro získání 

kultury A. ferrooxidans adaptované na přítomnost kovů tito autoři do tohoto média při 

inkubaci přidali v patřičné mnoţství roztoky 1M Ag
+
, Al

3+
, Fe

3+
, Cu

2+
, Ni

2+
, Pb

2+
, Sn

2+
  

a Zn
2+

. Tyto roztoky připravili rozpuštěním soli daného kovu v destilované vodě.  
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Všechny níţe uvedené pokusy výše uvedení autoři provedli s nadrcenými deskami 

s plošnými spoji, na částice o velikosti menší neţ 0,5 mm. V louţicím roztoku stanovili 

obsah Fe
2+ 

a Fe
3+

 iontu, koncentrace Cu, Fe, Pb, Zn a Ni a také hodnotu pH. [40]   

Vliv koncentrace Fe3+ na loužení 

Autoři příspěvku [40] provedli několik experimentů s počátečním obsahem Fe
2+

 3 

g/l, 5 g/l. 7 g/l a 9 g/l, v ţivném mediu s kulturou A ferrooxidans. (10 ml bakteriální 

kultury přidali k 90 ml media 9K). Po 3 aţ 4 dnech inkubace za stálého míchání na 

třepačkách, za teploty 30 °C, stanovili v roztocích koncentraci Fe
3+

 s následovnými 

hodnotami:  2,63 g/l, 3,48 g/l. 4,72 g/l a 6,66 g/l. Pak do těchto roztoků (po jejich 

zfiltrování a úpravě pH na 2,0) přidali drť z desek s plošnými spoji. A louţící experiment 

pokračoval další čtyři dny.  

Tímto zjistili, ţe se zvyšujícím se obsahem Fe
3+ 

se znatelně zvyšuje louţicí 

rychlost. Po dvanácti hodinách došlo k významnému sníţení koncentrace iontů Fe
3+

 na 

0,64 g/l, 1,06 g/l, 1,24 g/l a 2,13 g/l  a k uvolnění části mědi do roztoku (34,53 %, 47,88 %, 

59,10 % a 79,75 %) Po 4 dnech se koncentrace vylouţené Cu ve všech louţicích roztocích 

ustálila na 99 % dostupné Cu. Z čehoţ autorům jasně vyplynulo, ţe iont Fe
3+

 , (který je 

produkován bakteriemi A. ferrooxidans), má stěţejní vliv na vyluhováni mědi do roztoku. 

Autoři uvádějí, ţe měď je iontem Fe
3+

 oxidována na Cu
2+

 a tím uvolněna do roztoku. Čímţ 

dochází k poklesu koncentrace iontu Fe
3+

 v louţicím roztoku. Po vylouţení mědi se opět 

koncentrace iontu Fe
3+

 v roztoku začala zvyšovat. K uvolnění Cu do roztoku došlo dle této 

autory příspěvku [40] sestavené rovnice: 

Cu° + 2Fe
3+

 → 2Fe
2+

 + Cu
2+ 

V případě cyklického procesu dochází k obnově iontu Fe
2+

 na ionty Fe
3+

 pomocí  

A. ferrooxidans a louţení Cu pokračuje. [40] 

Vliv hodnoty pH na loužení 

Další součásti pokusu autorů příspěvku [40] bylo, zjištění závislosti louţeni na 

hodnotě pH. Pokus provedli ve třech Erlenmeyerových baňkách se 100 ml louţicího 

roztoku, s obsahem 20 % bakteriální kultury o rozdílném pH (baňka číslo1 pH 1,5 baňka 

číslo 2 pH 1,7  baňka číslo3 pH 2,0 a baňka číslo 4 pH 2,0 bez přidání bakteriální kultury). 

Louţení proběhlo za stálého míchání na třepačkách za teploty 30 °C, po dobu 5 dní.  

Tímto pokusem výše jmenováni autoři zjistili, ţe zvyšující se pH má vliv na louţicí 

rychlost. Se sniţujícím se pH se louţící rychlost zvyšuje. Po 48 hodinách při hodnotě pH 

1,5 se do roztoku uvolnilo 99,06 % dostupné Cu. Na vyšší počáteční hodnotě pH 1,7 se do 

roztoku po 48 hodinách uvolnilo 93,25 % dostupné mědi a 99 % dostupné mědi se v tomto 

případě do roztoku uvolnilo po 66 hodinách. Kdeţto při hodnotě pH 2,0 se do roztoku 

uvolnilo 99% dostupné mědi aţ po 72 hodinách. V baňce bez bakteriální kultury se 

vylouţilo po 120 hodinách pouze 21 % dostupné mědi. Během pokusů pH v roztocích 

upravovali. [40] 

Vliv koncentrace bakteriální kultury na loužení 

Posledním částí experimentu autorů [40] bylo zjistit, jak ovlivňuje mnoţství 

bakteriální kultury v roztoku proces louţení. Pokus provedli se s šesti různými 

koncentracemi bakteriální kultury, (0 aţ 100 % bakteriální kultury v louţícím roztoku). Za 

stálého mícháni na třepačkách a při teplotě 30 °C a pH 2,0, po dobu 5 dní.  
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Tímto pokusem zjistili, ţe se stoupající koncentraci bakteriální kultury v roztoku se 

zvyšuje rychlost louţení. V baňkách s obsahem 80 % a 100 % bakteriální kultury,  

A. ferrooxidans bylo vylouţeno 98,06 % a 98,59 % dostupné Cu po 24 hodinách. Oproti 

tomu v baňkách s obsahem 60 %, 40 % a 20 %, bakteriální kultury bylo po 24 hodinách, 

vylouţeno pouze 84,64 %, 58,74 % a 49,13 %. A k úplné mobilizaci dostupné mědi 

v těchto baňkách bylo potřeba 120 h, 72 h a 48 h. V případě roztoku kde bakteriální kultura 

obsaţena nebyla, se po 5 dnech se vylouţilo jen 71,2 % dostupné Cu. Zde byla měď 

oxidována pouze kyslíkem coţ je proces velmi pomalý. [40] 

Bakteriální loužení kovů z elektronického odpadu za využití loužících kolon  

 Autoři Sadia Ilyas a kol. popisují ve svém příspěvku [41], bakteriální louţení 

elektronického odpadu, konkrétně desek s plošnými spoji. Tento typ odpadu před louţením 

nadrtili na velikost částic 100 aţ 120 µm. Následně rozdrcený elektronický odpad promyli 

roztokem NaCl a gravitačně rozdruţili, pro louţení uţili jen fáze usazené na dně. 

K biologickému louţení pouţili acidofilní mírně termofilní bakterie konkrétně: 

Sulfobacilllus thermosulfidooxidans a Thermoplasma acidophilum. Před samotným 

pokusem obě bakteriální kultury kultivovali ve specifických ţivných mediích (jejichţ 

sloţení a podmínky kultivace přesně autoři popisují). A část směsné bakteriální kultury 

adaptovali na přítomnost kovových iontů (Ag
+
, Al

3+
, Cu

2+
, Fe

3+
, Ni

2+
, Pb

2+
, Sn

2+
a Zn

2+
). 

Samotné louţení proběhlo průsakovou metodou ve dvou louţících kolonách. Které 

byly vodním pláštěm vyhřívány na teplotu 45 °C. Do těchto kolon bylo dávkované 

medium s ţivou sloţkou a bylo v nich udrţováno pH na hodnotě 2,0.  

Tímto výše uvedeni autoři zjistili, ţe v případě louţení jmenovaného 

elektronického odpadu směsnou kulturou S. thermosulfidooxidans a T. acidophilum, bylo 

do roztoku uvolněno 64 % Al, 80 % Zn, 86 % Cu a 74 % Ni. V případě louţení toutéţ, ale 

na kovy neadaptovanou bakteriální kulturou, bylo do roztoku uvolněno 44 % Al, 53 % Zn, 

60 % Cu, 39 % Ni. V případě kdy pouţili k louţení individuální kulturou  

S. thermosulfidooxidans se podařilo do roztoku uvolnit 40 % Al, 47 % Zn, 53 % Cu, 30 % 

Ni. A v případě kdy pouţili individuální kulturu T. acidophilum bylo do roztoku uvolněno 

32 % Al, 38 % Zn, 28 % Cu, 25 % Ni. [41] 

Loužení kovů z elektronického odpadu pomocí acidofilních mírně 
termofilních bakterií 

Autoři Sadia Ilyas a kol. ve svém dalším příspěvku [42] popisují biologické 

louţením elektronického odpadu, konkrétně desek s plošnými spoji. Tento odpad opět 

upravili rozdrcením. Následně část rozdrceného elektronického odpadu promyli roztokem 

NaCl a gravitačně rozdruţili, pro louţení uţili jen fáze usazené na dně.  Pro biologické 

louţení pouţili termofilní kmeny bakterií, acidofilní chemolitotrofní a acidofilní 

heterotrofní kultury. Část těchto bakteriální kultur adaptovali na přítomnost kovových 

iontů. Konkrétně byly vyuţity tyto kultury Sulfobacillus thermosulfidooxidans  

a neidentifikované acidofilní heterotrofní bakteriální kmeny (A1TSB). Před pokusem 

bakteriální kmeny kultivovali v ţivných mediích, o přesně uvedeném sloţení a za přesně 

daných podmínek. Výše jmenováni autoři provedli dva pokusy: biologického louţení 

promytého a nepromytého elektronického odpadu. [42] 
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Bioloužení nepromytého elektronického odpadu 

Před samotným louţením autoři příspěvku [42] ţivné medium (fe TSB) sterilizovali 

v autoklávu. Pak do Erlenmeyerových baněk přidali sterilizovaný elektronický odpad. 

V dalším kroku upravili pH na hodnotu 2,0 a naočkovali bakteriální kmen S. 

thermosulfidooxidans. Pak probíhalo samotné louţení za stálého míchání při teplotě 45 °C. 

Bioloužení promytého elektronického odpadu 

V případě biologického louţení praného elektronického odpadu tito autoři 

postupovali jako v předešlém bodě. 

 Další dva jimi provedené pokusy byly louţení totoţnou bakteriální kulturou, 

s přídavkem elementární síry. Dále pak louţení pomocí směsné bakteriální kultury  

S. thermosulfidooxidans a kultury (A1TSB) 

Nejlepších výsledku dosáhli při louţení praného elektronického odpadu směsnou 

bakteriální kulturou. Během 18 dni se podařilo vylouţit: 81 % Ni, 79 % Al a 83 % Zn. 

Druhého nejlepšího výsledku dosáhli při louţení kulturou S. thermosulfidooxidans za 

přídavku elementární síry.  Ba naopak nejhorších výsledků dosáhli za pouţití na kovy 

neadaptované bakteriální kultury S. thermosulfidooxidans, při louţení praného 

elektroodpadu. S výsledky: Al 33 %, Cu 39 %, Ni 19 %, Zn 31 % 

Výtečné výsledky v případě louţení směsnou bakteriální kulturou uvedeni autoři 

vysvětlují zvýšením účinku, v důsledku synergie bakterií a dále pak skutečností, ţe 

v baňkách kde byl louţen praný elektronický odpad, či přidaná síra se pH tolik nezvýšilo 

jako v ostatních baňkách. Dále poukazují na to ţe, v baňce s elementární sírou vznikla 

působením bakterií kyselina sírová a ta sniţovala pH. Přičemţ zřejmě niţší pH podporuje 

louţení. Dalším faktorem je inhibice růstu bakteriálních buněk v důsledku působení kovů, 

tudíţ bakterie adaptované na kov byly schopny louţit kovy s větší účinnosti.  Tímto tato 

studie dokázala, ţe kovy z elektronického odpadu je moţno s úspěchem vylouţit, za 

pouţití směsné výše jmenované kultury a patřičných podmínek. [42] 

Bioloužení použitých nikl-kadmiových baterií pomocí mikroorganismu 
Acidithiobacillus ferrooxidans 

Autoři C. Cerruti, G. Curutchet, E. Donati ve svém příspěvku [43] popisují 

biohydrometalurgickou metodu recyklace nikl-kadmiových baterií. K louţení baterií 

vyuţili mikroorganismů Acidithiobacillus ferrooxidans, které předpěstovali v mediu 9K. 

Následně tuto bakteriální kulturu adaptovali na přítomnost Ni a Cd. Adaptace proběhla 

pěstováním kultury za postupného zvyšování koncentrace NiSO4 a CdSO4  

v ţivném mediu. Nikl-kadmiové baterie ručně rozebrali (a ručně rozdělili na katodový  

a anodový materiál) a následně zdrobnili. 

Samotné biologické louţení autoři příspěvku [43] provozovali v soustavě dvou 

reaktorů. Na počátku do prvního reaktoru (bioreaktoru) dodali medium 9K a síru  

a v průběhu pokusu toto medium devětkrát vyměnili za čerstvé. V prvním reaktoru 

(bioreaktor) docházelo metabolickými pochody A. ferrooxidans k transformaci dodané síry 

na kyselinu sírovou. Bioreaktor byl trvale provzdušňován a byla vněm udrţována teplota 

30 °C. Roztok s obsahem metabolitu A. ferrooxidans (kyselina sírová) dále putoval přes 

filtr do perkolátoru, v němţ byly louţeny zdrobnělé baterie. Louţení pak trvalo 93 dní. 

Katodový materiál byl louţen zvlášť a anodový materiál také zvlášť.  
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Katodový materiál louţili přidáním přímo k bakteriální kultuře A. ferrooxidans, kde 

v podstatě slouţil jako zdroj ţivin. Louţení probíhalo v Erlenmeyerových baňkách, při 

teplotě 30 °C, za stálého míchání. Katodový materiál pokusně louţili ve čtyřech různých 

hustotách. Uvedeni autoři zjistili, ţe se zvyšující se hustotou se uvolňovalo do roztoku 

větší mnoţství kovů. 

Louţení anodového materiálu probíhalo pomalu, anodový materiál byl louţili ve 

třech různých hustotách. Autoři zjistili, ţe se zvyšující se hustotou se uvolňovalo do 

roztoku větší mnoţství kovů. V případě vyšší hustoty bylo spotřebováno o poznáni více 

louţicího media. Kadmium se rozpouštělo rychleji neţ nikl, nejpomaleji se však 

rozpouštělo ţelezo. 

Z nikl-kadmiových baterií se autorům příspěvku podařilo vylouţit během 93 dní 

100 % kadmia, 96,5 % niklu a 95 % ţeleza. [43] 

Dalším příspěvkem, ve kterém je popsána biohydrometalurgická metoda recyklace 

nikl-kadmiových baterií je článek autorů Nanwen Zhu a kol. [44] Autoři tohoto příspěvku 

pro svůj pokus pouţili bakteriální kulturu rodu Acidithiobacillus, kterou získali 

z čistírenských kalů.  

4.5 Zpracování elektroodpadu na území České republiky 

V rámci území České republiky se mi podařilo dohledat pouze informace o firmách 

zpracujících elektroodpad mechanickým nebo pyrometalurgickým způsobem. O vyuţití 

hydrometalurgického způsobu zpracování elektroodpadu v České republice se mi 

nepodařilo nalézt ţádné informace. 

4.5.1 Firmy zpracovávající elektroodpad v ČR 

V České republice existuje celá řada firem zabývajících se zpracováním elektroodpadu. 

Kovohutě Příbram: Demontáţ elektrozařízení a jejich následné zpracování. [45] 

PRAKTIK SYSTÉM : Zabývá se především recyklací chladících zařízení podstatou je 

odstranění chladících kapalin a následné drcení a separace jednotlivých součástí. [46] 

ECO-RETEL Demontáţ elektroodpadu v chráněných dílnách s následným materiálovým či 

energetickým vyuţitím. [47]  

MHM EKO: Strojní zpracování elektroodpadu a jeho následná separace na jednotlivé 

sloţky. Pomocí recyklační linky. Její obrázek s popisem je uveden v kapitole mechanické 

zpracování elektroodpadu. [19]  

AGM Recykling: Ekologická likvidace elektroodpadu. [48] 

Charita Opava: Zpracování demontáţ elektroodpadu v chráněné dílně. [49] 

S-FIRMA: Zpracování elektroodpadu v chráněné dílně. [50] 

MARKETA-REMONE: Zpracování elektroodpadu kombinací ruční i mechanické sloţky. 

[51] 

KOVOSTEEL : Zpracování elektroodpadu v chráněných dílnách. [52] 

A řada dalších firem. 
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5 Charakteristika bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans  

V této kapitole popisuju rod Acidithiobacillus, který zahrnuje velké mnoţství 

jednotlivých druhů bakterií. Pro účely této práce je popsán především druh 

Acidithiobacillus ferrooxidans. 

5.1 Rod Acidithiobacillus 

Do rodu Acidithiobacillus se řadí bakterie, které jsou nejaktivnější při rozpouštění 

kovů. [32] Současně s ostatními čtyřmi rody naleţí rod Acidithiobacillus do čeledi 

Thiobacteriaceae, jmenovaná čeleď náleţí do rodu Psedomonales. Sdruţuje bakterie, které 

jsou si z velké části morfologicky i biochemicky podobné. Jde o drobné tyčinky o velikosti 

0,5*1 aţ 1,5 µm s oblými konci nesporulující, gramnegativní. V Mladých kulturách jsou 

bakterie schopny pohybu, mají jeden polární bičík. O tento bičík bakterie ve starých 

kulturách přicházejí.  

Veškeré druhy Acidothiobacillus mohou uţívat energetický substrát v podobě síry  

a jejich redukovaných anorganických sloučenin. Konečným produktem oxidace 

jmenovaných sloučenin je síra některé druhy akumulují síru či polythionáty. [35] Takováto 

oxidace redukovaných sloučenin síry pomocí skupiny sirných bakterií je označována 

slovem sulfurikace. [32] Schopnost čerpat energii oxidací dvojmocného ţeleza na 

trojmocné ţelezo má pouze Acidithiobacillus ferrooxidans. [35] Bylo dokázáno, ţe 

Acidithiobacillus ferrooxidans je schopen oxidovat i Cu
+
, Sn

2+  
a dokonce i jiné látky. [28] 

Autoři a Nielsen a J. Beck hovoří ve svém příspěvku [53] o schopnosti mikroorganismu 

Acidithiobacilusl ferroxidans oxidovat Cu
+
 na Cu

2+ 
Jedná se o katalytickou oxidaci Cu

+
 

obsaţené v Chalkozínu (Cu2S) na Cu
2+

 Při této oxidaci došlo také k fixaci CO2 Bakteriální 

kultura pro tento pokus byla převzata v měděných dolů v Arizoně. A následně byla 

připravena za přídavku H2SO4 a následným mícháním v odstředivce a za několik týdnu 

byla uţita k pokusu. Chalkozín byl před pokusem zdrobněn a jeho následná oxidace byla 

sledována pomocí manometrických metod. [53]  

Převáţná část druhů jsou striktně autotrofní bakterie. Zdrojem uhlíku je pro ně čistě 

CO2 obsaţený v atmosféře. Dva druhy se řadí mezi fakultativně autotrofní bakterie, které 

čerpají uhlík pro svou existenci i z jiných zdrojů např. organické látky a jeden druh pro 

svůj správný růst organickou látku potřebuje. Převáţná část thionových bakterií čerpá 

dusík z amonných solí výjimečně z dusičnanů či dusitanů. [31] Tyto bakterie jsou schopny 

růstu v e velmi nízkém pH (aţ 1). Protoţe svými ţivotními pochody produkují kyselinu 

sírovou, způsobují kyselost důlních vod, ale také biokorozi betonu a ţelezných součástí. 

Mimo jiné se thionové bakterie po dlouhou dobu aktivně podílejí na koloběhu síry 

v biosféře. Spolu se sulfát redukujícími bakteriemi se katalyticky podílejí na oxidačních 

zvětráváních procesech sulfidů a posléze na redukčních pochodech vzniku loţisek 

sekundárních sulfidů a elementární síry. [32] 

5.2 Bakterie druhu  Acidithiobacillus ferrooxidans 

Ve všech případech byl mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans izolován  

z důlních vod a to v různých lokalitách, ale tyto důlní vody vţdy vykazovaly aciditu  

a zároveň přítomnost síry a ţeleza v minerálech. Původně byla bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans popsána jako samostatný rod Ferrooxidans a také jako příslušník rodu 

Acidithiobacillus. Jako prvnímu se podařilo vyizolovat síruoxidující bakterie Bejrichovi  
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a to roku 1904. Od těch dob bylo objeveno mnoho siruoxidujících bakterií, z čehoţ jich 14 

druhů náleţí do rodu Acidithiobacillus. 

Mikroorganismus oxidující ţelezo Acidithiobacillus ferrooxidans byl izolován 

z drenáţních uhelných vod aţ roku 1947 Colmerem a Hinklem. V 70. letech minulého 

století se podařilo dospět k tomu, ţe v předešlých letech popsané druhy Ferrbacillus 

feroroxidans a Ferrobacillus sulfooxidans představují pouze jeden druh Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Spolu s mikroorganismy Thiobacillus thiooxidans se staly základními 

mikroorganismy pro louţení sulfidických rud. [35] 

 

Obrázek 5: Stavba těla bakteriální buňky Acidithiobacillus ferrooxidans [35] 

5.2.1 Vlastnosti druhu Acidithiobacillus ferrooxidans 

Mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans čerpá energii oxidací 

anorganických sloučenin. A konečným akceptorem elektronů je kyslík obsaţený  

v atmosféře. Tudiţ se řadí mezi striktně aerobní, chemolitotrofní mikroorganismy. Jako 

hlavní energetický substrát vyuţívají bakterie [31] Acidithiobacillus ferrooxidans 

dvojmocné ţelezo. Energii pro zaopatření vnitřních organizace a ţivotních pochodů čerpají 

dle této rovnice [22]: 

Fe
2+

→Fe
3+ 

+ e
-
 + 11,3 kcal/mol 

Pokud je dvojmocné ţelezo přítomno v roztoku ve formě síranu ţeleznatého, pak 

můţeme průběh reakce vyjádřit touto rovnicí [22]: 

4 FeSO4 + 2 H2SO4 + O2→2Fe2 (SO4)3 + 2 H2O  

Acidithiobacillus ferrooxidans dokáţe vyuţít ţelezo přítomné v roztoku jak ve 

formě síranu, tak ve formě sulfidů, ale i ţelezo elementární, které tyto bakterie rozpouštějí. 

Energii mohou čerpat také oxidací síry (coţ zjistili Beck a Brown a uvádějí to ve své 

publikaci Bacteriol z roku 1968) a jejich redukovaných sloučenin. Čistě chemická oxidace 

ţeleza v roztoku je tisíckrát pomalejší neţ totoţná chemická reakce za přítomnosti bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans. Tato bakteriální kultura dokáţe také oxidovat sulfidy kovů 

(pyrit, chalkopyrit) [31] 

Oxidace síry probíhá dle rovnice [31]: 

2S
o
 + 3O2 + 2H2O → 2SO4

2-
+ 4 H

+
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Oxidace sulfidů kovů lze obecně znázornit rovnicí [31]: 

2 MeS2 + 2H2O + 7O2→2 MeSO4 + 2H2SO4   

Oxidace pyritu probíhá dle rovnice [35]: 

2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2H2SO4 + 2FeSO4 

4 FeSO4 + O2 + 2H2SO4→2 Fe2 (SO4)3 + 2H2O 

Oxidace chalkopyritu probíhá dle rovnice[35]: 

4CuFeS2 + 17 O2 + 2H2SO4 → 4 CuSO4 + 2Fe2(SO4)3 + H2O  

Uhlík čerpá Acidithiobacillus ferrooxidans z CO2 obsaţeného v atmosféře. Energii 

pro asimilaci oxidu uhličitého čerpá pomocí rovnic uvedených v předešlém textu. 

Energetickým přenašečem adenosintrifosfátem (ATP) je následně přemístěna do oblasti 

fixace oxidu uhličitého v buňce. A fixována je sloţitým komplexem reakcí, kterým se říká 

Calvina. Tyto reakce jsou podmíněny patřičným přísunem oxidu uhličitého a také energie. 

[31]  

Autoři Kovrov, Denisov a Sedělnikov v příspěvku [29] uvádějí, ţe pro kultivaci 

chemoautotrofních mikroorganismů lze dodat energii do procesu prostřednictvím 

elektrochemického redukovadla, energetického substrátu současně v kultuře. Při čemţ 

zdroj energie pro růst buněk je elektrická energie přivedena k elektrodám 

elektrochemického uzlu mikrobiologického reaktoru a energetický substrát v tomto případě 

Fe
+
 je přenašečem energie s katody reaktoru na buňku bakterie. Coţ je způsob získání 

biomasy. Pro tyto účely byly vyvinuty tři postupy, které ve svém díle autoři také popisují.  

Pro nepřetrţitou kultivaci bakterií s elektrochemickou redukcí Fe je velmi důleţitá 

přesná hodnota teploty a pH prostředí. Pro elektrochemické reakce jsou tyto parametry 

velmi významné. Čím niţší pH a vyšší teplota tím je efektivnější reakce redukce Fe  

a elektrolýza vody v reaktoru, protoţe se sniţuje odpor prostředí, zrychluje se difuse. [29]  

5.2.2 Podmínky pro život Acidithiobacillus ferrooxidans  

Acidithiobacillus ferrooxidans je aktivní za těchto podmínek: 

Teplota 2 aţ 40 
o
C optimální je však teplota mezi 28 aţ 30

 o
C. Aktivita se výrazně 

sniţuje při teplotě -15
 o
C. 

pH Za optimální pH při kultivaci pro kultivaci s Fe 
2+

 substrátem se povaţuje  

pH 2-3, a pro kultivaci na sirných látkách pH cca 4 [28] 

Růstová křivka mikroorganismů 

V případě přenosu bakteriálních buněk, z prostředí ve kterém jiţ není moţné jejich 

mnoţení, do prostředí kde panují optimální kultivační podmínky, nenastává hned 

maximální růstová rychlost mikroorganismů. Vzrůst mnoţství bakteriálních buněk je 

moţno znázornit graficky, tím ţe na ose x je znázorněn čas a na ose y logaritmus počtu 

ţivých buněk v 1 ml. Čímţ získáme takzvanou růstovou křivku (je znázorněna na 

obrázku 6), která je rozdělena do několika fází. [35] 
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Obrázek 6: Růstová křivka mikroorganismů [35] 

 Fáze lag-fáze -Je to fáze zdrţení, ve které se buňky nerozmnoţují. Pouze se 1.

zvětšuje jejich objem a dochází k aktivaci enzymového systému. Doba trvání této 

fáze je dána více faktory: druhem mikroorganismu, fyziologický stav buněk, 

velikost inokula, sloţení růstového prostředí. 

 Fáze- Fáze ve které dochází ke zrychlení růstu 2.

 Fáze- Exponenciální fáze, ve které buňky mají nejkratší generační dobu, která je 3.

v průběhu celé exponenciální fáze neměnná. 

 Fáze- Fáze charakteristická zpomalením aţ zastavením růstu bakteriálních buněk. 4.

 Fáze-Takzvaná stacionární fáze růstu, obvykle se bakteriální buňky rozmnoţují jiţ 5.

jen velmi pomalu. Rozmnoţování v této fázi stačí pouze na pokrytí ztrát 

odumírajících buněk. 

  Fáze- Téţ zvaná fáze odumírání, obvykle trvá týdny aţ měsíce [35] 6.

5.2.3 Inhibice růstu a aktivity Acidithiobacillus ferrooxidans 

V případě, ţe jsou pro Acidithiobacillus ferrooxidans nastaveny vhodné existenční 

podmínky, jako je pH, teplota, nutriční látky, dostatek substrátu. Pak můţeme brát v potaz 

dva základní inhibiční faktory: Toxické kovy a abrazivní vliv pevné sloţky. [28] 

Inhibiční účinek v důsledku přítomnosti iontů toxických kovů 

Kovové ionty (Cu, Fe, Pb, Hg, Ag, Au, As) obecně působí toxicky na ţivé 

organismy. Autotrofní bakterie, snášejí působení kovových iontů lépe neţ bakterie 

heterotrofní. Pro mnoho heterotrofních bakterií je toxická jiţ koncentrace 0,01 g.l
-1

 Cu. 

Acidithiobacillus ferrooxidans je odolný vůči koncentracím Cu- 1,5 g.l
-1

 , Zn- 2,0 g.l
-1

  

, As- 1,0 g.l
-1 

[28]
 

Inhibiční účinek v důsledku obraze pevné složky 

V procesech biologické louţení dochází k abrazivnímu působení pevné frakce 

na mikroorganismy. Velká část populace mikroorganismů v suspenzi zahyne právě 

v důsledku abrazivního působení pevné frakce, která tímto poškozuje buněčnou stěnu 

mikroorganismů. Následně nastává sníţení rychlosti oxidace Fe
2+

 , které je úměrné 

hustotě suspense. 
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Výše jmenované dva inhibitory není moţno z procesu biologického louţení 

eliminovat, řešením je biologický materiál na nevyhovující podmínky adaptovat. Ostatní 

inhibiční faktory jako je pH, teplota, obsah kyslíku, můţeme ovlivnit zajištěním vhodných 

podmínek v průběhu louţícího procesu. [28] 
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6 Experimentální část 

V experimentální části práce se zabývám bakteriálním louţením elektroodpadu, 

jehoţ přesný popis je v kapitole 6.2 Charakteristika pouţitých louţících metod. 

K bakteriálnímu louţení jsem vyuţil bakteriální kulturu Acidithiobacillus ferrooxidans 

s cílem vylouţit z mechanicky zdrobněného elektronického odpadu kovy, konkrétně měď a 

cín. 

Pro srovnání efektivnosti jednotlivých louţících procesů jsem pouţil bakteriálního i 

chemického louţení. Celý pokus probíhal v laboratoři VŠB-TU Ostrava. V případě 

bakteriálního louţení jsme spolu s vedoucím práce své myšlenky podloţili názorem autorů 

Tao Yang a kol. [40], kteří ve svém příspěvku popisují (o jehoţ obsahu se blíţe zmiňuji 

v kapitole 4.4.3 Biohydrometalurgické zpracování elektroodpadu) uvolnění kovů 

z elektronického odpadu do roztoku v podobě dvojmocného iontu kovu (Cu
2+

 ).  

Jak jsem se z literatury dověděl, více autorů přede mnou se jiţ snaţilo bakteriálně 

louţit elektronický odpad, za pomocí různých bakteriálních kultur. Tuto problematiku 

podrobně rozepisuj v kapitole: 4.4.3 Biohydrometalurgické zpracování elektroodpadu. 

Pomocí bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans se o to pokoušeli např. tito 

autoři: Brandl, Bosshard, Wegman v svém příspěvku [38], zaměřeném na získávání kovu 

z elektronického odpadu pomocí bakterií rodu Acidithiobacillus a plísní nebo jiţ zmíněny 

příspěvek autorů Tao Yang a kol. [40], kteří se zaměřují na faktory ovlivňujících louţení 

mědi z desek s plošnými spoji pomoci bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Dalším příkladem můţe být příspěvek z časopisu The Journal of The Minerals, Metals& 

Materials Society [24], o získávání zlata z elektronického odpadu pomocí bakteriální 

kultury Acidithiobacillu ferrooxidans. Všechny tyto pokusy bakteriálního louţení 

elektroodpadu a další zmiňuji ve výše uvedené kapitole.  

 Všechny jmenované pokusy se od mého experimentu liší louţicími podmínkami. 

Zatímco autoři, ve výše jmenovaných příspěvcích, se snaţili louţení provádět za stálého 

promíchávání a provzdušňování, při mém experimentu probíhalo bakteriální louţení za 

statických podmínek a s delší dobou louţení.  Cílem bylo uvolnit do roztoku pomocí 

bakteriální kultury měď a cín. 

6.1 Charakteristika louženého materiálu 

Materiál pouţitý pro louţení v experimentální části byl sloţen z rozšiřujících desek 

z vyřazených stolních počítačů. Tyto desky jsou zobrazeny na obrázku 7.  Obsah mědi a 

cínu v těchto deskách s plošnými spoji je uveden v tabulce 4. Údaje o mnoţství těchto 

kovů jsem získal zprůměrováním a následným zaokrouhlením hodnot hmotnostních podílů 

těchto kovů v deskách s plošnými spoji, udaných těmito autory. [1, 2, 40] 

Tabulka 4: Průměrné zastoupení mědi a cínu na deskách s plošnými spoji [1, 2, 40] 

Měď cca 19 % 

Cín cca 3 % 
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Obrázek 7. Elektronický odpad před přípravou k louţení (foto autor 2011). 

Tyto desky s plošnými spoji byly před započetím experimentu zbaveny součástí 

nevyhovujících pro louţící proces, jakými jsou rezistory, integrované obvody, 

kondenzátory, komponenty slouţící pro mechanické uchycení a další. Následně jsem 

elektronický odpad za pomocí ručního nářadí (dvou kleští) zdrobnil a dokonale promíchal 

se zdrobnělými částicemi z ostatních desek s plošnými spoji. Odstrojený a zdrobnělý 

elektronický odpad je na obrázku 8. Hlavní účelem zmenšení elektronického odpadu bylo 

poskytnout snadnější přístup bakteriím ke kovu obsaţenému v tomto odpadu. Celková 

hmotnost takto nadrceného elektronického odpadu byla 178,91 g. Do kaţdé ze čtyř 

louţících nádob jsem odváţil 40 g tohoto odpadu. 

 

Obrázek 8: Zdrobnělý a zhomogenizovaný elektronický odpad připravený k louţení (foto autor 2011). 
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6.2 Charakteristika použitých loužicích metod  

K přestupu kovu do roztoku jsem vyuţil bakteriálního louţení v Erlenmeyerových 

baňkách za statických podmínek. Pro srovnání efektivnosti jednotlivých procesů 

bakteriálního louţení s chemickým louţením, jsem provedl čtyři na sobě zcela nezávislé 

pokusy. Ve všech baňkách probíhalo louţení elektronického odpadu v kyselém prostředí 

s počátečním pH 2. Ve dvou baňkách probíhalo bakteriální louţení v roztoku vody a 

kyseliny sírové, v jedné z baněk za přídavku ţivného media 9K. Ve zbylých dvou baňkách 

probíhalo louţení za totoţných podmínek avšak bez přidání bakteriální kultury, tedy ryze 

chemické louţení. Přesné sloţení louţicích roztoků je popsáno v následujícím odstavci. Ve 

všech čtyřech pokusech proběhlo louţení elektronického odpadu v Erlenmeyerových 

baňkách o objemu 1000 ml.  Mnoţství louţícího roztoku v baňkách bylo 600 ml. Celý 

experimentální proces je znázorněn na obrázku 9.  

 

Obrázek 9: Schéma experimentálního louţícího procesu (obrázek autor 2011). 

Obsah baněk   

 Baňka-Kyselina sírová, destilovaná voda a rozdrcený elektronický odpad (40,03g) 1.

 Baňka-Kyselina sírová, destilovaná voda, bakteriální kultura Acidithiobacillus 2.

ferrooxidans elektronický odpad (40,01g) 

 Baňka-Kyselina sírová, bakteriální kultura Acidithiobacillus ferrooxidans, ţivné 3.

medium 9K Silverman, elektronický odpad (40,09g) 

 Baňka-Kyselina sírová, ţivné medium 9K Silverman, elektronický odpad (40,03g) 4.

Jak jsem se jiţ zmínil v počátku experimentální části práce, své myšlenky o 

průběhu biologického louţení jsem opřel o informace získané z příspěvku autorů Tao Yang 

a kol. [40] Jmenováni autoři popisují ve svém příspěvku získávání mědi z elektronického 

odpadu biologickým louţením nepřímou cestou. Mikroorganismy Acidithiobacillus 

ferrooxidans vytvořily oxidací iontů Fe
2+

 na ionty Fe
3+

 silně oxidační louţící roztok. Ten 

byl pak aplikován na zdrobnělý elektronický odpad. Vzhledem k tomu ţe Fe
3+

 je silné 

oxidační činidlo, došlo k uvolnění mědi z elektronického odpadu na základě oxidace mědi 

ionty trojmocného ţeleza Fe
3+

 dle této rovnice [40]: 

Cu° + 2Fe
3+

 → 2Fe
2+

 + Cu
2+    

Na základě této myšlenky jsem předpokládal obdobnou oxidaci s následným 

uvolněním i u iontů cínu. V případě chemického louţení došlo tedy k uvolnění iontů mědi 

a cínu díky oxidačním účinkům síranu ţelezitého. Na rozdíl od mědi se však cín rozpouštěl 

velmi pomalu.  

1 

H2SO4 + El. odp. 

2 

H2SO4 + AT.F.+ 

El. odp. 

3 

H2SO4 + AT.F. + 

9K + El. odp. 

4. 

H2SO4 + 9K +    

El. odp. 
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Důkazem oxidace dvojmocného ţeleza na ţelezo trojmocné je rezavé zbarvení 

louţícího roztoku (oxidace iontů Fe
2+

 na Fe
3+

). Přesné detaily ohledně této skutečnosti jsou 

uvedeny v kapitole 6.3.3 Průběh louţícího procesu. 

Přístrojové vybavení 

pH a teplota roztoku byly měřeny pomocí pH metru značky: Thermo scientific 

Váţení elektronického odpadu proběhlo na laboratorní váze značky: Denver 

Instrument TP-6101 

Váţení chemikálií pro přípravu ţivného media 9 K proběhlo na analytické váze 

značky: Denver instrument 

Použité metody analýzy 

Měď a cín byly v louţicím roztoku stanoveny jako rozpuštěné ionty pomocí metody 

ICP-AES. Nejistota stanovení byla Cu 
 

 
 4% a Sn 

 

 
  7 %. Analýza proběhla v Centru 

nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava.   

6.3 Loužící proces 

6.3.1 Příprava živného media 9K 

Ţivné medium pro bakteriální kulturu Acidithiobacillus ferrooxidans jsem připravil 

podle návodu. Přesné sloţení ţivného media 9K Silverman uvádějí ve svých publikacích 

např. autoři Fečko a kol. [35], Maršálek [31]a jiní. Sloţení ţivného media 9K je uvedeno 

v tabulce 5. 

Tabulka 5: Sloţení ţivného media 9K Silverman. [35] 

Chemikálie Mediu 9K Silverman 

(NH4)2SO4 3,0 g 

KCl 0,1 g 

K2HPO4 0,5 g 

MgSO4 7H2O 0,5 g 

Ca(NO3)2 0,01 g 

H2SO4 1,0 ml 10 N k pH 3,5 

H2O 700 ml 

FeSO4 7H2O 300 ml 14,74 % roztok = 

9000 ppm Fe
2+

 

6.3.2  Příprava loužicího procesu 

Do první baňky jsem odváţil 40 g (40,03 g) rozdrceného elektronického odpadu. 

Následně jsem si připravil roztok z 0,1 M H2SO4  a destilované vody o hodnotě pH 2. 

Tímto roztokem jsem baňku doplnil do objemu 600 ml.  
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Do druhé baňky jsem si odváţil také 40 g (40,01 g) elektronického odpadu, který 

jsem zalil 100 ml roztoku s bakteriální kulturou Acidithiobacillus ferrooxidans a baňku 

doplnil roztokem 0,1M H2SO4 a destilované vody o hodnotě pH 2 do 600 ml, následně 

jsem dorovnal pomoci H2SO4 pH na hodnotu 2. 

Do třetí baňky jsem si rovněţ odváţil 40 g (40,09 g) elektronického odpadu, který 

jsem zalil 100 ml roztoku s bakteriální kulturou Acidithiobacillus ferrooxidans a baňku 

doplnil do 600 ml roztokem destilované vody a 0,1M H2SO4 o hodnotě pH 2. a ţivným 

mediem 9K, u kterého jsem upravil hodnotu pH pomocí 0,1M H2SO4 z původních 3,08 na 

2. Následně jsem dorovnal pomoci H2SO4 pH na hodnotu 2. 

Do čtvrté baňky jsem si opět odváţil 40 g (40,03 g) elektronického odpadu. Přidal 

jsem ţivné medium 9K jehoţ pH jsem upravil pomocí 0,1 M H2SO4 z původních 3,08 na 

hodnotu 2. Následně jsem baňku doplnil do objemu 600 ml roztokem destilované vody a 

0,1 M H2SO4. 

Takto připravené baňky byly ponechány na klidném místě, kde za stacionárních 

podmínek probíhalo louţení. Obsah kaţdé z baněk byl dvakrát týdně promícháván po dobu 

30 vteřin. Hrdla všech baněk byly opatřeny víčkem z alobalu. Toto krycí víčko bylo 

z důvodu volného přístupu vzduchu perforované. Plánovaná doba louţení byla sice 30 dní, 

ale vzhledem k pomalému mnoţení mikroorganismů Acidithiobacillus ferrooxidans ji bylo 

nutno prodlouţit na 49 dní. Během této doby byly v přesně stanovených intervalech 

odebírány vzorky, které byly testovány na přítomnost iontů cínu a mědi. 

6.3.3 Průběh loužícího procesu 

Podmínky loužícího procesu 

Podmínky louţicího procesu se odvíjely od nároku mikroorganismu 

Acidithiobacillus ferrooxidans na okolní prostředí. Tyto podmínky jsou zřetelně popsány 

v kapitole: 5.2.2 Podmínky pro ţivot Acidithiobacillus ferrooxidans. Podmínky pro ryze 

chemické louţení byly totoţné, neboť jak jsem jiţ uvedl, chemické louţení v této práci 

slouţí pouze pro posouzení efektivnosti bakteriálního louţícího procesu.  

Louţení elektroodpadu probíhalo v mém případě za těchto laboratorních podmínek: 

 Teplota okolního prostředí: 25 °C 

 Teplota louţícího roztoku (při konečném měření) 24 °C 

 Hodnoty pH louţicích roztoku na počátku louţení 2 

Metodika odběru vzorků 

Vzorky jsem odebíral přímo z Erlenmeyerovy baňky pomocí 50 ml pipety. 

Následně jsem je zfiltroval přes filtrační papír (pro kvalitativní analýzu KA 1-M) do 

vzorkovnice. Odběr vzorku je znázorněn na obrázku 10.  
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Obrázek 10: Odběr vzorku (foto autor 2011). 

Přehled obsahu jednotlivých baněk je uveden v tabulce 6. 

Tabulka 6. Přehled obsahu louţicích baněk 

Číslo baňky Obsah baňky 

1 Elektronický odpad + H2SO4 

2 Elektronický odpad + H2SO4 + AT. F 

3 Elektronický odpad + H2SO4 + AT. F + 9K 

4 Elektronický odpad + H2SO4 + 9k 

Během celého pokusu jsem kaţdý týden zapisoval vizuální stav roztoků v baňkách a 

zároveň kontroloval pH.  

Zahájení loužení 

 Baňka-tekutina zcela čirá 1.

 Baňka-tekutina lehce zakalená (pravděpodobně způsobena inokulem bakteriální 2.

kultury Acidithiobacillus ferrooxidans ) 

 Baňka-tekutina se světle zeleným zákalem (způsobeným síranem ţeleznatým v 3.

ţivném mediu 9K) 

 Baňka-tekutina s lehce světle zeleným zákalem (způsobeným síranem ţeleznatým 4.

v ţivném mediu 9K) 
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První týden loužení 

Barva tekutiny v baňkách 

 Baňka-tekutina s lehce šedým zakalením. 1.

 Baňka-tekutina se zelenošedým zákalem. Zákal byl oproti minulému pozorování 2.

tmavší. 

 Baňka-tekutina se světle zeleným zákalem.  3.

 Baňka-tekutina s lehce světle zeleným zákalem  4.

Z kaţdé baňky bylo odebráno 50 ml vzorku za účelem stanovení obsahu Sn a Cu ve 

výluhu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce číslo 6. 

Hodnota pH byla 2 ve všech baňkách. Po vizuální kontrole nebyla u baněk, 

s obsahem bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans, zjištěna přítomnost rezavého 

zbarvení roztoku (jak je patrné z obrázku 11.), které by nasvědčovalo oxidaci Fe
2+ 

na Fe
3+

. 

To by totiţ dokazovalo ukončení lag fáze a nástup exponenciálního růstu bakterií. Z toho 

důvodu jsem přidal do baňky číslo 2 a 3 (baňky obsahující bakteriální kulturu) ještě 2 ml 

bakteriální kultury. Přidaná bakteriální kultura byla totoţná jako bakteriální kultura uţitá 

při počátku louţení.   

 

Obrázek 11: Barva louţicího roztoku po prvním týdnu louţení (foto autor 2011). 

3.    H2SO4 + AT. F + 9K 4.    H2SO4  + 9K 

1.    H2SO4 2.    H2SO4  + AT.F 
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Obsah kovových iontů v loužicím roztoku 

Obsah rozpuštěných iontů mědi a cínu, po prvním týdnu louţení, je patrný 

z tabulky 7 V baňce číslo 1 byl obsah iontů mědi i cínu, na 7- denní dobu louţení a absenci 

rezavého zabarvení a tím i iontů Fe
3+

, velmi vysoký. 

Tabulka 7: Obsah iontů kovů po prvním týdnu louţení. 

Číslo baňky Cu [mg/l] Sn [mg/l] 

1 27 31 

2 3,10 0,90 

3 7,75 0,19 

4 8,63 9,80 

Druhý týden loužení 

Barva tekutiny v baňkách 

 Baňka-tekutina s lehce šedým zakalením oproti minulému pozorování téměř 1.

nezměněna. 

 Baňka-tekutina se zelenošedým zákalem, proti minulému pozorování se jeví lehce 2.

rezavé zabarvení (coţ by mohlo naznačovat počátek mnoţení bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans). 

 Baňka-tekutina se světle zeleným zákalem s lehce rezavým zabarvením. (coţ by 3.

mohlo naznačovat počátek mnoţení bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans) 

 Baňka-tekutina s lehce světle zeleným zákalem, oproti minulému pozorování 4.

téměř nezměněna. 

Bakteriální kultura dle rezavého zabarvení zřejmě přešla z lag fáze bakteriálního 

růstu do fáze exponenciální. 

Z kaţdé baňky bylo odebráno 50 ml vzorku za účelem stanovení obsahu Sn a Cu ve 

výluhu. Avšak pro nedostatek financí k tomuto kroku nedošlo, tato informace je důleţitá 

z hlediska úbytku roztoku, pro přepočet obsahu uvolněné mědi a cínu na procenta.  

Třetí týden loužení  

Barva tekutiny v baňkách 

 Baňka-tekutina s lehce šedým zakalením. 1.

 Baňka-tekutina se zelenošedým zákalem, lehce rezavě zabarvená. 2.

 Baňka-tekutina se světle zeleným zákalem, lehce rezavě zabarvená. Rezavé 3.

zabarvení tekutiny v této baňce bylo výraznější neţ u baňky číslo 2, (coţ 

nasvědčuje větší aktivitě bakteriální kultury, pravděpodobně v důsledku 

přítomnosti ţivného media 9K).  

 Baňka-tekutina s lehce světle zeleným zákalem. 4.

Zbarvení kapaliny, které je patrné také z obrázku 12, nasvědčuje tomu, ţe 

bakteriální kultura zůstává v lag fázi.  
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Z kaţdé baňky bylo odebráno 50 ml vzorku za účelem stanovení obsahu Sn a Cu ve 

výluhu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Obrázek 12: Barva louţicího roztoku po třech týdnech louţení (foto autor 2011). 

Obsah kovových iontu v loužicím roztoku 

Obsah rozpuštěných iontů mědi a cínu po třetím týdnu louţení  je patrný z tabulky 

číslo 7. Oproti situaci před dvěma týdny obsah iontů mědi a cínu v baňce číslo 1 prudce 

poklesl. V baňkách číslo 2 a 3 obsah iontů mědi a cínu nepatrně poklesl, a to i přes vznik 

lehkého rezavého zabarvení, které nasvědčuje tomu, ţe došlo k oxidaci iontů Fe
2+

 na ionty 

Fe
3+

  a tím i vzniku poţadovaného oxidačního činidla. Toto zbarvení je také znakem 

zdárného mnoţení bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans. V baňce číslo 4 se 

zvýšil obsah rozpuštěných iontů mědi a sníţil obsah rozpuštěných iontů cínu. 

Tabulka 8: Obsah iontu kovu v louţicím roztoku po třech týdnech louţení. 

Číslo baňky Cu [mg/l] Sn [mg/l] 

1 2,18 11,6 

2 2,68 0,10 

3 7,73 0,11 

4 10,6 0,35 

 
  

3.    H2SO4 + AT. F + 9K 4.    H2SO4 + 9K 

1.    H2SO4  2.    H2SO4 + AT.F.  
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Čtvrtý týden loužení 

Barva tekutiny v baňkách 

 Baňka-tekutina zbarvená do modrošeda. 1.

 Baňka-tekutina silně rezavě zbarvená, více neţ v případě baňky č. 3, (coţ 2.

nasvědčuje mnoţení a aktivitě bakteriální kultury).  

 Baňka- tekutina zbarvená do rezava, oproti minulému pozorovaní rezavé zbarvení 3.

sílí. 

  Baňka-tekutina s lehce světle zeleným zákalem 4.

Změna zbarvení kapaliny v baňkách na rezavou barvu nasvědčuje přechodu 

bakteriální kultury z lag fáze do fáze exponenciální.  

Pátý týden loužení 

Barva tekutiny v baňkách 

 Baňka-tekutina zbarvená do modrošeda, oproti minulému pozorování takřka beze 1.

změn. 

 Baňka-tekutina silně rezavě zbarvená, více neţ v případě baňky číslo 3 oproti 2.

minulému pozorování rezavé zbarvení sílí.  

 Baňka- tekutina zbarvená do rezava. 3.

  Baňka-tekutina s lehce světle zeleným zákalem rezavě zabarvena. Rezavé 4.

zabarvení bylo pravděpodobně způsobeno přirozenou chemickou oxidaci 

dvojmocného ţeleza přítomného v ţivném mediu 9K a elektronickém odpadu. 

Kontaminace bakteriální kulturou Acidithiobacillus ferrooxidans je v podstatě 

vyloučena. 

Sílící rezavé zbarvení kapaliny v baňkách číslo 2 a 3, které je patrné z obrázku 13. 

nasvědčuje, ţe bakteriální kultura zůstává v exponenciální fázi růstové křivky.  

Z kaţdé baňky bylo odebráno 50 ml vzorku za účelem stanovení obsahu Sn a Cu ve 

výluhu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 9. 
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Obrázek 13: Barva louţicího roztoku po pěti týdnech louţení (foto autor 2011). 

Obsah kovových iontů v roztoku 

Obsah rozpuštěných iontů mědi a cínu po pátém týdnu louţení, je patrný z tabulky 

9. V baňce číslo 1 obsah iontů mědi i cínu prudce poklesl.  V baňce číslo 2 stoupl obsah 

iontů mědi, coţ bylo pravděpodobně způsobeno mnoţící se bakteriální kulturou, která 

produkovala ionty Fe
3+

. To dokazuje sílící rezavé zbarvení louţicího roztoku v této baňce. 

Naopak prudce pokleslo mnoţství iontů cínu. K největšímu vzestupu obsahu měděných 

iontů došlo v baňce číslo 3 a to zřejmě v důsledku přítomnosti bakteriální kultury, která 

v optimálním prostředí ţivného media 9K produkovala největší mnoţství iontů Fe
3+

. 

Prudce však v této baňce poklesl obsah cínu. V baňce číslo 4 také došlo ke značnému 

vzestupu mnoţství iontu mědi, zřejmě v důsledku chemické oxidace iontů Fe
2+

 přítomných 

v ţivném mediu 9K v podobě FeSO4 na ionty Fe
3+

. Zároveň došlo v této baňce k prudkému 

poklesu iontů cínu.  

Tabulka 9: Obsah iontů kovu po pěti týdnech louţení. 

Číslo baňky Cu [mg/l] Sn [mg/0,05l] 

1 1,35 0,11 

2 8,60 0,05 

3 46 0,29 

4 42 0,86 

1    H2SO4  2    H2SO4 + AT.F.

 

 3.    H2SO4 + AT. F + 9K 

3    H2SO4 + AT.F. + 9K  4    H2SO4 + 9K 

 

 3.    H2SO4 + AT. F + 9K 
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Šestý týden loužení 

Barva tekutiny v baňkách 

 Baňka-tekutina zbarvená do modrošeda, s lehce rezavým zbarvením. Oproti 1.

minulému pozorování se tekutina zabarvila lehce rezavě, coţ bylo pravděpodobně 

způsobeno chemickou korozí ocelových součástí elektronického odpadu. Protoţe 

kontaminace bakteriální kulturou Acidithiobacillus ferrooxidans je v podstatě 

vyloučena. 

 Baňka-tekutina silně rezavě zbarvena, aţ do hněda, více neţ v případě baňky č. 3. 2.

Oproti minulému pozorování rezavé zbarvení sílí.  

 Baňka- tekutina zbarvená do rezava. 3.

  Baňka-tekutina s lehce světle zeleným zákalem, rezavě zabarvena.  Oproti 4.

minulému pozorování takřka beze změn. 

Sedmý týden loužení 

Barva tekutiny v baňkách 

 Baňka-tekutina zbarvená lehce rezavě. Oproti minulému pozorování rezavé 1.

zbarvení sílí. Hodnota pH byla 4,2. 

 Baňka-tekutina silně rezavě zbarvená, aţ do hněda, více neţ v případě baňky číslo 2.

3. Oproti minulému pozorování rezavé zbarvení stále sílí. Hodnota pH byla 2,89. 

 Baňka- tekutina zbarvená do rezava. Oproti minulému pozorování rezavé zbarvení 3.

zesílilo. Hodnota pH byla 2,88. 

  Baňka-tekutina s lehce světle zeleným zákalem, rezavě podbarvena.  Oproti 4.

minulému pozorování rezavé podbarvení zesílilo. Hodnota pH byla 2,78. 

Barva louţicího roztoku v baňkách je patrná z obrázku 14. Teplota všech vzorků byla 

24 °C. 

Z kaţdé baňky bylo odebráno 50 ml vzorku za účelem stanovení obsahu Sn a Cu ve 

výluhu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 10. 
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Obrázek 14: Barva louţicího roztoku po sedmi týdnech louţení (foto autor 2011). 

Obsah kovových iontů v roztoku 

Obsah rozpuštěných iontů mědi a cínu po sedmém týdnu louţení je patrný z tabulky 

10. V baňce číslo 1 došlo k mírnému vzestupu iontů mědi, ale také k téměř 

zanedbatelnému zvýšení obsahu iontů cínu, spojené se vzniklým rezavým zbarvením 

louţicího roztoku v této baňce, coţ naznačuje oxidaci iontů ţeleza v této baňce a vzniku 

oxidačního činidla iontů Fe
3+

. V baňkách číslo 2, 3 a 4 došlo k prudkému vzestupu obsahu 

iontů mědi. Rezavé zbarvení roztoku v těchto baňkách nasvědčuje zdárné oxidaci iontů 

Fe
2+ 

na ionty Fe
3+

. Největší vzestup iontů mědi byl však zaznamenán opět v baňce číslo 3. 

Tato situace byla pravděpodobně způsobena produkcí ţelezitých iontů bakteriální kulturou 

vyvíjející se v optimálních podmínkách ţivného media 9K. Obsah iontů cínu však ve všech 

těchto baňkách poklesl. 

Tabulka 10: Obsah iontů kovu po sedmi týdnech louţení. 

Číslo baňky Cu [mg/l] Sn [mg/0,05l] 

1 4,39 0,30 

2 22 <0,02 

3 189 <0,02 

4 183 0,32 

 

  

1.    H2SO4  2.    H2SO4 + AT.F. 

3.    H2SO4 + AT.F. + 9K 4.    H2SO4 + 9K 
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Po ukončení louţení jsem zbylý elektroodpad promyl na sítu o zrnitosti 0,063 mm. 

V sítu ulpěly zbytky měděných folií, jak je patrno z obrázku 15, coţ nasvědčuje tomu, ţe 

část mědi se pouze oddělila od podkladu, ale nepřestoupila do roztoku v podobě měděných 

iontů. Domnívám se, ţe k oddělení měděné folie z podkladu došlo oxidací podkladu. 

 

Obrázek 15: Promytý odpad po louţení na sítu s úlomky Cu folie (foto autor 2011). 

Následně byl odpad vysušen v sušárně při 80°C po dobu cca 90 minut a zváţen. 

Rozdíly v hmotnosti elektronického odpadu před louţením a po louţení jsou patrné 

z tabulky 11. Tyto rozdíly nasvědčují tomu, ţe jistá část elektroodpadu se uvolnila do 

roztoku v podobě iontů nebo v podobě miniaturních šupinek. Při pohledu na konečné 

hodnoty uvolněných kovů v tabulce 13 v řádech miligramů, je jasné, ţe rozdíl hmotnosti 

nevyjadřuje pouze mnoţství rozpuštěného kovu do roztoku.  

Tabulka 11 Hmotnost odpadu před a po louţícím procesu 

Baňka č. Hmotnost odpadu 

před louţením [g] 

Hmotnost odpadu 

po luţení [g] 

 Rozdíl hmotností 

Odpadu [g] 

1 40,03 39,77  0,26 

2 40,01 39,52  0,49 

3 40,09 39,06  1,03 

4 40,03 38,97  1,06 

6.4  Diskuze k naměřeným hodnotám 

Jak jiţ jsem na počátku experimentální části práce vzpomenul, podstatou 

uvolňování iontu mědi z elektronického odpadu do roztoku jak uvádí autoři Tao Yang a 

kol. [40] pro uvolňování mědi, je oxidace mědi a v případě mého pokusu i cínu ionty Fe
3+

 

(trojmocného ţeleza), které funguje jako oxidační činidlo. V případě mého pokusu byly 
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ţelezité ionty do louţicího roztoku produkovány v závislosti na obsahu baňky, a to buď 

bakteriální kulturou Acidithiobacillus ferrooxidans, která svými ţivotními pochody (jak 

uvádí celá řada autorů př. [31, 35, 28, 22, 32, 33] a další oxiduje ionty Fe
2+

  na ionty Fe
3+

  

(baňky číslo 2 a 3) nebo přirozenou chemickou oxidací (baňky 1 a 4) Z výše uvedeného 

tedy vyplývá, ţe uvolnění iontů mědi a cínu do louţicího roztoku je způsobeno ionty Fe
3+

. 

Vývoj obsahu iontů cínu a mědi v louţicím roztoku v závislosti na době louţení, 

v případě mnou provedených pokusu je patrný z tabulky 13 a grafů znázorněných na 

obrázcích 16 a 17. Obsah louţících baněk uvádím v tabulce 12 nebo 6.  

Tabulka 12: Opakování tabulky 6 obsah louţicích baněk. 

Číslo baňky Obsah baňky 

1 Elektronický odpad + H2SO4 

2 Elektronický odpad + H2SO4 + AT. F 

3 Elektronický odpad + H2SO4 + AT. F + 9K 

4 Elektronický odpad + H2SO4 + 9k 

Tabulka 13: Obsah iontů mědi a cínu v louţícím roztoku v závislosti na čase. 

Číslo baňky 1. Týden 3. Týden 5. Týden 7. Týden 

1 

2 

3 

4 

  Procentuálně vyjádřené mnoţství vylouţených kovů z desek s plošnými spoji 

vztahuji vzhledem k obsahu těchto kovu v louţeném materiálu, který je uveden v tabulce 4.  

Procentuální vyjádření také respektuje úbytek louţícího, vzhledem k odebírání vzorku 

v průběhu louţení a je uvedeno v tabulce 14. 

Tabulka 14: Mnoţství uvolněné mědi a cínu do louţícího roztoku v procentech. 

Číslo baňky 1. Týden 3. Týden 5. Týden 7. Týden 

1 

2 

3 

4 
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V případě baňky číslo 1 se do louţicího roztoku největší mnoţství iontů mědi i cínu 

uvolnilo po prvním týdnu louţení, procentuálně vyjádřeno 0,6 % z celkového mnoţství 

mědi a 4,3 % z celkového mnoţství cínu. Vzhledem k tomu, ţe se měď ani cín nerozpouští 

ve zředěné kyselině sírové (víz. Kapitoly 3.1.3 Cín a 3.1.4 Měď), nelze tyto naměřené 

hodnoty nijak opodstatnit. V dalších týdnech louţení obsah iontů mědi a cínu klesal aţ do 

pátého týdne louţení, kdy dosáhly oba kovy v roztoku minimálního obsahu. V případě 

mědi to byla hodnota 0,04 % a v případě cínu to byla hodnota 0,001 % z celkového obsahu 

kovu v louţeném materiálu. Tento jev mohl být způsoben tím, ţe ionty cínu a mědi se 

vysráţely ve formě nerozpustné sraţeniny a při filtraci vzorku zůstaly zachyceny na 

filtračním papíru. Po sedmi týdnech louţení došlo k mírnému vzestupu obsahu iontů mědi i 

cínu v louţícím roztoku, procentuálně vyjádřeno 0,14 % mědi a 0,003 % cínu z celkového 

obsahu kovu v louţeném materiálu. Tento mírný vzestup obsahu iontů obou kovů byl spjat 

se vniklým rezavým zabarvením louţicího roztoku, které vzhledem k absenci bakteriální 

kultury v této baňce, naznačuje zdárný průběh ryze chemické oxidace iontů Fe
2+ 

na ionty 

Fe
3+

 avšak aţ po sedmi týdnech louţení. Vzhledem k prudkému poklesu a minimálnímu 

vzestupu je pochopitelné, ţe samotný roztok kyseliny sírové a vody není za mnou 

pouţitých louţících podmínek optimálním louţicím roztokem pro tento druh odpadu. 

V případě baňky číslo 2 došlo na počátku louţení k poklesu obsahu iontů mědi i 

cínu. Zatímco obsah iontů cínu v roztoku klesal aţ do konce louţení (k jeho největšímu 

poklesu došlo mezi třetím a pátým týdnem louţení, procentuálně vyjádřeno z 0,02 % na 

0,0005 % v roztoku z celkového obsahu cínu v louţeném materiálu), coţ mohlo být 

způsobeno vysráţením iontu cínu ve formě nerozpustné sraţeniny, která se při filtraci 

vzorku zachytila na filtračním papíru. V období mezi prvním a třetím týdnem louţení, kdy 

byla bakteriální kultura v lag-fázi a neprodukovala Fe
3+

, pochopitelně obsah iontů mědi 

v louţícím roztoku téměř stagnoval, (procentuálně vyjádřeno se obsah rozpuštěné mědi 

v roztoku pohyboval okolo hodnoty 0,07 % z celkového obsahu mědi v louţeném 

materiálu. Od třetího týdne louţení, kdy se bakteriální kultura dostala do třetí 

exponenciální fáze a začala produkovat ionty Fe
3+

, pochopitelně v závislosti na jejich 

produkci, začal také stoupat obsah iontů mědi. Mezi třetím a pátým týdnem louţení stoupl 

obsah iontů mědi v roztoku na 0,25 %, jak je patrno z tabulky číslo 13. Se zvyšující se 

produkcí iontů Fe
3+

, které nasvědčovalo sílící rezavé zabarvení louţícího roztoku, se 

zvyšoval i objem uvolněných iontů mědi do roztoku, který dosáhl maxima po sedmi 

týdnech louţení (0,72 % z celkového obsahu mědi v louţeném materiálu), coţ je ve 

srovnání s baňkou číslo 3 a 4 o poznání méně. Tato skutečnost byla zřejmě způsobena 

absenci ţivného media 9K v této baňce. V důsledku toho neměla bakteriální kultura 

dostatek iontů Fe
2+

, které by mohla oxidovat a tím produkovala méně iontů Fe
3+ 

. 

Vzhledem k menší produkci iontů Fe
3+

  se do roztoku uvolnilo mnohem méně mědi neţ 

v případě baňky číslo 3,  kde bakteriální kultura měla k dispozici ţivné medium s vysokým 

obsahem iontů Fe
2+

 v podobě FeSO4. Vzhledem ke vzestupu obsahu iontů mědi v roztoku 

můţeme vidět, ţe kyselina sírová, spolu s bakteriální kulturou, je pro louţení tohoto typu 

odpadu za mnou pouţitých podmínek vhodnější neţ předešlý roztok. Avšak vzhledem ke 

skutečnosti, ţe procentuální vyjádření mnoţství uvolněného kovu byla malá čísla (max. 

0,72 %), je tato metoda v praxi nevyuţitelná. Další skutečností vyplývající z tohoto pokusu 

je to, ţe bakteriální kultura Acidithiobacillus ferrooxidans i bez ţivného media 9K sehrává 

při uvolňování iontů mědi z elektronického odpadu do roztoku významnou roli. Ovšem 

v případě cínu se ukázalo, ţe pro jeho rozpouštění je tento roztok zcela nevyhovující. 
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V případě baňky číslo 3 byla také bakteriální kultura během prvních třech týdnu 

louţení ve fázi 1., takzvané lag-fázi, a neprodukovala ionty Fe
3+

. Této skutečnosti 

nasvědčuje absence rezavého zbarvení louţicího roztoku v této baňce. Během tohoto 

období obsah iontů mědi v roztoku stagnoval. Jeho hodnota se pohybovala okolo 0,2 % 

z celkového obsahu mědi v louţeném materiálu. V průběhu dalších dvou týdnu louţení, se 

bakteriální kultura dostala do fáze exponenciální a začala oxidovat ionty Fe
2+

 přítomné 

v ţivném mediu 9K na ionty Fe
3+

 , čemuţ nasvědčovalo rezavé zabarvení louţicího 

roztoku. V tomto období pochopitelně docházelo k postupnému zvyšování obsahu iontů 

mědi v louţícím roztoku. Mezi pátým a sedmým týdnem louţení (jak je patrno z tabulky 

číslo 12. a13.), došlo k prudkému zvýšení obsahu iontů mědi v louţícím roztoku z 1,35 % 

na 6,22 % z celkového obsahu mědi v louţeném materiálu. Tento výsledek z hlediska 

mnoţství uvolněných iontů mědi do roztoku byl zároveň ze sady pokusů výsledkem 

nejlepším. Tato skutečnost poukazuje na to, ţe bakteriální kultura Acidithiobacillus 

ferrooxidans v přítomnosti ţivného media 9K je schopná uvolnit do roztoku 

z elektronického odpadu za mnou uţitých podmínek znatelně větší mnoţství měděných 

iontů neţ bakteriální kultura bez ţivného media, coţ bylo způsobeno přítomností iontů 

Fe
2+

 v ţivném mediu, které mikroorganismy Acidithiobacillus ferrooxidans při ţivotních 

pochodech oxidovaly na ionty Fe
3+

. Obsah uvolněných iontů cínu do roztoku od počátku 

aţ do konce louţení klesal. Tuto skutečnost lze vysvětlit jako v předchozích případech 

pouze tím, ţe cín se vysráţel ve formě nerozpustné sraţeniny, která při filtraci vzorku 

zůstala na filtračním papíru. K nejprudšímu poklesu došlo mezi třetím a sedmým týdnem 

louţení. 

V případě baňky číslo 4 docházelo jednoznačně ke vzestupu obsahu iontů mědi 

v louţícím roztoku od počátku louţení. Největší vzestup byl však zaznamenán mezi pátým 

a sedmým týdnem louţení, kdy obsah iontů mědi v roztoku stoupl z 1,23 % na 6,02 % 

z celkového obsahu mědi v louţeném materiálu. V tomto období se zároveň projevilo 

rezavé zbarvení nasvědčující oxidaci iontů Fe
2+

 přítomných v ţivném mediu 9K v podobě 

FeSO4 na ionty Fe
3+

. Rezavé zabarvení roztoku přišlo v tomto případě sice značně později, 

neţ v případě baněk obsahujících bakteriální kulturu. Tato skutečnost je pochopitelná 

z hlediska absence bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans, které značně urychlují oxidaci 

Fe
2+ 

na Fe
3+

. Tímto pokusem se však prokázalo, ţe i přítomnost pouhého ţivného media 

9K má značný vliv na mnoţství uvolněných iontu mědi do roztoku. Dokonce za vyuţití 

roztoku ţivného media 9K (bez pouţití bakterií), bylo do roztoku uvolněno větší mnoţství 

iontů mědi (jak je patrno z tabulky číslo 12.), neţ za vyuţití bakteriální kultury bez ţivného 

media. Bakterie v roztoku zředěné kyseliny sírové byly do roztoku schopny uvolnit pouze 

22 mg/l iontů mědi, kdeţto za přítomnosti roztoku ţivného media bez bakterií se do 

roztoku uvolnilo 183 mg/l iontů mědi, coţ je jiţ výsledek blíţící se nejlepšímu výsledku ze 

sady mnou provedených pokusů, kterého jsem dosáhl za pouţití roztoku kyseliny sírové, 

ţivného media a bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans (v tomto případě se do 

roztoku uvolnilo 189 mg/l iontů mědi). Obsah uvolněných iontů cínu do roztoku stejně 

jako v předešlém případě od počátku louţení klesal, coţ je moţné jako u předešlých 

případů vysvětlit pouze tvorbou nerozpustné sraţeniny. K nejprudšímu poklesu obsahu 

iontů cínu došlo mezi prvním a pátým týdnem louţení.  

Vývoj obsahů uvolněných iontů mědi a cínu do louţícího roztoku ve všech baňkách 

je patrný z tabulek 13 a 14 a také grafu znázorněných na obrázcích číslo 16 a 17. 
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Obrázek 16: Obsah iontů mědi v louţicím roztoku 

 

Obrázek 17: Obsah iontů cínu v louţicím roztoku 

6.4.1 Porovnání dosažených výsledků s výsledky jiných autorů 

Srovnání mnou dosaţených výsledků s výsledky jiných autorů, kteří uţili pro 

louţení elektroodpadu bakterie rodu Acidithiobacillus nebude zcela objektivní, protoţe 

jsem v literatuře nenašel totoţný pokus. O získání kovů z desek s plošnými spoji louţením 

se pokoušelo více autorů, majoritní část z nich chemickým louţením. Autoři zabývající se 

bakteriálním louţením kovů z elektroodpadu své experimenty prováděli vţdy za stálého 

míchání a provzdušňování. Jejich experimenty trvaly o poznání kratší dobu neţ můj a 

dosáhli mnohonásobně lepších výsledku, avšak při mnohonásobně větší spotřebě energie 

potřebné na míchání a provzdušňování louţicího roztoků. 
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První autoři, o kterých se chci zmínit, jsou Tao Yang a kol. [40], kteří provedli tři 

sady louţících experimentů, za účelem zjištění faktorů, které ovlivňují louţení 

elektroodpadu. Popis jejich experimentu je uveden v kapitole 4.4.3 Biohydrometalurgické 

zpracování elektroodpadu.Ve svém experimentu louţili desky s plošnými spoji, zdrobnělé 

na velikost 0,5 mm, za účelem získání mědi. K louţení desek s plošnými spoji vyuţili 

bakteriální kulturu Acidithiobacillus ferrooxidans, která byla předem kultivována a 

adaptována na přítomnost kovů. Jako ţivné medium bylo uţito medium 9K. Vţdy po 

dosaţení poţadovaných parametrů (různé hodnoty pH, různý obsah iontů Fe
3+

),
 
byl tento 

louţící roztok aplikován na zdrobnělý elektronický odpad. Louţící proces probíhal za 

stálého míchání a provzdušňování. Oproti mému experimentu dosáhli tito autoři 

mnohokrát lepších výsledků. Jiţ po čtyřech dnech louţeni se ve všech třech sadách, jimi 

provedených pokusů, blíţilo mnoţství vylouţené mědi z desek s plošnými spoji ke 100 % 

mědi obsaţené v louţeném materiálu. 

Dalšími autory, o kterých se chci zmínit, jsou H. Brandl, R. Bosshard, M. 

Wegmann, kteří ve svém příspěvku [38] popisují moţnost efektivního vyuţití prachu 

vznikajícího při zpracování elektroodpadu, jeho louţením za účelem získávání neţelezných 

kovů. Popis jejich experimentu je uveden v kapitole 4.4.3 Biohydrometalurgické 

zpracování elektroodpadu. K louţení vyuţili směsné bakteriální kultury (Acidithiobacillus 

thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans).  V prvním kroku byla tato bakteriální 

kultura kultivována podobu 7. dnů (za stálého míchání a teploty30 °C v ţivném mediu o 

specifickém sloţení). Ve druhém kroku byl k bakteriální kultuře přidán prach vzniklý při 

zpracování elektroodpadu (o velikosti částic méně neţ 0,5 mm) a louţící proces pokračoval 

dalších 10 dnů za stejných podmínek. Experiment byl prováděn při různých koncentracích 

prachu z elektroodpadu. Nejlepší výsledky byly dosaţeny při koncentraci prachu z 

elektroodpadu 10 g/l roztoku (při koncentraci prachu z elektroodpadu 10 g/l se uvolnilo do 

roztoku 100 % dostupného Ni, Zn a Al a cca 98 % Cu). Se zvyšující se koncentrací prachu 

z elektroodpadu v roztoku, docházelo ke sniţování koncentrace vylouţených kovů, a to 

hlavně Al a Cu. Mimo jiné se do roztoku uvolnil i cín ve stopovém mnoţství, a to ve formě 

SnO. 

 Při mnou provedeném pokusu s bakteriální kulturou Acidithiobacillus ferrooxidans 

za pouţití ţivného media 9K se podařilo po sedmi týdnech, avšak statického louţeni, do 

roztoku uvolnit pouze 6,22 % mědi obsaţené v louţeném materiálu. Takto markantní 

rozdíl v mnoţství uvolněného kovu, mohl být dle mých domněnek způsoben hned několika 

faktory. 

Jako nejpodstatnější faktor, který ovlivnil mnoţství uvolněné mědi do roztoku, je 

zcela jistě velikost louţených částic. Obecně pro louţení platí, ţe čím jsou částice 

louţeného materiálu menší, tím více se zvětšuje plocha pro působení chemického činidla, 

s čímţ se úměrně zvyšuje mnoţství uvolněného kovu do roztoku. Zatímco autoři příspěvku 

[40] louţili částice o velikosti pouze 0,5 mm a autoři příspěvku [38] dokonce částice menší 

neţ 0,5 mm, při svém pokusu jsem louţil částice o poznání větší (cca. 10 mm), a tudíţ 

s menší plochou pro působení louţícího činidla. Tento fakt hrál jistě zásadní roli 

v mnoţství uvolněné mědi do roztoku. 

Dalším faktorem, který mohl značně ovlivnit rychlost louţicího procesu, bylo uţití 

autory příspěvku [40] bakteriální kultury adaptované na přítomnost kovů, zatímco při svém 

pokusu jsem pouţil tutéţ, ale na kovy neadaptovanou bakteriální kulturu. Tento fakt 

způsobil, ţe bakteriální kultura adaptovaná na přítomnost kovů nebyla inhibována v růstu 
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přítomností kovů a produkce iontů Fe
3+

 i během louţení, nebyla brzděna. Zatímco 

v případě mého pokusu se bakteriální kultura teprve přizpůsobovala na přítomnost kovů a 

dle mnoţství uvolněného kovu (jak je patrné z grafů 16 a 17 a tabulky číslo 13) začala být 

aktivní aţ po třetím týdnu louţení. Mezi další skutečnost tohoto typu spadá i fakt, ţe autoři 

příspěvku [40] i [38] vyuţili pro louţení roztok s jiţ předem kultivovanou bakteriální 

kulturou. Tím přeskočili první dvě fáze bakteriálního růstu a pří počátku louţení jiţ vyuţili 

bakteriální kulturu plně produkující metabolit fungující jako louţící činidlo. Autoři 

příspěvku [40] dokonce vyuţili bakteriální kulturu s jiţ předem připravenými parametry. 

Zatímco v případě mého pokusu ke kultivaci bakteriální kultury docházelo teprve během 

louţícího procesu, coţ pochopitelně celý proces značně zpomalilo. 

Dalšími faktory ovlivňujícími rychlost louţení a v konečném důsledku i mnoţství 

uvolněného kovu, jsou míchání a provzdušňování louţicího roztoku. Obecně platí, ţe 

louţení za stálého míchání a provzdušňování probíhá mnohem rychleji v důsledku lepšího 

zásobení bakteriální kultury vzdušným kyslíkem, neţ louţení stacionární. Zatímco při 

svém pokusu jsem louţil za stacionárních podmínek a bez provzdušňování autoři 

příspěvku [40] i příspěvku [38], louţili za stálého míchání na třepačkách a provzdušňování. 

Všechny tyto skutečnosti přinesly autorům příspěvku [40] i příspěvku [38] sice 

mnohonásobně lepší výsledky, neţ kterých jsem dosáhl při svém pokusu, ale musíme mít 

na paměti, ţe operace jako je zdrobňování elektronického odpadu na velikost částic 

0,5 mm, (v příspěvku byl vyuţit odpad o takovéto velikosti částic), míchání louţicího 

roztoku i jeho provzdušňování by bylo po zavedení do provozu nákladné.  
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit, zda je moţno uplatnit bakteriální louţení 

za statických podmínek při získávání kovů (konkrétně mědi a cínu) z elektronického 

odpadu. Mezi další cíle náleţelo zjistit nakolik je bakteriální louţení ovlivněno přítomností 

ţivného média 9K a nakolik samotné ţivné médium bez přítomnosti bakterií ovlivňuje 

uvolňování kovů z elektronického odpadu do roztoku.  Pro stanovení jasného závěru bylo 

také důleţité porovnat nakolik je biologické louţení kovů z elektronického odpadu 

efektivnější neţ louţení chemické. Z tohoto důvodu sada čtyř pokusů zahrnovala 

bakteriální i chemické louţení. Bakteriální louţení proběhlo v prostředí s ţivným mediem i 

bez ţivného média a louţení ryze chemické také proběhlo za přítomnosti ţivného média i 

bez něj. 

 Jako vzorek elektronického odpadu poslouţily vyřazené rozšiřující karty do 

počítače, které byly manuálně zbaveny nevyhovujících součástek a zdrobněny na velikost 

částic asi 1 cm. Umím si představit, ţe při praktickém vyuţití této metody v provozu by 

tento krok probíhal zcela mechanizovaně za vyuţití drtičů a třídičů. 

Hlavní myšlenkou bylo, ţe k uvolnění mědí i cínu v podobě rozpuštěných iontů do 

louţicího roztoku dojde v důsledku působení iontů Fe
3+ 

na louţený materiál. Jako 

producent iontů Fe
3+ 

byla vyuţita bakteriální kultura Acidithiobacillus ferrooxidans. Délka 

louţicího experimentu byla plánována na 30 dní. Avšak vzhledem k pozdnímu výskytu 

rezavého zbarvení, které by nasvědčovalo vzniku iontu Fe
3+

, byl tento experiment 

prodlouţen na dobu 49 dní. Dosaţené výsledky byly překvapivé jak z hlediska 

minimálního uvolnění mědi i cínu do louţicího roztoku, tak i z hlediska, uvolnění téměř 

totoţného mnoţství mědi, do roztoku ţivného media 9K bez bakterií jako do roztoku 

ţivného media 9K za přítomnosti bakterií. To dokazuje, ţe i ţivné medium bez přítomnosti 

bakterií má značný vliv na mnoţství uvolněného kovu do louţicího roztoku. 

K největšímu přechodu mědi do roztoku došlo, dle předpokladu, v roztoku 

s obsahem ţivného media a bakteriemi (6,22 % z celkového obsahu mědi v louţeném 

materiálu). To bylo pochopitelně způsobeno produkcí iontů Fe
3+

 bakteriální kulturou 

vyvíjející se v optimálním prostředí ţivné kultury. Tato skutečnost jasně poukazuje na 

důleţitost uţití ţivného media při bakteriálním louţení. Překvapivě druhým nejlepším 

výsledkem (6,02% uvolněné mědi) bylo louţení v baňce s obsahem ţivného media bez 

přítomnosti ţivé sloţky, coţ lze opodstatnit ryze chemickou oxidaci iontů Fe
2+

 obsaţených 

v ţivném mediu ve formě  FeSO4 na ionty Fe
3+ 

. Třetím nejlepším výsledkem bylo 0,72 % 

uvolněné mědi do roztoku zředěné kyseliny sírové a bakteriální kultury, coţ je jasným 

důkazem toho, ţe roztok obsahující bakteriální kulturu, byť bez ţivného media, je lepším 

louţícím činidlem, neţ samotný roztok zředěné kyseliny sírové, do kterého se uvolnilo 

pouze 0,14 % mědi z celkového obsahu mědi v louţeném materiálu. Další skutečností, 

která jistě stojí za zmínku je to, ţe v baňce s obsahem zředěné kyseliny sírové docházelo 

v prvních pěti týdnech louţení k poklesu obsahu rozpuštěných iontů mědi, aţ mezi pátým a 

sedmým týdnem došlo k mírnému vzestupu. Tuto skutečnost je moţno opodstatnit pouze 

tím, ţe došlo ke tvorbě nerozpustné sraţeniny, která při filtraci vzorku ulpěla na filtračním 

papíru. 

Obsah iontů cínu byl nejvyšší na počátku louţení a pak uţ v podstatě ve všech 

baňkách klesal. Nejvyšší obsah iontů cínu byl zaznamenán v baňce s obsahem zředěné 

kyseliny a to 4,3 % z celkového obsahu cínu v louţeném materiálu. Ve zbylých baňkách 

nepřekročil 2 %. Po sedmi týdnech louţení se obsah iontů cínu v roztoku pohyboval na 
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hranici tisícin procenta z celkového obsahu cínu v louţeném materiálu. Tyto skutečnosti je 

moţno vysvětlit pouze tvorbou nerozpustné sraţeniny, která při filtraci vzorku ulpěla na 

filtru. 

Mnoţství kovu uvolněného do roztoku je v kaţdém případě malé a dá se říci, ţe pro 

praktické vyuţití je tato metoda nepouţitelná. Autorům jiných pokusů pro příklad [40, 38] 

a jiní, se sice do louţicího roztoku za vyuţití bakteriální kultury podařilo uvolnit více neţ  

90 % mědi, avšak za zcela rozličných louţících podmínek, jako je míchání louţícího 

roztoku či zdrobnění elektroodpadu na velikost 0,5 mm. Musíme mít ale na paměti, ţe 

všechny tyto operace znamenají prudké zvýšení nákladů. I přesto, ţe tato práce nepřinesla 

očekávaný úspěch z hlediska mnoţství uvolněných kovů do roztoku, jistě ukazuje cestu 

pro hledání jiných způsobů bakteriálního louţení kovů z elektronického odpadu. 
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