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1. ÚVOD 

 

I ve třetím tisíciletí budou nerostné suroviny základní sloţkou materiální výroby, 

avšak jejich spotřeba bude na rozdíl od předcházejících let výrazně ovlivňována jak 

komplexem změn, které budou probíhat zejména v rozvojových zemích, tak taky větším 

důrazem na ochranu ţivotního prostředí v souvislosti se stále více se prosazující zásadou 

trvale udrţitelného rozvoje.  

 

Proto je důleţité vyuţívat druhotných surovin pro průmyslovou výrobu, hlavně 

s ohledem na ţivotní prostředí a neustále se sniţující zásoby primárních surovin. Jedním ze 

zdrojů druhotných surovin je elektronický odpad. 

 

Sloţení elektroodpadu se neustále mění. Stále více sílí poţadavek na zdokonalení a 

účinnou stimulaci sběrové cesty a zejména na důsledné dělení jednotlivých frakcí. 

Přepracování a odstranění elektroodpadu představuje velmi rozsáhlý soubor činností 

aplikovaných na neobyčejně rozmanitou třídu materiálů, která zahrnuje předměty od velikosti 

mobilních telefonů aţ po mnohatunové průmyslové soubory. Právě recyklací tohoto typu 

odpadu, se dá získat nepřeberné mnoţství druhotných surovin, například plasty, keramika, 

pestrá směs kovů a polovodičových materiálů od těch nejběţnějších aţ po zlato, stříbro, 

platinu, dále prvky jako tantal, kobalt, neodym, europium nebo samarium. Velkým 

problémem recyklačních technologií při získávání kovů, například ţeleza, mědi, niklu, olova, 

hliníku atd., je velikost jednotlivých součástek různých elektronických částí s obsahem těchto 

zájmových kovů, a tudíţ je jejich separace dosti náročná.   

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozpouštění tří vybraných kovů (měď, 

nikl, ţelezo) v roztocích thiomočoviny s cílem zjistit, zda dochází k rozpouštění a přestupu 

kovové sloţky do roztoku. Při získání pozitivních výsledků z experimentální části by tento 

postup recyklace elektronického odpadu, který jak známo obsahuje spoustu cenných sloţek a 

materiálů opětovně se vyuţívajících v průmyslové výrobě, našel své uplatnění. 
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2. ELEKTROODPAD 

 

Zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) je velmi 

náročný proces, proto při hledání technologie jeho zpracování je důleţité začínat 

s charakteristikou vstupní suroviny. Důkladná chemická analýza tvoří podklad pro jeho další 

zpracování a výběr metody. Samotná vstupní surovina se ovšem vyznačuje velkou 

heterogenitou a komplexností, coţ celý proces komplikuje.  

 

 

2.1 Charakteristika elektroodpadu 

 

Pojem elektroodpad můţeme definovat jako směs různých kovů spojených, pokrytých 

nebo pomíchaných s různými druhy plastů, keramiky a jiným materiálem.  

 

Nejedná se jen o elektronické produkty spotřební elektroniky, počítačů a bílé techniky, 

ale také o další produkty a výrobky vyuţívané ve strojírenském průmyslu jako jsou např. 

čerpadla s elektrickým pohonem, dále elektroinstalace osobních a nákladních automobilů, 

tramvají, letadel, telefonní a bankovní automaty aj. [1]. 

 

Odpad elektronických a elektrotechnických součástek se dá rozdělit následovně: 

 Nízkovýkonové součástky používané v elektrotechnice 

Separací pomocí chemických postupů lze z těchto součástek získat Cu, Ag, Au, Si, As, 

Ga, Ge, keramiku a sklo. 

 

 Výkonové součástky používané v elektrotechnice 

Mechanickým oddělením z těchto součástek lze získat Cu, W, Mo a pomocí dalších 

metod lze získat Ag, Au, Al, Ni, Si, Pb, Pt, Sn, Cd, Ga a izolační a jiné materiály.  

 

 Tištěné spoje (Cu - textil) 

U osazených desek se součástky odstraňují např. odříznutím nebo odpájením a u 

neosazených desek se např. měď odstraňuje odleptáním nebo galvanicky. Kovové vrstvy se 

odstraňují elektrochemicky nebo selektivním leptáním. 
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 Elektrochemické zdroje elektrického proudu 

Pomocí pyrometalurgických metod se zpracovávají NiCd akumulátory. 

 

 Obrazovky 

Z obrazovek se získávají např. Ag, Au, Mg, Mn, Th, Sb, Eu, Zr, grafit a sklo. 

  

 Zářivky, výbojky, žárovky 

Zpracováním tohoto typu odpadu se zabývají společnosti např. Tesla, Philips a jiné. 

 

 Pojistky, stykače, jističe a další 

Vyuţití tohoto typu odpadu vyţaduje individuální způsob zpracování, převáţně se 

vyuţívá mechanický způsob. Při finálním zpracování nebo při separaci materiálů, které se 

vyskytují v menším mnoţství, se vyuţívají chemické způsoby. Získat se dá Cu, Ag, Sn, sklo, 

keramika a jiné [1]. 

 

Z hlediska materiálové bilance je OEEZ tvořen především z kovů (cca 

40%), polymerů (cca 30%) a ţáruvzdorných oxidů (cca 30%). 

 

Zastoupené kovy mohou být rozděleny do dvou skupin a to na základní a ušlechtilé. 

Skupina základních kovů představuje 39% odpadů a obsahuje měď (20%), ţelezo (8%), nikl 

(2%), dále cín (4%), olovo (2%), hliník (2%) a zinek (1%). Skupina ušlechtilých kovů 

obsahuje stříbro (0,2%), zlato (0,1%) a paladium (0,005%) [1, 2]. 

 

Součástí OEEZ jsou i polymery. Obvykle se jedná o směs několika typů polymerů, 

které se označují jako technické termoplasty. Pouţívají se především na kryty přístrojů, kryty 

pro kabely, izolační materiál, pro propojovací desky aj. Mezi termoplasty pouţívané 

v elektronice patří: 

 polykarbonát (PC) 

 akrylonitrilbutadienstyren (ABS) 

 polykarbonát/akrylonitrilbutadienstyren (PC/ABS) 

 směs polyfenylenoxidu (PPO) 

Pouţívané polymery obvykle obsahují i samozhášecí přísady, které sniţují jejich hořlavost, 

ale právě pro obsah těchto přísad končí na skládkách.  
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Mezi přísady sniţující hořlavost patří: 

 polybromované difenylethery (PBDE) 

 polybromované bifenyly (PBB) 

 tetrabromobisofenol (TBBA) 

 

Mezi hlavní sloţky ţáruvzdorných oxidů patří Sb2O5 (1%), Al2O3 (6%), SiO2 (15%), 

oxidy alkalických zemin (6%) a malé mnoţství jiných příměsí např. slída (3%) [1].  

 

Toto rozdělení je velmi obecné a neplatí pro všechny druhy OEEZ. Kaţdá kategorie 

OEEZ má své vlastní sloţení, ale i to se nedá v rámci jednotlivé kategorie OEEZ přesně určit. 
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2.2 Legislativa v oblasti elektroodpadu 

 

V minulých letech nebyl elektronický odpad pokládán za nebezpečný, ovšem během 

několika posledních let byla pravidla nakládání s odpady zpřísněna. Existuje celá řada 

dokumentů týkajících se legislativy, mezi které spadá zákon o odpadech, vyhlášky, normy a 

nařízení vlády, která se touto problematikou nakládání s odpady zabývají. O jednotlivých 

vyhláškách a zákonu pojednávají následující kapitoly.  

 

 

2.2.1 Evropská Unie 

 

 Česká republika se 1. května 2004 stala členem Evropské Unie, čímţ získala spoustu 

výhod, ale také se zavázala k plnění směrnic a vyhlášek platných pro všechny členské státy. 

Cílem ekologické politiky Evropských společenství je zejména zachovat, zlepšovat a chránit 

ţivotní prostředí, dále chránit lidské zdraví a zajistit racionální vyuţívání přírodních zdrojů. 

Proto Evropský parlament a Rada Evropské Unie přijaly Směrnici 2002/96/ES o odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních. Hlavním cílem této směrnice je prevence vzniku 

odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), jeho opětovné pouţití, recyklace a 

další formy jeho vyuţívání [3]. 

 

Tato směrnice také definuje obecné cíle nakládání s elektrickým a elektronickým zařízením 

(EEZ): 

 zvýšení opětovného vyuţívání, recyklace a ostatních způsobů jejich vyuţití 

 minimalizace hromadění elektroodpadu jako netříděného komunálního odpadu 

 vyuţití nejlepších dostupných technik (BAT) pro zpracování, vyuţití a recyklaci 

 minimalizace pouţívání nebezpečných látek pro výrobu EEZ 

 stimulace spotřebitelů k bezplatnému vracení a sběru OEEZ [3] 

 

Výčet dalších evropských směrnic týkajících se elektroodpadu:  

 

 Směrnice 2002/95/ES o omezení pouţívání některých nebezpečných látek v 

elektrických a elektronických zařízeních. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních (OEEZ). 
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 Směrnice 2003/108/ES, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních. 

 2005/618/ES: Rozhodnutí komise, kterým se mění směrnice 2002/95/ES pro účely 

stanovení maximálních hodnot koncentrací pro některé nebezpečné látky 

v elektrických a elektronických zařízeních. 

 2005/717/ES: Rozhodnutí komise, kterým se mění příloha směrnice 2002/95/ES o 

omezení pouţívání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních [4]. 

 

 

2.2.2 Česká republika 

 

 Zákon č. 185/2001 Sb. 

 

 Zákon ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství: 

 

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování 

ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje, 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

 působnost orgánů veřejné správy. 

 

Podle tohoto zákonu musí být elektrická a elektronická zařízení označena na 

samotném výrobku nebo v přiloţené dokumentaci (návod k pouţití, záruční list) grafickým 

symbolem přeškrtnutého pojízdného kontejneru, který je uveden na obr. 1. Symbol znamená, 

ţe odstranění těchto výrobků a zařízení musí být provedeno v souladu se směrnicí o OEEZ. 

Tedy elektrozařízení uvedené na trh po 13. 8. 2005, které je označeno tímto symbolem, se 

nesmí umísťovat do kontejnerů na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru 

elektrozařízení [4]. 
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Obr. 1 Symbol pro označování elektrických a elektronických zařízení [4]. 

 

 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

 Tato vyhláška definuje nebezpečné vlastnosti odpadů, udává kritéria hodnocení 

nebezpečných vlastností, metody hodnocení odpadů a postup, dále plán odběru vzorků 

odpadů pro zhodnocení nebezpečných vlastností [5]. 

 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 

 Tato vyhláška dává povinnost původci odpadů a oprávněné osobě odpady zařazovat 

pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichţ prvé 

dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh 

odpadu. Dále stanovuje podrobnosti o náleţitostech oznámení o příhraničním pohybu odpadu 

[4, 6]. 

 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 

 Tato vyhláška podává přehled o současném způsobu nakládání s odpady na území ČR 

a dalších činnostech, které mají vliv na hospodaření s odpady, také je zde uvedeno srovnání 

stavu odpadového hospodářství ČR s členskými státy EU [7]. 
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 Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků. 

 

 Tato vyhláška zajišťuje zpětný odběr pouţitých výrobků, k němuţ jsou povinny 

fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání. Zpětným odběrem se rozumí odebírání 

pouţitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů bez nároků na úplatu za účelem jejich 

vyuţití nebo odstranění. Povinnost zpětného odběru se vztahuje na oleje, galvanické články a 

baterie, elektrické akumulátory, výbojky a zářivky, elektrozařízení pocházející z domácností, 

pneumatiky. Nevztahuje se na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem jiţ před 

jejich předáním povinné osobě [4]. 

 

 Vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

a o bliţších podmínkách financování nakládání s nimi 

 

 Tato vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví: 

 seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 

zákona, 

 bliţší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců, 

 obsah roční zprávy, 

 bliţší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do 

Seznamu, 

 způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005, 

 seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje 

ustanovení § 37j odst. 3 zákona, 

 vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru 

elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů, 

 technické poţadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů, 

skladování a zpracování elektroodpadů, 

 rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a 

způsobech jejich zpracování, vyuţití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke 

sběru, zpracování a vyuţití elektroodpadů, 

 podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících 

z domácností [7]. 
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 Vyhláška č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů (kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve 

znění pozdějších předpisů) 

 

 Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběţnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, 

a to za kaţdou samostatnou provozovnu a za kaţdý druh odpadu zvlášť [6]. 

 

 Vyhláška MŢP č. 65/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech 

nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliţších podmínkách financování 

nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

 

 

2.3 Metody zpracování elektronického odpadu 

 

Metalurgickému zpracování tedy hydrometalurgickým a pyrometalurgickým procesům 

předchází mechanická úprava elektronického odpadu. 

 

Jednotlivé metody zpracování elektronického odpadu se dají rozdělit následovně: 

 mechanické metody 

 hydrometalurgické metody 

 pyrometalurgické metody 

 

 

2.3.1 Mechanické metody 

 

Základním principem mechanických metod zpracování elektronického odpadu je 

separace odpadu na jednotlivé sloţky, tedy na polymery a kovy, poté se provádí zmenšení 

velikosti vstupního materiálu. První operací, která se provádí před samotným mechanickým 

zpracováním, je většinou ruční nebo částečně mechanizovaná demontáţ, která je zaměřená 

hlavně na součásti s obsahem cenných kovů, jako jsou transformátory, kondenzátory, motory, 

cívky, chladící tělesa, baterie, kabely apod. Při prvotní demontáţi se odstraňují i součásti, 

které obsahují nebezpečné látky, například baterie, rtuťové spínače, kondenzátory s obsahem 

PCB a jiné [8].  
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Mechanická demontáţ má obvykle tři kroky. Při prvním kroku se odstraňují částice, 

které obsahují nebezpečné látky, v druhém kroku se odstraňují části, které mohou být dále 

pouţity, aniţ by došlo k jejich rozbití nebo úpravě. Třetím krokem mechanické demontáţe je 

získání znovupouţitelných částí jako náhradních dílů [9]. 

 

Další operací při mechanickém zpracování elektroodpadu je jeho drcení, mletí a 

třídění. Poslední operací je separace jednotlivých sloţek elektronického odpadu. 

 

Rozdělení mechanické úpravy: 

 selektivní demontáţ na jednotlivé komponenty 

 mechanické zpracování pro recyklaci [9] 

 

 

2.3.2 Hydrometalurgické metody 

 

Hydrometalurgie je metoda získávání kovů mokrou cestou za pomocí vodných i 

nevodných roztoků. Hydrometalurgické procesy se provádějí v teplotním rozsahu od 25 °C do 

250 °C a za celkového tlaku několik kPa aţ do výše 5000 kPa. Součástí hydrometalurgických 

procesů jsou i extrakční metody, kterými se za pomocí chemických reakcí ve vodných i 

nevodných roztocích získávají kovy, jejich soli nebo jiné sloučeniny kovů [10]. 

 

Hlavním technologickým uzlem hydrometalurgických procesů druhotných surovin 

bývá většinou několikastupňové kyselé, zásadité nebo amoniakální louţení uţ roztříděných 

materiálů. Získané výluhy jsou poté zpracovány na kov, respektive chemický koncentrát celou 

řadou procesů počínaje cementací, precipitací, destilačním sráţením aţ po iontovou výměnu, 

extrakci a extrakční elektrolýzu. Samotná elektrolýza je pro sloţitost odpadních roztoků, které 

obsahují velké mnoţství ekonomicky i ekologicky náročně zpracovatelných kovů (např. Cu, 

Zn, Ni, Cd, Ag, Pd, Fe, atd.) pouţívána ve světě pro přepracovávání elektroodpadu poměrně 

zřídka. Většinou se elektrolýzou získává podíl mědi případně niklu a drahé kovy zůstávají v 

anodických kalech. 
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Mezi výhody hydrometalurgických metod při zpracování druhotných surovin patří: 

 procesy probíhají při nízkých teplotách 

 niţší provozní náklady a spotřeba energie 

 dosaţení vyšší výtěţnosti a menších ztrát ušlechtilých kovů, neţ u pyrometalurgických 

metod 

 moţnost zpracovávat chudé i bohaté materiály (obsahy kovů od g/t aţ do 10kg/t) 

 lepší moţnost ochrany ţivotního prostředí 

 

Mezi nevýhody hydrometalurgických metod při zpracování druhotných surovin patří: 

 nízká ţivotnost zařízení vzhledem k agresivitě pouţívaných chemikálií 

 pouţívání drahých konstrukčních materiálů (antikorozní ocel, titan, sklo) 

 velké objemy pouţívaných louţících roztoků 

 neschopnost okamţitě reagovat na změnu sloţení zpracovávaného materiálu 

 vznik silně zasolených odpadních vod s obsahem Cl
-
, NO

3-
, SO4

2-
 

 exhalace s obsahem NOx, SO2 

 

 

2.3.3 Pyrometalurgické metody 

 

Hlavní předností pyrometalurgických metod je schopnost zpracování všech forem 

OEEZ, avšak najdou se i nevýhody. Těmi jsou vznikající odplyny (výpary) při hoření plastů a 

struska s obsahem těţkých kovů. Vyuţívá se při nich spékání (neboli aglomerace) a reakce 

s plynnou fází za vysokých teplot [8]. 

 

Další pouţívanou metodou recyklace elektroodpadu je termické spálení v pyrolýzním 

bubnu (rotační peci). Šnekovým podavačem se rozmělněné komponenty dávkují do pece 

spolu s koksem. Čištění plynu se provádí ve Venturiho pračkách s přídavkem vápenného 

mléka. Pevné produkty procesu jsou sloţeny ze směsi ţeleza, neţelezných kovů, skelných 

vláken s koksem a z keramiky. Další zmiňovanou metodou je reakce s plynnou fází, která se 

vyuţívá při zpracování drcených zlacených elektronických součástek. Jedná se o chloraci 

plynným chlórem při teplotě 500˚C a době chlorace 20 minut. Výsledným produktem je 

AuCl3. Byla testována i metoda přímé chlorace a bromace na postříbřených kontaktech z 

mosazi.  
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Elektrotechnické součástky jako jsou konektory, tištěné spoje nebo integrované 

obvody se mísí v peci s roztaveným olovem. Plasty vyhoří, ţelezo a část barevných kovů 

plavou na povrchu taveniny a odtud se stahují. Do roztaveného olova přechází většina 

ušlechtilých kovů. Tavenina se následně prohání vzduchem, většina olova a obecných kovů se 

zoxiduje a odstraní jako struska. Zbylá část olova obohacená o drahé kovy se podrobí rafinaci.  

 

 

3. TEORIE ROZPOUŠTĚNÍ KOVŮ 

 

Rozpouštění kovů ve vodných roztocích je velice problematické. V následujícím 

popisu je moţno jej vysvětlit. Kov, který je ponořen do vody, se nepatrně rozpouští tak, ţe 

začne uvolňovat do vody kationty ze své krystalové mříţky. Tzn. molekuly vody (červená 

barva) naráţí na povrch kovu, aţ vyrazí z mříţky kation kovu (šedá barva), (obr. 2).  

 

Obr. 2 Uvolnění kationtů z krystalové mříţky 

 

Toto rozpouštění se projeví tím, ţe se kov oproti roztoku začne nabíjet záporně (obr. 3). 

 

Obr. 3 Záporně nabité kovové ionty 

 

Obdobná situace pak nastává tehdy, ponoří-li se kov do roztoku jeho soli. Záleţí ale na 

koncentraci kovových kationtů v roztoku. Pokud je koncentrace niţší, neţ kolik se kov snaţí 

uvolnit – kov se nabíjí opět záporně. Pokud je naopak koncentrace vyšší, kationty z roztoku se 

zachycují na povrchu kovu a kov se poté nabíjí kladně. Tento jev je pro kaţdý kov různý, ale 
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zároveň charakteristický. Chování kovů vůči vodě lze vyjádřit tzv. standardním elektrodovým 

potenciálem E°. Potenciál kovové elektrody ponořené do roztoku svých iontů je dán 

Nernstovou rovnicí (1). 

 

Nernstova rovnice je jedna ze základních elektrochemických rovnic vyjadřující 

závislost potenciálu elektrody, která je v kontaktu s roztokem iontů, na koncentraci těchto 

iontů. Tato rovnice můţe být experimentálně ověřena pomocí elektrochemického článku 

vytvořeného z inertní indikační elektrody a běţné referenční elektrody [12]. 

 

 E = E0 +
RT

zF
lnC  (1) 

 

E – elektrodový potenciál odpovídající koncentraci iontů v roztoku [V] 

E0 – standardní potenciál elektrody [V] 

R – plynová konstanta [8,314 KJ.mol
-1

.K
-1

] 

z – počet vyměňovaných elektronů 

T – teplota [K] 

c – koncentrace iontů [mol.dm
-3

] 

F – Faradayova konstanta [96 500 C] 

 

Absolutní hodnotu potenciálu mezi kovem a roztokem nelze měřit. Měřit se dá rozdíl 

potenciálů dvojice kovových elektrod v roztoku. Seřadí-li se kovy podle hodnot standardních 

elektrodových potenciálů, vytvoří se elektrochemická řada napětí kovů (obr. 4). 

 

 

Obr. 4 Elektrochemická řada napětí kovů 

 

Jejím autorem je Nikolaj Nikolajevič Beketov (13.1.1827 – 13.12.1911). Na základě 

řady napětí kovů se dá posoudit průběh některých oxidačně-redukčních změn. Méně 

ušlechtilý kov, který má negativnější potenciál, je schopen vyredukovat z roztoku kov 

s pozitivnějším potenciálem, např. reakce: 
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 Zn + Cu
2+

 → Zn
2+

 + Cu  (2) 

 Fe + Cu
2+

 → Fe
2+

 + Cu  (3) 

 

Rozpouštění kovů v kyselinách závisí na standardním elektrodovém potenciálu kovu, 

koncentraci kyseliny a také na teplotě. Některé kovy, které se zředěnými kyselinami prudce 

reagují (např. Fe, Al, Cr) se v koncentrovaných kyselinách nerozpouštějí, ale pasivují [11]. 

 

 

3.1 Louţení 

 

Louţení je získávání jedné nebo více sloţek z tuhého substrátu do kapalného výluhu. 

Z fyzikálně-chemického hlediska jde o heterogenní proces, kterého se zúčastňují nejméně dvě 

fáze: tuhá (s) a kapalná (l). 

 

 

3.1.1 Fyzikální a fyzikálně-chemické faktory louţení 

 

Volba podmínek a způsobu převodu uţitkových sloţek z tuhé do kapalné fáze 

předpokládá znalosti základních informací a kinetice a dynamice procesu. Při rozpouštění 

tuhé látky dochází k rozpadu tuhého skupenství materiálu a vzniká homogenní kapalná směs 

s niţším stupněm uspořádanosti. K rozpouštění tuhé látky v kapalném rozpouštědle je 

zapotřebí narušit síly, které udrţují částice v tuhém skupenství. Naopak při rozpouštění 

iontových krystalů ve vodě je důleţité dodat energii na přerušení kohézních sil tuhé fáze, kdy 

dojde k uvolnění jednotlivých iontů ze struktury. Interakce částic rozpouštěné látky 

s molekulami rozpouštědla se nazývá solvatace, a pokud je jako rozpouštědlo pouţita voda, 

jedná se o hydrataci [8]. 

 

Rozpustnost látky v daném rozpouštědle je jednoznačně určená teplotou, tlakem a 

koncentrací jiných látek přítomných v roztoku. Rozpustnost se tedy můţe ovlivňovat změnou 

teploty nebo přídavkem dalších sloţek. Pokud je rozpouštění tuhých látek v kapalinách 

endotermický děj, zvyšování teploty má jednoznačně příznivý vliv na rozpustnost. Proto se 

některé těţko rozpustné látky louţí za zvýšených teplot. Uţitková sloţka se můţe do roztoku 

převádět buďto rozpadem tuhého skupenství rozpouštěné látky účinkem rozpouštědla 

(nedochází ke změně chemické podstaty sloţek roztoku) nebo substituční chemickou reakcí 
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základních stavebních částic tuhé fáze s ionty roztoku kyselin, zásad nebo solí, kdy dochází 

ke vzniku nových sloučenin rozpustných ve vodě. 

 

 

3.2.2 Kinetika procesu rozpouštění 

 

S nárůstem teploty se zvyšuje rychlost chemické reakce i rychlost difůze. Vyplývá to z 

toho, ţe s růstem teploty obsahuje většina částic rozpouštědla dostatečné mnoţství energie, a 

proto snadněji rozrušují nebo oslabují chemické vazby rozpustných látek. Rychlost difůze se 

zvětšuje přibliţně o 2% při zvýšení teploty o 1%. Vliv teploty na rychlost louţení se hodnotí 

na základě hodnoty tepelného součinitele, kterým se rozumí zvýšení rychlosti reakce 

rozpouštění při nárůstu teploty o 10 °C. V případě heterogenních reakcí řízených procesy 

difůze je tepelný součinitel reakcí menší nebo se rovná 1,5. Proces louţení se můţe urychlit i 

zvyšováním tlaku za určitých podmínek. 

 

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

 koncentrace rozpouštědla 

 koncentrace oxidačního činidla 

 teplota 

 podmínky míchání nebo dodávání čerstvého roztoku 

 poměr mezi krystalickou a koloidní částí vzorku 

 vztah mnoţství roztoku k mnoţství vzorku 

 hmotnost vzorku 

 přítomnost hydrofobních látek v roztoku, které se adsorbují na povrchu vzorku 

 škodlivé příměsi v roztoku [8] 
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4. VLASTNOSTI A SCHOPNOST ROZPOUŠTĚNÍ KOVŮ  

 

V následujících kapitolách jsou popisovány jednotlivé kovy zkoumané 

v experimentální části a schopnost jejich rozpouštění v roztocích kyselin nebo zásad. 

 

4.1 Vlastnosti mědi 

 

Měď (latinský název Cuprum) je měkký, načervenalý kov s vynikající tepelnou a 

elektrickou vodivostí. Vodivost klesá s obsahem nečistot. Její vodivost výrazně ovlivňují 

příměsi Fe, Si, O2, P. Je nehořlavá a neprodukuje ţádné nehořlavé plyny. Nereaguje s vodou, 

na vzduchu je málo stálá. V suchém prostředí vzniká Cu2O, ve vlhkém prostředí měděnka, 

coţ je zásaditý uhličitan měďnatý kolísavého sloţení (CuCO3.Cu(OH)2). Vzniká působením 

oxidu uhličitého a vlhkosti jako tenká světle zelená vrstva na povrchu měděných výrobků. 

Vrstva je kompaktní a chrání měď před hlubší korozí. Je dobře hájitelná na měkko i na tvrdo a 

je součástí řady pájek. Relativně dobře se svařuje. Má dobré mechanické vlastnosti, je dobře 

opracovatelná tvářením i třískovým obráběním. Nevýhodou je její nízká teplota tání. Nad 

teplotou 300 °C měď měkne a ztrácí mechanickou pevnost. Další nevýhodou je její křehnutí, 

které je způsobené ţíháním ve vodíkové atmosféře. Tato operace je nutná z důvodu odplynění 

mědi. Křehnutí mědi se obecně nazývá vodíková nemoc. 

 

 Cu2O + H2  →  2Cu + H2O (4)

   

 

4.2 Schopnost rozpouštění mědi v kyselinách a zásadách 

 

Měď se rozpouští v minerálních kyselinách, ale jako ušlechtilý kov nedokáţe 

z kyseliny vytěsnit kation vodíku, proto se rozpouští v oxidujících kyselinách nebo 

v neoxidujících kyselinách v prostředí oxidačních činidel [13]. 

 

V roztoku zředěné kyseliny chlorovodíkové se měď nerozpouští, pokud se do roztoku 

přidá oxidační činidlo (nejběţněji peroxid vodíku), probíhá rozpouštění velmi pomalu. V 

případě koncentrované kyseliny chlorovodíkové se měď také nerozpouští, ale v přítomnosti 

oxidačních činidel probíhá rozpouštění poměrně rychle za vzniku zeleného roztoku chloridu 

měďnatého. 
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 2 HCl + H2O2 + Cu → CuCl2 + 2 H2O          (5) 

 

V roztoku zředěné kyseliny sírové se měď nerozpouští, ale v přítomnosti oxidačního 

činidla se měď rozpouští za vzniku zelenomodrého roztoku síranu měďnatého. 

 

V koncentrované kyselině sírové, která jiţ je oxidující kyselinou, se měď zprvu 

nerozpouští a pouze černá na oxid měďnatý a uvolňuje se oxid siřičitý a teprve po zčernání 

mědi se oxid měďnatý rozpouští v kyselině sírové na modrý roztok síranu měďnatého. 

 

 H2SO4 + H2O2 + Cu → CuSO4 + 2 H2O (6) 

 Cu + H2SO4 → CuO + SO2 + H2O (7) 

 CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O (8)

   

 

V roztoku zředěné kyseliny dusičné, která je oxidující kyselinou, se měď rozpouští za 

vzniku modrého roztoku dusičnanu měďnatého a uvolňování oxidu dusnatého. V roztoku 

koncentrované kyseliny dusičné, která je také oxidující kyselinou, se měď rozpouští za vzniku 

modrého roztoku dusičnanu měďnatého a uvolňování oxidu dusičitého. 

 

 3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O (9)      

 Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O (10) 

 

V alkalických hydroxidech je měď nerozpustná, ale měď se také dobře rozpouští v 

koncentrovaných roztocích alkalických kyanidů za vývoje vodíku [13]. 

 

 2 Cu + 2 H2O + 4 CN
-
 → 2 [CuI(CN)2] + 2 OH

-
 + H2 (11) 

 

 

4.3 Vlastnosti niklu 

 

Nikl (latinský název Niccolum) je lesklý stříbrobílý feromagnetický kov. Je to 

přechodový (tranzitní) prvek VIII.B skupiny. Vyznačuje se relativně nízkou elektrickou a 

tepelnou vodivostí. Nikl je velmi taţný, kujný, dá se výborně leštit, kovat, svařovat a válcovat 

na plechy nebo vytahovat v dráty. Dobře se spojuje svařováním a pájením na tvrdo. Při 
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měkkém pájení vznikají obtíţe vzhledem k silnému oxidickému povlaku na jeho povrchu. 

Proto je vhodné součásti určené k pájení nejdříve pokrýt povlakem pájky a pouţít účinné 

tavidlo. Nikl se vyznačuje i velkou mechanickou pevností v ţáru a lze jej odplynit 

vysokofrekvenčním ohřevem. 

 

Výroba niklu je sloţitá a závisí na pouţité rudě. V konečné fázi se ale získává oxid 

nikelnatý NiO, který se dále redukuje koksem za vzniku elementárního niklu. 

 

 NiO + C →  Ni + CO (12) 

 

Touto reakcí vzniká kov, který však nemá poţadovanou čistotu, proto se provádí elektrolýza.  

 

 Ni
0
 – 2e

-
  →   Ni

2+  
(13) 

 Ni
2+

 + 2e
-
  →  Ni

0
  (14) 

 

Velmi čistý nikl se vyrábí tzv. Mondovým způsobem podle reakce (15), kde jako meziprodukt 

vzniká komplexní sloučenina tetrakarbonyl nikl [Ni(CO)4]. Čistota niklu vyráběného tímto 

způsobem je 99,95% [14].  

 Ni + 4 CO →  [Ni(CO)4]  (15) 

 

 

4.4 Schopnost rozpouštění niklu v kyselinách a zásadách 

 

Ve zředěných minerálních kyselinách se nikl rozpouští, ale hůře neţ ţelezo. V 

koncentrovaných kyselinách se rozpouští ještě o něco hůře a koncentrovanou kyselinou 

dusičnou se pouze pasivuje. Nepůsobí na něj suché halogenovodíky. Za normální teploty je 

vůči působení vzduchu i vody nikl poměrně stálý a pouţívá se proto často k povrchové 

ochraně jiných kovů, především ţeleza. V jemně rozptýleném stavu je nikl pyroforický (je 

samozápalný na vzduchu). Při zahřívání v čistém kyslíku shoří nikl za jiskření a i s jinými 

prvky se za vyšší teploty slučuje (chlor, brom, fosfor, arsen, antimon, hliník, bor, křemík, sír 

aj.). Je také značně stálý vůči působení alkálií a pouţívá se proto k výrobě zařízení pro práci s 

alkalickými hydroxidy neboli louhy [15]. 
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4.5 Vlastnosti ţeleza 

 

Ţelezo (latinský název Ferrum) je chemický prvek z VIII.B skupiny periodického 

systému. Čisté ţelezo je stříbřitě lesklý, málo ušlechtilý, taţný, feromagnetický, nepříliš tvrdý 

kov. Jeho teplota tání je 1539 °C a teplota varu 3070 °C, hustota ţeleza je 7874 kg/m
3
. 

Existuje ve dvou alotropických modifikacích α a γ.  

 

Modifikace α má kubickou prostorově centrovanou mříţku (KSC). Je stálá od 

pokojové teploty aţ do teploty 912 °C. V rozmezí teplot 1394 °C – 1538 °C, ve vysokoteplotní 

modifikaci se ţelezo označuje jako δ. 

 

Modifikace γ má kubickou plošně centrovanou mříţku, její vlastností je velké 

mnoţství skluzových rovin, coţ v praxi znamená snadnou tvárnost. Jako stabilní se vyskytuje 

při ohřevu v rozmezí teplot 912 °C – 1394 °C. 

 

Při teplotách pod 770 °C (Curieova teplota) se ţelezo v magnetickém poli stává silně 

magnetickým. Nad teplotou 770 °C ztrácí feromagnetické vlastnosti a stává se 

paramagnetickým. Tato modifikace se označuje jako β. Nemagnetické jsou zároveň i 

modifikace α a δ. 6elezo je v čistém stavu měkký kov a teprve jeho slitiny mají technické 

vyuţití. Nejzásadnější význam ve slitinách ţeleza má uhlík, který svým obsahem v rozsahu 0 

– 7 % dramaticky mění jeho vlastnosti [16].  

 

 

4.6 Schopnost rozpouštění ţeleza v kyselinách a zásadách 

 

Chemicky je elementární ţelezo značně nestálé a reaktivní. Velmi snadno se rozpouští 

působením minerálních kyselin. V kyselině chlorovodíkové se rozpouští za vzniku chloridu 

ţeleznatého, který se velmi rychle oxiduje rozpuštěným kyslíkem ve vodě na chlorid ţelezitý. 

Ve zředěné kyselině sírové se ţelezo rozpouští za vzniku síranu ţeleznatého, který se ovšem 

delším stáním na vzduchu oxiduje na síran ţelezitý, v koncentrované kyselině sírové se ţelezo 

rozpouští rovnou za vzniku síranu ţelezitého. Ve zředěné kyselině dusičné se ţelezo rozpouští 

za vzniku dusičnanu ţelezitého a v koncentrované kyselině dusičné se pouze na povrchu 

pasivuje a nerozpouští [17]. 
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5. THIOMOČOVINA A JEJÍ VLASTNOSTI 

 

Thiomočovina patří do skupiny thiosloučenin, coţ je označení sloučenin síry 

vzniklých nahrazením kyslíku sírou.   

 

Thiomočovina – CH4N2S (obr. 5), (její chemický název je thiokarbamid - amid 

kyseliny thiokarbamidové) se vyskytuje ve formě bílých lesklých krystalů. Je rozpustná ve 

vodě, v etanolu a roztoku thiokyanatanu amonného, je téměř rozpustná v etheru. Teplota tání 

thiomočoviny je 180 °C. Vyrábí se zahříváním thiokyananu amonného. Thiomočovina a její 

deriváty jsou univerzálními meziprodukty pro syntézu modifikovaných teplem vytvrditelných 

pryskyřic, barviv, látek zpomalujících hoření, prostředků na ochranu rostlin, pesticidů, 

urychlovačů vulkanizace, přípravků na vlasy a inhibitorů koroze, ve farmaceutickém 

průmyslu k syntéze některých léčiv, vyuţívá se taky pro plátování lázní pro kovy. Světová 

produkce thiomočoviny se pohybuje kolem 10 000 tun ročně. Zhruba 40% se vyrábí 

v Německu, dalších 40% v Číně a 20% v Japonsku [18, 19]. 

 

Látka je uvedena v seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek 

podle přílohy C k nařízení vlády č. 232/2004 Sb. 

 

 

 

Obr. 5 Vzorec thiomočoviny 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY LOUŢENÍ 

 

Cílem experimentální práce bylo převedení tří zkoumaných vzorků kovů do roztoku 

s maximální výtěţností. Vzorky kovů byly zpracovávány hydrometalurgicky, a to louţením. 

Louţení bylo prováděno v roztocích thiomočoviny za různých teplot, po dobu čtyř hodin za 

normálních podmínek a po dobu dvou hodin při tlakovém louţení. 

 

 

6.1 Mechanická úprava vstupního materiálu – příprava vzorků 

 

Jako vstupní materiál byly pouţity tyče zkoumaných kovů, které bylo nutné upravit 

pro další pouţití. Na pásové pile PEGAS, která je vyobrazena na obr. 6, se nařezaly kousky 

jednotlivých kovů. Při řezání vznikly kovové špony, které se pouţily jako vzorky pro louţení.  

 

 

Obr. 6 Pásová pila PEGAS 

 

Z nařezaných kousků se za pomocí kombinaček a kleští připravily kusové vzorky kovů 

pro louţení. Kusové vzorky kovů měly hmotnost přibliţně 1 g. Na obr. 7 aţ 12 jsou 

vyobrazeny oba typy vzorků zkoumaných kovů. 
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Obr. 7 Kusový vzorek mědi           

                      

 

Obr. 8 Kusový vzorek niklu 

 

 

Obr. 9 Kusový vzorek ţeleza 
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Obr. 10 Měděné piliny 

 

 

Obr. 11 Niklové piliny 

 

 

Obr. 12 Ţelezné piliny 
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6.2 Louţení vzorků kovů za normálních podmínek  

 

Louţení předem připravených vzorků kovů probíhalo za stejných podmínek jak u 

kusových vzorků, tak i u vzorků kovů ve tvaru pilin. Všechny experimenty byly prováděny za 

stálého míchání na elektromagnetických míchadlech. Louţení je znázorněno na obr. 13. 

 

 

Obr. 13 Louţení vzorků kovů při různých teplotách 

 

6.2.1 Louţení kusových vzorků mědi, niklu a ţeleza 

 

K louţení slouţily kusové vzorky zkoumaných kovů a pouţity byly následující 

pomůcky a chemikálie:  

 

Pomůcky: 

 kádinky o objemu 250 ml 

 elektromagnetická míchadla 

 pH metr 

 váhy 

 odměrný válec 
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Chemikálie: 

 thiomočovina 

 kyselina sírová H2SO4 konc. (1-2 kapky) 

 peroxid vodíku H2O2 (1ml) 

 destilovaná voda 

 

Louţící roztok byl připraven do tří kádinek o objemu 250 ml rozpuštěním 2 g 

thiomočoviny v 100 ml destilované vody. Po rozpuštění thiomočoviny byl roztok okyselen 

dvěma kapkami koncentrované kyseliny sírové na hodnotu pH ± 2,2 (pH bylo měřeno pH 

metrem). 

 

Louţení se provádělo za pokojové teploty, při 50 °C a 80 °C. Na elektromagnetických 

míchadlech se nastavily poţadované teploty. Kádinky byly zakryty hodinovými skly, aby 

nedocházelo k úniku tepla. Po dosaţení poţadovaných teplot se do kádinek umístily vzorky 

kovů o hmotnosti cca 1 g a přidal se 1 ml oxidačního činidla  - peroxidu vodíku. Louţení 

probíhalo po dobu 240 minut od doby, kdy teplota roztoků v kádinkách vystoupala na 

poţadované hodnoty. 

 

Po 240 minutách byl proces louţení ukončen a bylo provedeno oddělení vzorku od 

výluhu pomocí gravitační filtrace. Vzorky společně s filtračními papíry byly na Petriho 

miskách vloţeny do sušárny a byly sušeny po dobu 24 hodin a při teplotě 80 °C, aby došlo 

k řádnému vysušení. Po vysušení byly vzorky kovů zváţeny. Kusové vzorky kovů po louţení 

jsou vyobrazeny na obrázcích č. 23, 24 a 25 v příloze. Výsledné hodnoty louţení Cu, Ni a Fe 

jsou uvedeny v tab. 1. Získané louţence byly odeslány k chemické analýze pro zjištění obsahu 

Cu, Ni a Fe. Výsledky chemické analýzy jsou uvedeny v tab. 2 a pro názornost v obr. 14. 
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Tab. 1 Výsledné hodnoty louţení kusových vzorků Cu, Ni a Fe 

Kusová Cu 

vzorek 

č. 

T 

[°C] 

t 

[min] 

pH m před 

louţením [g] 

m po 

louţení [g] 

úbytek 

hmotnosti [g] 

úbytek 

hmotnosti [%] 

1 20 240 2,2 1,089 1,083 0,006  0,55 

2 50 240 2,2 1,042 1,030 0,012  1,15 

3 80 240 2,2 1,053 1,035 0,018  1,71 

Kusový Ni 

vzorek 

č. 

T 

[°C] 

t 

[min] 

pH m před 

louţením [g] 

m po 

louţení [g] 

úbytek 

hmotnosti [g] 

úbytek 

hmotnosti [%] 

1 20 240 2,2 1,097 1,096 0,001  0,09 

2 50 240 2,2 1,081 1,074 0,007  0,65 

3 80 240 2,2 1,081 1,077 0,004  0,37 

Kusové Fe 

vzorek 

č. 

T 

[°C] 

t 

[min] 

pH m před 

louţením [g] 

m po 

louţení [g] 

úbytek 

hmotnosti [g] 

úbytek 

hmotnosti [%] 

1 20 240 2,2 1,066  1,044  0,022  2,06 

2 50 240 2,3 1,090  1,064  0,026  2,38 

3 80 240 2,3 1,091  1,047  0,044  4,03 

 

Pozn: 

T [°C] … teplota loužení 

t [min] … doba loužení 

m před loužením [g] … hmotnost vzorku před loužením 

m po loužení [g] … hmotnost vzorku po loužení  
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Tab. 2 Výsledky chemické analýzy z výluhu po louţení kusových vzorků kovů 

Cu 

Vzorek č. T [°C] t [min] pH koncentrace [mg/l] 

1 20 240 2,2 49,4 

2 50 240 2,2 117 

3 80 240 2,2 138 

Ni 

Vzorek č. T [°C] t [min] pH koncentrace [mg/l] 

1 20 240 2,2 18,5 

2 50 240 2,2 64,2 

3 80 240 2,2 33,8 

Fe 

Vzorek č. T [°C] t [min] pH koncentrace [mg/l] 

1 20 240 2,2 239 

2 50 240 2,3 284 

3 80 240 2,3 356 

 

 

 

Obr. 14 Hodnoty jednotlivých kovů obsaţených ve výluhu po louţení za daných podmínek 
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Po louţení kusových vzorků zkoumaných kovů docházelo v případě louţení mědi a 

ţeleza k vyššímu přechodu kovu do roztoku vlivem zvyšující se teploty. Z výsledků chemické 

analýzy také vyplývá zajímavé chování niklu při louţení v roztoku thiomočoviny. Zastoupení 

niklu ve výluzích je kolísavé a získané výsledky se nedají ztotoţnit s výsledky získanými po 

louţení mědi a niklu. Nedochází tudíţ k vyššímu přechodu kovu do roztoku se zvyšující se 

teplotou. K upřesnění tohoto poznatku by bylo nutné provést řadu dalších pokusů. 

 

 

6.2.2 Louţení kovových pilin mědi, niklu a ţeleza 

 

K louţení slouţily kovové piliny mědi, niklu, ţeleza a pouţity byly následující 

pomůcky a chemikálie:  

 

Pomůcky: 

 kádinky o objemu 250 ml 

 elektromagnetická míchadla 

 pH metr 

 váhy 

 odměrný válec 

 

Chemikálie: 

 thiomočovina 

 kyselina sírová H2SO4 konc. (1-2 kapky) 

 peroxid vodíku H2O2 (1ml) 

 destilovaná voda 

 

Louţící roztok byl opět připraven do tří kádinek o objemu 250 ml rozpuštěním 2 g 

thiomočoviny v 100 ml destilované vody. Po rozpuštění thiomočoviny byl roztok okyselen 

dvěma kapkami koncentrované kyseliny sírové na hodnotu pH ± 2,2 (pH bylo měřeno pH 

metrem). 

 

Vzorky se louţily při pokojové teplotě, při 50 °C a 80 °C. Na elektromagnetických 

míchadlech se nastavily poţadované teploty a kádinky byly zakryty hodinovými skly z 

důvodu úniku tepla. Po dosaţení poţadovaných teplot se do kádinek umístily vzorky 
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kovových pilin o hmotnosti cca 1 g a opět se přidal 1 ml oxidačního činidla  - peroxidu 

vodíku. Louţení probíhalo jako v předchozím experimentu po dobu 240 minut od doby, kdy 

teplota roztoků v kádinkách vystoupala na poţadované hodnoty. 

 

Po ukončení procesu louţení tedy po 240 minutách a po zváţení vysušených vzorků 

kovových pilin bylo zjištěno navýšení hmotnosti oproti původním hodnotám. Větší hodnoty 

hmotnosti byly zapříčiněny vznikem komplexu síry na povrchu kovových pilin. K jejímu 

odstranění se vyuţilo dekantační promývání v roztoku hydroxidu sodného. 

 

Do kádinky o objemu 100 ml se naváţilo cca 5 g hydroxidu sodného a přidalo se 25 

ml vody. Po rozpuštění hydroxidu se do kádinek vloţily filtrační papíry společně se vzorky 

kovových pilin a nechaly se zreagovat. Poté se provádělo dekantační promývání (do 

neutrálních hodnot pH). Po dekantačním promývání se filtrační papíry společně se vzorky 

opět vloţily do sušárny a sušily se po dobu 24 hod při teplotě 80 °C, následně byly zváţeny.  

 

Výsledné hodnoty po louţení vzorků kovových pilin jsou uvedeny v tab. 3. Získané 

výluhy byly odeslány k chemické analýze pro zjištění obsahů Cu, Ni a Fe. Výsledky 

chemické analýzy jsou uvedeny v tab. 4 a pro názornost i na obr. 15. 
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Tab. 3 Výsledné hodnoty hmotností po louţení vzorků kovových pilin 

Cu piliny 

vzorek 

č. 

T 

[°C] 

T 

[min] pH 

m před 

louţením [g] 

m po 

louţení [g] 

úbytek 

hmotnosti [g] 

úbytek 

hmotnosti [%] 

1 20 240 2,2 1,022 0,774 0,248 24,27 

2 50 240 2,2 1,025 0,873 0,152 14,83 

3 80 240 2,3 1,026 0,858 0,168 16,37 

Ni piliny 

vzorek 

č. 

T 

[°C] 

T 

[min] pH 

m před 

louţením [g] 

m po 

louţení [g] 

úbytek 

hmotnosti [g] 

úbytek 

hmotnosti [%] 

1 20 240 2,1 1,019 0,970 0,049 4,80 

2 50 240 2,1 1,015 0,885 0,130 12,81 

3 80 240 2,2 1,020 0,918 0,102 10,00 

Fe piliny 

vzorek 

č. 

T 

[°C] 

T 

[min] pH 

m před 

louţením [g] 

m po 

louţení [g] 

úbytek 

hmotnosti [g] 

úbytek 

hmotnosti [%] 

1 20 240 2,2 1,020 0,885 0,135   13,24 

2 50 240 2,3 1,020 0,880 0,140  13,73 

3 80 240 2,3 1,020 0,859 0,161   15,78 

 

Pozn: 

T [°C] … teplota loužení 

t [min] … doba loužení 

m před loužením [g] … hmotnost vzorku před loužením 

m po loužení [g] … hmotnost vzorku po loužení  
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Tab. 4 Výsledky chemické analýzy z výluhu po louţení kovových pilin Cu, Ni a Fe 

Cu piliny 

Vzorek č. T [°C] t [min] pH koncentrace [mg/l] 

1 20 240 2,2 902 

2 50 240 2,2 772 

3 80 240 2,3 526 

Ni piliny 

Vzorek č. T [°C] t [min] pH koncentrace [mg/l] 

1 20 240 2,1 546 

2 50 240 2,1 499 

3 80 240 2,2 542 

Fe piliny 

Vzorek č. T [°C] t [min] pH koncentrace [mg/l] 

1 20 240 2,2 738 

2 50 240 2,3 1083 

3 80 240 2,3 224 

 

 

 

Obr. 15 Obsahy vzorků Cu, Ni a Fe pilin ve výluzích po louţení 
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Tab. 4 udává zastoupení jednotlivých kovů ve výluzích. Z výsledků chemické analýzy 

je patrné, ţe největší mnoţství mědi přešlo do roztoků za normální pokojové teploty, tedy 20 

°C. U výsledků louţení niklu přešlo opět největší mnoţství kovu do roztoku při normální 

pokojové teplotě, avšak hodnoty jsou přibliţně stejné. Co se týče výsledků louţení ţeleza 

v roztocích thiomočoviny, nejvíce kovu přešlo do roztoku při teplotě 50 °C a nejmenší 

mnoţství ţeleza přešlo do roztoku při teplotě 80 °C. 

 

 

6.3 Tlakové louţení – vysokotlaký reaktor BR 1000   

 

Autokláv Berghof, který je znázorněn na obr. 16 (schéma autoklávu je na obr. 17), je 

vyuţíván pro louţení v kyselém i zásaditém prostředí a za vysokého tlaku a teploty. Základní 

část autoklávu tvoří tlaková nádoba, která je vyrobena z vysoce legované Cr-Ni-Mo nerezové 

oceli. Zařízení je také vybaveno regulátorem teploty a tlaku, míchadlem. Vnitřní část přístroje 

je vybavena termočlánkem, který umoţňuje měření teploty a zařízením na měření a snímání 

tlaku do 25 bar.  

 

V průběhu louţení je moţné plynulé odebírání vzorků a dodávání různých plynných 

činidel (kyslík, vodík, dusík, argon). Veškeré naměřené hodnoty teploty, tlaku a času jsou 

během procesu louţení snímány a ukládány v elektronické podobě. Ohřev je zajišťován 

elektricky s regulací příkonu aţ do 2000 W. Míchání je zajištěno pomocí hřídelového 

míchadla, rovněţ s regulací otáček od 200 – 1000 ot./min. [20]. 
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Obr. 16 Autokláv Berghof 1000  

 

 

Obr. 17 Schéma autoklávu Berghof 1000 [21] 
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6.3.1 Tlakové louţení kusových vzorků mědi, niklu a ţeleza  

 

Dalším postupem v experimentální části je tlakové louţení kovů, které bylo prováděno 

v autoklávu Berghof. Byly pouţity pouze kusové vzorky zkoumaných kovů. Prováděly se 

pokusy, kdy se kaţdý vzorek kovu louţil zvlášť a poté všechny kovy společně. Cílem těchto 

pokusů bylo zjištění, zda ovlivní přítomnost jiných kovů proces rozpouštění. Louţení 

probíhalo za níţe uvedených podmínek: 

 

 teplota louţení – 180 ºC 

 pracovní tlak – 15 bar 

 doba louţení – 120 min 

 otáčky míchadla – 200 ot./min 

 

Louţící roztok byl připraven naváţením 10 g thiomočoviny a rozpuštěn v 500 ml 

destilované vody. Po rozpuštění thiomočoviny se roztok okyselil deseti kapkami kyseliny 

sírové. Poté se roztok přelil do nádoby autoklávu a vloţil se do něj vzorek. Těsně před 

uzavřením přístroje se do roztoku přidalo 5 ml peroxidu vodíku. Louţící roztok společně se 

vzorkem byl vloţen do autoklávu a podroben procesu tlakového louţení po stanovenou dobu 

dvou hodin. Po tuto dobu byly veškeré naměřené hodnoty znázorňovány v elektronické 

podobě. Průběh tlakového louţení kovů je vyobrazen na obr. 20, 21 a 22. 

 

 Po uplynutí stanovené doby dvou hodin bylo provedeno oddělení vzorku od výluhu 

pomocí gravitační filtrace. Poté byl vzorek společně s filtračním papírem vloţen do sušárny 

po dobu 24 hodin a teplotě 80 °C. Po vysušení se vzorek zváţil. Vzorky podrobené tlakovému 

louţení jsou vyobrazeny na obr. 26, 27 a 28 v příloze této práce. Výluh byl odeslán na 

chemickou analýzu pro zjištění obsahu zájmových kovů (Cu, Ni, Fe). Výsledky jsou 

znázorněny v tab. 5 a 6. Hodnoty z chemické analýzy jsou uvedeny v tab. 7 a pro názornost 

jsou uvedeny na obr. 18 a 19. 
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Tab. 5 Výsledné hodnoty tlakového louţení kusových vzorků Cu, Ni a Fe 

Vzorek m před louţením [g] m po louţení [g] 

úbytek hmotnosti 

[g] 

úbytek hmotnosti 

[%] 

Cu 1,087 1,080  0,007  0,64 

Ni 1,056 1,054  0,002  0,18 

Fe 1,082 1,073  0,009  0,83 

 

 

Tab. 6 Výsledné hodnoty společného tlakového louţení Cu+Ni+Fe 

Vzorek 

m před 

louţením 

[g] 

m po 

louţení 

[g]  Vzorek 

m kovů před 

louţením [g] 

m kovů po 

louţení [g] 

úbytek 

hmotnosti 

[g] 

úbytek 

hmotnosti 

[%] 

Cu+Ni+Fe 3,216 3,106 

Cu 1,083  1,049  0,034 3,13 

Ni 1,073  1,071  0,002 0,18 

Fe 1,060  0,986  0,074 6,98 

 

Ʃ 0,110 10,29 

 

Pozn: 

m před loužením [g] … hmotnost vzorku před loužením 

m po loužení [g] … hmotnost vzorku po loužení  

 

Tab. 5 udává hodnoty hmotnostních úbytků zkoumaných kovů po tlakovém louţení 

v thiomočovině. Při louţení za srovnatelných podmínek je patrné, ţe vyšší mnoţství kovu 

přešlo do roztoku při louţení ţeleza. Naopak nejniţší hodnoty vykazuje nikl. 

 

Tab. 6 udává hodnoty hmotnostních úbytků po společném tlakovém louţení všech tří 

zkoumaných kovů. Výsledky po tlakovém louţení jednotlivých kovů se od výsledků 

získaných při společném tlakovém louţení liší v úbytcích hmotností kovů. Z výsledných 

hodnot je zřejmé, ţe po společném tlakovém louţení jsou hodnoty úbytků mnohem vyšší. 

Zajímavé chování vykazuje nikl, u kterého se nijak neliší hodnoty získané při jeho samotném 

louţení a při louţení společně s mědí a ţelezem. 
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Tab. 7 Výsledky chemické analýzy po tlakovém louţení 

  Cu Ni Fe 

Vzorek 

koncentrace 

[mg/l] 

koncentrace 

[mg/l] koncentrace [mg/l] 

výluh Cu 11,4 -  -  

výluh Ni  - 1,31 -  

výluh Fe  -  - 1,04 

  Cu Ni Fe 

Vzorek 

koncentrace 

[mg/l] 

koncentrace 

[mg/l] koncentrace [mg/l] 

výluh Cu+Ni+Fe 8,22 0,76 9,49 

 

 

 

Obr. 18 Obsahy Cu, Ni a Fe ve výluzích po tlakovém louţení kusových vzorků 
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Obr. 19 Obsahy Cu, Ni a Fe po společném tlakovém louţení kusových vzorků 

 

Při stanovení chemické analýzy bylo obtíţné zabezpečit, aby nedocházelo ke sráţení 

kovu z výluhu po vychladnutí a následné filtraci do louţence. Proto nekorespondují obsahy 

z výluhu s hmotnostními úbytky v tab. 5. 
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Obr. 20 Průběh tlakového louţení mědi 

 

Obr. 21 Průběh tlakového louţení ţeleza 
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Obr. 22 Průběh tlakového louţení Cu+Ni+Fe 

 

Obr. 20, 21 a 22 ukazuje průběh tlakového louţení vybraných kovů thiomočovinou za 

stanovených podmínek popsaných výše. 
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7. ZÁVĚR 

 

Závěrem lze konstatovat, ţe recyklace elektroodpadu představuje oblast zpracování 

materiálu, jejíţ význam vzhledem k rostoucí ceně kovů na světových trzích, zcela zřejmě 

poroste. Základní technologické postupy – pyrometalurgie a hydrometalurgie – poskytují 

návody pro řešení jednotlivých problémů. Nicméně, podobně jako je tomu prakticky u všech 

technologických procesů zabývajících se ochranou ţivotního prostředí, je třeba jednotlivé 

aplikace „šít na míru.“ Dalším důleţitým poznatkem z praxe zpracování elektroodpadu je 

fakt, ţe jádro problému v navrhovaných procesech nejčastěji spočívá v mechanických 

operacích vedoucích k demontáţi suroviny.  

 

Diplomová práce byla zaměřena na chování vybraných kovů v roztocích 

thiomočoviny. Cílem této práce bylo zjištění rozpustnosti mědi, niklu a ţeleza v roztocích 

thiomočoviny při různých podmínkách louţení včetně tlakového louţení. Dalším cílem bylo 

porovnání schopnosti rozpouštění kovů v závislosti na velikosti jejich povrchu. 

 

První kapitola diplomové práce charakterizuje elektroodpad, který je tvořen kovy, 

plasty a ţáruvzdornými oxidy. V této části je také popsána legislativa v oblasti elektroodpadu 

EU a ČR. V kaţdé oblasti, jak v legislativě EU, tak i v legislativě ČR, jsou uvedeny platné 

zákony, vyhlášky, směrnice a nařízení vlády. V této kapitole jsou také uvedeny metody 

zpracování elektronického odpadu. Tyto metody se dají rozdělit na mechanické, 

hydrometalurgické a pyrometalurgické. Základním principem mechanických metod je 

separace odpadu na jednotlivé sloţky tedy na polymery a kovy, poté se provádí zmenšení 

velikosti vstupního materiálu. Mechanická demontáţ má obvykle tři kroky. Při prvním kroku 

se odstraňují částice, které obsahují nebezpečné látky, v druhém kroku se odstraňují části, 

které mohou být dále pouţity, aniţ by došlo k jejich rozbití nebo úpravě a třetím krokem 

mechanické demontáţe je získání znovupouţitelných částí jako náhradních dílů.  

Hydrometalurgické metody se provádějí mokrou cestou za pomocí vodných i nevodných 

roztoků. Jejich hlavní výhodou je dosaţení vyšší výtěţnosti a menších ztrát ušlechtilých kovů, 

neţ u pyrometalurgických metod. Z ekonomického hlediska pak niţší provozní náklady a 

spotřeba energie. Naopak nevýhodou je vznik silně zasolených odpadních vod, které je nutno 

regenerovat. Hlavní předností pyrometalurgických metod je schopnost zpracovávání všech 

forem OEEZ, avšak najdou se i nevýhody např. vznik odplynů (výparů) při hoření plastů a 

struska s obsahem těţkých kovů. 
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Třetí kapitola stručně popisuje teorii rozpouštění kovů. Je zde uveden princip 

samotného rozpouštění kovů ve vodných roztocích a Nernstova rovnice. Dále je zde popsáno 

louţení, coţ je získávání jedné nebo více sloţek z tuhého substrátu do kapalného výluhu. 

 

Ve čtvrté kapitole diplomové práce jsou rozepsány vlastnosti jednotlivých 

zkoumaných kovů a jejich schopnost rozpouštět se v kyselinách a zásadách. Jednotlivé 

popisky schopnosti rozpouštění kovů v kyselinách a zásadách jsou doplněny rovnicemi jejich 

rozpouštění. 

 

Další kapitola popisuje thiomočovinu pouţívanou v experimentální části, její 

vlastnosti, výrobu a pouţití. 

 

Poslední kapitola diplomové práce se věnuje experimentální části – rozpouštění mědi, 

niklu a ţeleza v roztocích thiomočoviny za normálních podmínek a při tlakovém louţení. 

Z výsledků získaných v experimentální části je patrné, ţe při louţení jednotlivých kusových 

vzorků nejvyšší mnoţství kovu přešlo do roztoku v případě louţení ţeleza a to při teplotě 80 

ºC. Naopak nejniţší hodnoty jsou patrné u louţení niklu při pokojové teplotě, tedy při 20 ºC. 

Pro zjištění, zda velikost samotného povrchu kovu ovlivňuje jeho rozpouštění a přechod do 

roztoku, bylo provedeno i louţení kovových pilin zkoumaných kovů. Z výsledků je patrné, ţe 

nejvyšší mnoţství kovu přešlo do roztoku v případě louţení ţeleza a to za teploty 50 ºC, 

naopak nejniţší mnoţství přešlo do roztoku opět v případě louţení ţeleza, tentokrát při teplotě 

80 ºC. Z těchto získaných výsledků lze usoudit, ţe při louţení kovových pilin bylo rozpuštěno 

větší mnoţství kovů do roztoku oproti louţení kusových vzorků kovů.  

 

V experimentální části se také provádělo tlakové louţení s cílem zjistit, zda stanovení 

jiných podmínek, především vyšší tlak a teplota, přispějí k vyššímu přechodu zkoumaných 

kovů do roztoku. Z výsledků chemické analýzy výluhů po tlakovém louţení zkoumaných 

kovů je patrné, ţe vyšší tlak i teplota nemá vliv na rozpouštění tří zkoumaných kovů. Hodnoty 

získané při tlakovém louţení jsou niţší neţ při louţení za normálních podmínek. Zajímavostí 

je chování ţeleza při tlakovém louţení. Při samostatném louţení ţeleza byly zjištěny hodnoty 

niţší neţ při tlakovém louţení společně s mědí a niklem.    
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Na základě provedené experimentální části lze konstatovat, ţe mnoţství rozpuštěného 

kovu není za stanovených podmínek vysoké, a proto pro rozpouštění mědi, niklu a ţeleza není 

thiomočovina výhodná. Je nutno uvést i fakt, ţe při rešerši dostupné literatury jsem se 

nesetkala s poznatky, které by objasnily chování těchto kovů v roztocích thiomočoviny a 

pokud by se tímto problémem ještě dále zabývalo, je potřeba provést řadu dalších pokusů.  
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9. SEZNAM ZKRATEK 

 

Ag stříbro 

Al hliník 

As arsen 

Au zlato 

AuCl3 chlorid zlatitý     

BAT Best Avaliable Techniques – nejlepší dostupné techniky 

CH4N2S thiomočovina, amid kyseliny thiokarbamidové 

Cu měď 

Cu2O oxid měďnatý  

CuCO3.Cu(OH)2 měděnka, uhličitan měďnatý 

ČR Česká republika    

EU Evropská unie 

Fe ţelezo 

Ga gallium 

Ge germanium 

H2O2 peroxid vodíku 

H2SO4 kyselina sírová 

Mo molybden 

Ni nikl 

[Ni(CO)4] tetrakarbonyl nikl 

NiO oxid nikelnatý 

PCB polychlorované bifenyly 

Pd palladium 

Pt platiny 

Si křemík 

Sn cín 

SO2 oxid siřičitý 

W watt 

W wolfram 

Zn zinek 
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