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Anotace  

 Diplomová práce se zabývá získáváním zinku a kobaltu z odpadu po louţení 

sfalerické rudy. Dokument obsahuje teoretický rozbor hydrometalurgických pochodů. 

Dále se věnuje popisu zinku a kobaltu, teoretickému úvodu k louţení, jak u nás tak ve 

světě. Praktická část se zabývá úpravou vzorků a následným louţením v 10 % a 20 % 

kyselině sírové a pro porovnání i v autoklávu. Diplomová práce je doplněna tabulkami a 

grafy. 
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v 10 % a 20 % kyselině sírové, louţící podmínky, výtěţnost 
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 The dissertation deals with zinc and cobalt extraction from refuse after sphalerite 

mineral leaching. The document contains theoretic analysis of hydrometallurgical 

processes. Further on it is concerned with zinc and cobalt description, theoretic 

introduction to leaching in the Czech Republic as well as in the world. Practical part deals 

with a sample preparation and subsequent leaching in 10 % and 20 % sulphuric acid and 

in autoclave as well because of the comparison. The dissertation deals is supplemented 

with tables and graphs. 
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 1 ÚVOD 

 Pro výrobu kovů jsou jednim ze zdrojů rudné suroviny. Ty se musí pomocí 

úpravnických procesů zpracovat do formy koncentrátu, který slouţí jako vstupní surovina 

pro výrobu jiţ konkrétního kovu. Výroba kovů můţe probíhat několika způsoby např. 

pyrometalurgicky, hydrometalurgicky. Po samotném převodu kovu do přijatelné čistoty 

následují rafinační pochody.  

 Jednim ze základních postupů výroby kovů jsou hydrometalurgické pochody. Ty 

jsou zaloţeny na louţení předupravené obohacené rudy, která je nejčastěji sulfatačně 

praţená pro zisk síranů, které jsou dobře rozpustné ve vhodných louţících činidlech. 

Produktem jsou dvě fáze, louţenec – pevný zbytek a výluh, který obsahuje pro nás 

zájmový kov. Z výluhu, pak celou řadou postupů získáme kov. Při relativně bohaté 

vstupní surovině se mnoţství kovů ještě objeví i v louţenci, který můţeme dále louţit 

pomocí louţicích činidel a získat, tak opět výluh a ochuzený odpadní louţenec. Z výluhu 

jiţ dříve popsanými postupy získáváme kovy.   

 Cílem diplomové práce je ověřit moţnost získání zinku a kobaltu z odpadu po 

louţení sfalefické rudy. Dílčím cílem je teoretický rozbor hydrometalurgických pochodů. 

Následuje popisu zinku a kobaltu, teoretický úvodu k louţení, jak u nás tak ve světě. 

Cílem praktické části je úprava vzorku, následné louţení sulfidického koncentrátu v 10 % 

a 20 % kyselině sírové a pro porovnání i v autoklávu. V závěru práce je zhodnoceno, za 

kterých podmínek je největší výtěţnost zinku a kobaltu z odpadu po louţení sulfidické 

rudy.  
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2  ZINEK A KOBALT – použití, výroba 

 2.1  Zinek - Zn 

 Zinek je měkký lehce tavitelný kov. Za normálních teplot je křehký. Kujný je 

v teplotním rozmezí od 100 do 150 °C, hustota zinku 

je 7140 kg.m
-3

 má pevnost v tahu aţ 120 MPa při 

60 % taţnosti a teplotu tání 419 °C. Je velmi 

korozivzdorný, vytváří tenknou vrstvu zásaditého 

uhličitanu zinečnatého, který jej před další korozi 

dokonale chrání. Nejškodlivější nečistotou zinku je 

cín [1]. Při teplotách nad 210 °C se opět stává 

křehkým a za vysokých teplot je znovu měkký a 

kujný. Vede elektrický proud a má vysoký redukční 

potenciál. Ve sloučeninách se vyskytuje ve stavu Zn
2+

. Na 

 Zinek se vyrábí z řady zinkových koncentrátů pyrometalurgickými a 

hydrometalurgickými pochody. Pouţívají se kombinací praţení, louţení, elektrolýzy a 

destilace. Některé koncentráty obsahují vysoké podíly olova, které se také získává. Zinek 

se často přidruţuje ke kadmiu a zinkové koncentráty jsou pak zdrojem i tohoto kovu. 

Zinkové  koncentráty nyní pokrývají méně neţ 25 % poţadavků na rafinaci v EU a deficit 

se nahrazuje rostoucími dovozy. V současné době vzrůstá kapacita důlní těţby v Severní 

Americe, Austrálii a v některých zemích Jíţní Ameriky. Na obrázku 1 je minerál Sfalerit 

(ZnS), který patří mezi primární zdroje zinku.  

 Sekundární suroviny, jako jsou odpady z galvanizace (pozinkování), popely, stěry, 

kaly, prach ze spalin oceláren a ze zpracování mosazi, jsou také zdrojem zinku. 

Recyklace zinku a výrobků s obsahem zinku je klíčovým problémem průmyslu.  

2.1.1 Použití zinku 

 Zinek je po ţeleze, mědi a hliníku čtvrtým průmyslově nejvíce vyráběným kovem. 

Elementární zinek nachází významné uplatnění (aţ 40 % produkce) jako antikorozní 

Obr.  1  Sfalerit [2] 
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ochranný materiál především pro ţelezo a jeho slitiny (pozinkovaný plech). Také se 

velmi často pouţívá pro výrobu odlitků. Někdy se vyrábějí také kovové součástky, které 

jsou dobře odolné vůči atmosférickým vlivům, ale nesnášejí výrazné mechanické 

namáhání, protoţe zinek je mechanicky velmi málo odolný. Jako příklad můţeme uvést 

některé části motorových karburátorů, kovové ozdoby, okenní kliky apod. Významné 

místo patří zinku ve výrobě galvanických elektrických článků (suchých článků např. 

v kombinací s uhlíkem). V dnešní době je však nahrazeno jinými kovy [3].   

2.1.2 Výroba zinku 

 Většina zinku se ve světě vyrábí pyrometalurgicky, jednak redukcí vypraţených 

zinkových koncentrátů a jednak redukcí olověno – zinkových aglomerátu v šachtových 

pecích. Mnohem víc se však prosazuje hydrometalurgický postup, ukončený 

elektrolýzou.  

 Abychom mohli zinek převést na sloučeninu, která je dobře rozpustná v kyselině 

sírové, praţí se sulfidický zinkový koncentrát v oxidační atmosféře. Sulfid zinečnatý 

přejde na oxid zinečnatý. Na obrázku 2 je znázorněno technologické schéma výroby 

zinku. 
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Obr.  2  Technologická schéma výroby zinku [4] 

  

 Loužení 

 Praţenec se louţí v roztoku kyseliny sírové minimálně ve dvou stupních. Čerstvý 

praţenec se v prvním stupní louţí výluhem z druhého sutpně. Tak můţeme docílit sníţení 

pH roztoku. Výluh postupuje na další operační zpracování. Louţenec se v dalším stupni 

louţení, louţí roztokem kyseliny sírové, čimţ se z něj vyluhují poslední zbytky zinku. 

Obsaţené olova se nerozpouští, zůstává v louţenci ve formě síranu. Výluh se odděluje od 

louţence filtrací a pouţívá se jako louţící roztok v prvním stupni louţení. Louţenec se 

omyje a dává se na odval.  
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Obr.  3 Kobalt [5] 

 

 Rafinace výluhu 

 Samotný výluh, kromě síranu zinečnatého obsahuje celou řadu kovů jako např. 

sírany ţeleza, mědí, kadmi, kobaltu a jiných. Týto příměsí mohou ovlivnit elektrolytické 

sráţení zinku a proto se musí z elektrolytu odstranit.  

 Arsen, antimon a ţelezo se odstraňuje jiţ při neutralizačním louţení v prvním 

stupni. 

 Měď a kamium se vysráţí cementací zinkovým prachem a nakonec kobalt se 

odstraňuje přidáním xantogenátu draselného za vzniku xantogenátu kobaltu a zinku. 

Dokonalé odstranění kobaltu je při pH = 5,5 – 5,6.  

  

 Elektrolytické vyloučení zinku 

 Roztok síranu zinečnatého, zbavený příměsí se zpracovává elektrolýzou. Katody 

jsou z hliníkových plechů a anody z olova. Na katodě se vylučuje zinek a na na anodě se 

uvolňuje kyslík. Tyto pochody můţeme vyjádřit pomocí reakce 1  [4]:  

 ZnSO4 + H2O = Zn + H2SO4 + ½ O2               (1) 

  

2.2  Kobalt - Co 

Kobalt má atomové číslo 27 a leţí mezi ţelezem a niklem v periodické tabulce. 

Jeho hustota je 8,8 g.cm
-3

, podobná niklu. Také jeho 

součinitel tepelné roztaţnosti a teplota tání leţí mezi 

ţelezem a niklem. Při teplotách 417 °C kobalt vykazuje 

hexagonální mříţku, pak aţ do tavení při 1493 °C má 

kobalt kubickou plošně centrovanou mříţku. Modul 

pruţnosti kobaltu v tahu je 210 GPa, v talku 183 GPa. 

Kobalt je leský, šedý, velmi tvrdý a pevný kov. Na 

vzduchu i ve vodě je stálý. Dobře se rozpouští ve zředěné 

kyselině dusičné, v koncentrované kyselině dusičné se nerozpouští. Na obrázku 3 je 
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kobalt.  V ostatních silných kyselinách se rozpouští velmi pomalu za vzniku vodíku. Za 

vysokých teplot se slučuje s řadou prvků.  

 V přírodě nejsou známa naleziště rud s převaţujícím mnoţstvím kobaltu. Ten 

vţdy pouze doprovází niklové rudy a nalezneme jej i jako doprovodný prvek 

v sulfidických rudách mědi nebo olova. Nejdůleţitější nerosty kobaltu jsou smaltin 

(CoAs3), lineit  ((Co, Ni)3S4) a kobaltin (CoAsS).  V ryzím stavu je moţné nalézt kobalt 

v mnoţství 0,5 – 2,5 % v ţelezných meteoritech. Omezený výskyt kobaltu a sloţitý 

způsob výroby, který závisí na chemickém sloţení dané horniny, se pak odráţí na vysoké 

ceně tohoto kovu. Největší zásoby rud s významným podílem kobaltu jsou v Rusku, 

Číně, Austrálii, Demokratické republice Kongo, Zambii a Zaire [6].   

2.2.1 Použití kobaltu 

 Kovový kobalt se vyuţívá k legování oceli (zlepšuje řezné vlastnosti, zvyšuje 

magnetičnost a v menší míře i pevnost oceli) a k výrobě slitin, práškový kobalt je součastí 

slinutých karbidů. Sloučeniny kobaltu se pouţívají při výrobě smaltů, barviv a ve 

sklářském a keramickém průmyslu nebo také jako zdroj γ záření. Řada sloučenin kobaltu 

nalézá uplatnění jako analytická činidla a jako katalyzátory některých chemických reakcí 

[7]. 

2.2.2 Výroba kobaltu 

 Při výrobě kobaltu je velký problém rozlišit zda se jedná o pyrometalurgické a 

nebo hydrometalurgické zpracování, neboť ţárově získané poloprodukty se zpracovávají 

vţdy jen mokrým způsobem. Můţeme pracovat, ale i pouze hydrometalurgickými 

metodami, při nichţ se ruda a koncentrát přímo louţí. Pouţití hydrometalurgického 

postupu pro výrobu kobaltu zobrazeného na obrázku 4.  
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     Obr.  4  Výroba kobaltu [8] 

 

 Zde se zpracovává sírníková směs s kyslíkově měďnatokobaltovou rudou. 

Sírníková část rudy se po sulfatačním praţení ve fluidizační peci smísí s kyslíkovou a 

louţí se vratným elektrolytem po elektrolytickém získávání mědi. Roztoky, které jsou jiţ 

odměděny  obsahují pouze kobalt a doprovodné prvky, jako ţelezo, hliník, zinek a malé 

mnoţství mědi. Nejprve se zbavujeme těchto prvků, pomocí vápenného mléka. Po filtraci 

s větším mnoţstvím vápenného mléka se vysráţí hydroxid kobaltnatý spolu se síranem 

vápenatým. Takto vysráţená směs se dávkuje do cirkulujícího síranového elektrolytu, 

síran vápenatý zůstává nerozpuštěn a z čistého roztoku síranu kobaltnatého se vylučuje 

elektrolyticky kobalt při pouţití nerozpustných anod. Do katod se většinou dostává zinek  

a proto se musí přetavovat a rafinovat v elektrických pecích. Poté se uţ odlévá 

granulovaný kobalt [8].  
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3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SÍRANOVÝCH 

RUD 

 Získávání kovu z rud pomocí hydrometalurgických procesů probíhá při relativně 

nízkách teplotách přiblíţně do 200 °C. Pokud proces probíhá do teplot 100 °C a 

celkovém tlaku 0,1 MPa, mluvíme o louţení za normálních podmínek. Pokud proces, ale 

probíhá za zvýšených teplot, automaticky vyţaduje i zvýšení celkového tlaku. Potom 

proces probíhá v tlakovém reaktoru – autoklav a hovoříme o tlakovém louţení.  

 Sulfidy jsou sloučeniny aniontu S
2-

 s kovy (jednim nebo více). Do skupiny sulfidů 

řadíme i takové minerály, kde je síra zčásti nebo úplně zastoupena arsenem, selenem, 

telurem, zřídka téţ antimonem a bismutem. Chemické vazby v sulfidech jsou převáţně 

kovalentní nebo kovové, často smíšené. Většina sulfidů má kovový lesk. Na rozdíl od 

kovů nejsou většinou kujné, ale jsou křehké. Sulfidy obecně vykazují vysokou hustotu.  

 Sulfidy mají velký ekonomický význam jako hlavní suroviny velkého počtu kovů. 

Geneze sulfidů je spojena především s hydrotermálním procesem (ţílná a metasomatická 

loţiska). Běţně se dělí na sulfidy kovů (sloučeniny kovového prvku se sírou) a sulfosoli 

(sloučenina kovu a polokovu typu arsen nebo cín se sírou). Dnes je častěji pouţívána 

přirozenější krystalochemická klasifikace sulfidů, ve které vyčleňujeme následující 

skupiny: 

 sulfidy s tetraedrickou strukturou 

 sulfidy s oktaedrickou strukturou 

 kombinované tetraedrické a oktaedrické struktury sulfidů 

 struktury sulfidů s jiným uspořádáním 

 sulfidy s komplexními strukturami  

Struktury sulfidů si můţeme představit jako přibliţně nejtěsnější uspořádání velkých 

aniontů síry a vzniklé dutiny aniontového skeletu jsou obsazovány kationty (kovy) [9]. 

 Sfalerit tvoří velmi pěkné krystaly, pro které jsou typické dvojčatné srůsty, 

defomace a vyklenuté plochy. Někdy jde u sfaleritu pozorovat zapuklé úhly vyvolané 

dvojčatným srůstem. Štěpné plochy se zdají být zásluhou polysyntetických 
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mnohočetných srůstů. Sfalerit se dále nachází kusový, v lamelárních, hrubě aţ 

jemnoznných, vzácněji paprsčitých agregátech, objevuje se i jako celistvá, horninová 

masa. Miskovité a krustovité odrůdy se stávají většinou ze směsi sfaleritu a wurtzitu. 

Barvy se odlišují podle obsahu různých příměsí (čistý sfalerit je bezbarvý, v přírodě se 

ovšem vyskytuje vţdy s přímesí síranu ţelezitého a stopami síranu kademnatého a síranu 

manganatého; malý obsah ţeleza zbarvuje sfalerit ţlutě nebo hnědě aţ červeně; velký 

obsah ţeleza zbarvuje sfalerit tmavě zeleně aţ červeně – marmatit) [10]. Na obrázku 5 je 

strukturu sfaleritu. 

 

 
Obr. 5 Struktura sfaleritu – atomy zinku jsou v tetraedrické koordinaci s atomy 

síry a naopak [11] 
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4 TEORETICKÝ ÚVOD K LOUŽENÍ 

 Louţení je selektivní získávání jedné nebo více sloţek z pevného koncentrátu 

(rudy) do kapalného výluhu. Z fyzikálně-chemického hlediska je to heterogenní proces, 

kterého se zúčastňují nejméně dvě fáze: tuhá (s) a kapalná (l) [12]. Důleţitým činitelem, 

který ovlivňuje průběh louţení, je poměr kapalné a tuhé („pevné“) fáze, označený jako 

K : P rmutu, tj. poměr louţicího roztoku a rudy. Aby se získala co největší koncentrace 

kovu ve výluhu, měl by být poměr K : P co nejmenší. Se stoupající koncentrací se 

vyluhování zhoršuje, takţe v kaţdém jednotlivém případě musí být největší koncentrace 

výluhu [8].  

 

4.1 Loužení sulfidů 

 Louţení sulfidické rudy pomocí kyslík jako oxidační činidlo se pouţívá při 

výrobě těţkých neţelezných kovů např. mědi, zinku, niklu a kobaltu. V závislosti na 

teplotě a pH probíhá louţení za vzniku elementární síry nebo iontu (SO4)
2-

. Při teplotách 

do 120 °C v kyselém prostředí probíhá louţení za vzniku pouze elementární síry, protoţe 

reakce 2 

 S
0
 + 1,5O2 + H2O = H2SO4                    (2) 

při niţší teplotě probíhá pomalu. 

Heterogenní proces louţení sulfidů za účasti kyslíku se skládá z několika stádií:  

- rozpuštění kyslíku ve vodné fázi 

- difuze rozpuštěného kyslíku k povrchu reakce vnější difuzní vrstvou a vrstvou 

produktů reakce (pokud při reakci vznikají) 

- chemická reakce sulfidu s kyslíkem na povrchu tuhé fáze 

- zpětná difuze produktů reakce do objemu roztoku [12] 
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4.1.1 Chemické loužení mechanicky aktivovaných sulfidů 

 Rozhodujícím stupněm při hydrometalurgických zpracování sulfidů je převod 

uţitkové sloţky do roztoku -  louţení. Průběh louţení mohou ovlivnit dva způsoby, a to: 

1. volba louţícího činidla a podmínky jeho aplikace 

2. vhodnou předúpravou sulfidických rud 

 Z hlediska předúpravy je důleţitá mechanická aktivace, která zvětšením reakčního 

povrchu můţe způsobit urychlení louţícího procesu u většiny sulfidických rud. Zvýšení 

reakční schopnosti mechanicky aktivované tuhé látky spočívá ve sníţení aktivační 

energie louţení v důsledku uvolnění vazeb v její struktůře. Tím se sníţí i energetický 

rozdíl mezi výchozí látkou a konečným produktem. Pro louţení neaktivované látky 

můţeme Arheniovu rovnici zapsat ve tvaru rovnice 3 

 k = Z.e
-E/RT [s-1]                 (3) 

přičemţ pro pokles aktivační energie ΔE
*
 platí rovnice 4 

 ΔE
*
 = E - E

* [kJ.mol
-1]                (4) 

kde k   je rychlostní konstanta louţení neaktivovaného vzorku [s-1] 

 Z -  předexponenciální faktor [s-1] 

 R -  plynová konstanta [JK
-1.

mol
-1] 

 T -  absolutní teplota [K] 

 E resp. E
*
 -  zdánlivá aktivační energie neaktivovaného resp. aktivovaného vzorku 

[kJ.mol
-1] 

 Pro mechanicky aktivované látky můţeme psát rovnici 5 

 k
*
 = Z.e

-E*/RT [s-1]                    (5) 

kde     k
*
  je rychlostní konstanta louţení mechanicky aktivovaného vzorku [s-1]   

 Po dosazení za E
*
 ze vztahu 4 dostaneme rovnici 6 

 k
*
 = Z.e

(ΔE*-E)/RT
 = Z.e

ΔE*/RT
.e

-E/RT
 = k.e

 ΔE*/RT
    [s-1]               (6) 

takţe ΔE
*> 0, je ΔE

*
/RT > 1 a z toho vyplývá  
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 k
* > k 

 Princip mechanická aktivace vede ke sníţení aktivační energie a zvýšení rychlosti 

louţení. Toto konstatování jednoznačně platí pro reakce, kde krokem určujeme rychlost 

chemické reakce.  

4.1.2    Loužení v oxidačním prostředí 

 I kdyţ některé jednoduché sulfidy neţelezných kovů jsou částečně rozpustné v  

kyselinách, účinné louţení vyţaduje přítomnost oxidačních činidel. V poslední době se 

aplikuje také ozón a činidla peroxidového typu, např. peroxid vodíku.  

 Louţení sulfidů MeS v přítomnosti oxidačních činidel můţeme zjednodušeně 

vyjádřit rovnicemi 7, 8 

MeS  +  2Fe
3+

  → Me
2+

  +  S
0
  +  2Fe

2+
,              (7) 

MeS  +  O2  +  4H
+
 → Me

2+
  +  S

0
  +  2H2O.              (8) 

 Forma vzniklých sírných produktů závisí na pH a teplotě:  

1. při pH < 2 a T < 160 °C vzniká elementární síra 

2. při pH > 2 vznikají sírany 

3. při T > 160 °C má tendenci úplné oxidace síry na sulfáty 

4.1.3 Loužení sulfidů zinku  

 Příklad louţení sfaleritu při pouţití oxidačního činidla peroxidu vodíku podle 

Lotense. Převod zinku do výluhu probíhal podle rovnice 9 

ZnS → Zn
2+

  +  S
0
  +  2e

-
,                  (9) 

přičemţ se současně v menším rozsahu tvořil i sulfát podle rovnice 10 

ZnS  +  4H2O → Zn
2+

  +  SO4  +  8H
+
  +  8e.            (10) 
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Závislost výtěţnosti zinku do výluhu od času louţení je na obrázku 6.  

 

Obr  6  Vliv času louţení tL na výtěţnost zinku do výluhu εZn při louţení ZnS peroxidem 

vodíku. Čas mechanické aktivace: 1 – 0 min, 2 – 7,5 min, 3 – 15 min,  4 - 60 min, 5 – 150 

min, 6 – 240 min [13] 

 

 Z předchozích závislostí vyplývá, ţe pro sfalerit mechanicky aktivovaný v čase 

7,5 – 60 min je moţno dosáhnout 120 minutovým louţením ve 4 % peroxidu, při 

laboratorní teplotě a atmosférickém tlaku docílit výtěţnost 65 – 100 % zinku do výluhu 

(křivka 2-6). Pro neaktivovaný vzorek (křivka 1) byla maximální hodnota výtěţnosti 

zinku 17 %. Při analýze se nezjistilo přitomnost ţeleza, to znamená, ţe louţení zinku 

probíhalo selektivně. Lotens zjistil ve výluhu výskut 54 – 60 % elementární síry. 

Výtěţnost zinku do výluhu se s časem mechanické aktivace zvyšuje.  

 Li Ximing a kolegové studovali louţení sfaleritu v kyselém prostředí ţelezitých 

iontů. Minerál se aktivoval mletím v attritoru. Čínští autoři zjistili, ţe i pro tento způsob 

aktivace se efekt poklesu velikosti částic a nárustu defektnosti sulfidů zinečnatého 

projevuje ve značném urychlení louţení [13].  
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Obr. 7 Granule aktivního uhlí [16] 

4.2 Zpracování výluhu 

 Sráţení kovů nebo jejich sloučenin z roztoku představuje jednu z hlavních operací 

v hydrometalurgickém zpracování surovin určující celkovou úspěšnost procesu. 

V současné praxi se pouţívají rozličné způsoby sráţení kovů a jejich sloučenin. Výběr 

nejúspornějších metod, na které je třeba se v jednotlivých případech zaměřit, je mnoho a 

jejich výběr ovlivňuje např. charakter výchozí suroviny, přítomnost zdroje zásobování 

elektrickým proudem a cena elektrické energie, sloţení roztoků získaných při louţení, 

cena činidel, jakost (čistota) konečného produktu [2].  

 4.2.1 Adsorpční procesy 

 Adsorpční procesy vyuţívají schopnosti určitých látek zachytávat ionty nebo 

molekuly, zvláště z tekutin. Máme celou řadu absorbantů, jejichţ základním znakem je 

velký specifický povrch [14]. Některé z těchto látek se 

vyuţívají při číštění plynů nebo organických kapalin, 

v hydrometalurgii je nejdůleţitějším adsorbentem aktivní 

uhlí nebo uhlí [15]. 

 Aktivní uhlí je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo 

kokosových ořechů. Aktivní uhlí má pórovitou strukturu a 

velký vnitřní povrch (400 – 1500 m
2
/g). Můţe adsorbovat 

široké spektrum látek, tzn. látky jsou poutány 

k vnitřnímu povrchu a toto se označuje jako 

adsorpce [16]. Většinou se aktivní uhlí pouţívá při separaci a zkoncentrování zlata a 

stříbra z kyanidových louţících lázní. Mohou se také vyuţívat při získávání ušlechtilých 

kovů a při rafinaci výluhů, zejména k odstranění organických sloučenin. Na obrázku 7 

jsou granule aktivního uhlí.   

 Velké mnoţství práškového aktivního uhlí se pouţívá v Rusku, pro čerpání 

zbytkových flotačních činidel z recyklované vody, aby bylo docíleno efektivní selektivní 

separace minerálů s podobnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Byla zde 

navrţena metoda pro regeneraci aktivního uhlí a to metodou tepelné reakce, kde 

regenerované aktivní uhlí bylo vloţeno do bubnové pece s vnějším elektrickým 
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vytápěním. V této peci byl mlýn, ve kterém byl model EPV – 300, který  měl propustnost 

aktivního uhlí 50 aţ 120 kg/hod. Pouţitím tohoto modelu bylo docíleno obnovení 

vlastností aktivního uhlí aţ na 97 %, kde práškové aktivní uhlí, které bylo pouţito při 

čistění vody se po regeneraci změnilo na granulované aktivní uhlí [17].  

 4.2.2  Cementační srážení  

 Cementace je jeden z nejstarších hydrometalurgických procesů. K vyloučení 

(redukcí) ušlechtilého kovu dochází na povrchu obětovaného méně ušlechtilého kovu, 

který se oxiduje. Nejstarší známé pouţití spadá do staré Číny. Staří Číňané pouţívali 

kovové ţelezo k získávání mědi z kyselých důlních vod [5].  

 Cementace se rozšířila v 16. Století v pohoří Harz v Německu a v dolech na Rio 

Tinto ve Španělsku při louţení sulfidických rud obsahujících měď. Hromady sulfidických 

rud obsahujících měď byly ponechány na pospas působení deště a vzduchu a 

shromaţďován v nádraţích a byla z něj vylučována (cementována) měď pomocí 

ţelezného šrotu. Pojmenování cementace pochází ze španělského slova „cementación“, 

které znamená sráţení [18].  

 Kdyţ ponoříme jakýkoliv kov, např. zinek, do roztoku jeho solí, přejde do roztoku 

ve formě iontů.  

 Mezi elektrodou a roztokem vznikne rozdíl potenciálů. Snaha kovu vysílat do 

roztoku své ionty se nazývá elektrolytický rozpouštěcí tlak. Při rozpouštění kovů 

přecházejí do roztoku jen kladné ionty a samotná elektroda se nabíjí záporně. V blízkosti 

elektrody se roztok nabíjí kladně a kladný náboj je elektrostaticky přitahován k záporně  

nabité elektrodě. Názorná ukázka na obrázku 8.  
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Zn0 → Zn 2+ + 2e- 

 
Obr. 8 Schéma vytvoření elektrické dvojvrstvy v okolí zinkové destičky [18] 

 

  

 Tlak kladných iontů přitahovaných k elektrodě je osmotický tlak. Proto se ionty 

kovu nemohou velmi vzdálit od elektrody  a v nejbliţším okolí elektrody vytvoří roztok 

dvojitou vrstvou (záporně nabitou elektrodu a kladně nabitý roztok). Dvojitá vrstva 

překáţí dalšímu přechodu iontů kovu do roztoku a nastává rovnováha rozdílu 

elektrolytického rozpouštěcího tlaku a osmotického tlaku.  

 Pokud je rozpuštěcí tlak elektrody větší neţ osmotický tlak iontů, bude mít 

elektroda záporný potenciál, při opačném poměru bude mít kladný potenciál. Pokud se 

rozpuštěcí tlak elektrody rovná osmotickému tlaku jeho iontů, potom se bude potenciál 

kovu, vzhledem k jeho roztoku, rovnat nule. Tento potenciál se nazývá normálový nebo 

standardní potenciál φ0. 

 Zinková elektroda ponořená do roztoku svojí soli má vzhledem k potenciálu 

vodíku záporný potenciál, měděná elektroda má kladný potenciál. Tímto způsobem se 

rozlišují elektronegativní a elektropozitivní kovy. Tento jev si vysvětlujeme takto: Zinek 

je kov, který má relativně labilně vázané elektrody, které se ve styku s roztokem 

elektrolytu lehce ztrácí a přecházejí v iontové formě do roztoku.   
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 Kvalifikujeme ho jako méně ušlechtilý kov. Kovy s větší přitaţlivostí k vazbě 

elektronů, např. měď, přicházejí do roztoku hůře. V tabulce 1 jsou uvedeny některé 

elektrické potenciály vybraných kovů [2].  

Tab. 1  Elektrodové potenciály některých kovů při teplotě 25°C Pt/H/H+ elektrodě  

Elektroda 

Me
0
/Me

+ 

Reakce na elektrodě Potenciál 

(V) 

Li/Li
+ Li → Li

+ 
+ e -2,959 

Na/Na
+ Na → Na

+ 
+ e -2,718 

Al/Al
3+ Al → Al

3+ 
+ 3e -1,330 

Mn/Mn
2+ Mn → Mn

2+ 
+ 2e -1,100 

Zn/Zn
2+ Zn → Zn

2+ 
+ 2e -0,762 

Fe/Fe
2+ Fe → Fe

2+ 
+ 2e -0,441 

Cd/Cd
2+ Cd → Cd

2+ 
+ 2e -0,401 

Co/Co
2+ Co → Co

2+ 
+ 2e -0,290 

Ni/Ni
2+ Ni → Ni

2+ 
+ 2e -0,231 

Sn/Sn
2+ Sn → Sn

2+ 
+ 2e -0,136 

Pb/Pb
2+ Pb → Pb

2+ 
+ 2e -0,122 

Pt/H/H
+ 1/2 H2 → H

+
 + e 0,000 

Cu/Cu
2+ Cu → Cu

2+ 
+ 2e 0,344 

Cu/Cu
+ Cu → Cu

+ 
+ e 0,51 

Ag/Ag
+ Ag → Ag

+ 
+ e 0,798 

Au/Au
+ Au→ Au

+ 
+ e 1,5 

 

4.2.3    Elektrolýza 

 Elektrolýza patří mezi elektrochemické procesy a pouţívá se při získávání kovů 

z roztoků po louţení rud – elektrolytické srážení a na získávání čistých kovů ze 

surových kovů – elektrolytická rafinace.  

 Mezi oběma procesy jsou důleţité tyto rozdíly: 

 Elektrolytická rafinace se provádí s rozpustnými anodami, které se rozpuštějí 

působením proudu. Katody jsou při elektrolytickém sráţení nerozpustné a jsou určeny 

pouze pro přenášení proudu v elektorlytu a na vybíjení kationtů.  
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 Při elektrolytické rafinaci má elektrolyt téměř stejné sloţení. Při elektorlytickém 

sráţení je elektrolyt ochuzen o ionty sráţeného kovu, coţ si vynucuje kontinuální 

přidávání čerstvého roztoku pro udrţení stálého sloţení elektolytu.  

 Při elektrické rafinaci se přenášejí kationty kovu proudem od anody ke katodě. Velká 

část energie se vynakládá na překonání odporu elektrolytu. Energie vynaloţená na 

rozpouštění kovů na anodě se kompenzuje energií, kterou uvolňují kationty, které se 

na anodě sráţejí. Při elektrolytickém sráţení se energie spotřebuje na rozloţení solí 

těţkého kovu a je v porovnání s rafinací vysoká.  

 V průběhu elektrolytického sráţení se na elektrodách tvoří plyny, které vyvolají 

chemickou polarizaci s obrácenou elektromotorickou silou. Na její překonání je třeba 

větší mnoţství energie.  

 Při elektrolytickém sráţení se obvykle pracuje s méně čistými roztoky, neţ při 

elektrolytické rafinaci. Coţ vyvolává korozi a zpětné rozpuštění katodové usazeniny a 

dále se sniţuje výtěţek na jednotku proudu a energie.  

 Tato metoda má velký význam v metalurgii mědi, zinku, kadmia a manganu, 

protoţe zaručuje získávání kovu nejvyšší čistoty.  

 Podstatou elektrolýzy jsou dva Faradayovy zákony: 

 První Faradayoův zákon je hmotnost látky m vyloučené při elektrolýze z roztoku 

na elektrodě přímo úměrná součinu intenzity elektrického proudu I a délce trvání t. Jak je 

znázorněno v rovnici 11.  

  tIAm ..  [g]               (11) 

  kde   m je hmotnost látky [g] 

       A – elektrochemický ekvivalent [Kg.C
-1

] 

      I – elektrický proud [A] 

   t – čas [s] 
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 Druhý Faradayoův zákon je mnoţství látky vyloučené na elektrodách při 

průchodu stejného mnoţství elektrického proudu různými elektrolyty úměrné 

ekvivalentu hmotnosti těchto látek. Jak je znázorněno v rovnici 12 [2].  

 

 
zF

M
A m

.
  [Kg.C

-1
]              (12) 

  kde  A je elektrochemický ekvivalent [Kg.C
-1

] 

  Mm – molární hmotnost [g.mol
-1

] 

  F – Faradayova konstanta [F = 9,6485×10
4
 C.mol

−1
] 

  z – počet elektronů [1] 

 4.2.4 Měniče iontů 

 Měniče iontů (ionexy) jsou nerozpustné vysokomolekulární látky, které mají 

schopnost zachycovat ionty z roztoků elektrolytů. Podle toho, zda vyměňují kationty 

nebo anionty, označují se jako měniče kationtů neboli katexy nebo měniče aniontů – 

anexy. Podle sloţení jsou to většinou syntetické pryskyřice na bázi fenolformaldehydu, 

styrénu apod. Vyrábějí se v podobě zrnek nebo kuliček (velikost řádově mm aţ setiny 

mm) bílé, ţluté, hnědé aţ černé barvy. Vyrábějí se i tak zvané ionexové membrány. Jsou 

to tenké pórovité přepáţky z pryskyřice stejného druhu jako je v zrnech, která mají velmi 

jemně dispergovány aktivní skupiny, umoţňují průchod iontů jen jednoho druhu.  

 Pouţívají se v různých odvětvích průmyslu, k úpravě a čištění vody, k oddělování 

aminokyselin a bílkovin, při získávání alkaloidů, v lékařství atd. V hydrometalurgii lze 

ionexů pouţít ke koncentraci kovů v roztoku, k odstranění a dělení směsí kovů 

v roztocích. Zvláštní skupinu tvoří selektivní měniče, které mají vhodné skupiny tvořící 

s určitým prvkem komplexní vazbu a zachycují z roztoků jen tento určitý prvek.  

 S měniči se pracuje tak, ţe se jimi plní kolony a vrstvou měniče se nechá protékat 

roztok. Před vlastní prací se ionex promývá vodou, nechá bobtnat, a pak se uvádí prolitím 

příslušného roztoku do tzv. cyklu, coţ znamená, ţe aktivní skupina obohacuje ion, který 

lze vyměnit za jiný. Pokud katex obsahuje pouze vodíkové ionty, říkáme, ţe je ve 
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Kr = 

vodíkovém cyklu – cyklu H, nahradí-li se sodíkovými ionty, je v cyklu Na. Podobně je 

tomu u anexu, kde můţe být v cyklu OH nebo cyklu Cl.  

 Na připravený měnič ve vodíkovém cyklu se přivádí roztok, nastane výměna 

vodíkového iontu za jiný prvek např. nikl, který se váţe na pryskyřici a z kolony vytéká 

uvolněná kyselina sírová. Reakce probíhá do úplného vyčerpání kapacity měniče. 

Obvykle jiţ o něco dříve dojde k tzv. průniku, coţ je zachycování iontů ve výtoku 

z kolony. To znamená, ţe musíme převést roztok na novou kolonu. Po nasycení měniče 

se kolona promyje vodou a zachycený kov se vytěsní nejčastěji kyselinou [8].  

 

4.2.5 Extrakce 

 Jedna z metod extrakce je extrakce kapaliny kapalinou. Podstatou této metody je 

převést ionty určitého kovu stykem do jiné nemísící se kapaliny a oddělit tento kov od 

ostatních kovů v roztoku.  

 Vodný roztok solí kovů se přivede do těsného styku s organickým rozpouštědlem, 

který se nemísí s vodou. Toto rozpouštědlo přebírá kovy z roztoku v podobě komplexních 

sloučenin. Účinnost rozdělení charakterizuje součinitel rozdělení Kr podle rovnice 13: 

koncentrace v organické fázi 

koncentrace ve vodné fázi 

 

 Účinně se oddělí kov od ostatních kovů tehdy, má-li aspoň dvakrát aţ třikrát větší 

součinitel rozdělení neţ ostatní kovy. Poměr objemu organického a vodného rozpuštědla 

musí být větší neţ 
rK

1
. S tím souvisí poţadavek, aby součinitel rozdělení příslušného 

kovu byl dostatečně velký, nejméně 0,3 aţ 0,5 jinak by se příliš zvětšilo mnoţství 

organického rozpouštědla.  

 Při extrakci kapalinou se dobře oddělují některé sloučeniny kovů při vysoké 

výtěţnosti. Další výhodou jsou, ţe se pracuje bez pouţití tepla. Technologie a zařízení je 

jednoduché, vhodné pro zavádění mechanizace a automatizace. Nevýhodou je velká 

spotřeba organických činidel, která jsou poměrně drahá, a koroze zařízení vznikající 

působením značně okyselených roztoků, které se pouţívají [8].  

   (13) 
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5 TERMODYNAMICKÁ STUDIA HETEROGENNÍCH 

SYSTÉMŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ 

 Termodynamické studie hydrometalurgických procesů spočívají ve výpočtu 

podmínek chemické rovnováhy mezi sloţkami. Ty mohou být v pevném, kapalném a 

nebo plynném stavu. Pro různé podmínky potřebujeme i různé druhy informací, které 

můţeme získat odlišným způsobem.  

Nejpouţivanější jsou 3 metody 

 diagramy oblasti stability sloţek systému 

 sloţkové diagramy 

 určování rovnováhy v koncentrovaných roztocích 

 Diagramy oblasti stability ukazují podmínky, ve kterých jsou sloţky systému 

v tuhém, kapalném a nebo plynném stavu. Systémy jsou jednoduchého typu Me – H2O, 

nebo komplexnejší, Me-S-H2O, atd.  

 

 5.1 Hydrometalurgické procesy 

 Hlavní podstatou hydrometalurgických postupů je vypírání jednoho nebo více 

uţitkových kovů ze surové rudy nebo rudy upravené tak, aby se zvětšila rozpustnost 

kovů, které chceme získat, popř. zmenšila rozpustnost neţádoučích sloţek, které by 

znečišťovaly roztoky.  

 Význam hydrometalurgie vzrostl při zpracování chudých a komplexních rud, 

které jsou dnes téměř jediným zdrojem surovin neţelezných kovů. Bylo by velmi 

nevýhodné zpracovávat pyrometalurgicky rudy s obsahem 1 aţ 2 % kovu, někdy i méně, 

a tavit 95 aţ 99 % hlušiny, která je v některých případech obtíţně tavitelná.  Příkladem 

můţe být zpracování chudých měděných rud. Je-li v rudě obsaţeno větší mnoţství 

uţitkového kovu jako rozpustná sloučenina, je hydrometalurgický způsob snadnější a 

někdy i jedinou moţností, jak získat čistý kov.  
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 Hydrometalurgie pouţívá převáţně chemických pracovních postupů, a hodí se 

proto dobře k oddělování kovů chemickou cestou, a tím ke zpracování komplexních rud 

obsahujících několik kovů. Nezabývá se však jen zpracování rud, ale i koncentrátů a 

různých meziproduktů ţárových postupů, jako mohou být slitiny některých kovů [8]. 

 Hlavní pochody při hydrometalurgické výrobě jsou : 

1. drcení a mletí surovin 

2. tepelná úprava surovin, kde patří sulfatační praţení, chloridační, oxidační, 

redukční, spékání s chemickými přísadami 

a) vytváření sloučenin rozpustných ve vodě 

b) vytváření sloučenin rozpustných v chemických činidlech 

c) převedení neţádoucích sloţek do nerozpustné formy 

3. vyluhování a promývání zbytků po výluhování 

4. oddělování kapalné a tuhé fáze 

5. chemické čištění výluhu 

6. získávání kovů z roztoků 
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Na obrázku 9 je schéma hydrometalurgického zpracování. 

 

               Obr. 9  Schéma hydrometalurgického zpracování [19] 

 

5.2 Teoretická podstata diagramu E – pH 

 Z E – pH diagramů vyplývají oblasti stability jednotlivých sloučenin v závislosti 

od podmínek pH a potenciálu. Pomocí těchto diagramů můţeme určit podmínky 

existence těchto sloučenin a tendenci jejich chování v hydtometalurgických procesech 

[17]. Určení hranic v diagramu E – pH má za následek vznik oblastí, ve kterých jsou 

určité sloučeniny a nebo termodynamické stabilní ionty. Např. v oblasti A v systému 

zinek - voda (obrázek 10), jsou stabilní ionty Zn
2+

. Pokud se nějaká jiná forma zinku 

dostane do podmínek vymezených touto oblasti, má tendenci přeměnit se na formu Zn
2+

, 

tj. např. kovový zinek a oxid zinečnatý mají tendenci rozpouštět se. Součásti tohoto typu 

diagramu jsou čáry, které vymezují termodynamickou stabilitu vody. Tyto čáry jsou 

určeny rovnicemi 14, 15: 
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 O2 + 4H
+
 + 4e = 2H2O            (14) 

 2H
+
 + 2e = H2             (15) 

 (nebo 2H2O + 2e = H2 + 2OH
-
) 

 

Obr. 10  E - pH diagram pro systém zinek-voda [15] 

(pro aktivitu iontů 10-3 mol.kg-1 při 25 °C) 

 

 Při zápornějším potenciálu (redukční), neţ je spodní hranice se voda rozkládá za 

vzniku vodíku, zatím co při kladném potenciálu (oxidační), neţ je horní hranice, má voda 

tendenci rozloţit se za vzniku kyslíku. Rozpouštění kovů je v podstatě elektrochemický 

děj, kdy potenciál pro rozpouštění zinku je zápornější neţ obě dvě uvedené hranice, 

z čehoţ vyplývá, ţe kaţdá z uvedených reakcíí můţe být katodickým procesem a 

podporovat anodické rozpouštění zinku [4].  

 

 5.3 Elektrochemická teorie loužení  

 Ze studie E – pH diagram vidíme, ţe se při rozpouštění odehrává i přenos 

elektronu z toho vyplývá, ţe rovnováha je v podstatě elektrochemická, a ţe rozpouštění je 

v podstatě anodickým procesem. Oxidační louţení můţeme tedy povaţovat za 

elektrochemický článek, ve kterém je anodický proces doplněný vhodným katodickým 
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procesem. Katodická reakce znamená redukci oxidovaných sloţek redoxního procesu, 

který má kladnější potenciál neţ anodický proces, aby reakce byla co nejúčinější, musí 

být rozdíl potenciálu nejméně 0,2 V.   

 Jednoelektronový redukční proces, který můţeme vidět na reakci 3 typu 

 Ox + e = Red.                (16) 

Nernstova rovnice je znázorněna rovnicí 17  

  )/ln( redox

O aa
zF

RT
EE    [V]            (17) 

kde  E je elektrický potenciál elektrody [V] 

 E
0
 – standartní elektronový potenciál [V] 

 R - plynová konstanta [R = 8,314 JK
-1.

mol
-1] 

 T – termodynamická teplota [K] 

 z – počet elektronů [1] 

 F – Faradayova konstanta [F = 96487 C.mol
-1] 

 aox/ared – aktivita oxidované a redukované sloţky [mol/l] 

pokud předpokládáme, ţe aox/ared = 100, potom  

  100ln
zF

RT
EE O     [V]            (18) 

 při 25 °C  VOEE O 118,   [V]            (19) 

 Při reakci klesá hodnota potenciálu aţ do ustáleného poměru aox/ared. Pokud 

redoxní systém zahrnuje vodíkové ionty, potenciál je závislý na pH. Např.: 

 O2 + 4H
+
 + 4e = 2H2O              (20) 

 ).ln( 4

2


HO

O aa
zF

RT
EE    [V]                  (21) 

 pH
F

RT
a

zF

RT
EE O

O 
2

ln  [V]            (22) 
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 Pro konstantní aktivitu kyslíku bude potenciál klesat se stoupajícím pH louţicího 

roztoku. Změna pH o jednotku znamená posun potenciálu o 0,059 V při 25 °C. Naopak 

vliv změny aktivity kyslíku je malý a změna o řád znamená nárust potenciálu o 0,015 V.  

 

5.4 Kinetika rozpuštění pevné látky 

 Na reakce heterogenního systému, který probíhá ve vodném roztoku to je ve 

vodivém prostředí, můţeme aplikovat uvedené předpoklady o zákonitosti. Souvisí s tím i 

aplikovaná Nernstova rovnice o přenosu hmoty ve vrstvě kapaliny přiléhající k tuhé látce, 

která je znázorněna rovnicí 23. 

 )( on ccS
D

Q 


  [mol]              (23) 

kde  Q je mnoţství látky rozpuštěné za jednotku času [mol] 

 D – difúzní koeficient [cm
2
/s] 

 δ – konstanta, úměrná koeficientu D [1] 

 S – povrch [m2] 

 cn – koncentrace nasyceného roztoku (při povrchu) [mg/l] 

 co – koncentrace v objemu roztoku [mg/l] 

 Podle Nernsta je hloubka δ tenké vrstvy kapaliny při povrchu tuhé látky, ve které 

probíhá přenos látky pomocí molekulární difúze v důsledku koncentračního gradientu.  

 Současná teorie vychází z představy, ţe neexistuje nepohyblivá vrstva při povrchu 

pevné látky. Přenos částic rozpuštěné látky je definován dvěmi současně probíhajícími 

procesy: 

1. molekulární difúze v důsledku koncentračního gradientu 

2. přenos látky tokem kapaliny (koncentrace) 

Oba procesy nazýváme konvektivní difúzi. Zjednodušeně si můţeme tuto difúzi 

představit podle schématu na obrázku 11.  
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Obr. 11  Zjednodušené schéma konvektivní difúze [15] 

 

Kde  I je roztok 

 II – louţící pevná látka 

 co a ca – koncentrace reagentu v objemu roztoku v bode a 

 v – rychlost roztoku 

 jmol a jkonv – tok molekulární difúze a konvektivní tok [4] 

 

Z činitelů, kteří určují rychlost rozpuštění rudných nerostů v hydrometalurgických 

procesech, jsou důleţité: 

 koncentrace rozpouštědla 

 koncentrace oxidačního činidla 

 teplota 

 podmínky míchání nebo dodávání čerstvého roztoku 

 poměr mezi krystalickou a koloidní částí rozemleté rudy 

 vztah mnoţství roztoku k mnoţství zpracovávané rudy 

 hmostnost rudy 
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 přítomnost hydrofobních látek v roztoku, které se adsobrují na narušeném povrchu  

 škodilivé příměsi v roztoku [20]  

 

5.5 Vliv pH a jeho podstata 

 Jako pH roztoku označujeme záporně dekadický logaritmus aktivity vodíkových 

iontů, který vidíme na rovnici 24 

 HapH log   [1]              (24) 

Molekula vody můţe být slabě disociovaná podle rovnice 25 

 H2O = H
+
 + OH

-
                (25) 

Rovnováha mezi molekulami a ionty charakterizuje disociační konstanta vody 

  
OH

OHH

a
a

aa
K

2


       [1]              (26) 

po dosazení koncentrací 

 
OH

OHH

a
c

cc
K

2


   [1]              (27) 

 Disociační stupeň vody je velmi malý, můţeme koncentraci a tedy i aktivitu 

nedisociované vody povaţovat za konstantu, coţ znamená, ţe disociace nemá na její 

hodnotu ţádný vliv. Součin Ka.a OH
2

 můţeme nahradit novou konstantou a to Kv. 

 Kv = aH + aOH
-
  [1]              (28) 

 Konstanta Kv je dána součinem aktivit vodíkových a hydroxidových iontů a 

nazývá se iontový součin vody.  Hodnota iontového součinu závisí na teplotě.  

 Rovnováţná konstanta, která je vyjádřená aktivitami závisí pouze na teplotě a ne 

na přímesi dalších látek. Iontový součin vody je tedy konstantní ne jen v čisté vodě, ale 

v kaţdém vodném roztoku kyselin, zásad a solí, v takovém případě platí 

aH ≠ aOH
-
, resp. cH ≠ cOH  
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  V čisté vodě platí: 

 Neutrální aH = aOH
-
, resp. cH = cOH

-
 

 Kyselý aH > aOH
-
, resp. cH > cOH

-
 

 Zásaditý aH < aOH
-
, resp. cH < cOH

-
 

 V čisté vodě, při teplotě 25 °C je pH = 7, v kyselém roztoku je pH < 7 a 

v zásaditém je pH > 7 [21]. 

 

5.6 Potenciál E a jeho podstata 

 Při vhodně navolených, určitých podmínkách můţe chemická reakce pracovat tak, 

ţe se přemění na elektrický proud, takovému to zařízení říkáme galvanický článek. Tento 

článek se zkládá ze dvou elektrod, navzájem vodivě spojených, mezi kterými se ustály 

určitý potenciálový rozdíl (potenciál E). Na jednotlivých elektrodách probíhají chemické 

děje – elektrodové procesy, které souhrně představují celkovou chemickou reakci daného 

článku.  

 Kdyţ je čistý kov Me, ponořený do čisté vody, snaţí se vyrovnat chemický 

potenciál kovu v pevné a kapalné fázi. Vzniká děj podobný rozpouštění soli, kdy je snaha 

dosáhnout rovnováhy mezi ionty v kovu a ionty v kapalině. Rozdíl oproti rovnováze mezi 

nasyceným roztokem a tuhé fází při rozpuštění solí je v tom, ţe spolu s iotny nemohou 

současně přejít do roztoku i elektrony. Elektrony zůstávají v kovu a zpomalují pomocí 

elektrostatických sil  přechod dalších iontů do roztoku. Na rozhraní kovu a roztoku se 

vytváří elektrická dvojvrstva [22].  
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6 HYDROMETALURGICKÉ POSTUPY PRO ZÍSKÁVÁNÍ 

OLOVA A ZINKU Z ODPADNÍCH LOUŽENCŮ VE SVĚTĚ 

 Z literární rešerše odborných publikací bylo uvedeno několik moţností zpracování 

odpadních louţenců a následné ziskání pro nás zájmových kovů.   

 Hydrometalurgická extrakce zinku a olova z louženců  

            Tato studie je zaměřená na získání zinku a olova z louţených zbytků, či louţenců 

s obsahem těchto prvků. Experimenty byly provedeny na vzorcích v laboratorních 

podmínkách, za pouţití metod hydrometalurgického charakteru. Uvaţujeme-li o více neţ 

jednom milionu tun louţených zbytků (LR) bohaté na zinek 12,43 % a olovo 15,51 % ve 

skládkách odpadů, které představují nebezpečí pro ţivotní prostředí je nezbytně nutné 

tyto odpady zpracovat. Zinek a olovo bylo zpracováno ve dvou základních etapách. Jako 

první krok se získával zinek za pouţití teplé kyseliny sírové.  

              Výtěţnost zinku dosáhl 72 % při koncentraci H2SO4  150  [g/l], tepolotě 95 °C po 

dobu 2 hodin s hustotou rmutu 200 [g/l]. V kroku druhém bylo získáno olovo z roztoku 

soli NaCl. Testy louţení byly provedeny na sekundárních LR získaných po kyselinovém 

louţení z prvního kroku. Louţením olova v roztoku soli by mohlo být dosaţeno navýšení 

účinnosti procesu na 95 % s malou hustotou rmutu, maximální výtěţnost byla 84,9 % při 

vysoké hustotě rmutu [200 g/l] s koncentrovaném NaCl [300 g/l] při teplotě 95 °C po 

dobu 10 minut [17]. 

Regenerace zinku z EAF prachu – pilotní zkušenosti v MEFOS 

                  Ve výzkumných pracovištích Mefos byl realizován velký počet experimentů 

v různých pecních agregátech a stupních, které poskytly velké mnoţství hodnot pro 

zkonstruování diagramů „MEFOS.XRD“. Po kalcinaci dochází ke kompletnímu 

odstranění feritu zinku. Vysoké hodnoty ZnO výrazně rostou a formuje se sloučenina 

Ca2Fe2O5. Po louţení vzorku jsou kompletně odstraněny obsahy ZnO a to, co zbylo je 

pouze čistá Ca2Fe2O5. Testy louţení uţitím metody EZINEX poskytují moţnosti znovu 

získání zinku z 80–100 % [17]. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Cílem této experimentální části bylo získání zinku a kobaltu z odpadu po louţení 

sfalerických rud. Tyto rudy byly zpracovány hydrometalurgickou cestou a to louţením.  

 Louţení bylo prováděno v kyselině sírové, při různych teplotách a časových 

intervalech.  

 Hlavní části experimentální práce bylo stanovení nejvhodnějších podmínek pro 

dosaţení maximálního výnosu zinku a kobaltu.  

 Vzorky byly analyzovány na obsah zinku a kobaltu, v Centru nanotechnologie 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

 

 7.1  Úprava vzorku 

 Vzorek byl vysušen v peci při teplotě 105 °C. Na obrázku 12 je vzorek odpadního 

louţence před sušení.  

 

 

 

Obr.  12  Vzorek odpadního louţence před sušením 
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 Následně byl vysušený odpadní louţenec rozmělnit (obrázek 13). 

 

Obr.  13  Jemnozrnný odpadní louţenec 

 

Vstupní chemická analýza z Centra nanotechnologie byla zaznamenána do  tabulky 2. 

Tab. 2  Vstupní chemická analýza (CNT) 

Cd Co Ni Pb Zn 

[%] [%] [%] [%] [%] 

0,31 1,21 0,32 0,72 10,8 

 

7.2  Loužení odpadního loužence 

  Cílem louţení odpadního louţence bylo zjistit, co nejvhodnějších podmínek pro 

převedení zinku a kobaltu do výluhu.  

  Louţení odpadního louţence bylo provedeno v několika časových intervalech, při 

různých teplotách v roztoku kyseliny sírové. Potřebnou koncentraci kyseliny sírové bylo 

připravano pomocí výpočtu (29, 30) ředěním 96 % H2SO4.  
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 kde  M  je  objem zásobního roztoku [1000 ml] 

   A  -  koncentrovaná H2SO4 [96 %] 

   B  -  koncentrace vody [0 %] 

   C  -  výsledná koncentrace  H2SO4 [10 %] 

 

 Kyselina byla pouţita na louţení, které bylo rozděleno do šesti etap:  

I.ETAPA – půl hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60 a 80 °C 

II.ETAPA – 1 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60, 80 °C 

III.ETAPA – 2 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20,40,60, 80 °C 

IV.ETAPA – 4 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60, 80 °C 

V. ETAPA – 4 hodinové louţení ve 20 % H2SO4 při teplotě 80 °C 

VI. ETAPA – 90 min louţení ve 20 % H2SO4 při teplotě 180 °C (autokláv) 

7.2.1 Loužení v 10 % kyselině sírové 

 Louţení probíhalo v 10 % kyselině sírové bez přídavku jakéhokoliv oxidačního 

činidla. Louţení se uskutečnilo při teplotách 20, 40, 60 a 80 °C v různých časových 

intervalech od 0,5 h, 1 h, 2 h aţ 4 h.  

 Postup loužení  

 Kádinky s připravenými roztoky (200 ml 10 % kyseliny sírové) byly vloţeny na 

elektromagnetická míchadla. Na kaţdém elektromagnetickém míchadle byly jednotlivě 

nastaveny poţadované teploty (20 °C, 40 °C, 60 °C, 80 °C). Po dosaţení poţadovaných 

teplot byl do kádinek vsypán předem upravený vzorek v mnoţství 25 g (1:8). Po uplynutí 
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stanoveného času (0,5 h, 1 h, 2 h, 4 h) byl proces louţení ukončen a bylo provedeno 

oddělení vsázky od výluhu pomocí filtrace.  

 Na obrázku 14 je elektromagnetické míchadlo s odpadním louţencem. Stálé 

míchání vzorku zajistí dokonalý styk louţícího roztoku se vzorkem.  

 

Obr. 14  Elektromagnetické míchadlo s odpadním louţencem  

  

Po ukončení všech louţících procesů následovalo oddělení vzorku od výluhu pomocí 

filtrace za sníţeného tlaku (obrázek 15).  

 

    Obr. 15  Filtrace za sníţeného tlaku 
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 Před filtrací byl zváţen skleněný filtrační papír, který byl potřeba pro filtraci. 

Vytvořený výluh byl přelitý do zásobních lahviček a louţenec byl dán na předváţenou 

Petriho misku k následnému sušení. Vzorek byl sušen 24 h při 100 °C a následně zváţen 

na elektrických vahách.  

 V tabulkách 3, 4 jsou uvedeny veškeré hodnoty po louţení odpadního louţence 

v 10 % kyselině sírové při různých časových i teplotních intervalech a hmotnostní úbytek 

po louţení v procentech.  
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 Tab. 3 Výsledné hodnoty hmotnosti po louţení 10 % H2SO4 při různých teplotách a časových intervalech (vstup, výstup)  

       

       Tab. 4  Výsledný úbytek hmotnosti v procentech po louţení  

 0,5h 1h 2h 4h 
 Δm 

[%] 
Δm 
[%] 

Δm 
[%] 

Δm 
[%] 

20 °C 38,77 32,76 26,99 17,32 

40 °C 26,65 22,12 26,23 25,58 

60 °C 27,01 25,88 22,09 18,46 

80 °C 27,65 22,25 3,91 1,48 

H2O při 

20 °C 
   31,59 

 0,5h 1h 2h 4h 

 
vstup 

[g] 
výstup 

[g] 
Δm 
[g] 

vstup 
[g] 

výstup 
[g] 

Δm 
[g] 

vstup 
[g] 

výstup 
[g] 

Δm 
[g] 

vstup 
[g] 

výstup 
[g] 

Δm 
[g] 

20 °C 25,0035 15,3080 9,6955 25,0045 16,8130 8,1915 25,0067 18,2570 6,7497 25,0020 20,6715 4,3305 

40 °C 25,0158 18,3480 6,6678 25,0015 19,4720 5,5295 25,0089 18,4501 6,5588 25,0017 18,6060 6,3957 

60 °C 25,0049 18,2510 6,7539 25,0020 18,5326 6,4694 25,0097 19,4850 5,5247 25,0042 20,3880 4,6162 

80 °C 25,0023 18,0900 6,9123 25,0003 19,4380 5,5623 25,0003 24,0234 0,9769 25,0023 24,6320 0,3703 

H2O při 

20 °C 
     

 
  

 
25,0646 17,1464 7,9182 
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 8 OBSAHY ZÁJMOVÝCH KOVŮ VE VÝLUZÍCH A 

LOUŽENCI 

 Získané vzorky po louţení (výluh, louţenec) byly chemicky analýzovány na 

obsah zinku, kobaltu a dalších zájmových prvků v Centru nanotechnologie Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava (Tab. 5).  

Tab. 5 Výsledný obsah zinku a kobaltu z výluhu (CNT) 

 Cd 
[mg/l] 

Co 
[mg/l] 

Ni 
[mg/l] 

Pb 
[mg/l] 

Zn 
[g/l] 

1- 20 °C – 0,5 h 365 3,25 118 3,63 17,8 

2 - 20 °C – 1 h 357 2,84 121 3,74 17,3 

3 – 20 °C – 2 h 364 2,43 120 3,66 17,5 

4 – 20 °C – 4 h 353 2,01 126 3,49 17,4 

5– 40 °C– 0,5 h 388 1,82 133 3,03 17,5 

6 – 40 °C – 1 h 386 1,37 130 3,77 17,5 

7 – 40 °C – 2 h 393 1,86 133 3,45 17,9 

8 – 40 °C – 4 h 404 3,34 146 3,33 19,1 

9– 60 °C– 0,5 h 424 2,47 139 3,65 18,2 

10– 60 °C –1 h 386 2,91 127 3,34 18,1 

11– 60 °C – 2 h 499 52 159 3,31 21,1 

12 – 60 °C – 4 h 521 76 167 3,90 22,7 

13 – 80 °C - 0,5 h 471 56 147 3,86 20,7 

14 – 80 °C – 1 h 516 143 158 3,54 22,2 

15 – 80 °C – 2 h 839 922 257 2,68 28,8 

16 – 80 °C – 4 h 908 1400 264 1,68 29,5 

17 – 20 °C – 4 h 197 0,58 63 0,27 10,2 

  

 Nejistota měření: Cd 5%, Co 10%, Ni 5%, Pb 4% a Zn 7%. 
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 Zhodnocení výsledků: 

 

  Metody, které byly použity pro tato stanovení jsou 2: 

 Stanovení Co a Pb metodou plamenovou AAS 

 Stanovení Co, Ni, Zn a Cd metodou AES-ICP 

 

 Metoda plamenová AAS: 

 

 Atomová absorpční spektrometrie (AAS) vyuţívá specifické vlnové délky 

světla absorbovaného analyzovaným prvkem. Atomy různých prvků totiţ absorbují 

pro ně charakteristické vlnové délky světla. Analyzovaný kapalný vzorek je ve formě 

aerosolu nejdříve vypařován a tepelně atomizován plamenem (atomizace = získání 

volných atomů). Plamen je vytvářen palivem a oxidačním plynem (plamen 

acetylen/vzduch) (2200 – 2400°C). Specifický paprsek světla, jehoţ zdrojem je dutá 

katodová výbojka, je vyzařován přes atomizační a měrnou komoru, přičemţ je určitá 

vlnová délka procházejícího světla vyfiltrována z čárového spektra prvku s pomocí 

monochromátoru. Úbytek intenzity procházejícího světla je přímo úměrný počtu 

volných atomů stanoveného prvku. Kalibrační křivka je konstruována pomocí 

standardních vzorků o známé koncentraci a stejných podmínkách jako při analýze 

následujících vzorků. Plamenovou metodou můţe být mnoţství detekováno řádově 

v mg.kg
-1 

[23]. Na obrázku 16 vidíme schéma metody AAS. 

 

Obr. 16 Schéma metody AAS
 
[24] 
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 Metoda AES - ICP:  

 

 Atomová emisní spektrometrie s buzením v indukčně vázané plazmě (AES – 

ICP) je metoda v současnosti nejvíce pouţívanou variantou emisní spektrální analýzy 

atomových optických spekter, tj. záření vysílaného excitovanými atomy, příp. ionty 

prvků. Působením vysokých teplot (plazma – vysoce ionizovaný plýn, většinou argon) 

je měřený prvek krátkodobě převeden do excitovaného atomového stavu. Zpětným 

přechodem do stavů o niţších energiích je emitováno čárové spektrum – záření se 

specifickými spektrálními čáry (vlnové délky).  

 Jednotlivé spektrální čáry odpovídají přechodům valenčních elektromů mezi 

různými energetickými stavy. Na obrázku 17 vidíme plazmovou hlavici [25]. 

 

Obr. 17  Plazmová hlavice [25] 
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 Základní tabulka 5 chemických analýz (CNT) byla rozepsaná do jednotlivých 

etap, jak jiţ bylo zmiňováno v předchozí části. Z této tabulky můţeme vidět, ţe 

mnoţství zinku bylo zaznamenáváno v g/l, na rozdíl od mnoţství kobaltu, které bylo 

zaznamenáváno v mg/l.  

 

I.ETAPA – půl hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60 a 80 °C 

II.ETAPA – 1 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60, 80 °C 

III.ETAPA – 2 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20,40,60, 80 °C 

IV.ETAPA – 4 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60, 80 °C 

V. ETAPA – 4 hodinové louţení ve 20 % H2SO4 při teplotě 80 °C 

VI. ETAPA – 90 min louţení ve 20 % H2SO4 při teplotě 180 °C (autokláv)  

 

 V tabulkách 6, 7, 8, 9 jsou uvedeny hodnoty po 0,5; 1, 2, 4 hodinovém louţení 

v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60 a 80 °C. 

Tab. 6  I. ETAPA – půl hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60 a 

80 °C 

Označení vzorku 

 1- 20 °C – 0,5h 5– 40 °C– 0,5h 9– 60 °C– 0,5h 13 –80 °C - 

0,5h 

Zn [g/l] 17,8 17,5 18,2 20,7 

Co [mg/l] 3,25 1,82 2,47 56 

 

 V této tabulce 6: I. ETAPA, při půl hodinovém louţení v 10 % H2SO4 vidíme, 

ţe mnoţství rozpuštěného zinku nám pravidelně s přibívající teplotou stoupá a nejsou 

zde ţádné velké hmotnostní výkyvy.  
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 V následujícím řádku máme mnoţství kobaltu, které se louţílo v 10 % H2SO4 

stejně jako předchozí zinek. Zde můţeme vidět, jak v rozsahu 20 – 60 °C je 

hmotnostní nárust kobaltu poměrně bez velkých výkyvů, na rozdíl od 80 °C, kde 

máme mnoţsví kobaltu 17krát větší, neţ je tomu u 20 °C. Pro lepší znázornění byly 

tyto údaje převedeny i do následujících grafů 1, 2.  

Graf  1  I.ETAPA – půl hodinové louţení v 10 % H2SO4 – Zn [g/l]  

 

 

 Graf  2  I. ETAPA – půl hodinové louţení v 10 % H2SO4 – Co [mg/l] 
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Tab. 7 II. ETAPA – 1 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60 a 

80 °C 

Označení vzorku 

 2- 20 °C – 1h 6– 40 °C– 1h 10– 60 °C– 1h 14 –80 °C - 1h 

Zn [g/l] 17,3 17,5 18,1 22,2 

Co [mg/l] 2,84 1,37 2,91 143 

 

 V této tabulce 7: II. ETAPA  máme hodinové louţení v 10 % H2SO4, kde 

můţeme vidět opět, ţe mnoţství zinku nám s přibívající teplotou rovnoměrně roste. Na 

rozdíl od nerovnomérného nárustu mnoţství kobaltu ve vzorku, při 80 °C. Jak můţeme 

vidět, tak při 60 °C je mnoţství kobaltu 2,91 mg/l, naopak při 80 °C je mnoţství 

kobaltu 143 mg/l, coţ je o 49krát větší nárust neţ při 60 °C. Pro lepší znázornění byly 

tyto údaje převedeny i do následujících grafů 3, 4.  

 

Graf  3 II. ETAPA – 1 hodinové louţení v 10 % H2SO4 – Zn [g/l] 
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Graf  4  II. ETAPA – 1 hodinové louţení v 10 % H2SO4 – Co [mg/l] 

 

 

Tab. 8  III. ETAPA – 2 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60 a 

80 °C 

Označení vzorku 

 3- 20 °C – 2h 7– 40 °C– 2h 11– 60 °C– 2h 15 –80 °C - 2h 

Zn [g/l] 17,5 17,9 21,1 28,8 

Co [mg/l] 2,43 1,86 52 922 

 

 V tabulce 8: III. ETAPA máme 2 hodinové louţení v 10 % H2SO4 při různých 

teplotách. Zde je nárust mnoţství zinku opět rovnoměrný s přibívající teplotou.  

 Naopak, při 60 °C došlo k poměrně velkému nárustu  mnoţství kobaltu, aţ o 

28krát víc, neţ tomu bylo při 40 °C. Ovšem k velkému výkyvu došlo aţ při 80 °C, kde 

mnoţství kobaltu bylo přes 900 mg/l. Můţeme tedy říct, ţe při dvouhodinovém 

louţení při 80 °C, dostaneme poměrně velké mnoţství kobaltu z výluhu, na rozdíl od 

niţších teplot. Pro lepší znázornění byly tyto údaje převedeny i do následujících grafů 

5, 6. 
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Graf  5  III. ETAPA – 2 hodinové louţení v 10 % H2SO4 – Zn [g/l] 

 

 

 

Graf  6   III. ETAPA – 2 hodinové louţení v 10 % H2SO4 – Co [mg/l] 
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Tab. 9 IV. ETAPA – 4 hodinové louţení v 10 % H2SO4, při teplotách 20, 40, 60 a 

80 °C 

Označení vzorku 

 4- 20 °C – 4h 8– 40 °C– 4h 12– 60 °C– 4h 16 –80 °C - 4h 17– 20 °C 

– 4h (H2O) 

Zn [g/l] 17,4 19,1 22,7 29,5 10,2 

Co [mg/l] 2,01 3,34 76 1400 0,58 

 

 V této tabulce 9: IV ETAPA máme 4 hodinové louţení v 10 % H2SO4 při 

různých teplotních intervalech. Mnoţství zinku se  zde opět ţádným velkým skokem 

neliší, roste zde s přibívající teplotou. Máme zde i mnoţství zinku, které se louţilo ve 

vodě a v porovnání s mnoţstvím zinku, které se louţilo v 10 % H2SO4 můţeme říct, ţe 

voda v tomto případě nebyla vhodným louţícím roztokem.   

 Na rozdíl od mnoţství kobaltu, kde můţeme vidět, ţe při 20 °C a 40 °C je 

nárust kobaltu ve vzorku rovnoměrně konstantní. Při 60 °C je nárust kobaltu uţ 22krát 

větší, neţ při 40 °C a u 80 °C je nárust kobaltu největší z celého stanovení. Můţeme 

tedy říct, ţe při 4h louţení v 10 % H2SO4  při 80 °C je výtěţnost kobaltu (1400 mg/l) 

ze vzorku největší narozdíl od niţších teplot. V porovnání s rozpuštěním kobaltu ve 

vodě, můţeme říct, ţe voda zde má 3krát menší účinnost jako louţící roztok, na rozdíl 

od 10 % H2SO4 při 20 °C.  

Pro lepší znázornění byly tyto údaje převedeny i do následujících grafů 7, 8. 
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Graf  7  IV. ETAPA – 4 hodinové louţení v 10 % H2SO4 – Zn [g/l] 

 

 

 

Graf  8  IV. ETAPA – 4 hodinové louţení v 10 % H2SO4 - Co [mg/l] 
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 V následující tabulce 10 máme pro zajímavost mnoţství Cd, Co, Ni, Pb a 

Zn, které se zachytilo v louţenci. Pro stanovení těchto hodnot bylo pouţito opět 

dvou metod 

 Stanovení Ni metedou plamenové AAS 

 Stanovení Cd, Co, Ni, Pb a Zn metodou AES-ICP 

 

Tab. 10   Výsledný obsah zinku a kobaltu v louţenci (CNT) 

 Cd 
[%] 

Co 
[%] 

Ni 
[mg/kg] 

Pb 
[%] 

Zn 
[%] 

1- 20 °C – 0,5 h 0,35 2,13 0,075 0,64 3,85 

2 - 20 °C – 1 h 0,36 2,17 0,074 0,65 3,71 

3 – 20 °C – 2 h 0,34 2,05 0,067 0,64 3,77 

4 – 20 °C – 4 h 0,31 1,90 0,059 0,58 3,57 

5– 40 °C– 0,5 h 0,30 2,03 0,061 0,62 3,75 

6 – 40 °C – 1 h 0,31 2,01 0,060 0,60 3,94 

7 – 40 °C – 2 h 0,29 1,95 0,054 0,60 3,76 

8 – 40 °C – 4 h  0,28 1,88 0,052 0,61 3,55 

9– 60 °C– 0,5 h 0,28 1,98 0,056 0,59 3,87 

10– 60 °C –1 h 0,25 1,86 0,050 0,58 3,35 

11– 60 °C – 2 h 0,23 1,79 0,047 0,55 3,61 

12 – 60 °C – 4 h 0,22 1,68 0,046 0,57 3,55 

13 – 80 °C - 0,5 h 0,24 1,94 0,052 0,61 4,17 

14 – 80 °C – 1 h 0,20 1,73 0,045 0,61 3,65 

15 – 80 °C – 2 h 0,17 1,07 0,039 0,47 3,52 

16 – 80 °C – 4 h 0,15 0,96 0,037 0,46 3,66 

17 – 20 °C – 4 h 0,49 2,18 0,11 0,68 10,0 

  

 Nejistota měření: Cd 5%, Co 10%, Ni 5%, Pb 4% a Zn 7%. 
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8.1 Loužení ve 20 % kyselině sírové 

 Důvod proč jsme odpadní louţenec louţili ještě ve 20 % H2SO4 po dobu 4 h při 

teplotě 80 °C byl ten, ţe jsme chtěli porovnat a hlavně se přesvědčit o tom, ţe můţeme 

vylouţit větší mnoţství zinku a kobaltu, neţ tomu bylo u 10 % H2SO4. 

Postup loužení 

 Nejprve byla připravena 20 % H2SO4. Postup byl stejný jako při přípravě 10 % 

H2SO4 (viz. rovnice 29, 30). Lišil se pouze v mnoţství zásobního roztoku, v tomto 

případě stačilo připravit pouze 500 ml. 
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 kde  M  je  objem zásobního roztoku [500 ml] 

   A  -  koncentrovaná H2SO4 [96 %] 

   B  -  koncentrace vody [0 %] 

   C  -  výsledná koncentrace  H2SO4 [20 %] 

 

 Vysušený odpadní louţenec byl připraven o hmotnosti 40 g. Poměr vzorku a 

louţícího roztoku byl 1:4. Proto bylo do kádinky o objemu 500 ml přidáno 160 ml 

20 % H2SO4 a zahřáno na magnetických míchadlech, tak dlouho dokud nebylo na 

teploměru 80 °C. Poté byl přidán odváţený vzorek a nechal se louţit 4 h. Takto 

vzniklá směs měla kašovitou hmotu, která se velmi špatně filtrovala. Filtrační 

aparatura byla stejná jako při předchozím filtrování. Vzniklý louţenec byl nechán 

v sušárně při 110 °C sušit, výluh byl přelit do zásobní lahvičky. Získané vzorky po 
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louţení (výluh, louţeneč) byly analýzovány na obsah zinku, kobaltu a zájmových 

kovů v CNT. 

V tabulce 11 máme výsledné hodnoty hmotnosti po louţení ve 20 % H2SO4 při 80 °C 

po dobu 4 h. 

Tab. 11  Výsledné hodnoty hmotnosti po louţení 20 % H2SO4 při 80 °C po dobu 

4 h  

Označení vzorku vstup 

[g] 

výstup 

[g] 

Δg 

[g] 

Δg 

[%] 

V-18-80°C-4h 40,00 29,05 10,95 27,38 

 Δg – úbytek hmotnosti [g] 

Δg – úbytek hmotnosti [%] 

 

8.2 Obsahy zájmových kovů po loužení ve 20 % H2SO4 (výluh, 

louženec) 

 Takto získané vzorky po louţení (výluh, louţenec) byly analyzovány na obsah 

zinku, kobaltu a zájmových kovů v CNT (Tab. 12, 13). 

 

Tab. 12 Výsledný obsah zinku a kobaltu z výluhu (CNT) 

 Cd 
[mg/l] 

Co 
[mg/l] 

Ni 
[mg/l] 

Pb 
[mg/l] 

Zn 
[mg/l] 

18- 80 °C – 4h 679 3610 358 4,55 30170 

 

Tab. 13 Výsledný obsah zinku a kobaltu z louţence (CNT) 

 Cd 
[%] 

Co 
[%] 

Ni 
[%] 

Pb 
[%] 

Zn 
[%] 

18- 80 °C – 4h 0,22 0,64 0,039 0,034 4,3 

 

 Nejistota měření: Cd 9 %, Co 10 %, Ni 6 %, Pb 4 % a Zn 5 %. 
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 Tabulka 12 byla dále rozepsaná do další etapy (Tab. 14), jak jiţ bylo 

zmiňovano v předchozí části.  

Tab. 14 V. ETAPA – 4 hodinové louţení ve 20 % H2SO4 při teplotě 80 °C 

Označení vzorku 

 18- 80 °C – 4h 

Zn [mg/l] 30170 

Co [mg/l] 3610 

 

 V tabulce 14: V. ETAPA, máme 4 hodinovém louţení ve 20 % H2SO4 při 

teplotě 80 °C (30,17g Zn) vidíme, ţe mnoţství rozpuštěného zinku je velmi podobný, 

jak při 4 hodinovém louţení v 10 % H2SO4 při teplotě 80 °C (29,5 g Zn).  

 Na rozdíl od mnoţství kobaltu, kde je výtěţnost asi dva a půlkrát větší 

(3610 mg/l Co), neţ při 4 hodinovém louţení v 10 % H2SO4 při teplotě 80 °C 

(1400 mg/l). Můţeme tedy říct, ţe čím větší je koncentrace kyseliny a delší čas 

louţení, tím je větší výtěţnost kovů.  

 

8.3 Loužení v autoklávu  

 Z chemie je známo, ţe zvyšováním teploty a tlaku se chemické pochody 

urychlují a některé vůbec umoţňují. V autoklávech se pouţívá agresivních roztoků a 

plynů. Proto je nejváţnějším problémem této technologie koroze a volba 

nejvhodnějšího materálu pro výrobu zařízení. Autoklávové pochody se dělí na dvě 

skupiny: louţení (rozpouštění) pod tlakem a vylučování pod tlakem. V našem případě 

jsme louţili pod tlakem. 

 Zahříváním louţidla se zlepšuje rozpouštění kovů. V obyčejném míchači není 

moţno zvýšit teplotu nad bod varu louţidla. Vyšších teplot se dá dosáhnout jen za 

současného zvětšení tlaku v autoklávech.  
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 Za působení přetlaku i při teplotách nad 100 °C je kyslík v louţidle rozpuštěn a 

při vysokých tlacích se dokonce rozpustnost kyslíku se vzrůstající teplotou ještě 

zvyšuje.  Toho se vyuţívá při přetlakovém louţení. Můţeme zde uvést tlakové louţení 

ZnS v kyselině sírové za působení kyslíku, podle rovnice 30: 

 ZnS + ½ O2 + H2SO4 = ZnSO4 + H2O + S element      (30) 

 Louţení pod tlakem kyslíku je silně oxidačním pochodem. Umoţňuje 

rozpuštění ZnS bez praţení v chemikáliích, k nimţ je za normálních podmínek 

netečný. Obecně tedy platí, ţe výběr louţidla se řídí sloţením suroviny, odolností 

louhovacího zařízení proti korozi a ukazateli ekonomickými [8].  

Postup při tlakovém loužení 

 Odpadní louţenec, který byl jiţ vysušen a připraven v předchozích postupech 

byl odváţen, tak aby měl 40 g. V tomto případě byl zředěn 1:4, coţ znamená, ţe bylo 

do nádoby v autoklávu dáno 40 g vzorku a 160 ml 20 % H2SO4. Na obrázku 18 je 

autokláv, ve kterém probíhalo louţení.  

 

     Obr. 18  Autokláv BR 1000 
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 Autokláv byl značky Berhof (BR 1000). Kde základní část autoklávu tvoří 

nádoba, která je vyrobena z vysoce legované Cr-Ni-Mo nerezové oceli. Zařízení je 

dále vybaveno regulátorem teploty, tlaku a míchadlem. V průběhu louţení můţeme 

průběţně odebírat vzorek, ale také dodávat různé plynné činidla jako jsou kyslík, 

dusík, argon a vodík. Veškeré naměřené hodnoty (teplota, tlak a čas) jsou snímány a 

zaznamenávány v elektronické podobě. Ohřev je zajišťovan elektricky do příkonu 

2000 W. Míchání je zajištěno pomocí hřídelového míchadla s otáčkami od 200 -

1000 ot/min. Vše se dá regulovat.  

 Autokláv byl spuštěn a nechal se zahřívat na teplotu 180 °C, při 

250 otáčkách/min a tlaku 35 bar. Na obrázku 19 je graf, který nám ukazoval průběh 

louţení v autoklávu. Tlakové louţení trvalo přibliţně 90 min. Po  90 min byl nechán 

autokláv vychladnout na teplotu 63 °C. Konzistence roztoku byla mnohem víc 

kašovitá, neţ u předešlého louţeni, proto filtrace trvala delší dobu. Oddělení louţence 

a výluhu bylo stejné jako při předchozí filtraci. Vzniklý louţenec byl po fitraci nechán 

v sušárně na 110 °C sušit a výluh byl uchován v zásobních lahvičkách. Získané vzorky 

po louţení (výluh, louţeneč) byly analýzovány na obsah zinku, kobaltu a zájmových 

kovů v CNT. 

 

Obr. 19  Průběh tlakového louţení při 180 °C 
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  V tabulce 15 jsou výsledné hodnoty hmotnosti po louţení v autklávu ve 

20 % H2SO4 při 180 °C a 90 min. 

Tab. 15  Výsledné hodnoty hmotnosti po louţení 20 % H2SO4 při 180 °C po dobu 

90 min (autokláv) 

Označení vzorku vstup 

[g] 

výstup 

[g] 

Δg 

[g] 

Δg 

[%] 

V-19-180°C-90min 40,01 31,41 8,60 21,49 

Δg – úbytek hmotnosti [g] 

Δg – úbytek hmotnosti [%] 

 

8.4 Obsahy zájmových kovů po loužení ve 20 % H2SO4 (výluh, 

louženec) - autokláv 

 Takto získané vzorky po louţení (výluh, louţeneč) byly analyzovány na obsah 

zinku, kobaltu a zájmových kovů v CNT (Tab. 16, 17). 

 

Tab. 16 Výsledný obsah zinku a kobaltu z výluhu (CNT) 

 Cd 
[mg/l] 

Co 
[mg/l] 

Ni 
[mg/l] 

Pb 
[mg/l] 

Zn 
[mg/l] 

19 - 180 °C – 90min 680 3330 313 2,96 28900 

 

Tab. 17 Výsledný obsah zinku a kobaltu z louţence (CNT) 

 Cd 
[%] 

Co 
[%] 

Ni 
[%] 

Pb 
[%] 

Zn 
[%] 

19 - 180 °C – 90min 0,20 0,56 0,037 0,40 4,0 

 

 Nejistota měření: Cd 9 %, Co 10 %, Ni 6 %, Pb 4 % a Zn 5 %. 
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 Zhodnocení výsledků: 

 

  Metody, které byly použity pro tato stanovení jsou 2: 

 Stanovení Co, Cd, Ni, Zn a Pb metodou plamenovou AAS (popsáno v 8. 

kapitole) 

 XRFS – metoda kyvet 

 

 XRFS – metoda kyvet (Rentgenová fluorescenční spektrometrie) 

 

 Tato metoda je zaloţena na detekci sekundárního záření, které je vyvoláno 

působením primárního rentgenového záření na analyzovaný vzorek. Sekundární záření 

je charakteristické pro kaţdý prvek, je vyvoláno absorpcí primárního RTG záření o 

kratší vlnové délce (vyšší energii) neţ má absorpční hrana zvolené série určitého 

prvku, přičemţ dochází k vytrţení elektronu z vnitřního orbitalu atomu. Přechodem 

elektronů mezi vnitřními elektronovými hladinami na hladiny niţší vzniká RTG 

fluorescenční záření. Budícím zdrojem je buď primární RTG lampa s vhodnou 

anodou, nebo sekundární fluorescenční záření radionuklidů (metoda RRFA). Výběr 

zdroje závisí na charakteru vzorku, jeho energie musí leţet nad absorpčními prahy 

stanovovaných prvků, aby bylo emitováno charakteristické záření [26]. 
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 Tabulka 16 byla dále rozepsaná do poslední etapy (Tab. 18), jak jiţ bylo 

zmiňovano v předchozí části.  

Tab. 18 VI. ETAPA – 90 min louţení ve 20 % H2SO4 při teplotě 180 °C (autokláv) 

Označení vzorku 

 19 – 180 °C– 90 min 

Zn [mg/l] 28900 

Co [mg/l] 3330 

  

 V tabulce 18: VI. ETAPA máme 90 min louţení ve 20 % H2SO4 při teplotě 

180 °C. Toto louţení bylo prováděno v autoklávu. Můţeme zde vidět, ţe při niţší době 

louţení je výtěţnost obou kovů velmi podobná, jak u louţení při 4 hodinách 

(30170mg/l Zn; 3610 mg/l Co), jediný rozdíl zde je, ţe teplota byla v tomto případě 

180 °C (28900mg/l Zn; 3330 mg/l Co).   
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 9 ZÁVĚR 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo ověřit moţnost získání zinku a kobaltu 

z odpadu po louţení sfalerické rudy. Dalším dílčím cílem byl teoretický rozbor 

hydrometalurgických pochodů. Následoval stručný popis výroby a pouţití zinku a 

kobaltu, teoretický rozbor louţení u nás a ve světě. Cílem praktické části byla úprava 

vzorků, následné louţení sulfidického koncentrátu v 10 % a 20 % kyselině sírové a pro 

porovnání i v autoklávu. V závěru práce je zhodnoceno, za kterých podmínek byla 

největší výtěţnost zinku a kobaltu z odpadu po louţení sulfidické rudy.  

 Cílem praktické části byla úprava vzorků odpadu po louţení sfaleritické rudy. 

Vzorek odpadního louţence byl upraven a louţen v roztoku kyseliny sírové v několika 

etapách. Etapa I – VI probíhala dříve popsaným způsobem.   

  Ve čtyřech etapách rostlo mnoţství zinku rovnoměrně s teplotou, toto 

mnoţství bylo zaznamenáno v g/l, na rozdíl od mnoţství kobaltu, které bylo 

zaznamenáno v mg/l. Kobalt v těchto etapách rostl také rovnoměrně s teplotou, ale při 

80 °C docházelo k náhlým hmotnostním výkyvům, jak při 0,5; 1, 2 i 4 hodinovém 

louţení. Pouze při louţení ve vodě po dobu 4 hodin a teplotě 20 °C nedocházelo skoro 

k ţádnému nárustu mnoţství zinku, ani kobaltu.  

 V páté a šesté etapě byl postup přípravy vzorku a kyseliny sírové stejný, lišil se 

pouze v tom, ţe při tomto louţení byla pouţita 20 % kyselina sírová, které jsme 

potřebovali 160 ml a 40 g odpadního louţence (1:4). Pátá etapa probíhala stejně, jak 

tomu bylo v předchozí části a šestá etapa probíhala v autoklávu.  

 V páté etapě bylo 4 hodinovém louţení ve 20 % H2SO4 při teplotě 80 °C , které 

bylo porovnáváno se 4 hodinovým louţením v 10 % H2SO4 při teplotě 80 °C, kde 

nárust zinku nebyl nijak velký. Na rozdíl od mnoţství kobaltu, kde byla výtěţnost asi 

dva a půlkrát větší (3610 mg/l Co), neţ při 4 hodinovém louţení v 10 % H2SO4 při 

teplotě 80 °C (1400 mg/l). Můţeme tedy říct, ţe opravdu platí, čím menší je poměr 

K:P, tím větší je výtěţnost kovů.  

 V poslední etapě bylo louţení prováděno v autoklávu v poměru 1:4. Z chemie 

je známo, ţe zvyšováním teploty a tlaku se chemické pochody urychlují a některé 
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vůbec umoţňují. Při louţení za zvýšené teploty se zlepšuje rozpouštění kovů. 

V autoklávech dosáhneme vyšší teploty i tlaku. V tomto případě to byla teplota 

180 °C, tlak 35 bar a louţení probíhalo po dobu 90 min. Z výsledků bylo jasné, ţe při 

niţší době louţení je výtěţnost obou kovů velmi podobná, jak u 4 hodinového louţení 

ve 20 % H2SO4, jediný rozdíl byl, ţe teplota byla v tomto případě 180 °C. 

 Z porovnání vstupní analýzy odpadního louţence je vidět, ţe hodnoty zinku, 

kobaltu a zájmových kovů se sníţily. 

 Z celkového shrnutí bylo jasné, ţe čím menší je poměr K:P, tím větší je 

výtěţnost kovů. V tomto případě to bylo 1:4, tedy 40 g vzorku a 160 ml 20 % kyseliny 

sírové. Nejvhodnější pro louţení bylo pouţití autoklávu z důvodu kratší doby louţení 

a největší výtěţnosti kovů. Ve výluzích jsme dosáhli stejných obsahů zinků, můţe se 

jednat o vznik chemické vazby s ţelezem na ferity, které se špatně louţí.  

 Pro dosaţení optimálních výsledků by se muselo provést dalších pokusů 

s materiálem.  
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