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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá technologickými možnostmi využití starých ekologických 

zátěží z báňské činnosti v oblasti Karlovarského kraje a verifikaci technologie pro snížení 

potenciální produkce AMD a ekotoxicity odvalových materiálů s využitím bakteriálního 

loužení.  

Práce obsahuje rešeršní části popisující problém starých ekologických zátěží, 

biologicko-chemické loužení a problematiku vzniku AMD. V experimentální části byl na 

vybraných vzorcích starých ekologických zátěží studován vliv biologicko-chemického 

loužení bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans, které intenzifikují proces oxidace 

sulfidických minerálů a umožňují tím uvolnění v nich obsažených těžkých a toxických kovů 

(As, Cu, Zn, Pb, Hg a Fe). Tyto environmentální děje se podílejí na jedné straně na extrakci 

těchto kovů (průmyslově využitelný děj) a na druhé straně iniciují vznik rizikových, silně 

kyselých a silně mineralizovaných baňských a perkolačních vod, AMD, které svým 

působením destruují odvalový materiál a mění postupně jeho prvkové a fázové složení. 

 Získané výsledky poukázaly na to, že vyluhování Cu z odvalového materiálu Dolu 

Helena bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans má v závislosti na čase polynomický 

charakter. Ve vzorcích s obsahem As minerálů bylo dosaženo 92 % snížení obsahu 

arsenu, což muže teoreticky pozitivně ovlivnit ekotoxicitu materiálu. Na vzorcích z lokality 

Přebuz byla dosáhnuta výtěžnost mědi pomocí biologicko-chemického loužení v rozmezí 

cca 10%, což je výrazně nižší hodnota než u chemického loužení. 

Biologicko-chemickým loužením se dosáhlo odstranění 4,21 % pyritické síry 

ze zkoumaného materiálu, čímž došlo ke snížení poměru neutralizačního a kyselinotvorného 

potenciálu. Tímto snížením ale nebylo dosáhnuto podmínky hodnoty tohoto poměru pod 3. 

Pro úpravu na požadované hodnoty by bylo nutno přidávat do materiálu cca 28,3 kg CaCO3 na 

1 tunu hlušiny. Biologicko-chemickým loužením také nebylo dosaženo požadovaných limitů 

obsahu vybraných prvků v sušině z pohledu jeho ekotoxicity, a tudíž není možné tento 

materiál ani po bakteriálním loužení využívat pro rekultivace. Hodnota pH materiálu po 

biologicko-chemickém loužení je nižší než 2. Experimentálně bylo prokázáno, že pro bakterie 

Vibrio fischeri je hodnota pH 2,5 kritická a materiál s takovouto a nižší hodnotou je 

ekotoxický.  

Klíčová slova: Acidithiobacillus ferrooxidans, neutralizačně-kyselinotvorný potenciál, 

biologicko-chemické loužení, ekotoxicita, staré ekologické zátěže, AMD  



 
 

ABSTRACT 

Dissertation thesis deals with the technological possibilities of utilization of old 

ecological loads from mining activities in Karlovy Vary region and with the verification of 

technology for reduce AMD potentional production and waste dump ecotoxicity using 

bacterial leaching. 

The work includes a research section which describes problem of old ecological loads, 

biological and chemical leaching and issue of AMD formation. Then further research, which 

was conducted at two sites of old dumps (Kraslice and Přebuz), which exhibit characteristics 

of old ecological loads, using Acidithiobacillus ferrooxidans bacteria bio-leaching, through 

which removes material from heavy metals, primarily focuses on arsenic mineralization and 

watching them in terms of their influence on the kinetics bio-leaching sulfide minerals. 

In this thesis the results of analyzes from the two sites, as well as from the analysis of 

mixtures that were created from pure minerals pyrite, arsenopyrite and chalcopyrite were 

used. Due to the lengthy leaching process and the need to maintain certain parameters pilot 

plant reactor BioFlo & CelliGen 310 was used. Leaching of copper from waste dump material 

from  Helena mine using A. ferrooxidans is based on polynomial-time character. For the 

observed arsenic mineralization 92% of the arsenic content from solution was removed using 

bacterial leaching. In Přebuz locality the yield of copper using biological leaching was about 

10%. Relation between rate of leaching and mortality of bacteria was found in realation to 

arsenic content in solution.  

Keywords: Acidithiobacillus ferrooxidans, AMD, biological leaching, old ecological loads 
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MOTIVACE 
Cílem předkládané disertační práce byla charakterizace a studium chování vybraných vzorků 

odvalového materiálu po těžbě sulfidických rud se zbytkovým obsahem užitkových 

a průvodních kovů z pohledu jejich možného dalšího využití v procesech rekultivace prostředí 

po důlní činnosti. Tímto tématem jsem se rozhodl zabývat především proto, že následná 

kontaminace míst, kde by byl odvalový materiál použit, znamená nová rizika ohrožení 

životního prostředí, ať už vlivem uvolňování těžkých kovů do tohoto okolí, nebo vznikem 

nových více toxických sloučenin. Důležitým motivačním faktorem pro mne na jedné straně 

bylo používání odvalového materiálu na různé úpravy terénu bez znalosti chemických 

vlastností a chování tohoto materiálu na použitém území a na druhé straně to byl fakt, že vliv 

biodiverzity na kvalitativní stabilitu odvalových materiálů využívaných, respektive 

využitelných, v procesech rekultivace a ve stavebnictví neřeší ani platná legislativa České 

republiky. 

Na tomto místě bych rád poděkoval mé školitelce prof. Ing. Heleně Raclavské, CSc. za 

odborné vedení, cenné rady, inspiraci a podporu během tvorby disertační práce a rovněž 

podporu po dobu mého doktorského studia. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům 

chemických laboratoří IGI VŠB-TU Ostrava a akreditovaných laboratoří Zdravotního ústavu 

se sídlem v Ostravě za provedení množství chemických analýz. Mé poděkování patří rovněž 

Dr. Ing. Daliboru Matýskovi za provedení mikroanalýzy a RTG-difrakce na přístrojích 

zakoupených v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0082 ICT – Institut čistých technologií 

těžby a užití energetických surovin. 

V poslední řadě bych chtěl poděkovat zesnulému prof. Ing. Peterovi Fečkovi, CSc., který mě 

vedl na začátku mého doktorského studia, a se kterým jsem začal tuto disertační práci 

vypracovávat. 

 

Vznik disertační práce byl podpořen projektem SGS a projektem MŠMT OP VaVpi: 

SP2012/79 Využití Bioloužení na odpady po důlní činnosti 

SP2013/206 Ekotoxicita nanočástic a odpadů z báňské činnosti 

CZ.1.05/2.1.00/03.0082 ICT – Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin. 
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1. ÚVOD A CÍL 

Staré ekologické zátěže jsou skrytou hrozbou naší doby. Při špatném nakládání 

s odvalovým materiálem může být ohroženo jak lidské zdraví, tak i životní prostředí. Za 

starou ekologickou zátěž je považována závažná kontaminace horninového prostředí, 

podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s odpady 

v minulosti. Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž pouze 

v případě, že původce kontaminace neexistuje, nebo není znám. Kontaminovaná místa 

mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů, průmyslové 

a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných látek, 

bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin, nebo opuštěná 

a uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika. 

Staré odvaly z důlní činnosti mohou obsahovat užitkové kovy, které lze použitím 

moderních technologií využít a snížit tak environmentální rizikovost těchto materiálů. 

Způsob nakládání s materiály z historických odvalů je poměrně složitý. V řadě případů 

jejich další využití (například pro úpravu terénu) schvaluje příslušný krajský úřad 

na základě expertních posudků vycházejících z vyhlášky č. 383/2001 Sb., v pozdějším 

znění (294/2005 Sb.) o podrobnostech nakládání s odpady a další navazující vyhlášky 

(vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky 

č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb. vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 170/2010 

Sb.) 

Teprve nedávno vznikla rozsáhlá databáze systému evidence kontaminovaných míst 

(SEKM), která je přístupná pro veřejnost a umožňuje získat informace z analýzy rizik, 

případně sanační doporučení. Databáze SEKM využívá dva metodické pokyny: 

 Metodický pokyn MŽP Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu 

závadného stavu kontaminovaných lokalit. 

 Metodický pokyn MŽP Analýza rizik kontaminovaného území. 

 

Při optimálním způsobu využití „environmentálních informací“ by se měla nejdříve 

prověřit lokalita v databázi SEKM a teprve na základě vyhodnocení její rizikovosti 

uvažovat o možném využití těchto materiálů pro povrchové úpravy terénu, nebo doporučit 
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„využití užitkové složky“, snížení potenciálního rizika a následné využití přepracovaného 

odpadního materiálu“. 

Evropská unie, která vydala směrnici 2006/21/EU o nakládání s těžebním odpadem 

požaduje v článku 20 zajistit vytvoření registru uzavřených úložných míst (OÚM), včetně 

opuštěných úložných míst, které představují závažné ohrožení životního prostředí nebo by 

mohly v krátké nebo delší době ohrozit životní prostředí či lidské zdraví. Tento registr 

je přístupný veřejnosti od 1. 5. 2012 (http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-

tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist). Pro provedení základního 

screeningu OÚM v zemích EU bylo v únoru 2011 předloženo doporučení „Guidance 

document for a risk-based pre-selection protocol for the inventory of closed waste 

facilities as required by article 20 of Directive 2006/21EC“. Metodika prací pro určení 

OÚM byla zpracována ČGS v říjnu 2011 „Provedení průzkumných a analytických prací 

na vybraných lokalitách a hodnocení“. Metodika vychází z hodnocení rizik podle 

US EPA, bohužel nezahrnuje aspekty sulfidického zvětrávání – vznik kyselých důlních 

vod (AMD), které jsou akcelerovány mikrobiální činnosti Acidithiobacillus ferooxidans. 

Cíl doktorské práce 

Hlavním cílem doktorské práce bylo posouzení kvality zkoumaných vzorků odvalového 

materiálu z pohledu možnosti jeho kvalitativní úpravy pro splnění podmínek jeho využití jako 

materiálu pro rekultivace s využitím metod biologicko-chemického loužení. 

Pro splnění tohoto cíle byly vytýčeny následující dílčí cíle: 

- Zpracovaní přehledu současného stavu problematiky využívaní odvalových matriálů SEZ 

po těžbě surovin v procesech rekultivace. 

- Studium geologicko- mineralogických vlastností zkoumaných vzorků. 

- Studium vlivu biologicko-chemického loužení na stabilitu prvkového a fázového složení 

zkoumaných vzorků a na jejich změny neutralizačně kyselinotvorného potenciálu. 

- Posouzení ekotoxicity materiálu po biologicko-chemickém loužení. 
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Při řešení jsem realizoval následující postup: 

 Zpracování literární rešerše (staré ekologické zátěže, SEKM, ekotoxicita těžkých kovů 

způsobující inhibici bakterií Vibrio fischeri). 

 Mineralogická a chemická analýza odvalových materiálů ze čtyř vybraných lokalit 

v oblasti Karlovarska Důl Helena, odval Adam, lokalita Přebuz (důl Otto) a lokalita 

Bleigrund. Na základě zjištěných výsledků byly pro další výzkum 

biologicko-chemického loužení vybrány 2 lokality: důl Helena a lokalita Přebuz (důl 

Otto). Určení produkce acidifikujícího potenciálu odvalových materiálů – identifikace 

inertního odpadu z báňské činnosti. 

 Biologicko-chemické loužení odvalového materiálu v bioreaktoru BioFlo & CelliGen 

310 s řízenými procesními podmínkami. 

 Biologicko-chemické loužení odvalového materiálu v laboratorních podmínkách – 

Erlenmayerových baňkách, studium vyluhování As, Fe a Cu. 

 Biologicko-chemické loužení čistých minerálů a jejich směsí pro vysvětlení průběhu 

loužících procesů (v bodě 3 a 4). 

 Určení acidifikujícího potenciálu pro odvalový vyloužený materiál z lokality Helena 

a jeho ekotoxicity. Posouzení možností jeho dalšího využití. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Staré ekologické zátěže z těžby (SEZ) a úpravy rud v oblasti 

Karlovarského kraje 

Pod pojmem staré ekologické zátěže se rozumí kontaminovaná místa (podzemní vody, 

zeminy, skládky, areály firem), kde došlo vlivem nesprávného používání stávajících 

technologií státními podniky v období před privatizací k narušení životního prostředí, 

v dnešní době sem můžeme zařadit i staré odvaly po těžbě surovin (www.cizp.cz). 

Pro evidenci starých ekologických zátěží byl vypracován a naplněn systém evidence 

kontaminovaných míst (SEKM). V SEKM jsou evidovány lokality postižené kontaminací 

zemin, stavebních konstrukcí nebo půdního vzduchu a podzemních či povrchových vod. 

Databáze evidují i místa s kontaminací dosud neověřenou. Kvalitativní hodnocení rizik 

v databázi SEKM vychází z kanadské metodiky AGRA. Jednotlivá rizika jsou hodnocena 

definovaným textem: extrémní, vysoké, střední, nízké, žádné, neznámé (www.cizp.cz). 

I v Karlovarském kraji se vyskytuje několik desítek starých ekologických zátěží, které 

jsou evidovány v systému evidence kontaminovaných míst. Tento kraj byl v minulosti 

významně ovlivněn těžbou rud (cín, uran) i uhlí ze sokolovské hnědouhelné pánve (Rojík, 

2000).  

Právě proto se zde vyskytuje mnoho starých odvalů (obrázek 1), které jsou evidovány 

jako odpady po důlní činnosti, ale nejsou evidovány jako staré ekologické zátěže, přestože 

jsou v těchto odvalech mnohdy vysoké obsahy různých těžkých kovů, ovšem v době jejich 

vzniku byly tyto odvaly považovány za zásoby. Tyto odvaly bohužel zatím nejsou evidovány 

v systému SEKM z důvodu jeho postupného doplňování o nová místa, ani v databázi České 

geologické služby (Rojík, 2000). 

2.2 Vliv starých ekologických zátěží na životní prostředí. 

Staré ekologické zátěže lze považovat za jedny z nejnebezpečnějších činitelů 

pro kontaminaci složek životního prostředí. Nejrizikovější je znečištění půdního, 

resp. horninového prostředí a podzemní vody, neboť zde může kontaminace přetrvávat i po 

dlouhé desítky let. Nejběžnější kontaminanty, které se v odvalovém materiálu z těžby 

a úpravy suroviny vyskytují, jsou těžké kovy (především As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
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(Envirex holding a. s., 2013, Top Geo Group, 2013, Wikipedia, 2013, EnviWeb, 2013, MŽP, 

2013).  

 

Obrázek 1 Mapa výskytu minerálních asociací (Bernard J.H. 1981) 

Počátečním stupněm znalostí o starých ekologických zátěžích (i z hlediska historického 

vývoje) je ekologický audit. Ten určoval, zda je SEZ přítomna, jakého je druhu a jaké 

velikosti a intenzity. Podrobnější údaje poskytuje analýza rizika, zpracovaná už na základě 

cíleného průzkumu, která má vyhodnotit škodlivost zátěže, riziko jejího šíření a stanovit 

nejvyšší přípustné koncentrace kontaminantů v daném prostředí. Ty pak bývají stanoveny 

jako sanační limity a děje se tak na základě rozhodnutí České inspekce životního prostředí, 

které ukládá povinnost starou ekologickou zátěž odstranit. Nastupuje stádium sanace, jemuž 

může předcházet ještě další podrobný průzkum a poté je zvolena optimální sanační 

technologie. Po ukončení sanace následuje post-sanační monitoring, který ověřuje trvalé 

vyčištění lokality (EnviWeb, 2013, MŽP, 2013).  

 



Vojtěch Zechner: Technologické možnosti využití SEZ z báňské činnosti v oblasti Karlovarského kraje 
 

6 
2013 

Sanační technologie můžeme rozdělit na tři základní druhy: 

Aktivní metody sanace, směřující k odstranění kontaminantu z prostředí. Pasivní 

metody sanace, které kontaminant stabilizují v daném prostředí anebo jiným způsobem 

eliminují jeho nebezpečnost. Posledním druhem je řízené znečištění. To znamená stav, 

kdy kontaminaci není možné sanovat a probíhá pouze monitoring a příprava budoucího 

řešení havarijní situace. Specifickou technologii je aplikace nanotechnologií, při nichž se 

do kontaminovaného prostředí aplikuje suspenze kovového železa (Šráček et al., 2000). 

Jsou ovšem i případy, kdy je výhodnější kontaminovaný prostor nečistit, ale jen 

izolovat od okolí nebo stabilizovat na místě. V těchto případech se aplikuje technologie 

enkapsulace (zapouzdření) nebo solidifikace (zpevnění) kontaminovaného materiálu. 

V procesech dočišťování zbytků znečištění se využívá přirozená nebo podporovaná 

atenuace, tzn. odstraňování kontaminantů s využitím přírodních procesů. Termín atenuace 

se tedy týká poklesu koncentrace kontaminantů, přičemž tento pokles může být 

destruktivní nebo nedestruktivní (Šráček et al., 2000).  

Zvláštní kapitolu představují SEZ z pohledu rozvoje okolního prostředí a jeho 

územního plánování, tvoří posudky EIA. Jde vždy o faktor, jemuž je nutno věnovat 

zvláštní pozornost a zvláštní přístup. Mohou být z tohoto pohledu pochopitelně věcným 

břemenem, snižovat ceny pozemků a často i komplikovat využití dotknutého území. Proto 

je nutno mít tyto faktory dobře podchycené a znát alespoň všeobecně jejich problematiku 

(Wikipedia, 2012).  

2.3 Environmentální rizika starých ekologických zátěží 

Environmentální rizika ze starých ekologických zátěží spočívají hlavně v procesech, které 

přímo navazují na ukončení těžebních prací. Největším environmentálním rizikem pro SEZ z 

báňské činnosti je vznik kyselých důlních vod, které je doprovázeno uvolňováním těžkých 

kovů do prostředí (Sobolewski, 2010).  

Před návrhem sanace OÚM by mělo být nejprve zpracováno posouzení technologických 

možností využití odvalů získáním užitkové složky (kovů) (obrázek 2). S nárůstem spotřeby 

materiálů začínají být z ekonomického hlediska zajímavé i materiály SEZ s nízkými obsahy 

užitné složky, například s koncentrací kovu 0,5 % obecně (Osdir, 2013). 
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Obrázek 2 Schéma postupu posouzení a návrhu technologického využití zkoumaných materiálů SEZ a OÚM 
(vytvořil autor) 

Jiná situace je ovšem u mědi. Obsah mědi v nejrozšířenějším a i nejčastěji zpracovávaném 

chalkopyritovém koncentrátu je okolo 30 %, zároveň však je zde i železo také okolo 30 %. To 

způsobuje vážné problémy s jeho odstraňováním. Takovéto koncentráty obsahují 

nezanedbatelné množství ušlechtilých kovů, u kterých je jejich získávání často spojené s 

velkými obtížemi. Refraktorní charakter sulfidů mědi vyžaduje jejich oxidační loužení, a 

pokud má být zachována relativně příznivá kinetika loužení, používá se chloridové loužící 

médium. Elektrolýza z chloridového prostředí je však značně komplikovaná a nákladná. 

Navzdory uvedeným, ale i jiným problémům, se v možnostech hydrometalurgie sulfidů mědi 

a dalších neželezných kovů intenzívně bádá. Důvodem je skutečnost, že rozdíly v ekonomice 

pyro- a hydrometalurgie nejsou tak markantní a nevýhoda na straně hydrometalurgie je hlavně 

v nutnosti dlouhodobého ohřevu a ochlazovaní velkých objemů zředěných roztoků. Měnící se 

kvalita surovin směrem k chudobnějším a komplexnějším a důslednější uplatňovaní pravidel 

na ochranu ovzduší však posouvají hydrometalurgii do sfér zajímavých pro praktickou 

realizaci (Osdir, 2013, Havlík, 1997, Ferreira a Burkin, 1975).  

2.4 Ekotoxicita odvalových materiálů 

Ekotoxicita je významným a vhodným ukazatelem pro posuzování materiálů využívaných 

k terénním úpravám a rekultivacím podle vyhlášky č.294/2005 Sb. Využívá se pro posuzování 

případného působení na životní prostředí, např. u stavebních odpadů, rekultivačních materiálů 

či sedimentů používaných k: 



Vojtěch Zechner: Technologické možnosti využití SEZ z báňské činnosti v oblasti Karlovarského kraje 
 

8 
2013 

vyrovnávání terénních nerovností a jiným úpravám, 

tvorbě uzavíracích vrstev skládek, 

rekultivacím uzavřených skládek, 

zavážení povrchových dolů, lomů a pískoven. 

Vzorek pro stanovení ekotoxicity pomocí Vibrio fischeri byl připraven podle vyhlášky 

294/2005 Sb. (vodný výluh v poměru 10:1). Nejvyšší inhibici Vibrio fischeri vykazoval 

materiál z odvalu Helena (97.35 %), který měl i nejnižší hodnotu pH (4,81). Ostatní materiály 

z odvalu Přebuz a Bleigrund měly ekotoxicitu 58 %. Ve vzorku z Přebuzi bylo zjištěno 

alkalické pH (8,08) a vzorek Bleigrund měl slabě kyselé pH (6,03). Použití materiálu pro 

povrchové úpravy terénu je možné pouze při splnění podmínky inhibice akvatických 

organismů, která musí být menší než 30 %. Vzhledem k tomu, že byla prokázána závislost 

mezi bakteriemi Vibrio fischeri a akvatickými organismy (Scenedesmus quadricauda), 

je pravděpodobné, že žádný z odvalových materiálů by se neměl používat pro povrchovou 

úpravu terénu. 

2.4.1 Testy ekotoxicity Vibrio fischeri 

V rámci studia ekotoxicity byla zvolena metoda s luminiscenčními lyofilizovanými 

bakteriemi Vibrio fischeri. Tyto bakterie využívají přibližně 10 % metabolické energie při 

přeměně energie chemické na viditelné světlo pomocí elektronového transportního systému. 

Uvedená přeměna je spojena s buněčným dýcháním. Změna buněčného metabolismu nebo 

porušení buněčné struktury ovlivňuje dýchání a tedy i intenzitu bioluminiscence. Produkce 

světla souvisí se zdravotním stavem organismu. Přítomnost toxických látek pak může být 

příčinou různých poruch buněčného metabolismu souvisejících se změnou buněčného 

transportního systému, které se kvantitativně projeví změnou intenzity produkovaného 

světelného toku (Kafka a Punčochářová, 1999).   

Ekotoxicita byla sledována ve vodném výluhu (vyhláška č. 294/2005 Sb.) připraveném 

z vylouženého materiálu. Cílem bylo zjištění, jestli po odstranění části toxických prvků (Cu, 

As) dojde ke snížení toxicity a vyloužený odvalový materiál bude použitelný pro rekultivace 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb. v posledním znění. V rámci této vyhlášky 

je sice ekotoxicita sledována na akvatických organismech, ale výsledky s bakteriemi Vibrio 

fischeri jsou srovnatelné (Doškářová, 2012).  
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Vzhledem k tomu, že biologicko-chemické loužení probíhá při velmi nízkém pH, bylo pro 

sledování ekotoxicity nutné vyloučit vliv pH na inhibici Vibrio fischeri. V literatuře jsou 

uvedeny rozporuplné informace. Kafka a Punčochářová (1999) uvádí, že měření ekotoxicity 

je značně ovlivněno hodnotou pH sledovaného vzorku. Proto je třeba před měřením vzorek 

upravit vhodným pufračním činidlem, např. acetátovým pufrem na hodnotu pH, která je 

specifická pro určité typy kontaminujících látek a obvykle se blíží neutrální hodnotě. Kafka 

a Punčochářová (1999) popisují reverzibilitu efektu pH, kdy při změnách hodnoty pH v obou 

směrech opakovaně docházelo k odpovídajícímu poklesu či zesílení intenzity 

bioluminiscence.  

Naopak Scheerer et al. (2006) uvádí, že optimální podmínky pro bioluminiscenci Vibrio 

fischeri se nachází v rozsahu pH 4.5 – 10.5. Podobný výsledek uvádí Doškářová (2012), která 

v 50 vzorcích výluhu z odpadů neprokázala závislost mezi pH a inhibicí v rozmezí pH 4 – 12. 

Waters and Lloyd (1985) uvádí za optimální podmínky pro měření pH pouze interval okolo 

hodnoty pH 6,8.  

Toxicitu kovů sledovala Fulladosa et al. (2004, 2005a, 2005b). Hodnoty EC20 pro Vibrio 

fischeri, které představují měřitelný práh toxicity v prostředí pH 6.0 – 7.0 seřadila od nejnižší 

koncentrace: Pb(II) > Ag(I) > Hg(II) ≈ Cu(II) > Zn(II) > As(V) > Cd(II) ≈ Co(II) > As(III) > 

Cr(VI). Hodnota pH prostředí může ovlivnit ekotoxicitu některých prvků v důsledku změny 

jejich formy výskytu – speciací (As) – arsenitany, arseničnany. As patří mezi metaloidy a je 

nebezpečným polutantem v roztoku. V závislosti na pH a Eh se může vyskytovat ve formě 

As(V) (arseničnany) nebo As(III) (arsenitany). Toxicita As závisí na formě výskytu. Fuladosa 

et al. (2004) sledovala toxicitu EC50 As(V) v rozsahu pH 5 až 8. V alkalickém prostředí pH 

byly hodnoty inhibice nižší, u As(III) se hodnoty toxicity v tomto intervalu pH neměnily, 

snížily se až při pH 9. Nejtoxičtější formu výskytu As představují (HAsO4)
2-

 a (H2AsO3)
-
. Při 

nižších koncentracích byl As(V) toxičtější než As(III) v závislosti na pH. Při vyšší 

koncentraci As(III) a As(V) byla toxicita významně závislá na pH. 

Bakterie jsou obvykle méně tolerantní k mědi, ale autotrofní bakterie Thiobacillus 

thiooxidans, T. ferrooxidans po adaptaci zvyšují svou toleranci z 0,23 M síranu měďnatého 

na 23 M (Starkey, 1973). Dopson et al. (2003) určil koncentrace, při kterých je ještě patrná 

metabolická aktivita pro acidofilní bakterie žijící v prostředí pod pH 3(tabulka 1). 
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Tabulka 1 Maximální koncentrace kovů (mMol), při kterých je patrná metabolická aktivita (Dopson et al., 2003) 

 

Acidofilní bakterie 

Maximální koncentrace kovů (mMol) 

As
III

 Cu
II
 Zn

II
 Cd

I
 Ni

II
 

Acidithiobacillus ferrooxidans 84 800 1071 500 1000 

Sulfobacillus thermooxidans ND 6 43 ND 5 

 

Ganesh et al. (2010) studoval ekotoxicitu Cu. Koncentrace Cu 10 mg/l byla toxická pro 

koliformní bakterie a bakterie oxidující amoniak. Pokud se přidala stejná koncentrace mědi 

ve formě nanočástic, nebyl pozorován žádný vliv na inhibici. Z hodnot respirometrie vyplývá, 

že přídavek Cu
2+

 snížil respirační rychlost o 55 %, u nanočástic nebylo snížení prokázáno. 

Z uvedených výsledků vyplývá, že velikost částic a forma výskytu Cu v roztoku je velmi 

důležitá z hlediska ekotoxicity. Zcela jiné výsledky pro nanočástice Cu uvádí Mortimer et al. 

(2008). EC50 se pro Vibrio fischeri u oxidů kovů mění velmi významně, pro nanočástice ZnO 

jsou to 4 mg/l, pro nanočástice CuO až 100 mg/l a pro 10 µm CuO až 4000 mg/l. V tabulce 2 

je uveden přehled dosud publikovaných hodnot koncentrací, které ovlivňují ekotoxicitu. 

Tabulka 2 Hodnoty ekotoxicity pro akvatické ekosystémy a Vibrio fischeri 

 As Cd Cu Cr Hg Mn Pb V Zn 

 (µg/l) 

Doškářová 6,30 0,99 227 18 0,30 1270 64 12,24 860 

TRV 190  60 180 1 80 2,5 20 120 

Fulladosa   110  11-700      

Kelly  6000 14000      2400 

Vysvětlivky: Doškářová (2012), Fulladosa et al. (2005), TRV (Toxicity Reference Value for surface water, US EPA, 1999), Kellly et al. 

(2004) 

2.5 Technologické možnosti minimalizace environmentálních rizik  

Mezi technologické možnosti minimalizace environmentálních rizik patří omezení 

produkce síranů - prevence vzniku AMD, minimalizace vyluhování rizikových prvků 

v kyselých důlních vodách, což je doprovázeno snižováním ekotoxicity. 

U minimalizace vzniku AMD se jedná hlavně o dva přístupy:  

 Pasivní odstraňování AMD 

 Aktivní odstraňování AMD 
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Mezi pasivní odstraňování AMD patří nanesení vrstvy organického materiálu 

(např. kompostu) na povrch důlních odpadů. Nanesená vrstva přednostně spotřebovává kyslík, 

který tak neproniká do hlubších vrstev a zamezuje tím další oxidaci a samotnému vzniku 

AMD. Průniku kyslíku se také může zamezit nebo snížit jeho pronikání pomocí formování 

zacementovaných vrstev v nesaturované zóně odpadů (Jurovec et al., 2002).  

Aktivním odstraňováním AMD může být např. jedna z metod odčerpání velmi kyselých 

vod s následnou neutralizací. Další metodou může být vybudování reaktivních propustných 

stěn, které jsou naplněny směsí organického materiálu a karbonátů. Tato stěna se umisťuje 

ve směru šíření kontaminace a má vyšší propustnost než okolí, čímž nedochází k jejímu 

obtékání (Waybrant et al., 1998, Šráček, 1999).  

2.6 Posouzení kvality a technologických možností využití odvalů 

Technologické možnosti využití odvalů se přímo odvíjí od mineralogického složení, tedy 

od formy výskytu daného prvku a jeho koncentrace. Jestliže vykazuje vlastnosti 

nebezpečného odpadu (H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 

nebo po jejich odstranění a H14 Ekotoxicita) podle vyhlášky MŽP a MZ Č.376/2001 Sb mělo 

by se s materiálem nakládat v režimu nebezpečných dopadů (tabulka 3). Za nebezpečný 

z hlediska ekotoxicity se považuje odpad, jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní 

toxicity alespoň pro jeden z testovacích organismů následující hodnoty: 

V testech na rybách: 96LC50 < 10 ml/l, na perloočkách 48EC50 <10 ml/l, v testech na 

řasách 72IC50 < 10 ml/l a v testech na semenech 72IC50 < 10 ml/l.  

Tabulka 3 Hodnoty limitních koncentrací ve výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti H13 

Ukazatel Jednotka Limitní honota 

As mg/l 5.0 

Cd mg/l 0.5 

Crcelk mg/l 50.0 

Hg mg/l 0.05 

Ni mg/l 50.0 

Pb mg/l 10.0 

Se mg/l 5.0 

Pokud nemá odvalový materiál nebezpečnou vlastnost je třeba ho pro účely využití 

na povrchu terénu a pro rekultivaci posoudit podle tabulky 10. 1 a 10. 2 uvedené ve vyhlášce 

č. 294/2005 Sb. (tabulka 4 a 5).  
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Tabulka 4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů dle vyhlášky č.294/2005 Sb. Tab. 10.1 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

Kovy     

As mg/kg sušiny 10 

Cd mg/kg sušiny 1 

Crcelk. mg/kg sušiny 200 

Hg mg/kg sušiny 0,8 

Ni mg/kg sušiny 80 

Pb mg/kg sušiny 100 

V mg/kg sušiny 180 

Monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované)     

BTEX mg/kg sušiny 0,4 

Polycyklické aromatické uhlovodíky     

PAU mg/kg sušiny 6 

Chlorované alifatické uhlovodíky     

EOX mg/kg sušiny 1 

Ostatní uhlovodíky (směsné, nehalogenované)   - 

Uhlovodíky C10 – C40 mg/kg sušiny 300 

Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované)     

PCB mg/kg sušiny 0,2 

 
Tabulka 5 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů dle vyhlášky č.294/2005 Sb. Tab. 10.2 

Testovaný organismus 

Doba 

působení 

[hodina] 

I. II. 

Poecilia reticulata, nebo 

Brachydanio rerio 

96 ryby nesmí vykazovat 

v ověřovacím testu výrazné 

změny chování ve srovnání 

s kontrolními vzorky a 

nesmí uhynout ani jedna 

ryba 

ryby nesmí vykazovat 

v ověřovacím testu výrazné 

změny chování ve srovnání 

s kontrolními vzorky a 

nesmí uhynout ani jedna 

ryba 

Daphnia magna Straus 48 procento imobilizace 

perlooček nesmí 

v ověřovacím testu 

přesáhnout 30 % ve 

srovnání s kontrolními 

vzorky 

procento imobilizace 

perlooček nesmí 

v ověřovacím testu 

přesáhnout 30 % ve 

srovnání s kontrolními 

vzorky 

Raphidocelis 

subcapitata 

(Selenastrum 

capricornutum) nebo 

Scenedesmus 

subspicatus 

72 

neprokáže se v ověřovacím 

testu inhibice růstu řasy 

větší než 30 % ve srovnání 

s kontrolními vzorky 

neprokáže se v ověřovacím 

testu inhibice nebo 

stimulace růstu řasy větší 

než 30 % ve srovnání 

s kontrolními vzorky 
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semena Sinapis alba 72 
neprokáže se v ověřovacím 

testu inhibice růstu kořene 

semene větší než 30 % ve 

srovnání s kontrolními 

vzorky 

neprokáže se v ověřovacím 

testu inhibice nebo 

stimulace růstu kořene 

semene větší než 30 % ve 

srovnání s kontrolními 

vzorky 
Poznámka k tabulce 5: Zkoušky akutní toxicity se provádějí s neředěným vodným výluhem odpadu. 

 

Odvalový materiál, který splňuje výše uvedené kritéria, lze poté použít pro podloží při 

výstavbě silnic, dálnic a kolejišť, nebo na využití v rámci dolovaného území na cesty pro 

těžkou techniku přímo na území dolu, které musí být v souladu se zkušebními postupy 

(0200.04.01, 0400.11.03, 0400.11.01, 0400.11.02 a 0400.11.04) (Technický a zkušební ústav 

stavební Praha), které se touto problematikou zabývají. Zároveň musí splňovat i české státní 

normy, podle kterých jsou tyto postupy akreditovány. V neposlední řadě s nástupem 

rekreačních možností do už zrekultivovaných míst je i použití pro cyklostezky, naučné stezky 

a rekultivaci obecně. 

2.7 Evropská směrnice 2006/21/EU o nakládání s těžebním odpadem 

Evropská směrnice 2006/21/EU stanoví opatření, postupy a návody pro předcházení 

nepříznivým vlivům na životní prostředí způsobeným nakládáním s odpadem z těžebního 

průmyslu a z toho plynoucím rizikům ohrožení lidského zdraví nebo pro nejvyšší možné 

omezení takových vlivů, zejména pokud jde o vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy 

a krajinu. 

Oblast působnosti: 

1) S výhradou odstavců 2 a 3 se tato směrnice vztahuje na nakládání s odpadem 

vznikajícím při vyhledávání, těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a při provozu 

lomů (dále jen „těžební odpad“). Aniž jsou dotčeny jiné právní předpisy Společenství, na 

odpad spadající do oblasti působnosti této směrnice se nevztahuje směrnice 1999/31/ES. 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

1) „odpadem“ odpad ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 75/ 442/EHS; 

2) „nebezpečným odpadem“ odpad ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze 

dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech (3); 
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3) „inertním odpadem“ odpad, který nepodléhá žádným fyzikálním, chemickým nebo 

biologickým změnám. Inertní odpad se nerozkládá, nehoří a není fyzikálně ani chemicky 

reaktivní, není biologicky rozložitelný a nenarušuje jiné látky, s nimiž přichází do styku, 

způsobem, který by mohl vést ke znečištění životního prostředí nebo k poškození lidského 

zdraví. Celkové množství vznikajících průsakových vod a obsah znečišťujících látek 

v odpadu stejně jako ekotoxicita průsakových vod musí být zanedbatelné, zejména pak nesmí 

poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod; 

Předcházení zhoršování stavu vody a znečištění ovzduší a půdy 

1. Příslušný orgán se přesvědčí, že provozovatel přijal nezbytná opatření, aby splnil 

enviromentální normy Společenství, zejména v oblasti předcházení zhoršování současného 

stavu vod podle směrnice 2000/60/ES, mimo jiné aby: 

a) byla vyhodnocena možnost tvorby průsakové vody, včetně obsahu znečišťujících látek 

v průsakové vodě, během provozu i po ukončení provozu zařízení pro nakládání s odpady, 

a aby byla určena vodní bilance zařízení; 

b) se předcházelo tvorbě průsakové vody a znečištění povrchových a podzemních vod 

a půdy odpadem, nebo aby se tvorba průsakové vody a znečištění minimalizovala;  

c) se shromáždění a úprava znečištěné vody a průsakové vody ze zařízení pro nakládání 

s odpady prováděly na jakost požadovanou pro jejich vypouštění; 

2. Příslušný orgán zajistí, aby provozovatel přijal vhodná opatření za účelem předcházení 

plynným emisím a emisím prachu nebo jejich omezení. 

3. Pokud příslušný orgán na základě hodnocení rizik pro životní prostředí rozhodl, 

zejména s ohledem na směrnice 76/ 464/EHS a 80/68/EHS nebo 2000/60/ES, že není nutno 

shromažďovat a upravovat průsakovou vodu, nebo pokud bylo stanoveno, že zařízení pro 

nakládání s odpady nepředstavuje možné nebezpečí pro půdu a podzemní nebo povrchové 

vody, mohou se požadavky uvedené v odst. 1 písm. b) a c) snížit nebo se od nich může 

upustit. 

4. Členské státy umožní uložení těžebního odpadu v pevné nebo kapalné formě nebo 

v podobě kalu do jiného vodního recipientu, než který byl vybudován pro účely ukládání 
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těžebního odpadu, pod podmínkou, že provozovatel splňuje příslušné požadavky směrnic 

76/464/EHS, 80/68/EHS a 2000/60/ES. 

5. Při ukládání těžebního odpadu zpět do vytěžených prostor vytvořených v důsledku 

povrchové nebo podzemní těžby, které se po uzavření mohou naplnit vodou, musí 

provozovatel přijmout nezbytná opatření pro předcházení nebo minimalizaci zhoršování stavu 

vody a znečištění půdy obdobně jako podle odstavců 1 a 3. Provozovatel poskytne 

příslušnému orgánu informace nezbytné k zajištění souladu s povinnostmi stanovenými 

Společenstvím, zejména s povinnostmi ve směrnici 2000/60/ES. 

Tato směrnice nás zavazuje řídit se jí a ve své podstatě omezuje působnost zákona 

157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem. 

2.8 Biologicko-chemické loužení těžkých a toxických kovů 

Snaha o využití surovin s nižším obsahem užitkové složky upřednostňuje 

hydrometalurgické postupy (Havlík, 1993). Běžně používané postupy pro loužení sulfidů 

mědi za tzv. normálních podmínek, tj. do 100 °C a tlaku 0,1 MPa, se realizují v kyselém 

prostředí sulfátu, anebo chloridu železitého. Oba způsoby loužení vyžadují pro dosažení 

maximální účinnosti provozní teploty blízké bodu varu. Kromě rozpustných iontů kovu je 

produktem loužení i elementární síra, která postupně pokrývá částice a zpomaluje celý proces. 

Pro ovlivnění produkce elementární síry na povrchu minerálů se používají oxidační činidla 

(O´Malley a Liddell, 1987, Havlík a Škrobian, 1990, Havlík, 1993, Antonijevic et al., 1994, 

Kušnierová, 1995). 

2.8.1 Princip biologicko-chemického loužení 

Využití bakterií jako aktivátorů při rozpouštění minerálů se nazývá bakteriální nebo 

mikrobiologické loužení. Podle řady autorů (Torma, 1977, Bosecker, 1997, Crundwell et al, 

2000) dochází při bakteriálním loužení k biokatalytickému urychlování oxidačních procesů. 

Oxidací sulfidů se tyto těžko rozpustné sulfidy (jsou těžko rozpustné i v roztocích kyselin) 

převádí na rozpustnější sírany (Závada a Bouchal, 2010, www.fact-index.com).  

Výhody spojené s biologicko-chemickým loužením jsou (www.fact-index.com): 

 Ekonomické: biologicko-chemické loužení je obecně jednodušší a tedy levnější 

na provoz a údržbu než tradiční postupy. 
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 Životní prostředí: proces je šetrnější k životnímu prostředí než tradiční metody 

extrakce. Vzniká menší poškození krajiny, protože bakterie rostou přirozeně, 

a důl i jeho okolí může být ponechán relativně nedotčen.  

Nevýhody biologicko-chemického loužení (www.fact-index.com): 

 Neekonomické: proces bakteriálního loužení je velmi pomalý.   

 Životní prostředí: V procesu vznikají některé toxické produkty. Kyselina 

sírová a ionty H
+
 se uvolňují do podzemních a povrchových vod a způsobují 

jejich okyselení. V kyselých důlních vodách jsou obsaženy těžké kovy. 

Z těchto důvodů musí být nastavení biologicko-chemického loužení pečlivě 

naplánováno a monitorováno, aby nedošlo k selhání systému pro biologickou 

bezpečnost. 

Mikroorganismy používané pro bakteriální loužení se většinou dělí na:  

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

anorganických látek (např. NH3, S, H2S, H2, sloučeniny Fe atd.). Zdrojem uhlíku, potřebného 

pro jejich růst, je CO2 získávaný ze vzduchu. Tyto bakterie jsou převážně mezofilní, tzn., že 

jsou aktivní při teplotě 30–35 °C. Při teplotě nad 50 °C bílkoviny obsažené v bakteriích 

koagulují, enzymy jsou neaktivní a buňky hynou. Jsou schopné přeměňovat dostupné 

anorganické sloučeniny na látky organické. Jsou také schopny fotosyntézou vázat světelnou 

energii v chemickou (zelené rostliny, řasy…). K autotrofním bakteriím patří například 

zástupci rodu Acidithiobacillus (Castro et al., 2000, Fečko et al., 2004).  

b) Heterotrofní organismy – pro svůj růst využívají organické látky, jako jsou organické 

kyseliny, uhlovodíky, proteiny apod. K těmto zástupcům patří například parazitické 

mikroorganismy, plísně a kvasinky (Castro et al., 2000, Fečko et al., 2004).  

c) Mixotrofní organismy - typ výživy některých rostlin, které jsou nebo mohou být současně 

nebo střídavě autotrofní (tj. fotosyntetizují) i heterotrofní (tj. přijímají organické látky 

z prostředí), např. masožravé rostliny, zelení bičíkovci, některé řasy (Castro et al., 2000, 

Fečko et al., 2004).  

Tabulka 6 uvádí některé mikroorganismy, které jsou známy svou schopností ovlivňovat 

přechod kovů do výluhu. 
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Tabulka 6 Mikroorganismy zprostředkovávající loužení kovů (Brandl, 2001) 

Mikroorganismus Příjem živin Hlavní extrakční 

činidlo 

Optimální pH Teplota 

(°C) 

 

Th. ferrooxidans chemolitoautotrofní Fe
3+

, H2SO4 2,4 28 – 35 

Th. thiooxidans chemolitoautotrofní H2SO4 2,0 – 3,5 10 – 37 

Th. albertis chemolitoautotrofní H2SO4 3,5 – 4,0 28 – 30 

Th. intermedius chemolitoautotrofní H2SO4 6,8 30 

Sulfobolus 

acidocaldarius 

chemolitoautotrofní Fe
3+

, H2SO4 0,9 – 5,8 55 – 85 

Penicilium oxalicum heterotrofní oxalát   

Leptospirilum 

ferrooxidans 

 

chemolitoautotrofní Fe
3+

 2,5 – 3,0 30 

Proces biologicko-chemického loužení kovů je založen především na aktivitě bakterií 

Acidithiobacillus thiooxidans a Acidithiobacillus ferrooxidans, které biochemickými 

oxidačními reakcemi přeměňují nerozpustné kovové sulfidy na rozpustné sírany. Principiálně 

mohou být kovy uvolňovány přímým nebo nepřímým bakteriálním loužením. Během přímého 

bakteriálního loužení dochází k fyzickému kontaktu mezi buňkami bakterií a povrchem 

sulfidického materiálu a oxidace na síran se děje v několika enzymaticky katalyzovaných 

krocích (Gank et al., 2001, Nazari et al., 2011):  

   [1] 

   [2] 

                   
                      
→               (   )           [3] 

       [4] 

Při nepřímém způsobu loužení bakterie produkují činidlo, které oxiduje sulfidický minerál 

chemicky: 

    [5] 

      [6] 

Pozn: Me je užitkový kov 
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Ve skutečnosti nelze oba způsoby loužení od sebe oddělit, působí společně. Mechanismus 

bakteriálního loužení byl detailně popsán včetně chemických rovnic již v dříve publikovaných 

pracích (EPA 530-R-94-036, 1994, Akcil a Koldas, 2006).  

Biologicko-chemické loužení sulfidů je způsobeno různými druhy bakterií. V současné 

době je tato schopnost prokázána u 11 prokaryotických druhů. Existují tedy dvě cesty, které 

přímo určují rozpustnost sulfidů: thiosíranová a polysulfidová cesta. Bakteriální buňky mohou 

ovlivnit sulfidy a jejich rozpuštění "kontaktním" nebo "bezkontaktním" mechanismem. 

Bezkontaktní mechanismus předpokládá, že bakterie oxidují pouze rozpuštěné Fe
2+

 ionty na 

Fe
3+

 ionty. Fe
3+

 se následně podílí na oxidaci kovových sulfidů a přechází zpět na formu Fe
2+

 

iontů. Kontaktní mechanismus vyžaduje uchycení bakterií na povrchu sulfidu. Primární 

mechanismus pro zachycení na zrnech pyritu je elektrostatický. V případě 

Acidithiobacillus ferrooxidans obsahují bakteriální exopolymery Fe
3+

 ionty a výsledný kladný 

náboj umožňuje zachycení k záporně nabitému pyritu. To znamená, že první funkce 

komplexu iontů Fe
3+

 v kontaktním mechanismu zprostředkovává mobilní spojení bakterie 

s minerálem, zatímco jejich druhou funkcí je oxidační rozpouštění sulfidů kovů podobným 

mechanizmem jako u volných iontů Fe
3+

 na bezkontaktní mechanismus (Rohwerder et al., 

2003, Africa et al., 2013). 

2.8.2 Faktory ovlivňující proces bioloužení 

Účinnost biologicko-chemického loužení závisí na použitých mikroorganismech 

a zajištění optimálních podmínek pro jejich aktivitu a na chemickém a mineralogickém 

složení suroviny. Inhibice biologicko-chemickým loužením může být způsobena vysokou 

koncentrací uvolněných těžkých kovů, vznikem pasivační vrstvy na povrchu minerálu, 

hustotou suspenze, nedostatkem živin a rozpuštěného kyslíku, případně CO2. Tyto faktory 

nelze z procesu vyloučit, je ale možné bakterie na tyto podmínky postupně adaptovat. Dalším 

velice důležitým faktorem ovlivňujícím výtěžnost procesu může být i použití směsi různých 

rodů bakterií. Současné použití tří druhů bakterií (Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Leptospirillum a Acidithiobacillus thiooxidans) vede k vyšší výtěžnosti Cu při nižší spotřebě 

kyseliny (Torma, 1977, Maršálek, 1979, Bosecker, 1997, Hamid et al., 2003).  

Faktory ovlivňující biologicko-chemické loužení (Brandl, 2001):  

 Fyzikálně-chemické parametry a prostředí pro biologicko-chemické loužení: teplota, 

pH, redox potenciál, koncentrace kyslíku, koncentrace CO2, dostupnost živin, 
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koncentrace Fe
2+

, světlo, tlak, povrchové napětí a přítomnost inhibitorů (Brandl, 

2001).  

 Mikrobiologické parametry a prostředí pro biologicko-chemické loužení: 

mikrobiologická různorodost, populační diversita, tolerance vůči koncentraci kovů, 

adaptační schopnost organizmů, prostorová distribuce mikroorganismů (Brandl, 

2001).  

 Vlastnosti loužených minerálů: minerální druh, distribuce minerálů v hornině, 

zrnitost, měrný povrch, porozita, hydrofobicita, galvanická interakce, vznik 

sekundárních minerálů (Brandl, 2001). 

 Úprava: technologie loužení (reaktor, in-situ, odval), hustota suspenze, rychlost 

míchání (pro reaktory), morfologie odvalu (Brandl, 2001). 

2.8.3 Nutriční látky  

Mikroorganismy využívané pro extrakci kovů ze sulfidických rud jsou 

chemolitoautotrofní bakterie a z toho důvodu je pro jejich růst vyžadována pouze přítomnost 

anorganických sloučenin. Obecně jsou tyto anorganické živiny získávány z okolního 

životního prostředí a ze vstupního materiálu použitého pro loužení. Pro optimální podmínky 

růstu mohou být do reakční směsi dodány sloučeniny síry a železa společně s amonnými, 

fosforečnými a hořečnatými solemi (Štěrbová, 2003).  

2.8.4 Nároky na přítomnost O2 a CO2 

Dostatečné zásobování kyslíkem je nezbytnou podmínkou pro bezproblémový růst 

a vysokou aktivitu loužicích bakterií. V laboratorních podmínkách lze zajistit kyslík aerací, 

mícháním, nebo třepáním. V průmyslovém měřítku, zvláště v případě loužení na haldě, může 

být zajištění potřebného množství kyslíku pro bakterie problematické (musí se provádět 

provzdušňování). Oxid uhličitý je jediným požadovaným zdrojem uhlíku pro růst bakterií, ale 

při laboratorních i průmyslových aplikacích biologicko-chemického loužení není zásobování 

CO2 nezbytně nutné (Bosecker, 1997, Štěrbová, 2003). 

2.8.5 Vliv pH 

Úprava hodnot pH na začátku a během biologicko-chemického loužení je nutnou 

podmínkou pro růst bakterií a má rozhodující vliv na konečný výsledek výtěžnosti 

extrahovaných kovů. Hodnoty pH v rozmezí 2,0–2,5 jsou pro proces oxidace železnatých 

iontů a síry optimální, i když hodnoty uváděné v různých studiích se často liší. Při pH nižším 
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než 2,0 může dojít ke značnému zpomalení aktivity bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans, 

ale ty mohou být postupným přidáváním kyseliny adaptovány i na takto kyselé prostředí 

(Silverman a Lundgren, 1959, Štěrbová, 2003).  

2.8.6 Vliv teploty  

Optimální teplota pro oxidaci Fe
2+ 

a síry bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans je 

uváděna mezi 28–30 °C. Při nižších teplotách dochází ke snižování rychlosti extrakce kovů, 

ale rozpouštění Cu, Co, Ni a Zn bylo pozorováno i při 4 °C. Při vyšších teplotách tj. 50–80 °C 

mohou být za účelem extrakce kovů využity termofilní bakterie (Bosecker, 1997, Štěrbová, 

2003).  

2.8.7 Požadavky na suroviny z hlediska mineralogického složení 

Prvořadou důležitost při aplikaci bakteriálního loužení má mineralogické složení loužené 

suroviny. Při vysokém obsahu karbonátů v rudě nebo v hlušině roste pH  prostředí do 

alkalické oblasti. Vlivem vysokého obsahu karbonátů může dojít ke zpomalení nebo úplnému 

zastavení bakteriální aktivity. Abychom dosáhli pH prostředí vhodné pro bakterie přidáváme 

kyselinu sírovou. Toto opatření však způsobuje nejen tvorbu a precipitaci sádrovce 

CaSO4·2H2O nebo jarositu KFe3
3+

(SO4)2(OH)6, ale ovlivňuje i náklady procesu. Rychlost 

loužení je rovněž závislá na celkovém povrchu zpracovávané suroviny. Zmenšení velikosti 

zrna suroviny znamená zvýšení celkového povrchu, a tím vyšší vyluhovatelnost kovů. Jako 

optimální velikost částic je v literatuře uváděna hodnota asi 76 µm (Silverman a Lundgren, 

1959, Bosecker, 1997, Štěrbová, 2003).  

2.8.8 Biologicko-chemické loužení pyritu 

Ve čtyřsložkové soustavě obsahující sulfid, kapalné kyselé extrační médium, biologický 

materiál – buňky bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a vzduch, dochází k dějům, které 

jsou schématicky znázorněny na obrázku 3.  

V procesu biologického loužení pyritu dochází ke dvěma mechanizmům oxidace a to 

k mechanizmu přímému a nepřímému. Průběh biooxidace pyritu lze zapsat sumární rovnicí: 

               
                  
→         (   )            [7] 
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Obrázek 3 Děje probíhající při biologicko-chemické oxidaci sulfidu (Fečko et al., 2004) 

Jestliže se v kyselém prostředí extrakčního živného média nachází určitá koncentrace Fe
3+

 

iontů, část z nich potom podléhá hydrolytickým reakcím s následnou tvorbou H2SO4. 

Hydrolýza Fe
3+

 je spontánně indukovaná a do obsazení selektivních ligandů se železo váže 

za tvorby precipitátů, které jsou reziduálními iontovými přetransformovanými sloučeninami 

a minerály (Kušnierová, 2001). 

Z hlediska posouzení degradace a oxidace pyritových zrn je nutné sledovat změny 

chemizmu na povrchu zrn, kde může vznikat sraženina jarositu nebo jiných síranů (sádrovec) 

(Kušnierová, 2001).  

2.8.9 Biologicko-chemické loužení chalkopyritu 

Struktura chalkopyritu (Córdoba et al., 2008) ovlivňuje jeho chování při 

biologicko-chemickém loužení, a proto se od ostatních minerálů liší i podmínkami, které 

zajišťují vysokou účinnost procesu loužení (Córdoba et al., 2008).  

Chemický vzorec, který nejlépe popisuje chalkopyrit je Cu
+
Fe

3+
(S

2-
)2. Krystalová 

struktura je vytvářena na základě relativně tetragonální mřížky, která má blízko ke kubické 

(obrázek 4). Každý ion síry je obklopen 4 kovovými ionty mědi a železa, které jsou umístěny 

na hranách tetraedru. Ve vrstvách 1 a 5, které odpovídají spodní a svrchní ploše 

tetragonálního prizmatu, ionty Fe jsou umístěny v rozích a ionty mědi uprostřed. Ve třetí 

vrstvě (ve středu prizmatu) je uspořádání obrácené. Ve druhé a čtvrté rovině, jsou dva ionty 
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Cu vázány na dva ionty Fe. Pod kationty Cu ve druhé vrstvě jsou však ionty Fe pod ionty Cu 

a ve čtvrté vrstvě je to obráceně (Córdoba et al., 2008). 

 

Obrázek 4 Strukturní mřížka chalkopyritu (in Córdoba et al., 2008 podle Betechtina, 1977) 

Clark et al. (2006) patentovali technologii BIOX, která používá mezofilní 

mikroorganizmy (do 40
o
C) pro oxidaci sulfidů (pyrit, pyrrhotin, arsenopyrit) s obsahem Au. 

Standardní mezofilní bakteriální kultury zajistí oxidaci chalkopyritu v rozmezí 30–60 % a ani 

prodloužení doby loužení nepřinese zvýšení účinnosti oxidace. Mezi mezofilní bakterie 

se řadí: Acidithiobacillus (dříve Thiobacillus), Acidimicrobium, Sulfobacillus, Ferroplasma 

(Ferriplasma) a Alicyclobacillus. Mezi přechodné termofilní mikroorganizmy se řadí: 

Acidithiobacillus caldus (dříve Thiobacillus caldus), Acidimicrobium ferrooxidans, 

Sulfobacillus acidophilus, Sulfobacillus disulfidooxidans, Sulfobacillus thermosulfidooxidans, 

Ferroplasma acidarmanus, Thermoplasma acidophylum a Alicyclobacillus acidocaldrius. 

Mezi termofilní organismy řadíme archaea (prokaryotické jednobuněčné organismy). Archaea 

jsou velmi citlivé na koncentraci kyslíku a koncentraci suspenze (2g/l). Termofilní organismy 

mají nižší citlivost, tolerují až okolo 35g/l Cu, zatímco mezofilní bakterie tolerují pouze 25 

mg/l. 

Jonglertjunya (2003) uvádí závislost uvolnění Cu při biologicko-chemickém loužení na 

teplotě. Z tabulky 7 je zřejmé, že i mezofilní bakterie jsou z hlediska uvolněného množství Cu 

velmi citlivé na teplotu. 

Tabulka 7 Závislost mezi teplotou a uvolněným množství Cu z chalkopyritu 

Teplota (oC) Uvolněné množství Cu (%/den) 

37 0,49 

28 0,42 

19 0,26 

16 0,21 

13 0,17 

10 0,11 

7 0,07 

4 0,05 
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Výtěžnost Cu je výrazně závislá na teplotě. Při teplotě 48
o
C je výtěžnost Cu 

z chalkopyritu pouze 20 %, zatímco při teplotě 85
o
C je 85 %. Vyluhování chalkopyritu je 

kontrolováno chemickou reakcí na povrchu minerálu, kdy je potřeba zajistit aktivační energii 

70–90 kJ/mol. Zahájení loužení by mělo probíhat při nízkém pH (0,8–1,6), hodnota pH 

v rozmezí (1,8–1,9) limituje hydrolýzu Fe
3+

 a tvorbu jarositu. Při vstupní koncentraci 2,5 a 5 

g/l Fe byla výtěžnost při uvolňování Cu téměř stejná, zatímco při zvýšení koncentrace Fe na 

10 g/l výtěžnost vyluhování Cu významně klesla (Koleini et al., 2011).   

Rozdíly v chování mezi chalkopyritem a ostatními minerály při biologicko-chemickém 

loužení lze shrnout do následujícího přehledu (Kinnunen et al., 2006): 

 Teplota mezi 70–88
o
C je z hlediska výtěžnosti Cu významně lepší než nižší teplota 

okolo 50
o
C. Úspěšného loužení chalkopyritu se dosáhne většinou při teplotách, které 

převýší 50
o
C. Zvýšení teploty lze částečně dosáhnout exotermní reakcí při oxidaci 

pyritu (Clark et al., 2006).   

 Pasivní vrstva (jarositu) vznikající při nižších teplotách je stabilnější než vrstva 

vznikající při vyšších teplotách.  

 Vliv přídavku Fe
3+

 na výtěžnost Cu ve stechiometrickém poměru (1,2 a 5) nebyl 

prokázán. Výtěžnost Cu za 15 dní se pohybovala v rozmezí 38–44 %.  

 Zvýšení koncentrace chalkopyritu z 1 na 10 % zvyšuje rychlost loužení, ale zároveň 

snižuje výtěžnost z 80 na 40 %.  

 Rychlost rozpouštění v závislosti na míchání vzorku (Jonglertjunya, 2003).  

 Výtěžnost Cu a Fe při biologicko-chemickém loužení chalkopyritu klesá s koncentrací 

chalkopyritu (1–5%) (Nowaczyk et al., 1998).  

 Vyluhování Cu z chalkopyritu ovlivňuje i geneze ložiska a mineralizace Cu 

(Rodríguez et al., 2003, Dong et al., 2013). 

 Hodnota oxidačně-redukčního potenciálu (ORP). 

 Oxidace ozonem. 

Hlavním problémem pro komerční využití biologicko-chemického loužení chalkopyritu je 

nízká rychlost rozpouštění. Tvorba polysulfidů, elementární síry a jarositu na povrchu 

minerálů je hlavní příčinou pomalého uvolňování Cu do roztoku (Fu et al., 2008).  
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Zabránění vzniku jarositu je klíčovým faktorem při rozpouštění chalkopyritu (Klauber, 

2008). Vznik jarositu je ovlivňován pH < 1 jarosit > 3. Velmi nízké pH < 1 inhibuje vznik 

jarositu, což je zřejmé z obrázku 5, kde je znázorněn Eh-pH diagram pro Fe-S-K-O-H systém 

při 25
o
C.  

 

Obrázek 5 Eh-pH diagram pro Fe-S-K-O-H systém a teplotu 25 
o
C (Bigham et al., 1996 in Klauber, 2008) 

Při biooxidaci chalkopyritu dochází ke dvěma dějům, a to k ději anodickému 

a katodickému. Děj anodický probíhá podle rovnice (Kušnierová, 2001):  

                   
          
→                  

              [8] 

A katodický děj probíhá podle rovnice (Kušnierová, 2001): 

               
          
→               [9] 

Celkově je tedy možné tyto děje zapsat do dvou rovnic pro přímé a nepřímé bakteriální 

loužení. Pro přímou cestu se tedy dá zapsat jako (Kušnierová, 2001):  

                   
            
→              (   )         [10] 

A pro nepřímou cestu: 

         (   ) 
            
→                        [11] 
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Pro biologicko-chemické loužení chalkopyritu byly použity čisté a směsné kultury 

bakterií: Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus 

caldus a Leptospirillum ferriphilum. Přítomnost bakterií oxidujících síru významně ovlivňuje 

výtěžnost Cu z chalkopyritu. Tyto výsledky potvrdil i Qiu et al. (2005). Směsné kultury 

středně termofilních bakterií: L. ferriphilum a A. caldus louží chalkopyrit účinněji než 

mesofilní bakterie: A. ferrooxidans a směsné kultury.   

Snížení vyluhování Cu z chalkopyritu po 12–16 dnech při použití A. ferrooxidans souvisí 

s tvorbou jarositu a vznikem pasivační vrstvy na povrchu minerálů během 

biologicko-chemického loužení. Vznik jarositu je popsán následující rovnicí:  

 [12] 

 

Hlavní parametr, který ovlivňuje tvorbu jarositu je pH (2,0–2,6), vyšší koncentrace Fe
3+

 a 

teplota 30
o
C. Při těplotě 40

o
C a pH v rozsahu 0,9–2,0 jarosit nevzniká. Nízká hodnota pH 

snižuje tvorbu jarositu v případě použití kultury L. ferriphilum a A. caldus (Fu et al., 2008).  

 

 

Obrázek 6 Koncentrace Cu uvolněné z chalkopyritu v závislosti na čase (Fu et al., 2008) 

Obrázek 6 znázorňuje koncentrace Cu uvolněné z chalkopyritu při loužení čistými 

a směsnými mikrobiálními kulturami (Erlenmayerovy baňky 250 ml–100 ml média 9K 

a zahuštění suspenze 2%) podle Fu et al. (2008).  

Nowaczyk et al. (1998) uvádí, že výtěžnost Cu a Fe při biologicko-chemickém loužení 

chalkopyritu klesá s koncentrací chalkopyritu (1–5%) v suspenzi až o cca 50 %. Autoři uvádí, 

že zvýšení koncentrace Cu v roztoku způsobuje inhibici růstu bakterií (obrázek 7.)  
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Obrázek 7 Koncentrace Cu a Fe ve výluhu v závislosti na koncentraci chalkopyritu (teplota 37
o
C, pH 2,2, velikost částic 

pod 60 µm) podle Nowaczyk et al. (1998) 

Vliv míchání suspenze na vyluhovatelnost Cu během bioloužení studovala Jonglertjunya 

(2003). Při 100 ot/min se Cu z chalkopyritu uvolňovala v množství 0,20–0,27 g/l po dobu 20–25 

dní. Celkově se z chalkopyritu uvolnilo 35 % Cu za 25 dní a za 50 dní 36 %. Lagová fáze trvala 

až 6 dní. Pro 200 ot/min se lagová fáze prodloužila na 10 dní a rychlost rozpouštění dosáhla 

maximum: 0,16 g/l. Za 50 dní byla celková výtěžnost Cu v roztoku 27 %, celkově se do výluhu 

uvolnilo 3,9 g/l Cu. Nejrychlejší a nejvyšší uvolňování Cu z chalkopyritu bylo zjištěno 

pro 100 ot/min. Při 300 ot/min se po 50 dnech z chalkopyritu uvolnilo pouze 5 % Cu (obrázek 8).  

 

Obrázek 8 Rozpouštění Cu v závislosti na intenzitě míchání pro 5% hustotu suspenze (Jonglertjunya, 2003) 

Na obrázku 9 jsou uvedeny výsledky z uvolňování Cu a Fe z chalkopyritu během 

biooxidace (Jonglertjunya, 2003). Nejvyšší uvolněné množství bylo u Cu dosaženo po 

25 dnech, maximální výtěžnost po 50 dnech byla 6,05 g/l. Účinnost procesu bioxidace – 

uvolnění Cu do roztoku byla 42 %. Podstatně horší výsledky byly získány pro Fe, kdy se 

uvolnilo pouze 0,031 g/l Fe/den.  
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Obrázek 9 Biologicko-chemické loužení chalkopyritu – 5% hustota suspenze, pH při zahájení vyluhování 2,8 

(Jonglertjunya, 2003)  

Porovnání kinetických křivek loužení chalkopyritu pomocí ozónu a železitých iontů 

znázorňuje obrázek 10 (Havlík a Škrobian, 1990). Z obrázku 10 je zřejmé, že výtěžnost při 

použití ozónu a teplotě okolí je mnohem vyšší než u jiných metod použitých při stejné teplotě. 

Toto je významný poznatek, protože takto by odpadly obrovské energetické náklady na ohřev 

velkých objemů zředěných roztoků. Další výhodou je nevnášení cizích iontů do roztoku a také 

existence velkokapacitních zařízení na produkci ozónu (ozonizace pitné vody) (Munoz et al., 

1979, O´Malley a Liddell, 1987, Havlík a Škrobian, 1990, Pesic a Zhou, 1992, Štofko 

a Štofková, 1992).  

 

Obrázek 10 Kinetické křivky vyloužení mědi z chalkopyritu podle různých autorů (Havlík a Škrobian, 1990) 
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2.8.10 Biologicko-chemické loužení směsi pyritu a chalkopyritu 

Přídavek pyritu má významný katalytický vliv na loužení chalkopyritu v důsledku 

vytvoření galvanického článku mezi minerály, což ovlivňuje jejich zbytkový potenciál. 

Za nejlepší poměr se z hlediska výtěžnosti Cu považuje dvojnásobné množství 

pyritu/chalkopyritu. Galvanické interakce mají značný význam při loužení vodivých nebo 

částečně vodivých minerálů. Tyto interakce mohou akcelerovat nebo naopak zpomalit 

rozpouštění minerálů ve vodném roztoku. Berry et al., (1978) zjistil, že na kontaktu pyritu 

a chalkopyritu probíhají galvanické interakce, které způsobují, že se chalkopyrit rozpouští 

mnohem rychleji než pyrit, který je pasivován (O´Malley a Liddell, 1987, Havlík a Škrobian, 

1990).  

Velký počet studií uvádí, že rychlost uvolňování Cu a jeho výtěžnost během 

biologicko-chemického loužení chalkopyritu je podmíněna hodnotou oxidačně-redukčního 

potenciálu (ORP). Za optimální je považován rozsah 400–450 mV (Pt vs. Ag/AgCl). 

Potenciál větší než 450 mV způsobuje pasivaci povrchu minerálu. Je-li hodnota ORP 

< 550 mV, je rozpouštění pyritu pomalé. Za optimální hodnotu pro rozpouštění pyritu 

je považováno 630 mV (Ahmadi et al., 2012).  

Rozpouštění chalkopyritu je závislé na teplotě, což souvisí s vysokou hodnotou aktivační 

energie 80–90 kJ/mol. Také hodnota redoxního potenciálu má velký vliv na výtěžnost 

chalkopyritu. Za optimální rozsah je považováno 410–400 mV. Při vyšší hodnotě redoxního 

potenciálu a vyšší koncentraci Fe (5 g/l) způsobuje pasivaci povrchu chalkopyritu. Počáteční 

hodnota pH při zahájení vyluhování má pouze minoritní vliv na výtěžnost Cu, ale může 

ovlivnit hydrolýzu Fe iontů (Koleini et al., 2011).  

Pro optimalizaci podmínek vyluhování byly sledovány 4 hmotnostní poměry mezi pyritem 

a chalkopyritem (0, 1,2 a 4) za těchto podmínek: redox potenciál 410 mV, teplota 85
o
C 

a koncentrace Fe na vstupu 5g/l, hustota suspenze 7,8 %. Pokud nebyl přidán pyrit, pak došlo 

k velmi rychlé pasivaci Cu sulfidů po 24 hodinách. Celkově byla dosažena výtěžnost Cu 43 

%. Při poměru dvojnásobného množství přidaného pyritu byla dosažena nejvyšší výtěžnost 

Cu (84 %) (Wang et al., 2004, Ahmadi et al., 2012). 

Vlivem katalýzy iontů Ag na vyluhování Cu z chalkopyritu se zabýval Wang et al. (2004). 

Cu a Fe ionty jsou v krystalové mřížce chalkopyritu nahrazovány Ag ionty za vzniku sulfidu 

stříbrného. Ag ionty nahrazují Cu ve struktuře chalkopyritu při recirkulaci vyluhovacího 
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média. Přídavkem Ag iontů se výtěžnost Cu zvýšila z 35 % na 45 %. Ag ionty katalyzují 

bakteriální loužení nepřímým mechanizmem, reakce lze popsat následujícími rovnicemi 

(Wang et al., 2004, Ahmadi et al., 2012):  

 

CuFeS2 + 4Ag
+
 → 2 Ag2S + Cu

2+
 + Fe

2+ 
 (substituce v krystalové mřížce)  [13] 

4Fe2+ + O2 + 4H
+
 → 4Fe

3+
 + 2H2O   (bakteriální aktivita)     [14] 

Ag2S +  2Fe
3+

  → 2Ag
+
 + 2Fe

2+
 + S

o
 (regenerace chemickou reakcí)   [15] 

S
o 
+ 3O2 + 2H2O → 2 H2SO4 (bakteriální aktivita)      [16] 

2.8.11 Biologicko-chemické loužení arsenopyritu 

Arsen je toxický pro Acidithiobacillus ferrooxidans, což způsobuje pokles rychlosti růstu 

až úhyn bakterií. Hladiny, při kterých se arsen stává toxický pro Acidithiobacillus 

ferrooxidans, nejsou přesně stanoveny. I když některé těžké kovy mohou být toxické pro 

Acidithiobacillus ferrooxidans, mohou být tyto bakterie přizpůsobeny tak, aby snášely 

mnohem vyšší koncentrace těchto kovů. Podle literatury se hodnota úrovně toxicity arsenu 

pohybuje v rozmezí od 0,8 mg/kg až do 40,000 mg/kg. As (III) je třikrát až osm krát toxičtější 

pro Acidithiobacillus ferrooxidans než As (V) (Breed et al., 1996, Harvey et al., 1996, 

Nataraj, 1998). 

Harvey et al. (1996) uvádí, že toxicita As (III) a As (V) na bakterie závisí na dostupnosti 

zdroje energie. Naopak Breed et al. (1996) nepotvrdil, že by As (III) byl až třikrát tak toxický 

než As (V). 

Biologicko-chemickou oxidaci arzenopyritu můžeme vyjádřit sumárním zápisem: 

                
                      
→                          [17] 

Během tohoto procesu dochází k několika dalším dílčím dějům, a to k ději anodickému a 

katodickému: 

     
                      
→                               [18] 

         
     

                      
→                    [19] 
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Při anodickém ději vzniká As
3+

, který se ve vodě hydrolyzuje na kyselinu arsenitou podle 

rovnice: 

         
               
→             

         [20] 

Tato kyselina následně reaguje se vzdušným kyslíkem podle rovnice: 

            
                      
→                     [21] 

Konečnými produkty oxidace arsenopyritu mohou být ionty Fe
2+

, Fe
3+

, As
3+

, As
5+

 a ionty 

síry od S
0
 až po S

6+
. Všechny tyto produkty vstupují do reakce a vytváří sekundární, 

reziduální a nové sloučeniny a minerály, u kterých jejich složení úzce souvisí s prvkovou 

skladbou louženého substrátu a s vlastnostmi doprovodných nesulfidických složek.  

Z hlediska přírůstku bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans při loužení arsenopyritu je 

jasně vidět, že v prvních dvou týdnech je slabší, ale po uplynutí této doby se růst začne chovat 

klasicky jako při nárůstu bakterií bez přítomnosti arsenopyritu. Tento fakt lze vysvětlit 

schopností adaptace uvedených bakterií při loužení arsenopyritu, na kterou podle literatury 

potřebují alespoň 10 dní (Kušnierová, 2001). Stejně jako u pyritu, tak i u arsenopyritu 

dochází k uplatnění obou mechanizmů biooxidace přímou i nepřímou cestou loužení. 

Omezení vyluhování arsenopyritu vznikem sekundárních minerálů na povrchu popisuje 

Márquez et al. (2012) a Johnston et al. (2012), který se zabýval rozpustností jarositu. 

Richardson a Vaughan (1989), Nesbitt et al. (1995), Corkhill a Vaughan (2009) in Márquez et 

al. (2012) popisují reaktivitu arsenopyritu a význam jemných povlaků na jeho povrchu 

v důsledku biooxidace. Z Ramanovy spektroskopie vyplývá, že při bioxidaci pomocí 

Acidithiobacillus ferrooxidans na povrchu arsenopyritu vznikají nejdříve: jarosit 

KFe3
3+

[(OH)6|(SO4)2] a auripigment (As2S3), které mají nízký stupeň krystalinity. Po 

4 hodinách biooxidace autoři pozorovali snížení krystalinity na povrchu arsenopyritu 

a pomalý nárůst vrstvičky jarositu po 32 hodinách biooxidace. Nejvyšší koncentrace 

auripigmentu byla pozorována po 32 hodinách bakteriálního loužení (obrázek 11).  

Chování na povrchu arsenopyritu bylo sledováno po 5,15 a 30 dnech biooxidace. 

Na povrchu arsenopyritu se objevil jarosit, elementární síra a arsenolit (As2O3). Jarosit 

je nejčastěji se vyskytující minerální fáze vykazující nízkou krystalinitu. Arsenolit vykazuje 

vysokou krystalinitu a na povrchu arsenopyritu se objevil až po 30 dnech bioloužení. 

Elementární síra se objevila po 15 dnech loužení a po 30 dnech loužení nebyla identifikována. 
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V rozmezí 15–30 dní vykazoval povrch arsenopyritu velkou variabilitu na různých 

analyzovaných místech, kde se střídaly arsenolit/jarosit.  

 

 

Obrázek 11 Micro-Ramanovská spektroskopie povrchu arsenopyritu během biooxidace v intervalu 5–30 dní 
(Márquez et al., 2012) 

 

Význam Fe pro porozumění oxidace sulfidů činností bakterií je zásadní. 

V biologicko-chemickém loužení je hlavní funkcí mikroorganismů regenerace Fe
3+

, který 

vzniká jako hlavní produkt transportu elektronů. Při biologicko-chemickém loužení 

se rozlišují 2 zdroje Fe. Primárním zdrojem je síran železnatý, přidávaný jako živina a Fe, 

které vzniká oxidací arsenopyritu. Proces chování Fe lze popsat následujícím způsobem 

(Bouška a Dvořák, 1997, Johnston et al., 2012):  

 přeměna Fe
2+

 na Fe
3+

 v živném mediu – nepřímý proces, 

 vznik Fe
3+

, který je možný dvěma způsoby: a) přímá chemická oxidace arsenopyritu, 

b) nepřímá oxidace v důsledku adheze A.Ferroxidans na povrch minerálu a následným 

biooxidačním procesem. Vznik Fe
3+ 

generuje vznik sraženiny jarositu. V tomto 

případě již po 4 hodinách loužení. 

Zrna arsenopyritu se v prvním stádiu oxidace nejprve pokrývají vrstvičkou auripigmentu, 

s nízkou stabilitou a nízkou krystalinitou, později se na povrchu vytváří vrstvička jarositu, 

arsenolitu a elementární síra. Tato mikrovrstva není homogenní, po 5 dnech se homogenita 

vrstvičky zvyšuje. Vytvoření arsenolitu na povrchu arzenopyritu způsobuje pasivaci povrchu 

a snížení schopnosti uvolňování As do roztoku (Johnston et al., 2012, Márquez et al. 2012).  

Johnston et al. (2012) uvádí, že jarosit vzniká v oxických podmínkách při nízkém 

pH (1-3), může být transformován na schwertmanit (Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O) a goethit při 



Vojtěch Zechner: Technologické možnosti využití SEZ z báňské činnosti v oblasti Karlovarského kraje 
 

32 
2013 

vzrůstajícím pH. Při zvýšení koncentrace draslíku dochází v závislosti na pH k rozpouštění 

jarositu. Nejrychlejší rozpouštění nastává při pH 8 > 6,5 > 5,0> 4,0. Při pH 8 dochází 

k úplnému rozpouštění jarositu, a to zvláště v případě je-li splněna podmínka poměru 

S(−II):Fe = 0.2. K neúplnému rozpouštění jarositu dochází v celém rozsahu pH, až do poměru 

S(−II):Fe = 1,5 (viz. tabulka 8).  

Tabulka 8 Výskyt sraženiny minerálů v závislosti na pH a poměru mezi S-II/Fe (%) (Johnston et al., 2012) 

pH/ S(−II):Fe Jarosit Lepidokrokit 

gamma-Fe
3+

O(OH) 
Goethit Mackinawit 

(Fe,Ni) 
  

9 
 

S 
  

8 
 

 
 

4,0/0,12 100    

4,0/0,50 99   96 

4,0/1,41 4    

5,0/0,12 100    

5,0/0,51 72   28 

5,0/1,45 35   65 

6,5/0,12 75 25   

6,5/0,51 8  33 23 

6,5/1,45 3  8 92 

8,0/0,12  97   

8,0/0,51  51  37 

8,0/1,45  17  83 

 

Možnosti získávání Cu z chalkopyritu 

Přibližně 70 % světových zásob Cu je obsaženo v chalkopyritu. Chalkopyrit je nejběžnější 

Cu-minerál, který se vyskytuje v žilném zrudnění společně s pyritem, pyrhotinem, bornitem, 

sfaleritem, galenitem a nerudními minerály kalcitem a dolomitem. Často se vyskytuje 

s pyritem, který převládá nad chalkopyritem (rudy s nízkým obsahem Cu). V chalkopyritu 

se mohou vyskytovat prvky, které nahrazují Cu (Co, Ni, Mn, Zn a Sn), prvky, které nahrazují 

síru (Fe, As, Se) a další stopové prvky (Ag, Au, Pt, Pd, V, Cr, In, Al a Sb).   

Mezi nejvýznamnější pyrometalurgické metody pro získávání Cu z primárních rud 

(chalkopyrit) patří tavení, kde se zpracovává flotační koncentrát (s obsahem Cu mezi 20-40%) 

s následnou technologii předčištění (Baba et al., 2012). Druhou metodou jsou 

hydrometalurgické technologie (pro rudy s nižší koncentrací), které využívají technologie 

loužení (loužení bez zajištění oxidačních podmínek, loužení v atmosférických podmínkách 

a tlakové loužení), extrakce rozpouštědly a elektrolýza. Hydrometalurgické technologie jsou 
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efektivně využívány především pro oxidy (CuO, Cu2O, karbonáty a některé silikáty), ale 

mohou být využívány i pro sulfidické rudy – chalkopyrit (obrázek 12).  

Těžba Drcení/mletí Tavení
Elektrolytické 

číštění

Katodická 

Cu

Těžba

Flotace

Drcení/mletí
Proces 

úpravy

Chemické 

loužení

Bioloužení

Extrakce 

rozpouštědlem/

elektrolýza

Katodická 

Cu

Pyrometalurgie

Hydrometalurgie

 

Obrázek 12 Pyrometalurgické a hydrometalurgické zpracování Cu-rud (Jonglertjunya, 2003) 

Pro supergenní sulfidická ložiska se nejčastěji používá bakteriální loužení, kde dochází 

k oxidaci sulfidů na kyselinu sírovou a vzniku Cu-sulfátů. Sekundární sulfidy, které vznikají 

během sekundárních supergenních procesů, jsou rezistentní vůči loužení kyselinou sírovou 

(obrázek 13). Pro tento typ mineralizace se nejčastěji používá gravitační separace nebo flotace 

(Cankut, 1973, Bota et al., 1995, Clark et al., 2006, Baba et al., 2012, Osdir, 2013).  

Přímé kyselé 

loužení
Tavení

Mezofilní loužení

(bioreaktor)

Termofilní 

(archaea)

(bioreaktor)

Bioloužení na odvalu

Kyselé loužení na 

odvalu

Oxidy Sekundární sulfidy Primární sulfidy

0.5 % Cu

Rudy 

s nízkým 

obsahem Cu

Rudy 

s vysokým 

obsahem Cu

 

Obrázek 13 Technologie pro získávání Cu (Clark et al., 2006)  
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Hydrometalurgické metody jsou efektivně používány v USA, Chile, Austrálii a Peru. Tyto 

metody dostávají přednost před tradičním tavením, neboť neprodukují emise SO2 (Stevanovic 

et al., 2009).  

Loužení 

Většina Cu minerálů se dobře rozpouští v prostředí kyseliny sírové. Síran mědnatý, který 

se používá k elektrolýze, se získává z původního výluhu selektivním převedením Cu iontů na 

organickou fázi procesem, který je nazýván solvent extraction (extrakce rozpouštědlem) 

a zpětným vyloučením Cu do vodné fáze. Proces, který zahrnuje rozpouštění, extrakci 

rozpouštědlem a elektrolýzu je označován jako SX-EW (Baba et al., 2012). Kromě kyseliny 

sírové se jako loužící činidlo používá chlorid železitý. Technologie je používána od roku 

1923. Použití technologie muselo překonat problémy s korozí materiálů. Chalkopyrit se 

v prostředí chloridu železitého rozpouští podle uvedených rovnic za vzniku elementární síry. 

Síra tvoří až 50 % reakčního produktu. Tuto technologii doporučuje U. S. Bureau of Mining 

(Lin, 2003, Baba et al., 2012).  

          
  

               
→                      [22] 

          
  

               
→                     [23] 

Loužení pyritu probíhá podle následující rovnice: 

         
          

               
→                    [24] 

Kromě chloridu železitého se jako loužící činidlo používá i kyselina chlorovodíková. 

Loužení HCl za přítomnosti Cu
2+

 jako oxidačního činidla zvyšuje uvolňování Cu 

z chalkopyritu a rychlost loužení. Během loužení, které zahrnuje probublávání vzduchem, 

dochází ke vzniku goethitu (FeOOH) nebo hematitu (Fe2O3). Hematit vzniká v případě, že 

k loužení dochází v autoklávu. Při vzniku goethitu se prokázala 89% účinnost extrakce. Při 

vzniku hematitu byla dosažena výtěžnost Cu >95% v rozmezí 4–6 hodin při teplotě 95 °C 

pro zrnitost 90 % pod 40 μm (Liddicoat a Dreisinger, 2007).  

Xian et al. (2012) ověřoval chlorát sodný (NaClO3) jako oxidant při loužení chalkopyritu 

v prostředí HCl. Koncentrace HCl má významný vliv na rozpouštění chalkopyritu. Rychlost 

míchání neovlivňuje rozpouštění, z čehož vyplývá, že průběh reakce není ovlivňován difuzí. 

Loužení chalkopyritu je ale ovlivňováno teplotou. Z výsledků RTG-difrakce autoři prokázali, 

že při teplotě nižší než 65 °C se sulfidy oxidují na sulfáty, a při teplotě v rozmezí 65 až 85 °C 
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se sulfidy oxidují až na elementární síru. Pro loužení je tedy nejvýznamnější rozsah 

mezi 25-65 °C. Aktivační energie loužícího procesu se pohybuje okolo 60 kJ/mol pro teplotu 

25–45°C, pro teplotu 45–65 °C je to 57,7 kJ/mol. Během těchto teplotních rozsahů je proces 

loužení kontrolován chemickou reakcí. Pro teplotní rozsah 65–85 °C je aktivační energie 

během 180 minut 28,17 kJ/mol, což charakterizuje, že průběh reakce je ovlivňován převážně 

difuzí, chemická reakce je podružná. Během fáze v teplotním rozmezí 65–85 °C (od 180 do 

300 minut) je aktivační energie pouze 0,55 kJ/mol, reakce je kontrolována pouze difuzí (Xian 

et al., 2012). 

V následujícím přehledu jsou uvedeny technologie, které se průmyslově využívají 

k loužení Cu-rud (Baba et al., 2012):   

 Proces INTEC Copper – získávají se kovy z koncentrátu síranu měďnatého. Cu se 

získává elektrolýzou z prostředí NaCl, NaBr. 
 

 Proces CUPREX – využívá chlorid železitý k loužení koncentrátu chalkopyritu 

za atmosférických podmínek. Výluh obsahující Cu, Fe a Ag se dále zpracovává 

extrakcí s rozpouštědly (používá se kerosen DS 5443). Cu se selektivně převede 

do organické fáze a je znova extrahována ve třech stupních. Vodný roztok chloridu 

měďnatého přechází na elektrolýzu, kde dochází na katodě ke vzniku granulované Cu. 

Elektrolýza Cu z prostředí NaCl se provádí s diafragmovou membránou, kde je katoda 

a anoda oddělena kation-selektivní iontovýměnnou membránou.  

 

 Tlakové loužení kyselinou sírovou – chemickou reakci, která probíhá v autoklávu při 

tlakovém loužení 150 °C a 4000 kPa lze popsat následující rovnicí (Habashi, 2007):  

          
       

               
→                  

         [25] 

          Výhody tlakového loužení jsou následující: 

 Reakce je velmi rychlá, je ukončena za 20–30 minut. 

 Spotřeba kyslíku pro oxidaci je o 1/3 nižší než při bakteriálním loužení. 

 Síra se vyskytuje v elementární formě. 

 As, který je přítomen v rudě se vyloučí jako arseničnan železitý. 

Optimální výtěžnost při loužení chalkopyritu je dosažena při zvýšeném tlaku, což 

vyžaduje použití odolnějších materiálů a autokláv. Alternativou je technologie CESL, 
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která představuje nízkotlakou technologii, při které v procesu loužení vzniká 

elementární síra a Fe vytváří minerální fázi (hematit).  
 

 Technologie DYNATEC – je oxidačním loužením koncentrátu chalkopyritu při teplotě 

150 °C s použitím uhlí jako činidla (25 kg/t koncentrátu), které má zamezit shlukování 

částic. Oxidace sulfidů probíhá stejně jako v technologii CESL. Autokláv pracuje 

v režimu 210–220 °C, při tlaku 700 kPa. Při tomto loužení vzniká jako vedlejší 

produkt hydrojarosit, na který se sorbuje Ag a další monovalentní kationty.  
 

 Technologie BRISA – využívá biologicko-chemické loužení ve dvou oddělených 

procesech: bakteriální loužení a chemické loužení. Při chemickém loužení 

je chalkopyrit loužen FeCl3 (12g/l) při pH 1,25 a za použití Ag jako katalyzátoru. 

Vysoká výtěžnost Cu (> 95%) je dosažena při aktivaci koncentrátu 2mg Ag/g 

koncentrátu při 70 °C a po 10 hodinách loužení (Dresher, 2001).  
 

 Proces BIOCOP – BHP Billiton a Codelco staví v Chuquicamata (Severní Chile) 

novou technologii, která využívá reaktor s mícháním. Pro loužení se používá zředěná 

kyselina sírová, která je probublávána vzduchem s využitím hydrothermofilních 

organismů, jejichž optimální teplota se pohybuje v rozmezí mezi 60–90 °C. Loužení 

chalkopyritu je v těchto podmínkách ukončeno po 10 dnech.  
 

 Proces Bac Tech/Minitek – tato technologie je průmyslově využívána na ložisko 

Monterrey v Mexiku. Pro biologicko-chemické loužení jsou používány termofilní 

mikroorganismy v teplotním rozsahu 25–55 °C, při pH 0,5–2,5. Loužení probíhá 

v bioreaktoru, přidává se CO2 a živiny, doba loužení je 30 dní. Po loužení následuje 

proces extrakce rozpouštědlem a elektrolýza s účinností 96,5 %.  
 

 Ostatní technologická zlepšení procesu loužení chalkopyritu. 

Bylo zjištěno, že přítomnost NaCl při loužení kyselinou sírovou pomáhá vytvářet porézní 

vrstvy sulfátů, které umožňují lepší difuzi činidla k povrchu částice. Přítomnost chloridů také 

zvyšuje rychlost rozpouštění mědi a Cu-komplexů. Uvádí se, že pro optimální podmínky 

loužení je dostatečná dávka 6g/l chloridů. Na druhou stranu existují informace o tom, že 

pokud teplota loužení není vyšší než 50 °C, nedojde ke zvýšení účinnosti vyluhování (Baba et 

al., 2012).  

Dále byla na nigerijských ložiscích ověřována možnost využití peroxidu vodíku jako 

oxidačního činidla pro kyselinu sírovou. V prvním stupni dochází ke vzniku elementární síry, 
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která je ve druhém stupni dále oxidována na sírany (rovnice 26 a 27). Přídavkem peroxidu 

vodíku se významně zvýší rychlost reakce prvního stupně, která je jinak velmi pomalá. 

Pomalá rychlost rozpouštění chalkopyritu vede ke vzniku pasivační vrstvy na povrchu 

chalkopyritu (Cordoba et al., 2009). 

Stupeň I:                 
               
→                  

        [26] 

Stupeň II:             
               
→            (  )     [27] 

Na vznik pasivační vrstvy na povrchu chalkopyritu existují rozdílné názory. Rychlost 

rozpouštění Cu je kontrolována vznikem kompaktní difuzní vrstvy Cu-polysulfidů, které jsou 

méně reaktivní a obsahují nižší koncentraci Fe než v původním chalkopyritu. Tloušťka takto 

vznikající vrstvy je výsledkem dvou reakcí:  

 Vznik Cu pasivní vrstvy v důsledku pomalejší difuze Cu než difuze Fe. 

 Rozpouštění pasivační vrstvy je ovlivněno tvorbou povlaku elementární síry. 

 V současné době se objevují názory, že k pasivaci chalkopyritu během loužení dochází 

také v závislosti na vysoké hodnotě oxidačně-redukčního potenciálu. Uvádí se, že 

k protonovému ataku dochází při hodnotě 0,4 V, kdy dochází k uvolňování Cu
2+

, Fe
2+

 

a H2S. Sulfan se oxiduje ionty Fe
3+

 na elementární síru. 

 Posledním názorem, který se zabývá problematikou pasivace chalkopyritu je poměr 

iontů Fe
3+

/Fe
2+

. K optimálnímu loužení chalkopyritu dochází, pokud jsou oba ionty 

v rovnováze a hodnota redox potenciálu je 0,65 V.  

 Pro termofilní biologicko-chemické loužení bylo definováno, že při potenciálu 

380-500 mV (Ag/AgCl) nebyla pozorována pasivace chalkopyritu (Gank et al., 2001).  

 

Mezi významné zlepšení účinnosti loužícího procesu chalkopyritu patří použití Ag jako 

katalyzátoru. V procesu Galvanox™ je využíván katalytický účinek pyritu, který je obohacen 

o Ag. Bylo prokázáno, že předúpravou pyritu Ag ionty (50 g Ag/1 tunu pyritu) dochází 

k velmi účinnému loužení chalkopyritu v porovnání s loužením bez předúpravy pyritu (Nazari 

et al., 2011).  

Extrakce a elektrolýza  

Kovy jsou z výluhu extrahovány až když je jejich koncentrace vyšší než 5 g/l. Z výluhu se 

Cu získává extrakcí s rozpouštědly a elektrolýzou. Mechanizmus extrakce (kationický, 

anionický, nebo solvatace) závisí na charakteru přítomného kovu v roztoku. Kationická 
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extrakce se používá pro Cu
2+

, Zn
2+

, Fe
3+

. Typickými extrakčními činidly jsou karboxylová 

kyselina, kyselina fosforečná a hydroxyoximy. Různé druhy hydroxyoximů se používají pro 

extrakci Cu z rud s nízkým obsahem Cu (Arslan et al., 2002, Ash Utilisation, 2012, 360ip, 

2013, Ballor et al., 2013).  

Rovnice 28 popisuje extrakci s hydroxyoximy v prostředí sulfátů. Průběh extrakce závisí 

na hodnotě pH, přičemž Cu se obvykle extrahuje při pH 1,5-2. Hodnota pH se na požadovaný 

rozsah upravuje kyselinou. Většinou se pro stripování používá elektrolyt z elektrolýzy 

(Elamari et al., 2006, Rotuska a Chmielewski, 2008). 

    ( )      (  )
               
→        ( )    

 (  )    [28] 

Na ložisku Hajar Mine (Maroko) je provozně realizována hydrometalurgická úprava 

Cu-sulfidických koncentrátů. Při loužení se získává až 90 % Cu, která je ve výluhu 

doprovázena výskytem Zn a Fe. Při pH loužícího roztoku 0,6 a Eh 580 mV, se vylouží až 

19,3 g/l Cu, 18,1 g/l Fe a 4,5 g/l Zn. Z výluhu je Cu získávána extrakcí s rozpouštědlem (LIX 

nebo Cyanex – kyselina dithiofosforečná). Pro optimalizaci extrakce byl použit LIX 984, což 

je směs 5 dodecylsalicylaldoximu a 2-hydroxy-5-nonyl-acetophenon oximu. Velmi dobré 

výsledky byly získány také s rozpouštědly firmy CYANEX, které pracují na principu 

chelatujících činidel a solvatačních činidel (jedná se o činidla na bázi fosforečnanů) (Elamari 

et al., 2006, Rotuska a Chmielewski, 2008).  
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3 METODY A MATERIÁL 

3.1 Metody 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé metody. 

3.1.1 Odběr a úprava vzorků pro výzkum 

Byly odebrány vzorky ze čtyř lokalit: důl Helena, odval Adam, haldy Bleigrund, která je 

vedena jako toxická a Přebuz. Vzorky pro výzkum byly odebrány bodovým způsobem 

z povrchu vybraných lokalit, které dokumentují obrázky 14 až17.  

 

Obrázek 14 Lokalita důl Helena 

 

Obrázek 15 Místo odběru vzorku Lokalita důl Helena 
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Obrázek 16 Lokalita Přebuz 

 

Obrázek 17 Místo odběru vzorku Lokalita Přebuz 

Odebraný materiál byl následně zhomogenizován úpravnickými postupy drcení na 

čelisťovém  drtiči RetschBB100 (obrázek 18), zdrobněn při rozměru štěrbiny 4mm. Následně 

byly vzorky roztříděny na zrnitostní třidy: >4, 2–4, 1–2, 0,5–1,0, 0,2–0,5 a <0,2 mm. Tento 

proces probíhal na sítovacím stroji AS 200 Retsch suchou cestou. 

Vzorky pro kvalitativní analýzy byly následně pomleté na analytickou zrnitost 

ve vibračním mlýně VM4 (obrázek 19) a předány na stanovení koncentrace kovu metodou 

RTG-fluorescence a na fázový mineralogický rozbor metodou RTG-difrakce.  
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Obrázek 18 Čelisťový drtič 

 

 

Obrázek 19 Vibrační mlýn 

3.1.2 Metody chemické analýzy 

Chemické složení zkoumaných vzorků bylo stanoveno metodou RTG-fluorescence 

(analyzátor ALPHA, Innov X – USA) podle metody US EPA 6200:2005 Field portable X-ray 

fluorescence spectrometry for the determination of elemental concetrations in soil and 

sediment v laboratořích Institutu geologického inženýrství, VŠB – TU Ostrava.  
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Chemická fázová analýza byla u vybraných vzorků provedena pomocí elektronové 

mikroskopie a mikroanalýzy na nábrusech vzorků (elektronový mikroskop FEI Quanta 650 

FEG, analyzátory EDX – EDAX Apollo X, WDA – LEXS, EBSD – EDAX TSL, CL – Gatan 

Mono 4). Analýza byla provedena Dr. Ing. D. Matýskem v laboratoři ICT, VŠB – TU 

Ostrava.  

Analýza obsahu kovů ve výluhu byla prováděna v laboratořích ZUOVA metodou ICP 

(metoda SOP SOP OV 201.01).  

3.1.3 Metody mineralogické fázové analýzy 

Ekotoxicita odvalového materiálu byla stanovena podle ČSN EN ISO 11348-1 „Jakost 

vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška 

na luminiscenčních bakteriích) – Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi“. Analýza 

byla provedena v laboratořích Institutu geologického inženýrství, VŠB – TU Ostrava.  

Fázové složení vzorků bylo sledováno pomocí práškové RTG difrakční analýzy. Pro 

ověření správnosti kvalitativního vyhodnocení a také pro semikvantitativní odhady složení 

vzorků byla použita Rietveldova analýza difrakčních dat (software RayfleX Autoquan). 

Měření probíhalo na přístroji Bruker AXS D8 Advance s 2 geometrií, s Goebelovým 

zrcadlem v primárním svazku a s energiově disperzním detektorem SOL-XE. Výsledky jsou 

prezentovány včetně odhadů náhodných chyb (statistická úroveň 99%, tj. 3σ). Analýza byla 

provedena Dr. Ing. D. Matýskem v laboratoři ICT, VŠB – TU Ostrava.  

3.1.4 Metoda stanovení kyselinotvorného potenciálu 

Podle EN ČSN 15875 „Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu 

a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů“, která se používá k posouzení „inertnosti 

materiálu“.  

3.1.5 Metoda stanovení ekotoxicity zkoumaného materiálu 

Ekotoxicita odvalového materiálu byla stanovena podle ČSN EN ISO 11348-1 „Jakost 

vod – Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška 

na luminiscenčních bakteriích) – Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi“. Analýza 

byla provedena v laboratořích Institutu geologického inženýrství, VŠB – TU Ostrava.  
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3.1.6 Metody biologicko-chemického loužení zkoumaných vzorků  

V rámci doktorské práce jsem provedl loužení kovů z odvalových materiálů v různých 

mediích a s použitím biologicko-chemického loužení (odvalový materiál z lokality Helena 

a Přebuz). Dále jsem provedl loužení v poloprovozním bioreaktoru (vzorky z lokality Helena) 

a loužení čistých minerálů a jejich směsí.  

V prvním případě se jednalo o prvotní testy loužení v kádinkách bez třepání na všech 

lokalitách pomocí média 9K. Tento postup byl následující: 

Do sterilní 2l kádinky jsem nasypal připravený vzorek o požadované hmotnosti 500g, 

přidal 1l loužicího Silvermanova média 9K bez přídavku FeSO4.7H2O. Roztok jsem důkladně 

promíchal skleněnou tyčinkou, aby se všechny složky důkladně promísily. Dále jsem musel 

upravit hodnotu pH na 1,8–2 pomocí 5 molární kyseliny sírové. Po úpravě pH jsem do 

kádinek přidal 0,5l bakterií Acidithiobacillus Ferrooxidans v mediu 9K. 

Nejdůležitější pro průběh bakteriálního loužení je dodržet požadovanou teplotu, pH 

a dostatečné provzdušnění. Hodnota pH byla upravována každý den pomocí 5 molární H2SO4 

na optimální hodnotu 1,8–2. Teplota v místnosti byla 21°C. 

Vzorky byly po uplynutí 21 dní přefiltrovány a vymyty destilovanou vodou, následně 

vysušeny a poslány na analýzu.  

Následovalo loužení vzorků z lokality Přebuz (důl Otto) na třepačce Multitron. Postup 

toho loužení byl následující: 

Do sterilních 250 ml Erlenmeyerových baňek jsem připravil 56 vzorků o hmotnosti 50g. 

Poté byly vzorky rozděleny podle přídavku loužících medií, kterými byly kyselina sírová 

o koncentracích 0,1;0,5 a 1 Mol/l, destilovaná voda, obyčejná voda z vodovodu, samotné 

médium 9K a médium s bakteriemi Acidithiobacillus Ferrooxidans. U loužících medií bez 

přídavku bakterií byly kádinky doplněny na 250 ml daným loužícím mediem. U vzorků 

s přídavkem bakterií Acidithiobacillus Ferrooxidans bylo přidáno ke vzorku 50 ml bakterií 

a doplněno na 250 ml. Následně byly všechny vzorky umístěny na třepačku Multitron 

(obrázek 20) s nastavitelnou teplotou uvnitř třepačky, která byla nastavena na hodnotu 19°C 

a rychlost třepání nastavena na 100 ot/min. Odběry byly prováděny v následujících periodách: 

2, 6, 9, 13, 14, 15, 17, 21 dní. Takto odebrané vzorky byly zfiltrovány a výluh byl odeslán 

na analýzu do laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 
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Obrázek 20 Třepačka Multitron 

Pro vzorek z lokality Helena bylo biologicko-chemické loužení prováděno i na 

poloprovozním bioreaktoru BioFlo &CelliGen 310. K množství 1,5 kg vzorku bylo přidáno 6l 

média 9K bez FeSO4.7H2O. Rychlost míchání byla nastavena na 100 ot/min a hodnota pH na 

hodnotu 2 (obrázek 21). 

 

Obrázek 21 Schéma nastavení bioreaktoru  

Po ustálení hodnoty pH bylo přidáno 3l bakterií Acidithiobacillus Ferrooxidans. Teplota 

v bioreaktoru byla nastavena na hodnotu 20 °C. Odběr vzorků byl prováděn každý týden, poté 

byl odebraný vzorek zfiltrován a výluh odeslán na analýzu do laboratoří Zdravotního ústavu 

se sídlem v Ostravě. Filtrační koláč byl promýván destilovanou vodou o objemu 1,4l 

a vysušen v horkovzdušné sušárně. Ve zbytku po bakteriálním loužení byl analyzován obsah 

kovů metodou RTG-fluorescence, byla provedena mineralogická fázová analýza, určení 

acidifikujího potenciálu a byl na něm proveden test ekotoxicity pomocí Vibrio fischeri.  
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Biologicko-chemické loužení čistých minerálů bylo provedeno za účelem zjištění, jak 

rychle se uvolňují jednotlivé prvky ze struktury minerálů a jakou lze očekávat výtěžnost 

v závislosti na koncentraci minerálu ve vstupním materiálu. Vzorky byly nadrceny na stejnou 

zrnitost jako vzorky z vybraných lokalit aby byly zajištěny stejné podmínky pro loužení. Na 

vzorcích byla provedena mineralogická a chemická analýza metodou RTG-fluorescence. 

Zkušební směsi byly namíchány v koncentraci 5, 10, 15, 20 % čistého minerálu a zbytek byl 

doplněn inertním materiálem – křemičitý písek (celková hmotnost připraveného vzorku činila 

100 g). Dále byly vytvořeny dvě směsi, které obsahovaly všechny tři čisté minerály. První 

směs byla vytvořena z 5% pyritu + 5% chalkopyritu + 5% arsenopyritu, druhá obsahovala 

10% pyritu a zbylé dva minerály zůstaly na koncentraci 5%. Celkem vzniklo 84 vzorků. 

3.1.7  Metoda kultivace bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans  

Kultivace bakterií Acidithiobacillus Ferrooxidans probíhala na laboratorním bioreaktroru 

Minifors (obrázek 22).  

Obrázek 22 Bioreaktor Minifors 

Do tohoto bioreaktoru byly připraveny 2 litry kultivačního média 9K a následně byl 

reaktor vyautoklávován. Po vyautoklávování byl bioreaktor umístěn zpět na základní jednotku 

a do bioreaktoru přidáno 500 ml bakterií Acidithiobacillus Ferrooxidans. Poté bylo na 

reaktoru nastaveno kontinuální míchání rychlostí 80 otáček za minutu, teplota na 30 °C 
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a hodnota pH na hodnotu 2. Dále bylo zajištěno stálé provzdušňování kultivačního média. 

Doba kultivace byla 28 dní. 

3.1.8 metoda chemického loužení zkoumaných vzorků 

Do sterilních 250 ml Erlenmeyerových baňek jsem připravil 24 vzorků o hmotnosti 50g. 

Poté byly vzorky rozděleny podle přídavku loužících medií, kterými byly kyselina sírová 

o koncentracích 0,1;0,5 a 1 Mol/l. Kádinky byly doplněny na 250 ml daným loužícím 

mediem. Následně byly všechny vzorky umístěny na třepačku Multitron (obrázek 20) 

s nastavitelnou teplotou uvnitř třepačky. Teplota byla nastavena na hodnotu 19 °C a rychlost 

třepání nastavena na 100 ot/min. Odběry byly prováděny v následujících periodách: 2, 6, 9, 

13, 14, 15, 17, 21 dní. Takto odebrané vzorky byly zfiltrovány a výluh byl odeslán na analýzu 

do laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 

3.2 Materiál 

3.2.1 Zkoumané vzorky 

V následující tabulce 9 jsou uvedeny jednotlivé zkoumané vzorky. 

Tabulka 9 Přehled jednotlivých zkoumaných vzorků 

Lokalita odběru Jednotlivé zkoumané vzorky Označení vzorku 

Důl Helena 

 

Důl Helena zrnitost < 0,5 mm 

 

Helena 

Struska 

Přebuz 

Odval Adam zrnitost < 0,5 mm 

 

Bleigrund 

odvalový materiál z Dolu Helena 

Odval Adam 

 

lokalita Přebuz 

Lokalita Přebuz < 0,5 mm 

 

Chalkopyrit 5% 

Chalkopyrit 10% 

Chalkopyrit 15% 

Halda Bleigrund < 0,5 mm 

 

Chalkopyrit 20% 

Lokalita Přebuz (důl Otto) 

 

Pyrit 5% 

Pyrit 10% 

Důl Helena zrnitost < 0,5 mm 

 

Pyrit 15% 

Pyrit 20% 

Halda Bleigrund 

 

Arsenopyrit 5% 

Lokalita Přebuz < 0,5 mm 

 

Arsenopyrit 10% 

Arsenopyrit 15% 

Arsenopyrit 20% 
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3.2.2 Živná média pro bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans 

Většina autorů používá k pěstování kultury Acidithiobacillus ferrooxidans Silvermanovo 

médium 9K. Dále se ještě používají dvě média a to Leathenovo médium a Corrickovo 

médium. Jejich přesná složení jsou uvedena v následující tabulce číslo 10. 

Tabulka 10 Složení kultivačních médií 

Médium Leathen Silverman (9K) Corrick 

(   )     0,15 3,0 3,0 

KCl 0,05 0,1 0,1 

       0,05 0,5 0,5 

           0,5 0,5 0,34 

  (   )  0,01 0,01 0,067 

      - 1,0 ml 10 N k pH 3,5 1,0 ml 10 N k pH 3,5 

H2O 1000 ml 700 ml 1000 ml 

           10 ml 10 % roztok = 

200 ppm Fe
2+

 

300 ml 14,74 % 

roztok = 9000 ppm 

Fe
2+

 

2,0 

pH média 3,5 3,0 – 3,6 3,5 

3.2.3 Chemické loužící činidla 

Jako chemické loužící médium byla použita kyselina sírová chemické čistoty o obsahu 

96%, z které byla namíchána jednotlivá média o koncentracích 0,1;0,5 a 1 Mol/l. 

3.2.4 Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans 

Čistá bakteriální kultura pochází z Mikrobiologického ústavu v Brně. Na institutu ICT 

byla potom tato kultura namnožena v laboratorním Bioreaktoru Minifors (obrázek 22). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Výsledky studia geologicko-mineralogické charakteristiky 

odvalového materiálu z vybraných lokalit 

Lokalita důl Helena byla vybrána z důvodu možného získávání Cu z odvalového 

materiálu ložiska a hutnické strusky ze zpracování Cu-rud (lokalita Adam). Lokalita Přebuz 

(mineralizace Sn a W s výskytem As) byla vybrána jednak z důvodu studia vlivu As na 

loužení chalkopyritu a dále z hlediska možného využití odvalu pro lesnickou rekultivaci. Obě 

lokality by měly být přepracovány a následný produkt přepracování by teprve měl být použit 

na zahlazení pozůstatků důlní činnosti v této oblasti. Poslední vybranou lokalitou byl 

Bleigrund, který je tvořen deseti samostatnými lokalitami. Na obrázku 23 je uvedena 

geologická mapa Karlovarska. 

 

Obrázek 23 Geologická mapa Karlovarska 

 

4.2 Ložisko Cu rud Tisová u Kraslic (Důl Helena a odval Adam) 

Ložisko Cu-rud v Tisové u Kraslic leží na území katastrů Bublavy, Tisové u Kraslic 

a Zelené Hory u Kraslic. Orograficky náleží území ke Krušným horám. Morfologie krajiny je 

ovlivněna výzdvihem Krušných hor. Kraslice leží v údolí říčky Svatavy, která sleduje v tomto 

území zlom hercynského směru. Výchozy ložisek jsou severovýchodně od tohoto zlomu. 

Masiv Klínoveckého pohoří je zde zmlazen třemi údolími s potoky Hraničná, Bublavský 

a Stříbrný. Území mezi nimi je zájmovou ložiskovou oblastí s hojnými stopami starých 

důlních prací zvláště v údolí Bublavského potoka (důl Helena, odval Adam) (Holub et al., 

1991).  
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Starovariská Cu-asociace (S-Cu) 

Stratiformní polohy monometalických Cu rud (chalkopyrit) v epizonálně 

metamorfovaném vulkanicko-sedimentárním komplexu byly ověřeny na ložisku Tisová 

u Kraslic. Těžba rud s obsahem až kolem 1 % Cu byla zastavena v r. 1973 a v 80. letech byl 

na ložisku proveden předběžný průzkum, jehož výsledků však již nebylo využito a ložisko 

bylo převedeno do mokré konzervace (www.geofond.cz).  

Ložisko je otevřeno jámou Helena ve směrné délce 2 km. Jde o čočkovitá a deskovitá 

křemenno-sulfidická tělesa charakteru žilníků o generelním směru S-J, mocná 2–40 m. 

Ložisko leží v chloriticko-sericitických fylitech ordovického stáří ve spodní části 

frauenbašských vrstev. V jejich nadloží se nachází metabazitový komplex složený 

z tufogenních hornin s polohami bazických eruptiv. Okolními horninami jsou 

chlorit-sericitické a sericit-chloritické fylity s hojnými sekrečními křemeny, v nichž do 

podloží přibývá albitu. Svrchní část frauenbašských vrstev v nadloží metabazitů je budována 

méně metamorfovanými fylity s hojnou grafitickou příměsí. V této jednotce je přítomno 

70-100 m mocné souvrství se zvýšenými obsahy Zn a Pb obsahující indicie stratiformní 

polymetalické mineralizace. Vlastní ložisko Tisová je tvořeno třemi ložiskovými patry 

v hloubkovém intervalu -70 až -270 m pod bazí metavulkanické jednotky. Intruze 

karlovarského plutonu kontaktně metamorfuje bazální část fylitového souvrství. Jeho 

lamprofyrový doprovod porušuje ložiskové polohy Cu-rud. Širší okolí je bohaté na výskyty 

rudních mineralizací (Holub et al., 1991).  

Mineralizace: hlavními minerály jsou pyrit s pyrhotinem a s chalkopyritem, jejich 

množství na ložisku silně kolísalo. Mezi méně často se vyskytující minerály patří arsenopyrit, 

který obsahuje zvýšené množství Co a Ni. Vzácně se na lokalitě vyskytoval také sfalerit, 

tetraedrit a magnetit (Beranrd, 1981). 

4.3 Ložisko Sn-W Přebuz důl Otto 

Klasické ložisko Sn-W mineralizace těžené dolem Otto v průběhu 16.–20. století. 

Na haldách se vyskytují žuly karlovarského plutonu (mladšího intruzivního komplexu), 

zrudnění (Sn-greiseny a žíly několika generací se zrudněním Sn, As, W, Fe, Mn, U aj.) 

(Rojík, 2000). 
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Regionální členění: Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum – 

sasko-durynská oblast (saxothuringikum) – krušnohorský pluton. 

Mineralizace: kasiterit (SnO2), löllingit (FeAs2), arsenopyrit (FeAsS), torbernit 

(Cu(UO2)2(PO4)2·8−12H2O), autunit (Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O).  

Stratigrafie: variské stáří vyvřelin. 

Stupeň ochrany: B – Geologické lokality doporučené k ochraně. 

Ochrana geologického fenoménu: A – je předmětem ochrany (geologie + ostatní). 

Důvod ochrany: historický objekt. 

Střety zájmů: těžba povrchová. 

Popis střetů zájmů: příležitostná těžba hygienicky závadných písků z odkaliště. 

Geologická charakteristika: Na haldách žuly karlovarského plutonu (mladšího 

intruzivního komplexu), zrudnění (Sn-greiseny a žíly několika generací se zrudněním Sn, As, 

W, Fe, Mn, U aj.). Naleziště vzácných minerálů (topaz, opál, sekundární minerály As, Cu, Bi, 

U aj.). Lokalita nadregionálního významu pro výzkum vzniku cínových ložisek greisenového 

typu.  

Ložisko se nachází na kontaktu dvou facií (souhrn vlastností) žul krušnohorského typu. 

Jedná se o autometamorfovanou středně zrnitou muskovit-biotitickou žulu a hrubozrnnou 

autometamorfovanou žulu s turmalínem. Všechny primární výskyty kasiteritu v okolí Přebuze 

vznikly greisenizací horniny okolo puklin a zlomů. Strop mateřské žulové intruze byl 

porušený, proto těkavé složky unikly vzhůru, rozptýlili se po puklinách, přičemž změnily 

původní charakter horniny (greisenizace) (Horčička et al., 2004). 

Cínová ložiska v zájmové oblasti jsou tvořena hustým systémem rovnoběžných 

greisenových pásem dvou křížících se směrů (z toho jeden vždy dominuje), založených podél 

téměř svislých a krátkých puklin. Ty jsou kulisovitě uspořádané do puklinových systémů 

dlouhých až 3 km a širokých až 200 m. V hlubších dolech bylo pozorováno sbíhání puklin 

do hloubky. Nejbohatší cínové zrudnění bylo vždy na křížení těchto pásem (Horčička et al., 

2004).  



Vojtěch Zechner: Technologické možnosti využití SEZ z báňské činnosti v oblasti Karlovarského kraje 
 

51 
2013 

4.4 Na Bělidle (dříve Bleigrund) – jv. okraj Kraslic 

Regionální členění: Český masiv – krystalinikum a prevariské paleozoikum – 

sasko-durynská oblast (saxothuringikum) – krušnohorský pluton. 

Mineralizace: nejvýznamnější minerál je galenit, který tvoří v křemeni závalky. Galenit 

se vyznačuje nízkým obsahem Ag. Doprovodným minerálem je sfalerit, ojediněle se objevuje 

chalkopyrit, covellin a v žilovině se vyskytuje baryt. V lokalitě na Bělidle se vyskytuje 

křemenno-barytová žíla, která obsahuje mineralizaci s převahou sfaleritu se zvýšeným 

obsahem In (500 mg/kg). Dalším doprovodným sulfidem je pyrit.  

Geologie: rulový kompex na kontaktu s karlovarským žulovým plutonem. 

 

Obrázek 24 RTG-difraktogram vzorku z lokality Bleigrund 

Na obrázku 24 je dokumentován RTG-difraktogram vzorku z lokality Bleigrund. 

Z mineralogického složení vyplývá, že v tomto vzorku nebyla zachycena žádná sulfidická 

mineralizace, ale v tabulce chemické analýzy je obsah Pb velmi vysoký (více než 8%).    

4.5 Mineralogická a chemická charakteristika odvalového materiálu 

z lokality Přebuz 

Z výsledků práškové RTG difrakční analýzy je zřejmé, že vzorek odvalového 

materiálu z lokality Přebuz obsahuje pouze nerudní složky, typické pro fylitické horniny 

(muskovit a chlorit) (tabulka 11). Elektronová mikroskopie a mikroanalýza tuto skutečnost 
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potvrdila s tím, že byl dále zjištěn hematit, velmi sporadický kasiterit a v jednotlivých zrnech 

také apatit, zirkon a fosfát vzácných zemin s převahou Y. Kasiterit vytváří v hornině 

nepravidelná, laločnatá zrna o velikosti 100 až 200 m. Hematit ve vzorku vytváří hustou 

impregnaci, tence tabulkovité krystalky a často také společné agregáty s fylosilikáty. Přítomné 

chlority obsahují vysoké podíly Fe. Vzorek s velkou pravděpodobností neodpovídá 

v minulosti těžené rudnině. Spíše se jedná o obal karlovarského plutonu. 

Tabulka 11 Mineralogické složení vzorku lokality Přebuz 

Složení  Poměr (%)  

Chlorit llb-2  20,20 ± 9,60  

Muscovite_2M1  79,80 ± 9,60  

Struska z lokality Adam 

Vzorek strusky z lokality Adam (Kraslice) podle výsledků práškové RTG difrakční 

analýzy obsahuje křemen, cristobalit a vysokoteplotní silikáty, často bohaté Fe. Zjištěn byl 

fayalit, ferrosilit a augit. Velmi pravděpodobný je i vysoký obsah amorfní skelné fáze. Patrně 

sekundárního původu je zjištěný kalcit. Pomocí elektronové mikroanalýzy bylo zjištěno, že 

vzorek obsahuje dvě odlišné separované složky (základní hmotu a inkluze sulfidů). Základní 

hmota je prakticky vždy extrémně jemnozrnná, pouze vzácně bylo možné najít náznaky 

kostrovitých krystalů. Odlišení jednotlivých zrn základní hmoty je na hranicích možností 

i elektronové mikroskopie (při použití zpětně odražených elektronů). Je možné odhadnout, že 

zrna odmíšených alumosilikátů mají velikost v desítkách nm. Analýzy základní hmoty 

ukazují, že i silikátová matrice obsahuje určitý podíl Cu a Zn (0,5–0,7 % Cu, 0,6–0,8 % Zn). 

V základní hmotě jsou roztroušeny kulovité inkluze s převahou sulfidů. Tyto inkluze mají 

obvyklou velikost do 10 µm (maximálně zjištěná částice měla 40 µm) a jsou ve vzorku 

víceméně pravidelně rozptýleny. Fázové složení inkluzí je neobyčejně pestré s tím, že 

převažují sulfidy Fe-Cu. V některých analýzách v rámci jediné částice výrazně převažuje Fe 

nad Cu, v jiných je Fe a Cu v rovnováze. Ve vnitřní části některých inkluzí byly pozorovány 

také nepravidelné útvary s exotickým složením (Fe-As-Co-Ni-Cu-Sb, patrně ve formě 

arsenidů neboť obsah síry byl pod 2%) (tabulka 12). Detailní studium inkluzí je výrazně 

ztíženo tím, že většina inkluzí má velikost srovnatelnou s tloušťkou elektronového svazku. 

Některé inkluze, především ty s vysokým podílem As-Co-Ni se pod elektronovým svazkem 
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částečně rozpadají. Obrazy čtyř vybraných částic ve zpětně odražených elektronech jsou 

uvedeny v obrázku 25. V následujícím obrázku 26 jsou uvedeny kompozitní distribuce Si, Fe, 

Cu a As ve stejných částicích. Z obou obrázků je evidentní polyfázový charakter částic. 

Mineralogický charakter vzorku strusky ukazuje na uplatnění jevu oddělování dvou 

nemísitelných kapalin. Někdy se tento jev označuje také jako likvace. S ohledem na strukturní 

charakteristiku vzorku a velikosti odmíšenin je vzorek klasickými úpravnickými postupy 

prakticky neupravitelný. 

Tabulka 12 Mineralogické složení vzorku z lokality odvalu Adam 

Složení  Poměr (%)  

Augit 19,00 ± 4,2 

Calcit 8,21 ± 2,85 

Cristobalit 16,28 ± 2,22 

Fayalit 19,50 ± 3,30 

Quartz 13,71 ± 1,83 

Ferrosilit 23,30 ± 4,20 

 

 

Obrázek 25 Charakter čtyř vybraných odmíšenin při pozorování ve zpětně odtažených elektronech (Z gradient) 
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Obrázek 26 Kompozitní distribuční mapy 

Na obrázku 26 je vidět výsledek kompozitní distribuční mapy chemických prvků 

ve čtyřech odmíšeninách ve vzorku strusky. Jedná se o stejné částice jako na předešlém 

obrázku 25. Červeně je distribuce Si, modře je distribuce Cu, zeleně Fe a žlutě As. Distribuce 

ostatních významných prvků (Co, Ni, Sb) se kryjí s distribucemi As. Měřítka jsou 

v předešlém obrázku (obrázek 25). 

 Ložisko Cu-rud v Tisové u Kraslic, důl Helena 

Mineralogické složení vzorku z odvalu Helena je uvedeno na obrázku 27 

(RTG-difraktogram). Hlavní zastoupení ve vzorku má křemen 43,43 %, siderit 10,41 %, slídy 

– muskovit 21,79 % a chlorit 6,87 %. Rudní minerály – pyrit 12,41 % a chalkopyrit 5,10%. 

Koncentrace chalkopyritu je v tomto případě vyšší než u vzorku, který byl rozsítován do 

jednotlivých zrnitostních tříd (tabulka 13). Analyzovaný vzorek sloužil jako vstup do 

poloprovozního bioreaktoru pro biologicko-chemické loužení.  

V tabulce 13 je uvedeno mineralogické fázové složení jednotlivých zrnitostních tříd 

z odvalu Helena. V posledním sloupci je uveden přepočet chalkopyritu na koncentraci Cu 

v odvalovém materiálu. Procentuální zastoupení pyritu a chalkopyritu v jednotlivých 

zrnitostních třídách znázorňuje obrázek 28. Z obrázku 28 i z tabulky 13 je zřejmé, že 

v nejjemnozrnnější třídě nedochází k nabohacení Cu, obsahy ve třídách pod 2 mm jsou 

poměrně vyrovnané. Průměrný obsah pyritu je 11,75 % a chalkopyritu 2,41 %, což odpovídá 
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0,81 % Cu. Materiál lze zařadit mezi rudy s nízkým obsahem Cu, kde se za limitní považuje 

koncentrace 0,5 % Cu.  

Výsledky chemické analýzy provedené metodou RTG-fluorescence jsou uvedeny 

v tabulce 14.  

 

Obrázek 27 RTG-difraktogram vzorku odvalového materiálu (Odval Helena), který byl použit pro loužení v bioreaktoru 

 

Tabulka 13 Mineralogické složení odvalového materiálu z odvalu Helena v jednotlivých zrnitostních třídách 

Zrnitost 

(mm) 

Křemen Pyrit Chalkopyrit Siderit Muskovit 2M1 Chlorit IIb Cu 

(%) 

> 2  62,17 12,86 1,32 9,57 11,71 2,37 0,449 

1,5 – 2  55,26 12,08 3,21 10,03 14,16 5,26 1,091 

1,0 – 1,5 54,75 8,81 2,27 9,28 20,55 4,34 0,772 

0,5 – 1 48,11 13,26 2,87 10,18 22,24 3,34 0,976 
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Obrázek 28 Koncentrace pyritu a chalkopyritu v jednotlivých zrnitostních třídách 

 

Tabulka 14 Chemické složení odvalového materiálu z jednotlivých lokalit (metoda RTG-fluorescence) 

Prvek jednotka 

Kraslice 

Přebuz Důl Helena Cu - struska Bleigrund 

Ca % 0,87 2,12 0,36 1,78 

Ti % 0,57 0,72 11,61 0,96 

Cr % 0,053 0,028 0,33 0,068 

Mn % 0,07 0,22 0,16 0,16 

Fe % 25,99 30,31 0,71 23,49 

Ba %  0,19 41,47 0,79 

Cu % 2,14 0,28 0,53 0,24 

Zn % 0,010 0,33 0,15 0,36 

As mg/kg 826 189 2752 207 

Pb mg/kg 221 692 87988 1660 

Sn %  0,24 0,0738 0,29 

V %   1,88  

Co mg/kg 1369    
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4.6 Výsledky experimentů biologicko-chemického loužení čistých 

minerálů, jejich směsí a zkoumaných vzorků 

4.6.1 Výsledky biologicko-chemického loužení čistých minerálů chalkopyritu, pyritu 

a arsenopyritu.  

Následující kapitola se zabývá výsledky biologicko-chemického loužení čistých minerálů 

chalkopyritu, pyritu a arsenopyritu. 

Výsledky biologicko-chemického loužení chalkopyritu 

Pro loužení byly použity čisté minerály v prostředí základní matrice, kterou tvořil 

křemenný písek. Koncentrace čistých minerálů byla zvolena v rozmezí 5, 10, 15 a 20 %. 

V souladu s výsledky, které uvádí Jonglertjunya (2003), byla zjištěna nejvyšší účinnost 

vyluhování Cu pro nejnižší obsah chalkopyritu ve směsi (5 %) (obrázek 29 a 30). Nejvyšší 

účinnost vyluhování Cu byla dosažena ve 3. až 4. týdnu vyluhování (42 %). V dalších týdnech 

už byl přírůstek louženého množství minimální. Fe se vyluhovalo podstatně méně, nejvyšší 

účinnost byla zjištěna na 22 %.  

 

Obrázek 29 Závislost mezi vyluhováním Cu a Fe z chalkopyritu v závislosti na koncentraci minerálu 

 

Obrázek 30 Polynomická závislost pro vyluhování Cu a Fe z 5% chalkopyritu v závislosti na době vyluhování, maximální 
dosažená účinnost vyluhování Cu a Fe pro 5% chalkopyrit 
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Výsledky biologicko-chemického loužení arsenopyritu 

Na obrázku 31 a 32 jsou uvedeny výsledky vyluhování arsenopyritu v koncentraci (5, 

10,15 a 20 %). Stejně jako v případě chalkopyritu byla nejvyšší účinnost vyluhování zjištěna 

pro 5% arsenopyrit. Maximální výtěžnost vyluhování byla dosažena již v druhém týdnu. 

Trochu atypický průběh loužení je zřejmý pro 10% arsenopyrit, kde výtěžnost vyluhování 

mírně roste od 1. do 6. týdne.  

 

Obrázek 31 Koncentrace As ve výluhu a výtěžnost As pro různé koncentrace arsenopyritu ve vstupním vzorku 

 

 

Obrázek 32 Koncentrace Fe ve výluhu a výtěžnost Fe pro různé koncentrace arsenopyritu ve vstupním vzorku 

Z obrázku 33 je zřejmé, že maximální výtěžnost As z arsenopyritu (50 %) byla dosažena 

pro 5% koncentraci arsenopyritu ve vstupní směsi. Výsledek je shodný jako u chalkopyritu. 

Na obrázku 33 je také znázorněna výtěžnost vyluhování As a Fe v závislosti na době 

vyluhování, kterou lze vyjádřit polynomickou závislostí. Výtěžnost vyluhování Cu 

z chalkopyritu a As z arsenopyritu je podobná (40–50%). Rozdílná je rychlost a výtěžnost 

vyluhování pro Fe. V případě chalkopyritu je výtěžnost Fe velmi nízká (20 %), u arsenopyritu 

dosahuje výtěžnost vyluhování až 92 %. Výtěžnost vyluhování Fe z arsenopyritu bude 
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pravděpodobně souviset s minimální konverzí na sulfáty železa (jarosit). Výskyt jarositu při 

vyluhování arsenopyritu nebyl potvrzen metodou RTG-difrakce, i když v literatuře je běžně 

popisován.   

 

Obrázek 33 Polynomická závislost pro vyluhování As a Fe z 5% arsenopyritu v závislosti na době loužení, porovnání 
schopnosti vyluhování Fe z arsenopyritu a chalkopyritu 

Na obrázku 34 je dokumentován charakter minerálních částic (arsenopyrit 15 %), které 

byly louženy po dobu 6 týdnů. Při loužení čistých minerálů nemohl na povrchu vznikat 

jarosit, protože ve vzorku vyluhovacího média bylo nedostatečné množství draslíku. Draslík 

byl přítomen jen ve velmi nízké koncentraci v mediu 9K (KCl a K2HPO4). Analýzou 

na elektronové mikrosondě bylo prokázáno, že na povrchu minerálů v kyselém prostředí 

vznikají nerovnoměrné (v ploše i tloušťkou) alumosilikátové povlaky (obrázek 35), které 

pokrývají především povrch křemenných zrn (tabulka 15).  

 

Obrázek 34 Alumosilikátové povlaky na zrnech (směs s arsenopyritem – 6 týdnů loužení), mikroanalýza 



Vojtěch Zechner: Technologické možnosti využití SEZ z báňské činnosti v oblasti Karlovarského kraje 
 

60 
2013 

Tabulka 15 Výsledky chemické analýzy částic stanovené pomocí SEM/EDX 

 

Prvek 
Arsenopyrit ( bod 3) Křemen (bod 2) Povlak (bod1) 

(hm.%) 

O 11,83 36,06 41,50 

As 20,60  9,72 

Al 3,13  10,04 

Si 7,59 60,58 22,08 

P   2,06 

S 9,53 0,35 1,37 

K   1,11 

Fe 47,32 1,40 12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedených výsledků je tedy zřejmé, že v případě biologicko-chemického loužení 

arsenopyritu nedochází k pasivivaci povrchu tvorbou mikrovrstvy jarositu nebo jiného 

minerálu, ale pravděpodobně je prostředí pro bakterie toxické – 4. týden loužení 20 % 

arsenopyritu, koncentrace As 1200 mg/l. Tato hodnota koncentrace je podstatně nižší než 

hodnota, kterou uvádí Dopson et al. (2003), který za kritickou pro A. ferrooxidans považuje 

koncentraci As > 6 g/l.   

 

Prvek 

Povlak 

(hm%) 

O 27,18 

As 3,21 

Al 5,79 

Si 27,88 

S 0,95 

K 0,31 

Fe 34,69 

Obrázek 35 Povlak alumosilikátu na zrnu křemene 
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Výsledky biologicko-chemického loužení pyritu 

Z obrázku 36 a 37 je zřejmé, že vyluhování Fe z pyritu je velmi podobné vyluhování jako 

vyluhování Fe z arsenopyritu pro 5% podíl pyritu ve směsi. Výtěžnost vyluhování Fe mírně 

vzrůstá po celou dobu loužení, ale hodnota po 8 týdnech je poměrně nízká – pouze 28 %, což 

je nepatrně vyšší než u chalkopyritu (cca 23%).   

 

Obrázek 36 Závislost vyluhování Fe z pyritu, výtěžnost vyluhování Fe z pyritu v závislosti na koncentraci pyritu ve vstupní 
směsi 

 

 

Obrázek 37 Závislost vyluhování Fe z pyritu, arsenopyritu a chalkopyritu (5%) na čase 

 

Výsledky biologicko-chemického loužení směsi pyritu a chalkopyritu (1:1) 

Z výsledků uváděných v literatuře je zřejmé, že minerály ve směsi se mohou při 

vyluhování vzájemně ovlivňovat, přičemž nejdůležitější je poměr mezi pyritem 

a chalkopyritem (2:1). Z obrázku 38 a 39 je zřejmé, že ve vzorku, kde byl pyrit přidán 

k chalkopyritu tak, aby byl zajištěn poměr 2:1 (10 % pyritu), byla zjištěna nejvyšší výtěžnost 

vyluhování Cu, která byla dosažena do 4. týdne. Nejvyšší vyluhovatelnost Cu i pro množství 

pyritu a chalkopyritu (1:1) byla dosažena také ve čtvrtém týdnu biologicko-chemického 

loužení. Při loužení čistého chalkopyritu se koncentrace vylouženého Cu mírně zvyšovala až 
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do 8. týdne. Maximální výtěžnosti Cu (58 %) bylo dosaženo pro směs minerálů s poměrem 

2:1 (pyrit:chalkopyrit).  

 

Obrázek 38 Vyluhování Cu v závislosti na přidaném množství pyritu, výtěžnost Cu v závislosti na množství přidaného 
pyritu 

 

 

Obrázek 39 Maximální výtěžnost Cu ve směsi minerálů 

 

4.7 Biologicko-chemické loužení zkoumaných vzorků odvalového 

materiálu  

4.7.1 Vliv zrnitostního složení loužených vzorků na výtěžnosti sledovaných 

prvků 

U odvalového materiálu lze předpokládat, že se koncentrace prvků může v jednotlivých 

zrnitostních třídách lišit. Rozdíly se mohou vyskytovat vzhledem k tvorbě sekundárních 

minerálů v procesech oxidace na odvalu. Lze tedy předpokládat, že v nejjemnozrnnějších 

třídách může být koncentrace prvků významně odlišná (nejrychlejší vyluhování v souvislosti 

s velkým měrným povrchem), nebo naopak zakoncentrování užitkové složky. Proto byla 

zkoumána závislost extrakce kovu na zrnitostním složení louženého materiálu. Koncentrace 
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sledovaných prvků byla stanovována metodou RTG-fluorescence. Výsledky výtěžnosti prvků 

v jednotlivých třídách jsou uvedeny na obrázku 40 až 43. 

 

Obrázek 40 Výtěžnost prvků v jednotlivých zrnitostních třídách – lokalita Helena 

 

 

Obrázek 41 Výtěžnost prvků v jednotlivých zrnitostních třídách – lokalita Přebuz 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

> 4 mm 4 - 2 mm 2 -1 mm 1 - 0,5 mm 0,5 - 0,2 mm < 0,2 mm

V

ý

t

ě

ž

n

o

s

t

 

%

 

Zrnitost 

Fe

Cu

Zn

As

Pb

0

10

20

30

40

50

60

> 4 mm 4 - 2 mm 2 -1 mm 1 - 0,5 mm 0,5 - 0,2 mm < 0,2 mm

V

ý

t

ě

ž

n

o

s

t

 

%

 

Zrnitost 

Fe

Zn

As

Pb



Vojtěch Zechner: Technologické možnosti využití SEZ z báňské činnosti v oblasti Karlovarského kraje 
 

64 
2013 

 

Obrázek 42 Výtěžnost prvků v jednotlivých zrnitostních třídách – lokalita Helena, struska Adam 

 

 

Obrázek 43 Výtěžnost prvků v jednotlivých zrnitostních třídách – lokalita Bleigrund 
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Nejvyšší výtěžnost u všech vzorků byla zjištěna v zrnitostní třídě nad 4 mm, což je 

podmíněno zrnitostním charakterem hlušiny. Z analýz obsahu kovů v jednotlivých 

zrnitostních třídách vyplývá, že se některé prvky v nejjemnozrnnější třídě významně 

akumulují. U hlušiny z dolu Helena se ve třídě pod 0,2 mm výrazně akumuluje Pb a V (až 

8x), Cr (4x) a Bi (2x) a obsah Cu se zvyšuje z 1,41 % na 2,25 %. Naopak obsah Fe a As klesá 

v jemnějších zrnitostních třídách, u Fe ze 47 % na 43 % a u As z 1486 na 851 mg/kg.  

U strusky z lokality Adam se obsahy Cu v jednotlivých zrnitostních třídách výrazně 

nemění, ale v nejjemnozrnnější zrnitostní třídě se zvyšují obsahy trojnásobně: u As ze 46 na 

120 mg/kg a u Pb ze 441 na 1304 mg/kg sušiny.  

U vzorku z lokality Přebuz se zvýšení koncentrace v jemnozrnné třídě projevuje u As, kdy 

ve třídě nad 4 mm se vyskytuje 218 mg/kg As a ve třídě pod 0,2 mm 392 mg/kg As. Pb se 

vyskytuje až v zrnitostní třídě pod 1 mm. Hlavními rudními minerály v odvalovém materiálu 

jsou: kasiterit (SnO2), löllingit (FeAs2), arsenopyrit (FeAsS), torbernit 

(Cu(UO2)2(PO4)2·8−12H2O) a autunit (Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O) (tabulka 16).  

Tabulka 16 Zastoupení As-minerálů v odvalovém materiálu – určeno metodou RTG-difrakce 

Minerál Chemické složení (% hm.) 

Skorodit FeAsO4 • 2H2O 55 

Arsenopyrit FeAsS 25 

Löllingit FeAs2  15 

Arsenolit As2O3 5 

Velmi významná závislost mezi obsahem prvků a zrnitostní třídou je na lokalitě Bleigrund 

s Pb-mineralizací. Pb má rovnoměrnou distribuci v jednotlivých zrnitostních třídách 

v rozmezí 5,16–6,70 %. U ostatních prvků (Cu, As a Fe) se obsahy až trojnásobně zvyšují (Cu 

0,18–0,48 %, As 0,11–0,28%, Fe 0,93–1.98 %). 

4.7.2 Biologicko-chemické loužení netříděných vzorků odvalového materiálu  

Dále byly provedeny první pokusy biologicko-chemického loužení vzorků odvalových 

materiálů. Jejich výsledky jsou uvedeny v tabulce 17 a 18. Podmínky a postup tohoto loužení 

jsou popsány v kapitole 3.1.6 technologické postupy. 
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Z hlediska koncentrace kovů se jako nezajímavější hlušina jeví materiál z odvalu Helena, 

který obsahuje až 2,1 % Cu a hlušina z ložiska Bleigrund 0,5 % Cu. Za málo zajímavou lze 

považovat strusku z lokality Adam, která obsahuje 0,2 % Cu a odvalový materiál z lokality 

Přebuz (0,2 % Cu).   

Tabulka 17 Výsledky loužení a výtěžnost pro odval Helena a strusku z lokality Adam 

 Odval Helena Struska Adam 

Prvek  Před loužením Po loužení Výtěžnost Před Po Výtěžnost 

 (mg/kg) (%) (mg/kg) (%) 

Ca  8756 8073 7,8 21271 14436 32,1 

Ti  5765 5762 0,1 7216 2562 64,5 

Cr  539 227 57,9 289 0,001 99,9 

Mn  700 464 33,7 2240 1262 43,7 

Fe  259901 219453 15,6 303178 139589 54 

Cu  21441 18208 15,1 1941 487 74,90 

Zn  105 96 8,6 2846 547 80,78 

As  826 272 67,07 189 42 77,8 

Pb  221 150 32,1 692 78 88,7 

Sr  17 12 29,4 37 20 46 

Co  1369 0,001 99,9 2461 568 76,91 

Rb  96 89 7,3 258 144 44,18 

Zr  38 32 15,8 1731 560 67,64 

Bi  194 190 2,1 170 38 77,6 
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Tabulka 18 Výsledky loužení a výtěžnost pro odvalový materiál z ložiska Bleigrund a Přebuz 

 Bleigrund Přebuz 

Prvek  Před Po Výtěžnost Před Po Výtěžnost 

(mg/kg) % (mg/kg) % 

Ca  3686 3572 3,1 17801 15164 14,8 

Ti  116102 112663 2,7 9637 1774 81,6 

Cr  3342 2944 11,9 680 240 64,71 

Mn  1653 1085 34,4 1680 1300 22,6 

Fe  7148 5383 24,7 234998 148019 37 

Ba  414756 330033 20,4 7947 1875 76,41 

Cu  5332 3240 43 2447 1758 28,16 

Zn  1545 1338 13,4 3606 300 91,68 

As  2752 2456 10,8 207 74 64,25 

Pb  87988 48557 44,8 1669 658 60,58 

Sr  3099 2834 8,6 89 18 79,78 

Sn  738 231 68,70 2988 1044 65,06 

V  18849 17908 5 

    

Na obrázku 44 je znázorněna výtěžnost Cu a As pro odvalový materiál z jednotlivých 

lokalit. Nejvyšší výtěžnost Cu byla zjištěna pro strusku a odvalový materiál z lokality 

Bleigrund. Kromě strusky se výtěžnost Cu pohybuje v rozmezí od 15 do 43 %. Nejnižší 

výtěžnost byla zjištěna u odvalového materiálu s nejvyšším obsahem Cu (>2,1%), což je 

v souladu s výsledky, které byly zjištěny pro vyluhování čistých minerálů.  

Výtěžnost vyluhování As je mnohem vyšší než u Cu, u dvou lokalit byla výtěžnost As 

vyšší než 64 %. Výtěžnost As i Cu v závislosti na koncentraci prvků v odvalovém materiálu 

lze vyjádřit mocninnou funkcí u Cu a lineární závislostí u As (obrázek 45). Vyšší koncentrace 

Cu v odvalovém materiálu způsobuje nižší výtěžnost vyluhování Cu, podobně se chová i As.  
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Obrázek 44 Výtěžnost Cu a As při biologicko-chemickém loužení odvalových materiálů 

 

 

Obrázek 45 Závislost mezi koncentrací As a Cu ve vstupní surovině a výtěžností 

Uvedené výsledky ukazují, že vzorek z Kraslic / Bleigrund má nejvyšší výtěžnost Cu a Pb 

(přes 40 %). Vysoká výtěžnost byla dosažena i u Cu-strusky, která měla nízké obsahy kovů ve 

vzorku.  

Zájmovým prvkem v hlušině z odvalu Helena je Cu, kde se vyloužilo pouze 15 %. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že výtěžnost bakteriálního loužení závisí na primární 

koncentraci prvku v hlušině. Z toxických kovů se při loužení pomocí Acidithiobacillus 

ferrooxidans vykazoval As různé chování, schopnost uvolnění prvku pravděpodobně také 

souvisí s původní koncentrací v hlušině. Závislost mezi obsahem prvků v hlušině a výtěžností 

při bakteriálním loužení vykazuje mocninný trend s vysokou hodnotou korelačního 

koeficientu > 0,80. Aktivita bakterií může být ovlivněna relativně vysokou koncentrací 

toxického As v prostředí bioreaktoru (Torma, 1977). 
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4.7.3 Biologicko-chemické loužení zkoumaných vzorků v poloprovozním reaktoru  

U odvalového materiálu z dolu Helena bylo biologicko-chemické loužení prováděno 

v poloprovozním bioreaktoru BioFlo & CelliGen 310 (obrázek 46). 

Simuloval jsem podmínky, které by mohly být uplatněny v praxi při přepracování tohoto 

materiálu.  

 

       Obrázek 46 Poloprovozní reaktor BioFlo & CelliGen 310 

Původně zvolená doba loužení byla pouze 12 týdnů. Vzhledem k tomu, že se po uplynutí 

této doby prvky dále vyluhovaly, prodloužil jsem dobu loužení až na 33 týdnů. Cílem tohoto 

experimentu bylo zjistit, jaké množství kovů se během biologicko-chemického loužení může 

uvolnit, abychom získali materiál, který bude z environmentálního hlediska „bezpečný“ 

a bude dále využitelný ve stavebnictví nebo pro rekultivační účely. Odvalový materiál z dolu 

Helena obsahuje v sušině: 1369 mg/kg Co, 539 mg/kg Cr, 194 mg/kg Bi a 926 mg/kg As. 

Z ekonomického hlediska je nejzajímavější koncentrace Cu 2,1 %. 

Využití odvalového materiálu pro úpravu terénu a rekultivace není v současné době 

možné z hlediska vysokých obsahů prvků As. Limitní koncentrace As podle vyhlášky 

č.294/2005 Sb. je 10 mg/kg v sušině (překročeno 93x), u Cr 200 mg/kg v sušině (překročeno 

2,7x) a u Pb 100 mg/kg v sušině (překročeno 2,21x). Měď není v požadavcích na kvalitu 

odpadů používaných pro rekultivaci a úpravu terénu sledována. Kromě celkových obsahů 

kovů, které se sledují u materiálů využívaných pro povrchovou úpravu terénu a rekultivaci 

musí ještě materiál splňovat podmínku inhibice ekotoxicity, která je sledována ve vodním 

výluhu.  
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Závislosti mezi koncentrací prvku ve vyluhovacím médiu a dobou loužení jsou uvedeny 

na obrázku 47.  

 

 

 

 

Obrázek 47 Závislost mezi koncentrací prvku v loužícím roztoku a dobou loužení 
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Polynomická závislost byla zjištěna u As, Cd, Cu a Zn. Z průběhu vyluhování je zřejmé, 

že u Cu a Zn byla dosaženo maximální koncentrace ve 20. týdnu loužení, podobně i u As a 

Cd, které se pak při prodloužení doby loužení, ale v kyselém prostředí, ještě dále vyluhovaly. 

Nejvyšší koncentrace byla u As a Cd stanovena až ve 33. týdnu. U Fe a Mn je zřejmý lineární 

průběh závislosti, k rozpouštění by docházelo pravděpodobně i v dalším období. 

 Na obrázku 48 je uvedena závislost mezi koncentrací prvků ve vyluhovacím médiu.  

 

 

 

Obrázek 48 Závislosti mezi koncentracemi prvků ve vyluhovacím médiu 

Statisticky významný koeficient korelace byl zjištěn mezi prvky: As a Fe, Cd, Cu. Nebyla 

prokázána statisticky významná závislost mezi As a Pb. Nejnižší statisticky významná 
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závislost byla zjištěna mezi Fe a As, procesy loužení jsou ovlivněny jinými kinetickými 

procesy – rychlejší uvolňování As do roztoku.  

Pro Cu byla výtěžnost spočtena pro 20. týden, kdy byla zjištěna koncentrace Cu 

ve vyluhovacím médiu nejvyšší. Z obrázku 49 je zřejmé, že As dosáhl nejvyšší výtěžnost 

91,50 % ve 33. týdnu. Výtěžnost Cu dosáhla ve 20. týdnu hodnotu cca 54 %, což odpovídá 

koncentraci 1,9 g/l Cu. Tato koncentrace je pro další zpracování výluhu ještě nízká, 

požadovaný limit pro elektrolýzu je 5 mg/l. Aby byl výluh technologický použitelný, muselo 

by dojít k dalšímu zakoncentrování Cu, což by bylo možné extrakcí rozpouštědly, které jsou 

popsány v kapitole 2.8. Pro technologické zpracování vyluhovacího média je pravděpodobně 

problematický i vysoký obsah As, který dosahuje 136 mg/l. Sorpce a desorpce As na povrchu 

minerálů je primárně ovlivněna pH. Snížení hodnoty pH vede ke zvýšení záchytu As. 

V těchto podmínkách dochází ke změně povrchového náboje minerálu od negativního 

k pozitivnějšímu, z čehož vyplývá, že As se stává méně mobilní. Při velmi nízkém pH (<1) se 

As vyskytuje převážně v neutrální formě, As přestává být sorbován a stává se znova mobilní. 

Také oxidy se rozpouští v kyselém prostředí a mohou tak uvolňovat As, který je zachycený na 

jejich povrchu (Cheng et al., 2009).  

 

Obrázek 49 Výtěžnost prvků – uvolnění do vyluhovacího média 

Většinou se As z vyluhovacího média odstraňuje vysrážením na hydroxidech nebo 

oxihydroxidech Fe (goethit), což ale vyžaduje změnu pH vyluhovacího média (obrázek 50). 

Srážení hydroxidů železa (Fe
3+

) doprovází sorpce arseničnanů na jejich povrchu. Z těchto 
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hydro(oxidů) železa může být As znova uvolňován v kyselém prostředí nebo i v alkalickém 

prostředí (>9,5), kdy dochází ke změně povrchového náboje (snížení pozitivní hodnoty) 

hydro(oxidů) Fe (Cheng et al., 2009). Následná elektrolýza musí probíhat zase v kyselém 

prostředí. 

 

Obrázek 50 Eh-pH diagram pro As (Cheng et al., 2009) 

Z RTG-difrakční analýzy vstupního a výstupního materiálu vyplývá, že se ve výstupu 

nenachází siderit, který byl rozpuštěn při úpravě pH. Koncentrace pyritu poklesla z hodnoty 

14,41 % na 7,76 % (úbytek o 4,65 %) a koncentace chalkopyritu poklesla z 5,1 % na 3,02 % 

(úbytek o 2 %) (obrázek 51).  

 

Obrázek 51 Výsledky mineralogického složení vstupu a výstupu z biologicko-chemického loužení odvalového materiálu 
z Dolu Helena 
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Vyluhovací testy s čistými minerály umožňují porovnat výsledky dosažené při 

biologicko-chemickém loužení odvalového materiálu z dolu Helena a definovat tak míru 

inhibice loužících procesů. Na obrázku 52 a 53 je uvedeno porovnání koncentrace Cu a Fe ve 

výluhu z biologicko-chemického loužení čistých minerálů (chalkopyrit 5 %; pyrit 10 %) 

s odvalovým materiálem z Dolu Halena. Na obrázku vpravo je zaznamenán rozdíl koncentrací 

v jednotlivých týdnech biologicko-chemického loužení. V případě Cu byly nejmenší rozdíly 

zjištěny v prvním a posledním týdnu loužení.  

 

Obrázek 52 Porovnání koncentrace Cu ve výluhu ze směsi s 5 % chalkopyritu (čisté minerály) s odvalem Helena 

 

 

Obrázek 53 Porovnání koncentrace Fe ve výluhu ze směsi 5 % chalkopyritu a 10 % pyritu (čisté minerály) s odvalem 
Helena 

Z porovnání koncentrace Cu a Fe na obrázku 54 získané při biologicko-chemickém 

loužení čistých minerálů (která odpovídala vstupnímu složení odvalového materiálu z Dolu 

Helena) vyplývá, že koncentrace Cu v médiu je cca trojnásobně nižší, u železa je rozdíl pouze 

1,4x. Z uvedených výsledků vyplývá, že proces biologicko-chemického loužení Cu 

v odvalovém materiálu z Dolu Helena je „inhibován“. V tabulce 19 jsou uvedeny průměrné, 

minimální a maximální koncentrace prvků, které se vyskytovaly během 

biologicko-chemického loužení v bioreaktoru. Pokud tyto koncentrace porovnáme s výsledky, 
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které uvádí Dopson et al. (2003) pro A. ferrooxidans, pak by koncentrace stanovené během 

biologicko-chemického loužení neměly mít inhibiční vliv na činnost bakterií (tabulka 19).  

 

Obrázek 54 Porovnání průměrné hodnoty rozdílu koncentrace během vyluhování ve směsi 5 % chalkopyritu a 10 % pyritu 
(čisté minerály) s odvalem Helena 

 
Tabulka 19 Průměrná, minimální a maximální koncentrace prvků během bioloužení odvalového materiálu z Dolu Helena 

Prvek 
Průměr Minimum Maximum Dopson et al. (2003) 

(mg/l) 

As 60,92 8,5 106 6293 

Cd 0,15 0,048 0,196 56205 

Co 9,79 2,54 48,6  

Cr 0,28 0,11 0,844  

Cu 1119 260 1910 50832 

Mn 33,30 19,2 62,10  

Ni 4,25 3,67 18,24 58690 

Pb 0,15 0,094 0,216  

Zn 23,49 4,61 31,8 70050 

Během biologicko-chemického loužení byla sledována inhibice Vibrio fischeri v pevném 

podílu stanovená ve vodném výluhu z pevného zbytku na filtru podle metodiky uvedené ve 

vyhlášce 294/2005 Sb. Z obrázku 55 je zřejmé, že nejnižší inhibice pevného vzorku byla 

zjištěna během 8. a 9. týdne, od 10. týdne znova vzrůstala až na konečnou hodnotu 84,43 %. 

Na obrázku (vpravo) je vidět vliv intenzity vymývání pevného podílu destilovanou vodou na 

snížení hodnoty inhibice.  
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Obrázek 55 Inhibice Vibrio fischeri během vyluhování a na konci vyluhování s intenzivně vymytým pevným vzorkem 

Sheerer et al. (2006) a Doškářová (2012) uvádí, že optimální podmínky 

pro bioluminiscenci Vibrio fischeri se vyskytují v rozsahu pH 4–10,5 (Doškářová až pH 12). 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné vysvětlit ekotoxicitu vylouženého odvalového materiálu 

vysokými obsahy kovů ve vodném výluhu (0,5 mg/l Cu) byla ověřena citlivost bakterií Vibrio 

fischeri vůči pH.  

 

Obrázek 56 Vliv změny acidobazické reakce na inhibici Vibrio fischeri 

Z výsledku dokumentovaného na obrázku 56 je zřejmé, že klíčovou hodnotou vysoké 

inhibice Vibrio fischeri je pH < 2, přičemž při pH 2,5 je inhibice pod 10 %. Během celého 

procesu vyluhování jsou hodnoty pH suspenze udržovány < 2. Tuto hodnotu nemusí 

vykazovat pevná složka, která je vyluhována, kde je metoda stanovení pH zcela jiná (ČSN 

ISO 10390 Kvalita půd – stanovení pH, suspenze v KCl). Vzhledem k tomu, že odvalový 

materiál z Dolu Helena obsahoval siderit, vykazoval určitou pufrační schopnost, která byla 

v průběhu loužení vyčerpána. Z pohledu na obrázek 56 lze tedy přijmout hypotézu o příčině 

ekotoxicity Vibrio fischeri a rozdělit ji do 2 fází. Do 9. týdne je pokles inhibice ovlivněn 

snižováním obsahu kovů ve vodném výluhu odvalového materiálu – zvyšuje se koncentrace 

kovů v médiu při biologicko-chemickém ložení. Do konce 9. týdne pravděpodobně siderit 
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v odvalovém materiálu stačí neutralizovat pH na hodnotu vyšší než 2,5 a od 10. týdne je 

neutralizační kapacita pevného materiálu vyčerpána a hodnota inhibice opět vzrůstá.      

4.7.4 Loužení odpadů z lokality Přebuz 

V této kapitole se zabývám loužením hlušiny z lokality Přebuz. Pro vzorky z lokality 

Přebuz bylo loužení prováděno na třepačce Multitron (obrázek 20) v sedmi různých médiích: 

destilovaná voda, povrchová voda, 0,1M, 0,5M a 1M H2SO4, médium 9K a bakteriální kultura 

A. ferrooxidans. Pro sledování vlivu odvalového materiálu (As, Cu, Pb, Zn, Fe) na životní 

prostředí v okolí lokality bylo sledováno uvolňování kovů pro různá média.  

Koncentrace Cu v odvalovém materiálu z lokality Přebuz dosahuje hodnotu 0,24 %, 

koncentrace As (207 mg/kg v sušině), což cca dvacetinásobně převyšuje limitní hodnotu pro 

využití materiálu pro povrchovou úpravu terénu a rekultivace. Nejproblematičtější 

je koncentrace Pb (1669 mg/kg sušiny), která cca 17x překračuje limitní hodnotu vyhlášky 

č.294/2005 Sb. o nakládání s odpady (100 mg/kg). I přes vysoký obsah As a zvláště Pb byl 

v roce 2012 odvalový materiál z lokality Přebuz použit jako materiál pro úpravu lesních cest.  

Z obrázku 57 je zřejmé, že nejvyšší účinnosti vyluhování bylo dosaženo pro 1M H2SO4, 

se zředěním kyseliny účinnost vyluhování dále klesala. Z průběhu křivek vyluhování As 

vyplývá, že téměř ve všech médiích se vyluhování zastavilo po 17 dnech loužení, s výjimkou 

0,5M H2SO4, kde ještě ve 21 dni koncentrace mírně vzrostla. Při loužení v 1M H2SO4  byla po 

17 dnech dosažena 99 % účinnost (výtěžnost). Při použití 0,5M H2SO4 byla dosažena 

účinnost pouze 61 % a při použití bakterií (TB) se dosáhlo pouze 12 % účinnosti (obrázek 

58). 
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Obrázek 57 Vyluhování As, Cu, Fe,Pb v různých médiích v závislosti na čase 
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Obrázek 58 Účinnost vyluhování As v různých médiích 

Významně nižší účinnost vyluhování byla dosažena u Fe, kde se v nejsilnější kyselině 

vyloužilo pouze 51 %, ale při biologicko-chemickém loužení byla účinnost významně vyšší 

než v předchozím případě, a to 28 %. Stejně jako při loužení As byla nejvyšší koncentrace Fe 

získána po 17 dnech (pro 1M H2SO4 a bakteriální loužení), bakteriální loužení dosahuje 

cca podobné výsledky jako loužení 0,5M H2SO4 (obrázek 59).  

 

Obrázek 59 Výtěžnost vyluhování Fe v různých médiích – lokalita Přebuz 

Nejnižší výtěžnost byla získána pro zájmový prvek – Cu. Nejvyšší výtěžnost (30 %) byla 

získána při loužení v 1M H2SO4. Při použití kyseliny sírové o koncentraci 0,1 a 0,5M byl 
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průběh vyluhování v závislosti na čase velmi podobný. Při biologicko-chemickém loužení 

bylo získáno maximálně 8,30 % Cu (obrázek 60).  

 

Obrázek 60 Výtěžnost vyluhování Cu v různých mediích – lokalita Přebuz 

Vyluhování Pb a Zn nepřineslo žádné zajímavé výsledky, výtěžnost Pb byla pouze 2 % a 

u Zn v 0,1 M H2SO4 byla dosažena výtěžnost 12 %.  

Výtěžnost Cu získaná biologicko-chemickým loužením je v porovnání s kyselinami velmi 

nízká. Je pravděpodobné, že výtěžnost může být ovlivněna vysokou koncentraci As ve 

vyluhovacím médiu. V literatuře se udává poměrně široké rozmezí koncentrace As, které není 

pro bakterie problémové od 0,8 mg/l do 40 g/l ppm (Harvey et al., 1996, Natarajan, 1998). 

Poněkud přesnější informace o vlivu obsahu kovů na Acidithiobacillus ferroxidans udává 

Dopson et al. (2003), který za hraniční koncentraci As považuje 4,29 g/l, Cu 50 g/l, 

Zn 70,05 g/l, Cd 5,65 g/l a Ni 5,85 g/l. Kritická koncentrace As pro aktivitu bakterií není ve 

vzorku z lokality Přebuz překročena (obrázek 61).  

Pro posouzení vlivu odvalového materiálu na životní prostředí byl sledován obsah kovů 

ve vodném výluhu, který byl připraven podle vyhlášky č.294/2005 Sb. „o nakládání 

s odpady“ v posledním znění (100 g vzorku/1l destilované vody). Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 20. Porovnáním s hodnotou obsahu As ve vodném výluhu s limity, kterými 

se popisuje nebezpečná vlastnost H13 vyplývá, že limit je cca 270x překročen. Odvalový 

materiál z lokality Přebuz by neměl být využíván. Je otázkou, jestli by se měla uplatnit 

technologie solidifikace/stabilizace (S/S) pro snížení environmentálního rizika vyluhování As 
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na okolí odvalu. As je metaloid (nekovový prvek, který má některé vlastnosti kovů), který 

netvoří jednoduché kationty, ale vytváří oxyanionty a příslušné soli. Forma výskytu As 

v AMD je ovlivněna pH a dále formou výskytu a rozpustností Fe (Samiento et al., 2012).  

 

Obrázek 61 Vyluhování Cu a As při bioloužení – lokalita Přebuz 

 

Tabulka 20 Výsledky vyluhovacích testů odvalového materiálu podle vyhlášky č.294/2005 Sb. 
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především železo a mangan (Keller, 2005). AMD je primárně ovlivněna mineralogickým 

složením těženého materiálu a dále množstvím vody a kyslíku (Akcil a Koldas, 2006). Nárůst 

koncentrace kovů v AMD, je podporován bakteriálními procesy, které zintenzivňují 

vyluhovací procesy (Černík et al., 2008). 

Celková produkce AMD je ovlivňována: 

 Množstvím sulfidických minerálů. 

 Množstvím minerálů s neutralizačními účinky. 

 Množstvím a druhem ostatních rizikových prvků a dalších polutantů. 

Rychlost vzniku AMD je ovlivňována: 

 Typ a charakter sulfidické mineralizace (včetně krystalové formy). 

 Karbonátová mineralizace. 

 Povrch minerálů dostupný pro reakce (stupeň otevření zrn v odpadních 

materiálech, granulometrické složení). 

 Dostupnost vody a kyslíku. 

 Bakteriální aktivita. 

Výsledky ze statických i kinetických testů umožňují klasifikovat důlní odpady na základě 

jejich potenciálu uvolňovat H
+
 ionty (acidity). Jestliže je hodnota NNP (Net Neutralization 

Potential) větší než 20 t CaCO3/1000 t odpadu (poměr 3:1), pak je schopnost uvolňovat 

kyseliny poměrně velká. Jestliže se hodnoty NNP pohybují mezi – 20 a 20 (poměr 1:1 až 3:1), 

pak zde určitý potenciál pro tvorbu kyselin existuje (EPA530-R-94-036, 1994). 

Pro stanovení neutralizačního potenciálu v odvalovém materiálu byla použita metoda: 

„BC – Initial Test Procedure for Evaluating Acid Production Potential of Ore and Waste 

Rocks“ (www.enviromine.com/technology/enviromine/ard/ home.htm). Podle tohoto postupu 

se suspenze 10 g pomletého vzorku ve 100 ml vody (60 % pod 45 µm) titruje 0,5M H2SO4 

do dosažení pH = 3,5. Neutralizační potenciál [kg/t CaCO3] odpovídá pětinásobku množství 

spotřebované kyseliny v mililitrech. Acidifikační potenciál (Acid Produktion Potential – APP) 

se vypočte z obsahu sulfidické síry. Kyselinový produkční potenciál APP je určen 

vynásobením obsahu celkové síry nebo pyritické síry faktorem. Při výpočtu APP se 

předpokládá, že z každého molu síry vznikají 2 moly kyseliny. Jednotky APP jsou t H
+
/t 

horniny.  
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APP = 31,25 x S           kde S = obsah síry v % 

Hodnota neutralizačního potenciálu (NP) je určena přídavkem kyseliny ke vzorku 

a následnou zpětnou titrací, kterou se stanoví množství spotřebované kyseliny nebo přímou 

titrací kyselinou do pH 3,5(http://water.epa.gov).  

Podle obvykle používaného vyhodnocení hodnot NP a NNP („Treshold Values“ – Ridge, 

1998) se jako relativně bezpečné s ohledem na acidifikaci podzemních vod považují horniny 

s obsahem síry (Scelk) pod 0,5 %. Všeobecně ale platí, že vzorky (resp. lokality) s potenciálem 

acidity (NP – PA) < -20 jsou velmi rizikové a vzorky s NP – PA > +20 obvykle nevykazují 

problémy s acidifikací. Oblast mezi -20 až +20 bývá označována za nerozhodnou, vyžadující 

podrobnější průzkum za využití dynamických metod stanovení acidifikačního potenciálu. 

Za bezpečné bývají považovány také vzorky s NP/PA > 2. 

Výsledky stanovení ukazují, že vzorky z ložiska Přebuz vykazují významný produkční 

potenciál AMD. U vzorků z Dolu Helena byl prokázán významný vliv 

biologicko-chemického loužení na snížení množství vápence potřebného k neutralizaci 

produkce AMD. Snížení produkce AMD souvisí se snížením koncentrace síry v odvalovém 

materiálu z Dolu Helena z původních 9,33 % na 5,12 % na konci biologicko-chemického 

loužení (tabulka 21).  

Tabulka 21 AMD z odvalového materiálu předmětných lokalit (podle metodiky US EPA) 

 Přebuz Tisová, jáma Helena Cu - struska Bleigrund 

 Před bioloužením Po bioloužení 

kg CaCO3/1 t hlušiny 40,15 23,80 28,81 28,64 18,70 

      

4.8.1 Stanovení kyselinotvorného potenciálu podle ČSN EN 15875 

Acidifikující potenciál (AP) je definován z koncentrace síry: AP = 31,25 x ws 

ws – koncentrace síry (celková, pyritická vyjádřená jako hmotnostní zlomek v %) 

AP je vyjádřen jako uhličitanové ekvivalenty (CaCO3) v kg/t. 

Neutralizační potenciál (NP) se stanoví přídavkem kyseliny chlorovodíkové do hodnoty 

pH  = 2 až 2,5 a zpětnou titrací roztokem hydroxidu sodného do hodnoty pH = 8,3 po reakční 

době 24 hodin. 

Hodnota NPR < 1 znamená, že neutralizační kapacita není dostatečná pro neutralizaci 

veškeré potenciáně uvolněné acidity. V případě, že je NPR > 1, je neutralizační kapacita 
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dostatečná, aby se zabránilo kyselým výluhům. Z tabulky 22 je zřejmé, že neutralizační 

kapacita odvalového materiálu z Dolu Helena je nedostatečná. Během biologicko-chemického 

loužení po 33 týdnech došlo k rozkladu sideritu, jako jediného minerálu, který mohl 

v odvalovém materiálu ovlivnit neutralizační potenciál, což bylo potvrzeno mineralogickou 

analýzou. Během biologicko-chemického loužení došlo ke snížení obsahu pyritické síry 

z 9,33 % na 5,12 %. Toto snížení obsahu sulfidické síry a na druhou stranu rozložení sideritu 

nepřineslo žádoucí efekt z hlediska snížení kyselinotvorného potenciálu.  

Tabulka 22 Acidifikující a neutralizační potenciál stanovený podle ČSN EN 15875 

Ložisko AP H+ AP CaCO3 NP H+ NP CaCO3 NPR H+ 

 mol/kg kg/t mol/kg kg/t  

Cu-struska 0,044 2,18 0,435 21,73 9,88 

Bleigrund 3,846 191 0,204 10,19 0,053 

Přebuz 0,011 1,24 0,607 30,36 55,18 

Helena před bioloužením 5,833 292 0,121 6,03 0,021 

Helena po bioloužení 3,201 160 0,527 26,26 0,164 
Vysvětlivky: AP – kyselinotvorný potenciál, NP – neutralizační potenciál, NPR – koeficient neutralizačního potenciálu = NPH+/APH+  

Použití obou metod pro stanovení acidifikujícího potenciálu a množství vápence 

potřebného k jeho neutralizaci přineslo srovnatelné výsledky.   

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního 

průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES, oprava 2008L0021R v návaznosti na směrnici 

2009/359/ES ze dne 30. 4. 2009, kterou se doplňuje definice inertního odpadu v rámci 

provádění čl. 22 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES 

o nakládání s odpady z těžebního průmyslu je odpad definován jako inertní: pokud má 

maximální obsah sulfidické síry 0,1 %, nebo má maximální obsah celkové síry 1 % a jeho 

koeficient neutralizačního potenciálu, definovaný jako poměr neutralizačního potenciálu 

a kyselinotvorného potenciálu určeného na základě statického testu prEN 15875, je vyšší 

než 3.  

Z výsledků uvedených v tabulce 22 je zřejmé, že odvalový materiál z odvalu Helena 

po biologicko-chemickém loužení nezískal parametry inertního odpadu. Inertnímu odpadu 

vyhovuje pouze hlušina z lokality Přebuz, které neobsahuje pyritickou síru. 

V rámci řešení této časti doktorské práce byla ve  spolupráci vyvinutá nová „Metodika 

stanovení kyselinotvorného a neutralizačního potenciálu pro odpady z těžební činnosti 

mineralogickou fázovou analýzou“ (Zechner et al., 2012), která byla v práci využita. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:08:32004L0035:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:073:0035:0035:CS:PDF
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5 Závěr 

Hlavním cílem doktorské práce byla verifikace technologie pro snížení kyselinotvorného 

potenciálu a ekotoxicity odvalových materiálů s obsahem sulfidů s využitím 

biologicko-chemického loužení.  

Z výsledků literární rešerše je zřejmé, že:  

- V současné době existují provozní technologické aplikace biologicko-chemického 

loužení v bioreaktorech za vysokých teplot (nad 80 °C), kdy se výtěžnost Cu 

pohybuje okolo 90 %. Tyto technologie se používají pro Cu-rudy s obsahem Cu okolo 

0,5 %. 

- Na základě literárních údajů se předpokládalo, že inhibice Vibrio fischeri není závislá 

na pH.  

Z výsledků studia mineralogického složení zkoumaných vzorků vyplynuly nasledující 

poznatky: 

- Vybrané lokality obsahovaly sulfidické minerály, a tedy byly vhodné pro následné 

biologicko-chemické loužení. 

- Hlavními sulfidickými minerály, které byly rozptýlené v horninovém materiálu, byly 

především pyrit, chalkopyrit a arsenopyrit. 

Na základě získaných  výsledků biologicko-chemického loužení zkoumaných vzorků 

je možné konstatovat nasledující: 

- Vyluhování Cu z odvalového materiálu Dolu Helena pomocí bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans má v závislosti na čase polynomický charakter. 

Maximální koncentrace Cu v roztoku byla stanovena po 20 týdenním loužení (53 %), 

koncentrace mědi v médiu nedosahuje limitní hodnotu pro další technologické 

zpracování (5 g/l). Nejvyšší výtěžnost byla zjištěna u As (91,50 %). Po bakteriálním 

loužení obsahoval vodný výluh z tuhého podílu pouze 0,518 mg/l Cu a 113,4 µg/l As.  

- V procesu biologicko-chemického loužení bylo dále zjištěno, že existuje lineární 

závislost mezi koncentrací As a výtěžností. Při koncentraci 2500 mg/l As je výtěžnost 

As pouze 10 %. Pro Cu byla zjištěná polynomická závislost, ze které vyplývá, že při 
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koncentraci Cu ve vstupní surovině > 2 % se výtěžnost technologie pohybuje okolo 

20 %. 

- Na lokalitě Přebuz se porovnávala výtěžnost Cu biologicko-chemickým loužením 

a loužením v kyselinách. Výtěžnost Cu při biologicko-chemickém loužení dosahovala 

maximálně 10 %, a výtěžnost vyluhování Cu v chemickém procesu v  kyselině sírové 

je 30 %. Tedy je možné konstatovat, že technologie biologicko-chemického loužení 

není vhodná pro tento typ materiálu.  

- Z porovnání výsledků biologicko-chemického loužení s čistými minerály 

a s odvalovým materiálem z Dolu Helena vyplývá, že při stejné koncentraci sulfidů 

ve vstupu pro biologicko-chemické louužení (pyritu a chalkopyritu) bylo u čistých 

minerálů ve výluhu o 782 mg/l Cu více a u Fe o 1122 mg/l. Z těchto výsledků 

vyplývá, že dochází k inhibici při biologicko-chemickém loužení. Ze studia 

na elektronovém mikroskopu SEM/EDX nebyl prokázán vznik pasivační vrstvy 

jarositu. Důvod inhibice se nepodařilo vyjasnit. 

- V procesu biologicko-chemického loužení bylo dále zjištěno, že existuje lineární 

závislost mezi koncentrací As a výtěžností. Při koncentraci 2500 mg/l As je výtěžnost 

As pouze 10 %. Pro Cu byla zjištěná polynomická závislost, ze které vyplývá, že při 

koncentraci Cu ve vstupní surovině > 2 % se výtěžnost technologie pohybuje okolo 

20 %. 

- V rámci řešení předložené práce byla vyvinutá: nová „Metodika stanovení 

kyselinotvorného a neutralizačního potenciálu pro odpady z těžební činnosti 

mineralogickou fázovou analýzou„ pro efektivní hodnocení zkoumaného materiálu. 

- Z výsledků mineralogické analýzy podílu po biologicko-chemickém loužení vyplývá, 

že došlo k úplnému rozpuštění sideritu, který jako jediný minerál ze skupiny 

karbonátů mohl vykazovat neutralizační potenciál. Celkově se během 

biologicko-chemického loužení odstranilo 4,21 % pyritické síry. Po odstranění tohoto 

množství nebyla dosažena podmínka inertnosti odpadů z báňské činnosti. Poměr 

neutralizačního a kyselinotvorného potenciálu se ve vylouženém podílu sice zvýšil, 

ale nedosáhl požadovanou hodnotu 3. Zkoumaný odvalový materiál je potenciálním 

zdrojem pro tvorbu AMD. Pro minimalizaci kyselinotvorného potenciálu 

zkoumaného materiálu by bylo potřeba přidat 23,8 kg CaCO3/t materiálu. 
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- Pro využití zkoumaných vzorků odvalového materiálu jako materiálu pro povrchovou 

úpravu a rekultivace musí být splněny obsahy vybraných prvků v sušině a jejich 

ekotoxicita. I po odstranění 92 % As zůstává v materiálu po loužení ještě 70,21 mg/kg 

As (limit je 10 mg/kg). Limit není splněn ani u Cr, u kterého byl obsah v louženci 

533 mg/kg (limit je 200 mg/kg). Získané výsledky potvrdily, že zkoumaný materiál 

je ekotoxický a nemůže být ani po biologicko-chemickém loužení využit v procesech 

rekultivace. 

- Prokázal jsem, že z hlediska inhibice je pro bakterie Vibrio fischeri kritická hodnota 

pH prostředí 2,5. Pod touto hodnotou vzrůstá míra inhibice jejich rustu až o 99 %.  

Hodnota pH sledovaná u zkoumaného odvalového materiálu po bioloužení vykazuje 

nižší hodnoty než 2. Na základě této hodnoty se z pohledu ekotoxicity zařazuje do 

kategorie H13. 

Výsledky získané při řešení poukázaly na nevhodnost materiálu se zbytkovým obsahem 

sulfidů pro rekultivační a různé zásypové práce ve stavebnictví. Z pohledu hodnocení jeho 

ekotoxicity a neutralizačního a kyselinotvorného potenciálu představuje zkoumaný materiál 

se zbytkovým obsahem sulfidů environmentální riziko a proto v budoucnosti bude 

nevyhnutelné zabývat se zkoumáním možnosti jeho remediace.  
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