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Abstrakt 

Tato disertační práce pojednává o možnosti získávání mědi z vysokopecní měděné 

strusky. Jsou zde uvedeny způsoby úpravy strusky před loužením a flotací. Následně je 

proces loužení i flotace popsán. Jsou zde představena i jednotlivá loužící a flotační činidla. 

Také je charakteizován rod Acidithiobacillus ferrooxidans, který byl použit pro loužení i 

flotaci pomocí bakterií.  

Loužení probíhalo v různých roztocích a za odlišných podmínek. Vzorky po 

chemickém i bakteriálním loužení byly odebírány v různých časových intervalech.  

Flotace probíhala po různé době působení činidel či bakterií na flotační rmut. 

Výsledkem disertační práce je zhodnocení, která z uvedených metod získávání 

mědi je nejefektivnější. Dále je uvedeno, zda měla předúprava loužené suroviny pražením 

vliv na konečnou výtěžnost mědi. 

Pro tuto disertační práci byly použity vzorky měděné strusky ze slovenských 

kovohutí Kovohuty Krompachy a.s. 

Klíčová slova  

Struska, měď, loužení, flotace, pražení, Acidithiobacillus ferrooxidans, Chezacarb, 

borovicový olej, ethylxantogenan sodný 



Abstract 

This Doctoral thesis discusses the possibility of recovery of copper from copper 

blast furnace slag. There are treatment methods include slag from leaching and flotation. 

Subsequently, the process of leaching and flotation described. Are presented as individual 

leaching and flotation reagents. Also introduced genus Acidithiobacillus ferrooxidans, 

which was used for leaching and flotation using bacteria. 

Leaching was carried out in the various solutions and under different conditions. 

Samples for chemical and bacterial leaching were taken at different time intervals. 

Flotation was carried out bacterially and chemically after different time of exposure 

of bacteria to reagents or flotation pulp. 

The result of the thesis is to evaluate which of these methods is the most effective 

recovery of copper. It is also noted that had leached feedstock pretreatment roasting effect 

on the final yield of copper. 

For this dissertation samples were used copper slag from the Slovak Kovohuty 

Krompachy a.s. 

Keywords 

Slag, copper, leaching, flotation, roasting, Acidithiobacillus ferrooxidans, 

Chezacarb, pine oil, sodium ethylxantogenan  
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Motivace 

Zásoby nerostných surovin jsou ve světě nerovnoměrně rozmístěné. V České 

republice se v současnosti získávají ušlechtilé kovy pouze importem a zpracováním 

druhotných surovin. Vysokopecní strusky jsou cenným zdrojem mnoha prvků. Přesto jsou 

mnohdy nevyužity a deponovány na haldách. 

Proto jsem se rozhodla pro porovnání metod předúpravy měděné strusky a 

následného získávání mědi. Zvolila jsem metody loužení strusky pomocí činidel o různých 

koncentracích, odebíraných v odlišných časových intervalech, loužení pražené a nepražené 

strusky chemicky a pomocí bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, flotace pražené a 

nepražené strusky chemicky a pomocí bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. Vzorky 

měděné strusky pocházely z Kovohutí Krompachy, Slovenská republika. 
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Úvod 

Nerostné suroviny budou i v 3. tisíciletí základní složkou materiální výroby. Jejich 

potřeba bude výrazně ovlivňována změnami, které budou probíhat zejména v rozvojových 

zemích. Dalším aspektem je větší důraz na ochranu životního prostředí. Kvantitativní 

úroveň těžby a kvalita využívání nerostných i druhotných surovin je obecně závislá na 

stupni ekonomického a technologického rozvoje společnosti konkrétního státu [1]. 

Zásoby nerostných surovin jsou ve světě nerovnoměrně rozmístěné. V České republice 

se v současnosti získávají ušlechtilé kovy pouze importem a zpracováním druhotných 

surovin. Zásoby některých nerostných surovin, vyskytujících se na našem území, byly do 

značné míry vyčerpány. Zásoby rud jsou kvůli malému množství nevyužitelné, zásoby 

minerálních paliv omezené. Jsou zde však dostatečné zásoby nerudních a stavebních 

surovin, jejichž životnost dosahuje řádově desítek až stovek let [1]. 

Těžba nerostných surovin má vážný vliv na krajinu i životní prostředí. Takto se na 

zemský povrch dostávají prvky a sloučeniny, které se v těchto místech běžně nevyskytují 

nebo tam bývají v mnohem menších koncentracích. Vývoj krajiny je ovlivněn různými 

způsoby těžby surovin. Převládají mechanické způsoby těžby, kdy se surovina i hlušina 

dostává na povrch v původním nezměněném stavu. Tento způsob těžby má za následek 

značné porušení vzhledu krajiny. Dominují antropogenní tvary reliéfu, tj. tvary uměle 

vytvořené činností člověka, např. haldy, prohlubně a lomové stěny. [3] 

Recyklace druhotných surovin je důležitá kvůli nedostatku primárních surovin a 

také nutnosti ochrany životního prostředí. Zpětné získávání kovů z druhotných surovin a 

snižování ekologické zátěže recyklací vyžadují komplexní přístup a využívají většinou 

kombinace více metod a postupů při zpracování jednotlivých druhů odpadů. [12] 
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1 Odpady z metalurgického průmyslu 

Odpady z metalurgického průmyslu vznikají při výrobě surového železa a oceli, 

neželezných kovů, feroslitin a při jejich zpracování (plechy, dráty, odlitky) [12]. 

 

• Kovový odpad – kovy jsou zde obsaženy většinou v ryzí formě. Vyskytují se buďto 

samostatně nebo ve formě slitin. K získávání kovů jsou využity hlavně postupy 

založené na rozpojování a třídění, případě formování do vhodných tvarů. 

• Nekovový odpad – přesto, že jsou zde kovy obsaženy ve velmi malém množství 

nebo nejsou obsaženy vůbec, může být získávání kovů po ekonomické stránce 

účinné díky surovinám, vyskytujících se ve velkých objemech. 

• Kovonosný odpad – kovy jsou zde obsaženy převážně ve formě sloučenin [13, 15]. 

 

Přesto, že jsou kovonosné odpady hodnotná druhotná surovina, musí se jejich další 

zpracování dobře zvážit, neboť je to proces technicky i finančně velmi náročný. 

Ukazatelem vhodnosti k dalšímu využití je podíl struskotvorných a kovonosných složek. 

Podle něj se kovonosné odpady dělí na odpady s nízkým obsahem (třísky z obrábění), se 

středním obsahem (odprašky) a s vysokým obsahem (kaly, strusky) [13,14]. 
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2 Struska 

Rudy a koncentráty, které jsou zpracovávány pyrometalurgicky, obsahují kromě 

užitkových minerálů i doprovodné složky, jako jsou nečistoty, jalovina a hlušina. 

Převedením do strusky se tyto doprovodné složky od redukovaných kovů oddělí [15]. 

Cílem vytvoření strusky je koncentrování nežádoucích složek zpracovávaných surovin do 

jediné fáze ve formě oxidů [17]. 

Tvoření strusky, která je převážně složena z SiO2, CaO, FeO, Al2O3, ovlivňuje celý 

hutnický proces tavení, neboť obvykle vytváří lehčí tekutou fázi, která se nachází nad těžší 

kovovou lázní, či kamínkem a kryje ji. Tímto vytváří nad kovovou lázní ochrannou vrstvu 

a reguluje tak převod tepla z plynné atmosféry do roztaveného kovu. Jelikož je objem 

roztavené strusky větší než obsah samotného kovu, je tímto ovlivněn tepelný režim pece i 

technologické pochody [5]. 

Struska je slitina oxidů kovů a nekovů, jenž spolu tvoří sloučeniny a roztoky. 

Mohou v nich být obsaženy také malá množství kovů, sulfidů kovů a plynů. Ve 

výjimečných případech se mohou struskami stát i halogenidy nebo jiné sloučeniny kovů či 

nekovů. Vzájemnými reakcemi jednotlivých složek strusky, které jsou vysokotavitelné a 

žáruvzdorné, vzniká homogenní tavenina obsahující jalové složky tavícího procesu. Aby 

nedocházelo k porušování vyzdívek působením struskových tavenin, musí být charakter 

strusky totožný s charakterem vyzdívky pece [5]. 

Strusky vznikají při tavících procesech zpracování rud nebo při žárové rafinaci 

surového kovu a měly by obsahovat co nejméně zhutňovaného kovu. Pokud rafinační 

strusky obsahují více než 10 % kovu, struska se vrací zpět do vsázky. Strusku můžeme 

rozdělit na dva základní typy, a to ocelářskou a vysokopecní [5]. 

Z ekonomického hlediska obsahují strusky obvykle velké množství cenných kovů, 

proto je velmi důležité jejich opětovné získání [16]. Mezi důležité vlastnosti strusek patří:  

• hustota 

- kvůli vzájemnému oddělení produktů je zapotřebí dostatečný rozdíl mezi 

hmotností strusky, kamínku a kovu. Její přesnou hodnotu nelze vypočítat, je 

nutné ji změřit. Pohybuje se obvykle v rozmezí 2,8 – 3,8 g/cm3. Ke snížení 
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její hodnoty dochází při zvyšování obsahu SiO2 a v přítomnosti CaO, MgO 

a Al2O3. Ke zvýšení hodnoty dochází v přítomnosti oxidů železa, ZnO a 

oxidů těžkých kovů [5,18]. 

• teplota tavení 

- z technologického hlediska je tou nejdůležitější fyzikální vlastností strusek. 

Strusky nemají stanovenou pouze teplotu tavení, nýbrž se taví v intervalu 

teplot. Ten je závislý na množství struskotvorných přísad a je zapotřebí, aby 

byl co nejnižší a nebylo proto nutné zvyšovat teplotu v hutnických 

agregátech. Obvykle bývá mezi počáteční a konečnou teplotou tavení velký 

rozdíl [5,18]. 

• povrchové napětí  

- týká se jevů na fázových rozhraních kov – struska, pevná fáze – struska, 

kamínek – struska. Mezi tyto jevy patří např. smáčení pecní vsázky či 

oddělování kovu od strusky. Hodnota povrchového napětí se obvykle 

pohybuje při teplotě 1300 °C v rozmezí 0,38 – 0,52 N/m2. Hodnotu 

povrchového napětí zvyšuje přítomnost CaO, MgO a FeO, snižuje ji obsah 

SiO2 a magnetitu (Fe3O4) [5,18,19]. 

• elektrická vodivost 

- je důležitou hodnotou pro stanovení proudových poměrů v elektrických 

tavících pecích. Dle závislosti soustavy FeO-SiO2 na obsahu SiO2 se 

usuzuje, že vodivost struskovitých tavenin má iontový charakter [5,18]. 

• viskozita 

- je závislá na teplotě a chemickém složení. Ovlivňuje oddělování kovu či 

kamínku od strusky a následné ztráty kovů ve strusce. Roste se vzrůstající 

hodnotou koncentrace a rozměrů aniontů strusky. Rozmezí hodnot viskozity 

je od 0,05 – 8 Pa.s dle závislosti na teplotě a složení strusky. Viskozitu 

zvyšuje přítomnost SiO2 a Al2O3, naopak přítomnost CaO, MgO a Na2O 

viskozitu strusek snižuje [5,18]. 
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Závislost dynamické viskozity na teplotě popisuje vztah: 

 

log η =   (Pa.s)     (1) 

kde A, B jsou empirické konstanty, závislé na složení strusek, T je 

teplota [5]. 

 

 Struska musí splňovat z technologického i ekonomického ohledu tato 

kritéria: 

- cenová dostupnost, 

- nízká energetická náročnost (minimální potřeba tepla k vytvoření strusky), 

- další možnost využití pro jiná technologická odvětví (bezodpadové 

metalurgické technologie), 

- množství strusky musí být co nejmenší, bez zbytečných přebytků, 

- obsah kovu nebo jeho sloučenin po ukončení reakcí co nejmenší [5]. 

2.1 Měděné strusky 

Při tavení měděných koncentrátů na kamínek vznikají měděné strusky, jejichž 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Obsah mědi se v nich pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,5 

%. Pokud neobsahuje vyšší podíl Zn nebo Pb, odváží se na odval [5,20]. 

Měděné strusky se zpracovávají odkuřováním (fumming). Odkuřovací oddělení je 

nutným doplňkem kovohutí. Roztavenou struskou je proháněn vzduch s práškovým uhlím. 

Je zapotřebí, aby poměr mezi vzduchem a uhlím byl takový, aby se uhlí nedokonale 

spalovalo a vytvářelo tak redukční prostředí. Těkání kovů nastává v odkuřovacích pecích 

při teplotě 1250 °C [5]. 

Strusky byly od začátku průmyslové éry považovány za pouhý odpad. Na 

produkci 2,2 t strusky připadá jedna vyrobená tuna mědi. Světovou produkcí vznikne 

každým rokem 24,6 milionu tun strusky, viz. tabulka 2. Měděné strusky s obsahem mědi 
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do 0,8 % jsou buďto likvidovány jako odpad, nebo jsou prodávány jako výrobky s 

podobnými vlastnostmi jako přírodní čedič a obsidián [6]. 

 

Tabulka 1 Vlastnosti měděné strusky [6] 

Vzhled Lesklý, černý 

Měrná hmotnost 2,8 – 3,8 g/m3 

Tvrdost  6 – 7  

Vlhkost < 5 % 

Absorpce 0,13 % 

 

Tabulka 2 Producenti strusky [6] 

Oblast 
Množství strusky 

(milion tun / rok) 

Asie 7,26 

Severní Amerika 5,90 

Evropa 5,56 

Jižní Amerika 4,18 

Afrika 1,23 

Oceánie 0,45 

 

V tabulce 3 je uvedeno chemické složení vzorků měděných strusek, které je 

omezeno na množství 0,5 – 2 % mědi [6]. 
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Tabulka 3 Chemické složení strusky 

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

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

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

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

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

  

Vzorek 1: Etibank Ergani Copper Plant, Elazig – Turkey [7] 

Vzorek 2: Kure Copper Slag, Turkey [8] 

Vzorek 3 a 4: Copper Queen, Prince, USA [9] 

2.2 Využití měděné strusky 

Kovy, které jsou obsaženy ve struskách, není možno v mnohých případech 

ekonomicky zpracovat. Proto se využívají pro výrobu různých produktů, jako jsou brusné a 

řezné nástroje, přísady do betonu, dlaždice, sklo, přísada do asfaltů a podobně [6]. 

• Brusné nástroje 

Použití granulované měděné strusky místo frity do pojiva zlepšuje mechanické 

vlastnosti. Některé vlastnosti lze srovnat s tradičními brusnými materiály.   

Proto je struska využívána jako pojivo pro přípravu brusného kotouče. Výhodou 

je jejich pevnost, dobré řezací vlastnosti, delší životnost, vyšší účinnost. Dochází i k menší 

spotřebě energie oproti tradičním vlastnostem brusných kotoučů. Tyto brusné kotouče jsou 

vhodné k použití při obrábění kovů, dřeva a plastu [6]. 
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• Asfalt a beton 

Dopravní rada ve Washingtonu se zabývala použitím měděné strusky v horké 

asfaltové směsi chodníků. Bylo zjištěno, že jemné měděné strusky lze použít v asfaltové 

směsi, taktéž granulovanou strusku je možné použít do směsi ke zlepšení stability [6]. 

Měděnou strusku lze použít jako vhodnou alternativu k přísadám do betonu a 

malt, neboť vlastnosti těchto materiálů jsou srovnatelné s tradičními materiály. Použití 

měděné strusky zvyšuje pevnost betonové směsi [6]. 
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3 Měď 

3.1 Vlastnosti 

Měď je načervenalý, měkký, tažný a houževnatý kov, jenž se vlivem vlhkého 

vzduchu pokrývá zelenou vrstvou – měděnkou, viz. tabulka 4. Měď patří mezi ušlechtilé 

kovy a je velmi dobrým vodičem tepla a elektřiny [20,21,25]. 

Je dobře rozpustná ve zředěné kyselině dusičné za vzniku oxidu dusnatého, v 

koncentrované kyselině dusičné za vzniku oxidu dusičitého. V koncentrované kyselině 

sírové se rozpouští za vzniku oxidu siřičitého. V neoxidujících kyselinách je měď 

nerozpustná [22,26]. 

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O  (2) 
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (3) 
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O (4) [22] 

 

Roztoky alkalických kyanidů rozpouští měď za vniku vodíku: 

2Cu + 4KCN + 2H2O → 2K[Cu(CN)2] + 2KOH + H2  (5) [22] 

 

Tabulka 4 Vlastnosti mědi [20.24,26] 

chemická značka Cu 

latinský název Cuprum 

atomové číslo 29 

atomová hmotnost 63,546 

teplota tání 1083 °C  

teplota varu 2570 °C 

hustota 8,5 – 9 g.cm-3 

tvrdost 2,5 - 3 
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3.2 Využití 

Měď má široké uplatnění v různých oborech lidské činnosti. 

 Díky své výborné tepelné vodivosti je využívána pro výrobu tepelných rozvodů, 

kotlů, nádobí i chladičů. V elektroprůmyslu nachází využití například při výrobě 

integrovaných obvodů a elektromotorů. Ve stavebním průmyslu se využívá například jako 

rozvaděč vody ve formě vodovodních měděných trubek. Výhodné je použití mědi na 

okapy, parapety, či střechy, neboť nejsou náročné na údržbu díky vrstvě měděnky, která 

kov chrání před hloubkovou oxidací. Tímto odpadá nutnost jejich natírání antikorozními 

nátěry. Nevýhodou použití mědi ve stavebnictví je její vyšší pořizovací cena [26,27]. 

Měď patří mezi stopové prvky, v těle dospělého člověka jí je obsaženo 100 až 150 

mg. Je důležitou součástí mnoha enzymů, jejichž prostřednictvím se účastní řady 

metabolických dějů v lidském organismu i buněčného dýchání. Má důležitou roli při 

tvorbě kolagenu, elastinu, červených krvinek a pomáhá také ve využití zásob železa. 

Nedostatek mědi v lidském těle se může projevit chudokrevností (anémii), zpomalením 

duševního vývoje, poruchou metabolismu cukrů, ztrátou pigmentu, nedostatkem bílých 

krvinek, poruchou imunity, vypadáváním vlasů, či poruchou tvorby kostí a jejich kvalitou 

[26]. 

Množství mědi v těle závisí na formě přijímaného kationtu. Měď z přirozené 

potravy je vázaná ve formě organických komplexů (aminokyseliny, peptidy, organické 

kyseliny). Farmaceuticky vyrobené doplňky stravy ve formě tablet obsahují měď převážně 

jako oxid nebo síran. Dle efektivnosti využití je pro člověka lepší přijímat měď 

z přirozených zdrojů, neboť přijme přibližně desetinásobek množství oproti doplňkům. 

Nejlépe využitelným se jeví laktát mědi [26]. 

 

3.3 Výroba mědi 

K výrobě mědi se používají koncentráty o obsahu 8 – 35 % mědi, které se získávají 

flotací rud. Pyrometalurgický (suchý) pochod se používá u sulfidových a kyslíkových rud. 

Hydrometalurgický (mokrý) proces lze použít pouze při zpracování kyslíkatých rud a rud 

obsahujících ryzí měď [2]. 
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3.3.1 Pyrometalurgický způsob   

Sulfidy mědi a pyritu jsou hlavní složkou koncentrátu pro výrobu mědi. Klasická 

technologie se skládá ze tří procesů, a to tavení v šachtové peci, konvertorování černé 

mědi, pyrometalurgická a elektrolytická rafinace [3]. 

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

V závislosti na obsah mědi jsou tyto materiály zpracovávány v jednotlivých výrobních 

agregátech.  Šachtová pec je určena pro 5 – 60 % mědi, konvertory 60 – 85 % mědi a 

anodová pec nad 90 % mědi [11]. 

V šachtové peci probíhá redukční tavení měděných materiálů, jako palivo je 

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

použití jako umělé kamenivo. Toto kamenivo je možno využít jako podklad silničních 

komunikací a jako výplňový materiál na technické rekultivace [11]. 

Konvertor zpracovává produkt tavení z šachtové pece a anodová pec zpracovává 

materiál s obsahem mědi nad 90 %. Jako finální produkt této technologie jsou měděné 

anody [11]. 

3.3.2 Hydrometalurgický způsob 

Tento postup se provádí při zpracování chudých kyslíkatých rud. Ruda obsahující 

měď se rozpouští ve zředěné kyselině sírové a měď se z roztoku získá cementací, 

vysrážením železným odpadem. Čistota tohoto produktu bývá od 50 do 90 % [2]. Schéma 

hydrometalurgického zpracování rud je zobrazeno na obr. 1. 
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Obrázek 1 Schéma hydrometalurgického zpracování [3] 

3.4 Zdroje v ČR 

Ložiska měděných rud lze rozdělit do 5 hlavních typů:  
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- ložiska stratiformní, 

- ložiska kyzová v zelených břidlicích, 

- ložiska magmatická s niklem (platinou), 

- ložiska žilná [28].  

Hospodářský význam má z přibližně 300 minerálů známých mědi pouze několik 

sulfidů, např. chalkopyrit, covellin, Cu – pyrit, chalkozín, bornit a enargit [28].  

V současnosti se na území České republiky nenachází žádná ekonomicky využitelná 

naleziště měděných rud, proto byla těžba Cu rud roku 1990 ukončena. V dřívějších dobách 

se využívaly Cu rudy různých genetických typů, jejichž ložiska byla převážně ve Zlatých 

Horách, méně na lokalitách Českého masivu [29]. 

3.5 Těžba ve světě 

Přestože je měď kov, který se využívá již několik tisíciletí, jsou její zdroje stále 

velmi velké a dobře využitelné. Ložiska měděné rudy lze najít v zemích všech kontinentů 

[30]. 

 Geologický průzkum USA (USGS – United States Geological Survey) se zabývá 

odhadem světových zásob mědi. Roku 1970 byly odhadovány zásoby mědi na 90 milionů 

tun, roku 1990 na 280 milionů tun, roku 1998 se blížily odhady 340 milionům tun. Tento 

nárůst je dán zdokonalujícími se technologiemi a nacházením stále nových lokalit [30]. 

V současné době světová těžba mědi neustále narůstá,  USGS odhaduje zásoby mědi 

zhruba na 0,3 miliardy tun. 25 % světových dodávek Cu rudy a jejích koncentrátů zajišťuje 

těžba v Chile, čímž je jejich hlavním producentem. Mezi méně významné producenty se 

řadí USA, Kanada, Austrálie, Indonésie, Peru, Rusko, Čína a Polsko. Stále větší význam je 

přikládán dolům v Mexiku a Kazachstánu [23,29,30]. Na obrázku 2 je zobrazen měděný 

důl v Norsku. 
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Obrázek 2  Měděný důl v Norsku [82] 

Dalším zdrojem Cu rudy jsou zásoby prvků v hlubokomořských polymetalických 

konkrecích, které jsou vyobrazeny na obr. 3. Jejich zásoby se odhadují na 0,7 miliardy tun 

[23,29,30]. 

Hlubokomořské polymetalické konkrece se vyskytují na mnoha místech mořského 

dna, přesto jejich koncentrace vhodné k jejich průmyslovému využití byly nalezeny pouze 

v několika lokalitách, především v Tichém oceánu. Největší plochou je Clarion-

Clappertonův pás o rozloze 9 km2. Výzkumem polymetalických hlubokomořských 

konkrecí se zabývá mezinárodní organizace Interoceanmetal (IOM), která byla založena 

roku 1987. Jejich sídlem je polský Štětín. Mezi zakládajícími členy bylo i bývalé 

Československo [1]. 

 

Obrázek 3 Hlubokomořské polymetalické konkrece [81] 
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4 Předúprava suroviny 

4.1 Mechanická úprava suroviny 

Z důvodu různých velikostí surovin je nutné upravit jejich velikost před dalším 

zpracováním. K tomu dochází pomocí drcení a mletí. Drcením se rozděluje tuhé těleso na 

menší části. Podle výsledné velikosti zrn zdrobňovaného materiálu se drcení rozlišuje na 

[4]: 

- hrubé drcení – zrna větší než 125 mm, 

- střední drcení – velikost zrna 25 – 125 mm, 

- jemné drcení – zrna menší než 25 mm, 

- mletí – velikost zrna je pod 1,25 mm, 

- jemné mletí – zrno menší než 0,08 mm [4]. 

 

Drcení a mletí musí probíhat v několika stupních, neboť drtiče jsou účinné jen 

v určitém rozmezí zrnitosti. Dochází k tomu tlakem, střihem, úderem či ohybem [5]. 

Pro mechanickou úpravu materiálu se využívají tato zařízení: 

- čelisťové drtiče – materiál je rozmělňován mezi nepohyblivou a pohyblivou čelistí. 

Využívají se k úpravě hrubých a středně drcených, tvrdých a houževnatých 

materiálů. Mají velmi jednoduchou konstrukci, viz. obr. 4, která se snadno 

obsluhuje a také udržuje [5]. 

- kuželové drtiče - mezi dvěma otáčejícími se soustřednými kužely dochází k 

nepřetržitému rozmělňování materiálu. Využívají se pro úpravu hrubým, středním i 

jemným drcením (obrázek 5). 

- válcové drtiče - materiál je rozmělňován mezi dvěma proti sobě se otáčejícími 

válci. 

- kladivové drtiče – ke zpracování materiálu se využívají údery kladívek. 
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- kolové mlýny – dochází díky nim k nepřetržitému rozmělňování a roztírání 

materiálu otáčením těžkých kol na pevné kruhové desce. 

- kulové  mlýny - materiál je rozbíjen volně padajícími mlecími koulemi (obrázek 6).  

Využívá se k mokrému mletí nejrůznějších materiálů [5]. 

 

Stupeň drcení (mletí), jenž je hlavní charakteristikou drtičů a mlýnů, vyjadřuje 

poměr velikosti kusů výchozího materiálu k výsledné velikosti zrn produktu drcení (mletí). 

 (2) 

 

kde sd - stupeň drcení, 

 sm - stupeň mletí, 

 zpoč. - průměr největších kusů nebo zrn před rozpojováním, 

 zkon. - průměr největších zrn ve výsledném produktu. 

 

 

Obrázek 4 Čelisťový drtič [43] 

 

 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 34 

 

 

Obrázek 5 Kuželový drtič [44] 

 

 

Obrázek 6 Kulový mlýn [45] 

4.1.1 Třídění materiálů dle zrnitosti 

Jedná se o rozdělování materiálu dle zrnitosti pomocí třídičů za sucha nebo pomocí 

klasifikátorů ve vodním proudu. [5] 

• Roštový třídič – skládá se z rovnoběžných ocelových roštnic, jenž společně tvoří 

šikmou plochu se sklonem 35 - 40°. Mezera mezi jednotlivými roštnicemi  činí 

nejméně 25 mm a odpovídá požadované kusovosti. Tříděný materiál volně klouže 

po roštnicích, přičemž drobnější podíly propadají skrz. Roštový třídič se používá 
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před i po hrubém drcení.  Jeho výhodou je levný provoz, avšak s nízkou účinností 

[5]. 

• Sítový třídič - pro třídění materiálů po středním a jemném drcení. Podle pohybu 

sítové plochy se dělí na třídiče se stejnoměrným pohybem síta a třídiče s kmitavým 

pohybem síta [5]. 

4.2 Pražení rud 

Pomocí pražení dochází k: 

- rozkladu hydrátů a uhličitanů,  

- omezení výskytu CO2 a H2O, 

- odstranění škodlivých látek, 

- snížení objemu, 

- vzniku trhlinek v kusech rudy. Tím se ruda stane více pórovitou a umožní se 

plynům snadněji pronikat. 

 Jelikož je k rozkladu hydrátů a uhličitanů zapotřebí teplo, je vhodné předem použít 

k pražení rud méně hodnotná paliva. Pokud by došlo ke zpracování nepražené rudy, 

narostla by potřeba hodnotného koksu ve vysoké peci, navíc by vzrostlo množství CO2 

v peci a atmosféra by byla méně redukční [46]. 

Pražící postupy mají za úkol převést těžko loužitelné sloučeniny na sloučeniny 

lehce rozpustné ve vodě či jiném rozpouštědle.  

Podle probíhajících chemických reakcí se dělí [1]: 

• termický rozklad - kalcinace - v průběhu reakce není zapotřebí plynná fáze. 

Tímto se tato metoda pražení liší od ostatních metod. Jako příklad lze uvést 

rozklad uhličitanů,  Me je ion kovu: 

  MeCO3 → MeO + CO2     (6) 

V některých případech nemusí docházet ke změně chemického složení 

vsázky, nýbrž dochází v důsledku zahřátí k narušení struktury minerálu [1].  
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• oxidační pražení - je to velmi důležitý proces pro chemickou úpravu, při 

němž se sulfidy a kovy přeměňují za přístupu vzduchu na oxidy. Tím 

vznikají nové sloučeniny rozpustné v kyselinách nebo ve vodě. Při tomto 

způsobu pražení je zapotřebí teplota nejméně 600 °C. Tento druh pražení je 

používán při loužení v kyselém prostředí. Tato rovnice, při níž se plyny 

z pece odsávají, znázorňuje průběh oxidace sulfidů [4]: 

      (7) 

• sulfatační pražení - dochází při něm k přeměně sulfidu na mnohem 

rozpustnější sírany. Je důležité, aby proběhla oxidační reakce, kterou 

znázorňuje rovnice: 

MeS + 2O2 → MeSO4       (8) 

Teplota pražení musí být pod 600 °C, při vyšší teplotě by nastal následný rozklad 

vzniklého síranu [4].  

• redukční pražení – využívá se především před zpracováním oxidických rud 

s obsahem niklu a kobaltu. Cílem je převedení oxidů kovů na nižší oxidy 

nebo na čistý kov. Pro redukci praženého materiálu se nejčastěji používá 

uhlík nebo plynná redukovadla (CO a H2). Jakou rychlostí bude redukce 

probíhat, závisí na charakteru suroviny, teplotě procesu, rychlosti průniku 

plynného redukovadla vsázkou a také na složení redukčních plynů. 

MeO + CO → Me + CO2     (9) 

MeO + C → Me + CO        (10) [1]  

• reakční pražení – průběh reakce lze ovlivnit přidáním chloridu nebo uhlí do 

vsázky, případně přidáním aktivního plynu Cl2, F2 do pražícího vzduchu. 

Mezi tyto procesy se řadí pražení chloridační, chlorační a segregační [47]. 

o Chloridační pražení – před pražením je do vsázky přidán chlorid sodný nebo 

vápenatý. Díky vysoké aktivitě chlóru vůči kovům a jejich oxidům dochází 

ke vzniku chloridů. Základní reakce probíhá podle rovnice [1]: 
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  Me2+ + 2NaCl → MeCl2 + 2Na+      (11) 

Chloridační pražení se používá hlavně při zpracování rudy, která je chudá 

na neželezné kovy. Do vsázky je přidáváno až 10 % chloridu. Chloridační 

reakce probíhají již při 300 °C, k samotnému pražení dochází až při 

teplotách 600 až 800 °C [48].  

o Chlorační pražení – od pražení chloridačního se odlišuje tím, že do vsázky 

není přidáván chlorid, nýbrž je přiváděn plynný chlór. Přesto, že je tento 

způsob velmi účinný, není příliš využíván z důvodu nebezpečí otravy 

chlórem [5]. 

o Segregační pražení - technologický postup, který umožňuje zpracovávat 

chudé niklové a měděné rudy. Tento proces, který je ve světě znám pod 

názvem Torco, byl náhodně objeven v roce 1923. Do vsázky je přidáno 1 až 

5 % uhlí a 0,5 až 10 % chloridačního činidla (chlorid vápenatý, chlorid 

sodný). Pražící proces je prováděn při teplotách 800 až 1000 °C v mírně 

redukční atmosféře. Sloučeniny, které byly v původní rudě vázány, se 

přemění na chloridy. Nikl nebo měď jsou redukovány v kovové formě a 

zadržují se na částečkách uhlí nebo koksu [5,49]. 

4.3 Pražící pece 

Pro úpravu rud jsou využívány tyto druhy pražících zařízení:. 

Šachtová pec - v běžném vyhotovení se v úpravnách využívá zřídka z důvodu nutnosti 

hrubozrnné vsázky. Upravené šachtové pece se používají pro chloridační pražení 

peletizovaných koncentrátů [1]. Šachtová pec je zobrazena na obrázku 7. 
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Obrázek 7 Šachtová pec [83] 

 

Rotační pec - pro chemickou úpravu rud má menší uplatnění, neboť je její použití 

omezeno při teplotách nad 1000 °C. Příkladem využití rotačních pecí je výroba oxidu 

zinečnatého, kalcinace hydroxidu hlinitého a hořečnatého [1]. 

 

Etážová pec – má tvar stojatého válce, který je uvnitř rozdělen do několika etáží. 

Pohyblivá ramena shrnují pražený materiál k obvodovým či centrálním otvorům, kterými 

materiál přepadává do nižší etáže. Vsázka takto postupuje od nejvyšších pater směrem dolů 

(obrázek 8). Hořáky, které jsou umístěny na každém patře pece, umožňují regulovat 

teplotu v jednotlivých etážích [1]. 
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Obrázek 8 Schéma etážové pece [50] 

 

 Fluidní pec – v tomto zařízení je pražící vzduch vháněn velkou rychlostí zespod do 

fluidní vrstvy (obrázek 9). Dochází k nadnášení a zvíření jednotlivých zrn. Používá se 

zejména pro oxidační pražení [1]. 

 

Obrázek 9 Fluidní pec [51] 

 Muflová pec – nachází využití při spalování průmyslových odpadů, které 

mají kašovitou nebo pastovitou konzistenci. Uplatnění má i při spalování odpadů, které 
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mění během spalování své skupenství, např. odpady ze zdravotnictví. Používá se také v 

keramickém a sklářském průmyslu. [1] Muflová pec je zobrazena na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 Muflová pec [52] 
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5 LOUŽENÍ 

Loužení je selektivní získávání jedné nebo více složek z tuhého substrátu do 

kapalného výluhu. Jedná se o heterogenní proces, kterého se účastní nejméně dvě fáze: 

tuhá a kapalná. Užitková složka se do roztoku může přivést buď rozpadem tuhého 

skupenství rozpuštěné látky působením rozpouštědla, anebo chemickou reakcí tuhé fáze 

s ionty vodného roztoku kyselin, zásad, solí za vzniku nové sloučeniny, která je rozpustná 

ve vodě [4,35]. 

Při rozpouštění tuhé látky se rozpadá organizované tuhé skupenství za vzniku 

kapalné směsi s nižším stupněm uspořádanosti. Aby se tuhá látka rozpouštěla v kapalném 

rozpouštědle, musí se rozrušit síly, které udržují částice v tuhém skupenství.  

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

• koncentrace rozpouštědla, 

• koncentrace oxidačního činidla (pokud je zapotřebí), 

• teplota, 

• podmínky míchání, dodávání čerstvého vzduchu, 

• poměr mezi krystalickou a koloidní částí rozemleté rudy, 

• vztah množství roztoku k množství zpracované rudy, 

• hmotnost rudy, 

• přítomnost hydrofobních látek v roztoku, adsorbují se na povrchu rudy, 

• škodlivé příměsi v roztoku [4]. 

  

V tabulce 5 jsou uvedeny příklady minerálů mědi a jejich loužících roztoků. 
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Tabulka 5 Oxidy mědi a jejich loužící roztoky [4] 

Minerál Loužící roztok 

Kuprit Cu2O H2SO4 v přítomnosti oxidačního činidla (O2, ionty 

Fe3+) 

Tenorit CuO H2SO4, roztok NH3 

Azurit 

2CuCO3·Cu(OH)2 

Roztok NaOH 

Z přírodních sloučenin mědi je ve vodě rozpustný jen chalkantit. Při loužení se 

sloučeniny mědi mění na síran nebo na komplexní amonnou sůl. Reakční činidla se 

rozpouštějí ve vodě, která se použije na loužení [4]. 

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

dvojmocné mědi ve vodném roztoku.                                                                           

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O        (12) 

Amoniakový způsob je reakce s vodným roztokem čpavku nebo s uhličitanem 

amonným, při kterém se získají komplexní měďnato – amonné soli, které jsou dobře 

rozpustné ve vodě [4]. 

Zásaditý uhličitan mědi (azurit) reaguje s amoniakem a uhličitanem amonným dle 

následující rovnice: 

CuCO3.Cu(OH)2 + 6NH4OH + (NH4)2CO3 → 2Cu(NH3)4CO3 + 8H2O   (13) 

Sulfidy mědi s amoniakem a uhličitanem amonným nereagují, a tudíž se tato 

metoda na tyto rudy nemůže použít [4]. 

5.1 Loužící procesy 

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

s velmi polární krystalickou mřížkou. 

MeCl + H2O → MeCl               (14) 
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MeSO4 + H2O  →   MeSO4                         (15) 

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

s kyselinou, zásadou, roztokem soli. 

MeCO3 + H2SO4 → MeSO4 + H2O + CO2                                                         (16) 

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O                                                                  (17) 

 

c) rozpouštění spojené s oxidací kationtu, aniontu v krystalické mřížce -  

chemické vazby v mřížce se naruší změnou elektronového složení, rozměru atomu, 

přeměnou síly a charakteru reagování mezi atomy. Výsledkem je nová sloučenina. 

U3O8 + 4H2SO4 + MnO2 → 3UO2SO4 + MnSO4 + 4H2O                                  (18) 

d) rozpouštění s vytvářením komplexních sloučenin – příkladem je amoniakální 

loužení mědi [4]. 

5.2 Vliv prostředí na podmínky loužení rud 

Loužení je ovlivňováno viskozitou rmutu, oxidací a geometrickým tvarem, 

zrnitostí, otevřením zrn louženého materiálu. Také tvar zrn nerostu má vliv na efektivnost 

loužení (obrázek 11). Chemická aktivita tuhých látek je zvýšena narušením krystalů. 

Minerály se pro loužení aktivují mechanickými způsoby, jako jsou drcení či mletí, nebo 

termicky pražením [4]. 
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Obrázek 11 Typy prorůstání zrn (užitkový materiál – žlutý) [1] 

5.3 Aktivace minerálů pro loužení 

Defekty v krystalech zvyšují chemickou aktivitu tuhých látek. Tato skutečnost je 

využívána při zesílení loužicího procesu, a to mechanickým nebo termickým procesem. 

Mechanickým způsobem (drcení a mletí) dochází ke zvyšování měrného povrchu pevných 

látek. Vysoká koncentrace dislokací a atomových defektů je způsobena deformací a 

narušením krystalické mřížky. Dle výzkumu kinetiky mechanickým způsobem se uvádí tři 

etapy změn rozměrů částeček a specifického povrchu mleté látky v závislosti na čase, viz. 

obrázek 12 [1]. 
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Obrázek 12 Závislost změny zrnitosti r a specifického povrchu S od času mletí t  [84] 

Dochází k rychlému zmenšení rozměrů částic r a k současnému nárůstu 

specifického povrchu S. Po dosažení určitého stupně disperzity začíná agregace částic, což 

má za následek zvětšování rozměrů částic až do ustálení rovnovážného stavu. Shlukování 

částic je zapříčiněno van der Waalsovými silami. V důsledku šířící se destrukce krystalické 

mřížky dochází k přírůstku volné entalpie - Gibbsovy energie, až do doby, kdy se látka 

stane amorfní [1]. 

Mechanicko-chemická aktivace tuhé látky může probíhat podle dvou možných 

variant: 

- po aktivaci tuhé látky jemným mletím následuje reakce s loužícím činidlem, 

- chemická reakce proběhne zároveň s mletím nebo roztíráním. Toto je energeticky 

výhodnější.  Zabraňuje se také tvorbě povlaků v tuhé fázi, které mohou brzdit 

proces reakce, neboť povrch částic se neustále obnovuje [1]. 

5.4 Technika loužení rud 

• perkolátory – využívá se pro loužení hrubozrnných rud v dřevěných nebo 

ocelových nádržích válcového nebo pravoúhlého tvaru s plochým dnem. Aby 

nedocházelo k prosakování roztoků, je třeba zabezpečit nádrž dvojitým filtračním 

dnem [1]. 
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• loužení promícháváním - tento způsob loužení je účinnější než loužení průsakem. 

Využívá se pro loužení jemnozrnných rud. Ty jsou louženy v nádržích se zařízením 

pro promíchávání. Podle promíchávání je dělíme na pneumatické, mechanické a 

kombinované (pneumomechanické). Podle způsobu loužení se dělí na nepřetržité a 

přerušované [4]. 

 

• podzemní loužení rud – tuto metodu loužení lze využít pro dodatečné získávání rud 

z nevydobytých částí ložiska, bez nutnosti těžby na povrch. Podzemní loužení není 

vhodné pro všechny typy ložisek. Záleží na struktuře a textuře rudného tělesa, 

charakteru rudy a doprovodných hornin i úložných poměrech. Tento způsob 

loužení je vhodný pro sedimentační ložiska, kde je umožněno pronikání loužícího 

roztoku horninou [1]. 

 

• bakteriální loužení – při této metodě se pro rozpouštění minerálů jako aktivátory 

využívají bakterie. Dochází k urychlení oxidačních procesů, při kterých se těžko 

rozpustné sulfidy stávají rychle rozpustnými. Tento druh loužení lze rozdělit na 

přímé (povrch minerálu je v přímém kontaktu s bakteriemi) a nepřímé. Metoda 

bakteriálního loužení je považována za efektivní a zároveň šetrnou k životnímu 

prostředí [53]. 

 

• tlakové loužení v autoklávu – jedná se o loužení v uzavřených nádržích za 

zvýšeného tlaku a teploty. Dosahuje se vyšších teplot než teplota varu za 

atmosférického tlaku. Autoklávy mohou být s mechanickým promícháváním a 

zároveň s povrchovým zahříváním, nebo s vnitřním zahříváním parou, která 

umožňuje současné promíchávání rmutu [1]. 

 

• chemické loužení – používá se, pokud není efektivní použít běžné úpravnické 

postupy na získání kovových koncentrátů. Tato metoda je vhodná především pro 

zpracování chudých rud, sekundárních surovin a rud obsahujících stopové prvky. 

Pro tuto metodu je specifická dlouhá doba působení chemického činidla, které 
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způsobí úplné rozpuštění a vyluhování užitkové složky. Základní látka však zůstává 

nezměněna [4]. 

5.5 Biologicko – chemické loužení Cu sulfidů 

Z mnoha minerálů mědi, které mají průmyslové využití, mají největší význam 

chalkopyrit, chalkozín, covelín, bornit, cubanit, enargit a tetraedrit.  

Oxidace chalkozínu za působení bakterií probíhá dle rovnice 19 [54]: 

Cu2S + 2,5O2 + H2SO4 → 2CuSO4 + H2O (19) 

 

Průběh oxidace můžeme popsat dvěmi fázemi. Při první fázi se chalkozín 

biotransformuje na covelín a při druhé na chalkantit (rovnice 20, 21) [54]: 

1. fáze: Cu2S + 0,5O2 + H2SO4 → CuS + CuSO4 + H2O       (20) 

2. fáze: CuS + 2O2 → CuSO4      (21) 

 

Bornit, cubanit a enargit se pomocí biooxidace transformuje na chalkantit (rovnice 22-24)      

[54]: 

bornit: 2Cu5FeS4 + 18,5O2 + 5H2SO4 → 10CuSO4 + Fe2(SO4)3 + 5H2O         (22) 

cubanit: 2CuFe2S3 + 13O2 + 2H2SO4 → 2CuSO4 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O         (23) 

enargit: 4CuAsA3 + 35O2 + 10H2O → 12CuSO4 + 4H3AsO4 + H2SO4         (24) 

 

Během procesu biooxidace chalkopyritu dochází k elektrochemickým reakcím dle 

rovnic 25, 26 [54]: 

anodický děj: 2CuFeS2 + 16H2O + H2SO4 → 2Cu2+ + 2Fe3+ + 5SO4
2- + 34H+ + 34e- (25) 

katodický děj: 34H+ + 34e- + 8,5O2 → 17H2O            (26) 
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Tyto děje můžeme shrnout a zapsat rovnicemi přímé a nepřímé bakteriální oxidace 

(rovnice 27,28) [54]: 

přímá oxidace: 2CuFeS2 + 8,5O2 + H2SO4 → 2CuSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O           (27) 

nepřímá oxidace: CuFeS2 + Fe(SO4)3 → CuSO4 + 3FeSO4 2S                                  (28) 
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6  Bakteriální loužení 

Bakteriální loužení minerálních surovin je jednoduchá a efektivní metoda, která je 

vhodná pro zpracování sulfidických rud. Proto se v průmyslu využívá k získávání mědi a 

uranu [34,56]. 

Metoda bioloužení je založena na schopnosti mikroorganismů přeměnit tuhé látky na 

rozpustné prvky. Tato technologie je využívána např. pro svou nízkou spotřebu energie, 

jednoduchost procesu či šetrnost k životnímu prostředí.  

Účinnost metody bioloužení je velmi ovlivněna fyzikálními, chemickými i 

biologickými faktory. Musí se také brát v potaz povaha zpracovávaného materiálu, hustota, 

teplota, pH, koncentrace rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého, složení média, 

koncentrace buněk a také správná volba bakteriálního kmene [34,35,57]. 

Pokud srovnáme metodu biologického loužení s přímým chemickým loužením, jeví 

se použití bakterií jako ekonomicky výhodnější, protože spotřeba i ceny substrátů jsou pro 

bakteriální proces mnohem nižší. Tato metoda je stále více využívána pro získávání kovů 

z nízko kovnatých rud a koncentrátů, které by klasickými metodami zpracovány být 

nemohly [58]. 

6.1 Loužení v bioreaktorech 

Bakteriální loužení v bioreaktorech probíhá buď za neustálého promíchávání, nebo 

za stacionárních podmínek. Za stacionárních podmínek přichází rozemletá ruda do styku 

s médiem s bakteriemi v laboratorních baňkách za volného přístupu vzduchu po dobu 

několika týdnů či měsíců. Aktivita bakterií je velmi nízká, neboť dochází 

k nedostačujícímu provzdušnění loužené rudy [4]. 

Také loužení za neustálého promíchávání rudy probíhá v laboratorních baňkách. 

V tomto případě se jemně rozemletá ruda promíchává s médiem s bakteriemi. Přístup 

vzduchu je zajištěn magnetickým míchadlem nebo třepáním [1]. 
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6.2 Perkolátory 

Pro laboratorní studium bakteriálního loužení se nejčastěji používá právě perkolátor. 

Ten je složen ze skleněného válce se spodní částí tvořenou porcelánovým dnem nebo 

skleněnou fritou. Nádoba je schopna pojmout 200 – 600 g rudy a 100 – 600 ml roztoku. 

Dno zařízení je do 1/2 až 2/3 pokryto rozemletou rudou. Do postranní trubice je pod 

tlakem vháněn vzduch s oxidem uhličitým, jenž strhává loužící roztok ze spodní části 

baňky a následně jej vynáší do horní části perkolátoru. Rychlost perkolace je podmíněna 

pórovitostí materiálu, obsahem jílů, tlakem vzduchu a výškou naplnění [4]. 

6.3 Loužení v nádržích 

Povrch obsahu nádrže se zkrápí loužícím roztokem, jenž prosakuje rudou. Po 

obohacení je roztok ze dna nádrže odveden. Nádrže bývají spojovány do baterií 

v protiproudém uspořádání. Částečně obohacený roztok je opětovně využíván k loužení 

čerstvé rudy. Naproti tomu čerstvý loužící roztok je využit k reakci s již částečně 

vylouženou rudou [1,55]. 

6.4 Loužící kolony 

Toto zařízení je tvořeno válci o délce několika metrů. Má schopnost pojmout až 200 

tun rudy. Je podobné perkolátorům a vyrábí se ze skla, plastu či oceli. Cirkulace loužícího 

roztoku a jeho promíchávání se vzduchem a oxidem uhličitým je na stejném principu jako 

u perkolátoru. Kolona obsahuje také automatické vybavení pro měření [1,55]. 

6.5 Loužení odvalů a hald 

Loužící roztok je při loužení odvalů a hald vháněn na vrchol hald či odvalu, odkud je 

dále rozváděn kanálky do husté sítě rybníčků. Je zde také možnost aplikace injektování 

pomocí vrtů, které může v některých případech umožnit nahrazení roztoku stlačeným 

vzduchem, obohaceným o oxid uhličitý, jenž je určen k provzdušnění hald [1,55]. 

Loužící roztok, který proteče rudou, se ve spodní části hald odebírá. Následně je 

odváděn k extrakci a poté do oxidační nádrže. Zde se např. pomocí bakterií 
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Acidithiobacillus ferrooxidans mění dvojmocné železo na trojmocné. Zregenerovaný 

roztok je veden zpět na vrchol haldy [1]. 

Dříve byla chudá ruda navážena na hromadu ve tvaru komolého kužele. Proto má 

velký počet starých hald výšku přibližně 200 m a obsahuje 50 000 – 300 000 tun rudy. 

Současným trendem je stavba hald do tvaru prstovitých výběžků, dlouhých několik stovek 

metrů a vysokých 10 – 15 m. Výhodou tohoto způsobu navážky je velká povrchová plocha, 

která umožňuje dobré provzdušnění a snížení teploty uvnitř haldy [4]. 

6.6 Loužení in situ 

Tato metoda je vhodná pro aplikaci v opuštěných, zavalených nebo zatopených 

uranových či měděných dolech. Podobným způsobem lze loužit také staré haldy.  

Hlavní a zároveň i nejhlubší vrt je veden z vrcholu důlního díla. Prochází 

horizontálními chodbami umístěnými pod rudním tělesem. Kvůli nutnosti dávkování 

loužícího roztoku je zapotřebí navrtat několik zavlažovacích sond. Roztok prosakuje 

rudním tělesem, kde extrahuje kovy z rudy. Obohacený je poté čerpán ze dna vrtu na 

povrch [1,55]. 
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7 Mikroorganismy 

Využití mikroorganismů jako aktivátorů při rozpouštění minerálů nazýváme 

bakteriální či mikrobiologické loužení. Principem bakteriálního loužení je biokatalytické 

urychlování oxidačních procesů. Takto se těžce rozpustné sulfidy oxidují na snadno 

rozpustné sírany.  

Mikroorganismy, které jsou vhodné k loužení pomocí bakterií, lze rozdělit dle 

požadavků na výživu: 

• autotrofní (chemolitotrofní) organismy   

- energii pro život získávají chemickou přeměnou anorganických látek (např. NH3, S, 

H2S, H2, sloučeniny Fe atd.).  

- pro růst potřebují uhlík. Jeho zdrojem je CO2 získaný ze vzduchu.  

- jsou převážně mezofilní (aktivní při teplotě 30 - 35 ºC). Při teplotě vyšší než 50 ˚C 

bílkoviny obsažené v bakteriích koagulují, enzymy jsou neaktivní a buňky hynou.  

- mají schopnost přeměny dostupných anorganických sloučenin na látky organické. 

Pomocí fotosyntézy mohou vázat světelnou energii v chemickou (např. zelené 

rostliny, řasy).  

- mezi autotrofní bakterie můžeme zařadit např. zástupce rodu Acidithiobacillus.  

• heterotrofní organismy.  

-  pro svůj růst využívají organické látky (organické kyseliny, uhlovodíky, proteiny 

apod.).  

- mezi heterotrofní organismy lze zařadit např. parazitické mikroorganismy, plísně či 

kvasinky.  

• mixotrofní organismy   

- mohou být současně nebo střídavě autotrofní (fotosyntetizují) i heterotrofní 

(přijímají organické látky z prostředí).  
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- mezi mixotrofní organismy lze zařadit např. masožravé rostliny, zelení bičíkovci, 

některé řasy.  

• enzymy  

- většinou se jedná o vysokomolekulární bílkoviny.  

- charakteristické vysokou specifičností. 

- katalyzují vytváření nebo rozrušování některých druhů chemických vazeb.  

- katalytické působení závisí na aktivních centrech molekul. Ta tvoří společně s 

molekulami substrátu aktivní komplexy, jejichž rozpadem vzniká finální produkt. 

- působením enzymů dochází k urychlení některých reakcí (109 – 1014x) [1]. 
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8 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans (obrázek 13) byla původně izolována a 

popsána jako samostatný rod Ferrooxidans a také jako příslušník rodu Thiooxidans. Ve 

všech případech byla bakterie izolována z kyselých důlních vod v místech, kde se 

v minerálech vyskytovala síra nebo železo. Tato bakterie má schopnost převádět ve vodě 

nerozpustné sulfidy barevných kovů na rozpustné sírany [32,55]. 

 

Obrázek 13 Acidithiobacillus ferrooxidans [31] 

8.1  Morfologie 

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans se většinou vyskytuje jednotlivě, přesto 

může vytvářet páry a ojediněle i krátké řetízky. Tělo bakterie je tvořeno krátkou tyčinkou 

se zaoblenými konci, o průměru tyčinky 0,5 až 0,8 µm a délce 0,9 až 1,5 µm. Tato bakterie 

je gramnegativní a nevytváří spory. Přesto, že je v mladé kultuře dobře pohyblivá díky 

jednomu polárnímu bičíku, postupem času svou pohyblivost ztrácí [59]. 

8.2  Vlastnosti 

Acidithiobacillus ferrooxidans jsou striktně aerobní chemolitotrofní mikroorganismy, 

které získávají energii oxidací anorganických sloučenin, přičemž konečným akceptorem 

elektronů je atmosférický kyslík [59]. 

Od ostatních autotrofních mikroorganismů se liší schopností získávat energii ze dvou 

pramenů, a to buď oxidací železa či síry. Mají schopnost využít nejen železo obsažené 
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v roztoku ve formě síranu, nýbrž také železo vázané v sirnících, popřípadě i železo 

elementární. Železo je v roztoku za přítomnosti bakterií oxidováno mnohem rychleji než u 

stejné chemické reakce. Mikroorganismy mají schopnost získat potřebnou energii pomocí 

oxidace síry a jejích redukovaných sloučenin, taktéž i oxidací některých sulfidů kovů. 

Energii získávají hlavně oxidací železnatých rud a redukovaných sirných sloučenin 

(rovnice 29 - 34) [59]: 

a) Oxidace síry [55]: 

2S°+ 3O2 + 2H2O → 2SO4
2- + 4H+   (29) 

 

b) Oxidace thiosulfátů [55]: 

2S2O3
2- → S4O6

2- + 2e-     (30) 

S2O3
2- + H2O + O2 → 2SO4

2- + 2H+       (31) 

 

c) Oxidace sulfidů kovů [55]: 

2MeS2 + 2H2O + 7O2 → 2MeSO4 + 2H2SO4       (32) 

 

d) Oxidace železa [55]: 

Fe2+ → Fe3+ + e- + 11,3 kcal.mol-1       (33) 

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O       (34) 

 

8.3  Faktory ovlivňující činnost bakterie 

8.3.1 Vliv pH prostředí 

Nejideálnější pH prostředí pro život bakterií je v rozmezí hodnot 1,5 – 2,5. 

Udržováním optimálních podmínek dochází k zachování růstu bakterií, což má velký vliv 

na výtěžnost kovů [35,36]. Bakterie jsou stabilní v prostředí s nízkým pH, pokud je ale 
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hodnota pH nízká pouze 0,3, bakterie okamžitě zahynou. Při dosažení hodnoty pH větší 

než 9, dojde taktéž k okamžitému usmrcení bakterií [55,1]. 

Je zapotřebí, aby bylo během procesu loužení pH neustále kontrolováno a dle 

potřeby upraveno pomocí kyseliny sírové [55,1]. 

8.3.2 Vliv teploty 

Nejvhodnější teplotou prostředí pro činnost bakterií se jeví rozmezí hodnot 28 - 

30°C. Pokud dosáhne hodnota teploty 40 °C, dojde k pozastavení jejich rozmnožování. Při 

dosažení 50 °C a více uhynou. Pro bakterie není problém přežít i při nižších teplotách 2 – 4 

°C, jsou však neaktivní [55]. 

8.3.3 Vliv kyslíku a oxidu uhličitého 

K růstu a správné aktivitě mikroorganismů je zapotřebí přísun vzduchu (aerace). 

Jako konečného příjemce elektronů při oxidaci železa a síry využívají bakterie vzdušný 

kyslík. Jako zdroj uhlíku se využívá vzdušný oxid uhličitý. Podmínkou růstu bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans je velice intenzivní aerace [59]. 

8.3.4 Příjem živin 

Pro život mikroorganismů jsou velmi důležité živiny, které přijímají. Bakterie, které 

mají uplatnění při extrakci kovů ze sulfidických rud, vyžadují pro svůj růst pouze 

přítomnost anorganických sloučenin. Tyto živiny získávají ze vstupního materiálu pro 

loužení a také ze svého okolí. Z důvodu snahy docílit optimální podmínky mohou být do 

reakční směsi přidávány sloučeniny síry a železa spolu se solemi amoniaku, fosforu a 

hořčíku [56]. 

8.3.5 Vliv iontů kovů 

Život mikroorganismů je ovlivňován také přítomností iontů v prostředí. Bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans se vyznačuje velmi dobrou odolností vůči vysokým 

koncentracím kovových iontů v prostředí. Odolnost, acidofilita a schopnost oxidovat 

železo a síru jsou důležité vlastnosti pro použití k loužení sulfidických rud barevných kovů 

[59]. 
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9 Flotace 

Podstatou flotace nerostných surovin jsou rozdílné fyzikálně- chemické vlastnosti 

povrchu rozdružovaných minerálních zrn. To je podmíněno rozdílnou specifickou 

povrchovou energií jednotlivých minerálů. Volná energie částice libovolné soustavy se 

skládá z její potenciální a povrchové energie. Potenciální energie je úměrná hmotnosti či 

objemu částice. Povrchová energie je úměrná velikosti jejího specifického povrchu částice. 

Velikost flotovaných zrn, jenž závisí na jejich průměru, obvykle nepřevyšují 0,6 mm. 

Maximální velikost zrn se při flotaci rud pohybuje v rozmezí od 0,1 do 0,25 mm. Při 

speciálních flotačních režimech mohou do pěnového produktu přecházet zrna uhlí a jiných 

minerálů s malou hustotou až do velikosti 2 mm. V praxi se flotují zrna podstatně menší. 

Platí, že se zmenšováním průměru dochází k nárůstu specifického povrchu a povrchová 

energie několikrát převýší hodnotu potenciální energie [55,60,61,62]. 

Flotační proces můžeme definovat jako způsob rozdružování nerostných surovin, 

který je založen na schopnosti jedněch minerálů vyplavat na hladinu flotačního rmutu, 

přičemž druhé klesají a zůstávají v objemu rmutu. Touto definicí nejsou popsány podstaty 

dějů probíhajících během flotačního procesu na rozhraní tří fází. Ty charakterizuje definice 

prof. K. A. Razumova: „Flotace, jako proces oddělování minerálů, je založen na rozdílné 

schopnosti minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní.‘‘ [61,62]. 

Hodnota specifických povrchových energií koexistujících fází určuje polohu, 

kterou bude mít částice malého rozměru ve vztahu k povrchu fázového rozhraní dvou fází 

při styku s povrchem fázového rozhraní. Podle druhé věty termodynamické musí celý 

systém dosáhnout stav odpovídající minimu volné energie. 

Rozdílná schopnost minerálních zrn udržet se na povrchu fázového rozhraní 

vyplývá z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie. Její velikost závisí na 

chemickém složení a stavbě krystalické mřížky minerálů. Jednotlivé minerály mají 

rozdílné hodnoty povrchové energie, neboť se od sebe liší chemickým složením a stavbou 

mřížky. 

Použitím selektivně působících flotačních reagencií, které se adsorbují na povrchu 

minerálních zrn, se stává flotace universálním rozdružovacím procesem. Podle toho, jaký 
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minerál se má flotovat, dochází k výrazné změně povrchové energie minerálních zrn 

v požadovaném směru [61,62, 90]. 

Rozdíly specifické povrchové energie koexistujících fází na rozhraní kapalina-plyn 

se nejúčinněji využívají, pokud není povrch rozhraní rovný, nýbrž zakřivený, jako je tomu 

při pěnové flotaci. Při pěnové flotaci se flotační rmut nasycuje bublinkami plynu, nejčastěji 

vzduchem. Flotovaná zrna se spojují s bublinkami vzduchu, jejichž prostřednictvím jsou 

vynášena na hladinu rmutu. Zde dochází k tvorbě mineralizované pěny. Tento způsob 

flotace má v praxi největší význam. 

Flotace nachází uplatnění při různých odvětvích, jako je úprava různých druhů 

nerostných surovin, zpracování odpadních kalů z papíren a textilních závodů, odstraňování 

tiskařské černě ze starého papíru nebo ve farmaceutickém průmyslu [55,61,62,90]. 

9.1  Význam flotace  

Hlavním významem a předností flotace před ostatními metodami rozdružování je 

možnost získat jemně prorostlé užitkové složky z nerostných surovin všech druhů. Většina 

velmi jemně rozptýlených a prorostlých užitkových složek monominerálních i 

polyminerálních surovin přecházela před zavedením flotace do odpadu, na odval. Po 

zavedení flotačních technologií se znovu zpracovávají některé staré odvaly. Takto se 

získává značné množství užitkových složek, které byly dříve považovány za nevyužitelné. 

Flotací se řeší také problémy úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů [62]. 

9.2  Složení flotační soustavy 

Pěnová flotace je charakterizována ději, které se uskutečňují na rozhraní tří fází. 

 Patří sem: 

• tuhá fáze (minerální zrna), 

• kapalná fáze (vodný roztok), 

• plynná fáze (vzduch). 

Flotační proces je složitý a rozmanitý fyzikálně-chemický děj, který je podmíněný 

mnoha faktory (druh a charakter flotovaných minerálů, složení a vlastnosti vody, složení a 

vlastnosti flotačních reagencí, stupeň provzdušnění flotačního rmutu). Vlastnosti 
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jednotlivých minerálů výchozí suroviny záleží na charakteru interakce jejich povrchu a 

vody, reagencí a plynů. Flotační reagence umožňují ovládat a měnit vlastnosti povrchu 

minerálů. Tím se vytvoří vhodné podmínky na jejich selektivní oddělování [63]. 

9.2.1 Tuhá fáze 

Mezi charakterem krystalické mřížky, chemickým složením a vazebnými silami, 

jenž působí mezi vnitřními stavebními částicemi krystalu, existuje úzký vzájemný vztah. 

V souvislosti s flotační charakteristikou nás zajímá složení a strukturní mřížka minerálů, 

jejich fyzikální i chemické vlastnosti, energetická charakteristika mřížky a charakter sil, 

které působí na lomových plochách minerálního povrchu. Interakce minerálů s plyny, 

vodou a flotačními reagencemi je ovlivněna všemi popisovanými faktory. 

Morfologie krystalu (venkovní, vnitřní) je závislá na podmínkách vzniku a 

charakteru vazebních sil. Pokud vzniknou v mřížkách krystalů poruchy, ovlivní nejen jeho 

fyzikální, ale i fyzikálně-chemické vlastnosti. To se projeví na povrchových (flotačních) 

vlastnostech jednotlivých minerálních zrn [63,64]. 

9.2.2 Kapalná fáze 

Voda je prostředím pro interakci fází i všech dalších složek rmutu. V důsledku 

specifických vlastností se aktivně podílí na elementárním aktu flotace. Za velmi důležité 

vlastnosti jsou považovány ty, které jsou spjaty se vznikem a stálostí hydratačních vrstev 

na rozhraní fází minerál - voda, vzduch - voda.  

Při zkoumání flotovatelnosti minerálů, které jsou obsažené v upravované surovině, 

je zapotřebí věnovat pozornost také iontovému složení vody flotačního rmutu, neboť 

produkty rozpustnosti minerálů a jiné ionty rmutu mohou mít vliv na povrchové flotační 

vlastnosti minerálů. Při reakci rmutu s flotačními reagencemi může docházet ke vzniku 

nerozpustných sloučenin, což zapříčiní nadměrnou spotřebu reagencií a jejich nedostatek 

pro flotovaný materiál. Ke vhodné regulaci podmínek flotace je zapotřebí znát a zohlednit 

složení vody, tím bude zajištěna požadovaná selektivita i kvalita produktů flotace [63,64]. 
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9.2.3 Plynná fáze 

Pro průběh rozdružování při pěnové flotaci mají plyny velmi důležitou funkci. Do 

flotačního prostředí lze přidat plyny, jež zde působí jako speciální reagencie (např. kyslík, 

sulfan, oxid siřičitý). Aktivními účastníky flotace je především kyslík a oxid uhličitý. 

Kyslík se adsorbuje na povrch minerálu, oxiduje jej a ovlivňuje také jeho rozpustnost. 

Obsah vody podmiňuje aktivní účinek plynů na minerály i na průběh flotace. V mnoha 

případech se chemický účinek plynů projeví ve formě jejich sloučenin s vodou (např. 

reakcí oxidu siřičitého s vodou vzniká kyselina sírová). 

Vzduchové bublinky, které se přivádí do flotačního rmutu, se přednostně spojují 

s hydrofobním povrchem flotovaných minerálních zrn. Po vytvoření pevného kontaktu 

jsou přichycená minerální zrna vynášena bublinkami vzduchu na hladinu rmutu. Tím 

dochází k tvorbě mineralizované pěny. 

Vlastnosti všech tří fází flotační soustavy jsou ovlivňovány přítomností vzduchu. 

Vzduchem jsou vynášeny flotovatelné minerály na hladinu rmutu a je jím snižováno pH 

kapalné fáze rmutu. Kyslík a kyselina uhličitá ze vzduchu reagují s povrchem minerálních 

zrn a výrazně tím ovlivňují flotovatelnost [63]. 

9.3  Elementární akt flotace 

Elementárním aktem flotace se rozumí přichycení jednotlivých zrn na povrchu 

fázového rozhraní. Tento proces nejlépe popisuje hypotéza smáčení. Podle ní závisí 

způsobilost minerálů přichytit se na povrchu rozhraní vzduch - voda na smáčitelnosti 

minerálního povrchu vodou. Čím méně je povrch minerálního zrna smáčitelný, tím lépe 

flotuje a naopak. S bublinkami vzduchu se zrna hydrofobních minerálů snadno spojí a jsou 

dobře flotovatelná. Hydrofilní zrna nelze flotovat, neboť mají povrch smáčený vodou a 

nemohou se tak zachytit na bublinkách. Smáčitelnost a tím také flotovatelnost různých 

minerálů je možné měnit specificky působícími flotačními reagencemi, které mění složení 

a vlastnosti povrchu minerálních zrn svou adsorpcí [63]. 
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9.3.1 Pravděpodobnost flotace 

Mezi etapy flotace lze zařadit např.: 

- vzájemné působení mezi povrchem minerálních zrn a flotačními přísadami,  

- setkání minerálu s bublinkou a jejich následné spojení,   

- silové působení proti spojení a odtrhnutí, 

- procesy, které probíhají v pěnové vrstvě.  

 

Flotace zrna je závislá na pravděpodobnosti jednotlivých etap procesu flotace. 

Pravděpodobnost flotace můžeme vyjádřit jako součin pravděpodobností početných jevů 

probíhajících ve flotačním procesu [62]. 

 

WF = WS . WE . WK . WM (35)   [65] 

 

kde WF - pravděpodobnost flotace 

 WS - pravděpodobnost setkání minerálního zrna se vzduchovou bublinou 

 WE - pravděpodobnost vytvoření pevného spojení při setkání minerálu a 

bubliny 

 WK - pravděpodobnost zachování pevného spojení zrna a bubliny 

 WM - pravděpodobnost udržení minerálního zrna v pěně [62] 

 

Pravděpodobnost flotace se zvyšuje s pravděpodobností každého jevu. Velikost a 

hustota minerálních zrn, intenzita a charakter agitace rmutu ve flotačním stroji určují, zda 

je setkání zrna se vzduchovou bublinkou pravděpodobné. Proto musí být koncentrace zrn a 

bublin na objemovou jednotku flotačního rmutu co nejvyšší [62]. 

Pravděpodobnost vytvoření pevného spojení při setkání minerálu a bublinky závisí 

na rychlosti relativního pohybu zrn. Jako optimální rychlost pohybu zrna a bublinky se jeví 

2 až 10 cm.s-1. Pravděpodobnost zachování pevného spojení zrna a bublinky určuje stav 
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povrchu, hmotnost a tvar minerálního zrna a taktéž charakter pohybu mineralizovaných 

bublin ve rmutu. Setrvačné síly se snaží zrna od bublinek odtrhnout. Mají význam také při 

vysoké turbulenci proudění rmutu.  

Požadovanou hydrofobizaci povrchu zrn flotovatelného minerálu se zajistí 

vhodným silným sběračem a umožní se tím spojení zrna a bublinky. K přichycení zrn na 

povrch bublinek se využívají vhodné flotační stroje, které vyloučí turbulentní proudění 

rmutu v zóně mineralizace a vzestupného pohybu vzduchových bublinek. Pravděpodobnost 

udržení minerálního zrna v pěně závisí na konstrukčním vyhotovení flotačního stroje a 

charakteru míchání a proudění rmutu. Vyšších hodnot této pravděpodobnosti lze dosáhnout 

zvýšením stupně mineralizace bublinek, provzdušňováním rmutu a optimalizováním 

poměru mezi sběračem a pěničem [60]. 
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10 Faktory ovlivňující průběh a výsledky flotace 

10.1  Rychlost flotace 

Časový průběh flotace je zapotřebí pro určení velikosti a počtu flotačních strojů a 

také potřebné kapacity flotační úpravny. 

Vlastní průběh flotace lze sledovat podle: 

- časového rozdělení jednotlivých velikostních tříd flotovaných minerálů, 

- poměru užitkových a neužitkových složek,  

- hustoty zrn,  

- stupně hydrofobizace povrchu zrna,  

- stupně otevření zrna,  

- množství vzduchu,  

- velikosti a rozdělení bublinek,  

- druhu a koncentrace reagencí ve rmutu,  

- teploty rmutu,  

- poměrů proudění ve flotačním prostředí,  

- technických charakteristik flotačního stroje.  

 

Kinetiku flotace charakterizuje závislost výtěžnosti flotovaného minerálu na čase, 

který vyjadřuje vzorec  36:  

Ɛ = ƒ(t)                       (36) 

 Jeho derivací získáme rychlost flotace v daném časovém momentu. 

Rychlost flotace předurčuje výkon flotačních strojů, posuzuje změny podmínek flotace a 

flotovatelnosti minerálů a dovoluje analyzovat vliv jednotlivých činitelů na proces flotace 

[62]. 
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10.2  Obsah složky v surovině 

Stupeň výtěžnosti každé složky do jednotlivých koncentrátů závisí na jejím obsahu 

ve výchozí surovině. Pokud jsou podmínky flotace stálé, narůstá výtěžnost se zvyšováním 

obsahu dané složky v surovině. Toto však nemusí platit pro úpravu všech druhů surovin. 

Může se stát, že je surovina velmi bohatá na užitkové složky, které jsou velmi těžko 

flotovatelné, což se projeví na výtěžnosti. Naopak ze suroviny, která má nízký obsah 

užitkové složky a je lehce flotovatelná, lze vyrobit kvalitní koncentráty při vysoké 

výtěžnosti [63]. 

10.3  Zrnitostní složení výchozí suroviny  

Je nutné, aby bylo mletím suroviny zabezpečeno otevření srostlých a vrostlých zrn 

jednotlivých minerálů tak, aby se základní masa flotovaných minerálů uvolnila od 

průvodní horniny a dalších užitkových minerálů. Je důležité, aby se mletím suroviny 

vytvořilo takové zrnitostní složení, při němž průměry zrn flotovaného minerálu nepřevýší 

horní hranici a nejsou menší než dolní hranice zrnitosti. Překročením této hranice se 

minerální zrna dostatečně účinně nespojí s bublinkami vzduchu a nedojde ke flotaci. 

Z praxe vyplývá, že v mnoha případech není možné dosáhnout úplného otevření 

zrna veškerých prorostlin jednotlivých složek. To by vyžadovalo velmi jemné pomletí 

celého obsahu výchozí suroviny. Z ekonomického i technologického hlediska je to 

nevhodné [63]. 

10.4  Teplota a složení flotačního prostředí 

Dle výsledků výzkumu můžeme říci, že teplota je jedním z důležitých parametrů 

flotace. Intenzifikuje rozpustnost, dispergovatelnost a emulgovatelnou flotačních reagencí. 

Teplota aktivuje povrch minerálních zrn pro interakci s reagencemi. Tím je možné 

dosáhnout vyššího indexu selektivity a rozdružovacího efektu flotace. Intenzifikační 

účinek zvýšené teploty se projeví jako: 

- kladný účinek na kinetiku flotace – dojde ke zkrácení flotačního času, 

- snížení spotřeby sběrače, 

- zvýšení kvality koncentrátu a výtěžnosti flotované složky do pěnového produktu, 
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- tvorba a charakteristika flotační pěny, 

- zvýšení ostrosti rozdružování. 

Zvýšením teploty flotačního rmutu dochází ke změně základní charakteristiky pěny. 

Vytvoří se suchá pěna s obsahem bublinek většího průměru a vzniklá mineralizovaná pěna 

je tak bohatší. 

Zda bude flotace účinná, závisí na rozdílných chemických vlastnostech povrchu 

minerálních zrn. Pokud jsou v kapalné fázi rmutu přítomné anorganické a organické látky, 

může se povrch minerálních zrn výrazně měnit. Vliv na selektivitu flotace i na spotřebu 

flotačních reagencí mají také produkty rozpustnosti minerálů a jiné ve vodě rozpustné 

látky, které jsou přítomny ve flotačním prostředí. Pokud se změní chemické složení 

povrchu zrna, může se to projevit i potlačením flotovatelnosti minerálu, který se má 

flotovat. Především v případech, kdy se na flotační úpravně používá uzavřený vodní okruh, 

je nutno složení flotačního rmutu bedlivě sledovat [62,63]. 

10.5  Reagenční režim flotace 

Reagenční režim flotace obsahuje:  

- druh a charakter používaných reagencí,  

- množství použitých reagencí,  

- pořadí dávkování do flotačního procesu,  

- potřebný čas kontaktu reagencií s flotovanými částicemi. 

Reagence se do flotačního prostředí dávkují v daném pořadí. Nejprve se do 

flotačního rmutu dávkují flotační reagence. Ty potlačí minerály nebo složky, které nemají 

přecházet do pěnového produktu nebo aktivují složky, jejichž flotovatelnost je zapotřebí 

vyvolat, zlepšit nebo zprostředkovat. Jako druhé jsou dávkovány sběrače, které 

bezprostředně podmiňují požadovanou hydrofobnost a elementární akt flotace. Posledním 

dávkovaným činidlem je pěnič potřebný pro tvorbu mineralizované pěny na hladině rmutu 

[62,63]. 

Uvedené pořadí může mít v konkrétních případech svá specifika. Pokud potřebují 

reagence dostatečně dlouhý čas pro kontakt s minerály, jedná se o řídící reagence, které 
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musí být dávkovány už do mlýna, přepadu třídiče, před čerpadla dávkující rmut nebo do 

mísících zařízení. Tím dochází k lepšímu promíchání rmutu s reagencemi [62,63]. 

Sběrače se obvykle dávkují již do mísících nádrží, neboť potřebují ke svému 

kontaktu s flotovanými složkami 5 až 10 minut. Pokud však dochází k rychlé reakci 

sběrače s povrchem minerálu, je lepší dávkovat sběrač po částech. Určité množství sběrače 

se proto dávkuje do mísící nádrže a další část do flotačních komor. Tento způsob 

dávkování sběrače má využití např. při flotaci černého uhlí [62,63]. 

Pěniče bývají dávkovány přímo do flotačních komor. Pro kontakt s plynnou fází 

rmutu postačí 1 až 2 minuty [62,63]. 

10.6  Flotační činidla 

Za hlavní a rozhodující faktor flotačního procesu jsou považována flotační činidla, 

spolu s optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí. Dokážou 

ovlivnit a měnit povrchovou energii fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou fází i 

kapalnou a plynnou fází. Podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálních složek, které 

se mají navzájem oddělit flotační úpravou, se mění každou změnou energie fázového 

rozhraní. Zároveň se mění také velikost a množství vzduchových bublinek, i to, zda bude 

tvořící se mineralizovaná pěna stálá [62,63]. 

Flotačními činidly mohou být dle chemického hlediska látky organického nebo 

anorganického původu, látky jednoduché či sloučeniny v krystalickém i kapalném stavu. 

Část těchto látek tvoří ve vodní fázi flotačního rmutu iontově nebo molekulárně disperzní 

roztoky, nebo se rozpouští velmi málo a vytváří koloidně disperzní roztoky, emulze a 

jemné kapičky [62,63]. 

Základními požadavky na flotační reagence jsou:  

- vysoká selektivnost působení,  

- standardní kvalita,  

- nízká cena,  

- tržní dostupnost,  

- pohodlná a snadná manipulace,  
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- stálost při skladování připraveného roztoku,  

- lehká rozpustnost ve vodě,  

- bez nepříjemného zápachu,   

- netoxické [62,63]. 

 

Flotační činidla se na minerálním povrchu sorbují pomocí: 

• fyzikální sorbce – na jedné straně je adsorbující molekula nebo iont činidla, na 

druhé straně mřížka absorbentu. Obě strany lze považovat za dvě nezávislé 

soustavy. Výsledkem jejich působení je slabá vazba. Fyzikálně neadsorbované 

činidlo se lehce desorbuje, např. intenzivním promícháním a zvýšením teploty. 

• chemické adsorpce (chemisorbce) - dochází při ní k výměně iontů flotačního 

činidla s iontem krystalové mřížky. Dochází ke vzniku nové hydrofobní 

sloučeniny. Tyto vazby jsou velmi pevné. Při vysoké teplotě narůstá rychlost 

chemické adsorpce, desorpce lze dosáhnout pouze vytěsněním druhými ionty, 

které tvoří ještě méně rozpustnou sloučeninu [62]. 

10.6.1 Rozdělení flotačních činidel  

Flotační činidla můžeme klasifikovat dle funkce ve flotačním procesu. 

Flotační činidla ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka – kapalina nazýváme 

sběrače. Jsou to organické látky, které se absorbují na povrch flotovaných minerálních zrn, 

zvětší hydrofobnost povrchu minerálních zrn, čímž umožní pevné spojení povrchu 

flotovaného minerálu a vzduchové bubliny - základní podmínka flotace. 

Řídící flotační činidla jsou organické nebo anorganické látky, které podporují či 

brání adsorpci sběrače na povrch minerálních zrn. Tím zvyšují schopnost nebo zabraňují 

určité skupině minerálních zrn flotovat. Pomocí těchto činidel se vytváří také optimální 

koncentrace vodíkových iontů ve flotačním prostředí. Řídící činidla mohou zamezit 

shlukování jemných a velmi jemných minerálních zrn [62]. 

Dle účinku se řídící činidla rozdělují na:            
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Potlačující  -  anorganické látky (elektrolyty) a některé organické koloidy. U 

minerálů, které v dané operaci nemají přecházet do pěnového produktu, potlačí nebo vyruší 

schopnost flotovat. Tím umožní jejich oddělení od dobře flotujících minerálů. 

Oživující - anorganické látky, které pomáhají adsorpci sběrače na povrch 

flotovatelných minerálních zrn. Využívají se také k oživení flotovatelnosti minerálních zrn, 

které byly pro určité stadium flotace potlačené [62]. 

Modifikující – látky, které upravují a mění pH kapalné fáze flotačního prostředí. 

Ovlivňují rozpustnost minerálního povrchu, složení rmutu i rychlost a směr reakcí ve 

rmutu. Mohou mít silný oživující nebo potlačující účinek.  

Používaná činidla a jejich účinky jsou uvedeny v tabulce 6 [62,66]. 

Tabulka 6 Činidla a jejich účinky [62,66] 

Aktivátory Účinek 

CuSO4 oživí sfalerit, pyrit, arzenopyrit, antimonit, kryolit 

BaCl2 oživí baryt a křemen, potlačí kasiterit a fluorid 

PbNO3 oživí sulfidy mědi a antimonit 

Na2S oživí flotovatelnost sulfidů a karbonátů mědi 

H2SO4 oživí některé sulfidy, pyrit, sfalerit 

Depresory Účinek 

Na2S potlačí flotovatelnost všech sulfidických materiálů 

KCN potlačí pyrit, sfalerit a chalkopyrit 

NaCN spolu se síranem zinečnatým potlačí sfalerit 

K2CrO4 potlačí galenit 

Modifikátory Účinek 

Ca(OH)2 ovlivňuje pH flotačního prostředí. 

některé minerály oživí, některé potlačí. NaOH 

H2SO4 
oživí pyrit a sfalerit. 

HCl 

 

Flotační činidla ovlivňující fázové rozhraní kapalina - plyn nazýváme pěniče. Jsou 

to povrchově aktivní organické heterogenní sloučeniny, které snižují povrchové napětí na 
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rozhraní kapalné a plynné fáze. Pomáhají divergenci vzduchu na malé bublinky, brání 

jejich slívání a zvyšují stálost a nosnost flotační pěny [62]. 

10.7  Flotační sběrače 

Jsou organické látky, které zvětšují nebo vyvolávají hydrofobnost povrchu minerálních 

zrn, čímž zajišťují jeho flotovatelnost. Flotační sběrače se sorbují orientovaně na povrch 

minerálu. 

• heteropolární – orientují se na povrch minerálů. Skládají se z polární a 

nepolární části. 

• nepolární – nepolární kapalné uhlovodíky (petrolej, olej) [62]. 

10.7.1 Heteropolární - anionaktivní – sulfhydrilní sběrače 

Využívají se pro flotaci sulfidických minerálů, neželezných a ušlechtilých kovů. Ve 

své molekule obsahují síru.  

• Xantogenan 

Xantogenan je žlutě zbarvená zapáchající krystalická látka.   

Xantogenany se vyrábí reakcí sirouhlíku, hydroxidu sodného a alkoholu (ethanol). 

Vzniká xantogenan sodný a voda, viz. rovnice 37. 

CS2 + NaOH + C2H5OH → C2H3OCS2Na + H2O        (37) 

Využití mají také alkoholy s vyšším počtem uhlíků, jako je propylxantogenan 

draselný, butylxantogenan draselný či amylxantogenan draselný (nejvyšší, který se 

používá).  

Pro flotaci xantogenany je vhodné zásadité nebo neutrální prostředí. V něm 

xantogenany disociují do iontové podoby a v této fázi mají funkci sběrače. Xantogenany 

jsou schopné navázat na povrch minerálu tehdy, když se rozpouštějí (iontová podoba 

kovům). Vytváří těžko rozpustné sraženiny se zinkem, mědí, olovem, zlatem a stříbrem.  

Xantogenany se sorbují chemisorbcí na minerální povrch. Sorbcí na chalkopyritu vzniká 

ethylxantogenan měďnatý, viz. rovnice 38 [62]. 

(C2H5OCS2)
 - + Cu2+ → [C2H5OCS2]2Cu (38) 
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10.7.2 Heteropolární - anionaktivní - oxyhydrilní sběrače 

Oxyhydrilní sběrače mají využití ve flotaci nesulfidických minerálů. Patří mezi ně 

karboxylové kyseliny a jejich soli (kyselina palmitová a olejová, sůl olejan sodný, olejan 

draselný). Rozpustnost karboxylových kyselin s délkou řetězce klesá. Pro flotaci je vhodné 

neutrální nebo zásadité prostředí [62]. 

Další skupinou jsou alkylsulfáty a alkylsulfonáty. K flotaci se používají alkylsulfát 

sodný (draselný) a alkysulfonát sodný (draselný), které mají schopnost sběračů i pěničů. 

Využívají se například pro flotaci těžko flotovatelného křemene [62]. 

10.7.3 Heteropolární - kationaktivní sběrače 

Tyto sběrače se sorbují kationtem. Jedná se spíše o fyzikální než chemickou sorbci. 

Patří zde deriváty amoniaku a amoniových solí. 

• Alkylamin R-NH2 

R-NH2 + H2O → [RNH3]+ + OH- (39) 

Zobrazená reakce je pomalá, proto se flotuje raději v kyselém prostředí, čímž se 

rychlost zvýší. 

• Kvartérní amonné soli 

Mohou mít až čtyři vodíky nahrazeny jiným prvkem či skupinou [62]. 

10.7.4 Nepolární sběrače 

Jsou to nepolární kapalné uhlovodíky. Protože neobsahují polární skupinu, nemůže 

dojít k chemické interakci s povrchem minerálních zrn. Mají využití při flotaci minerálů, 

které jsou přirozeně hydrofobní (grafit, síra, uhlí). Mezi nepolární sběrače patří např. 

mazací oleje, petrolej, produkty ze zpracování ropy, aj. [62]. 

10.8  Flotační pěniče 

Pěniče jsou heteropolární látky, jejichž molekula obsahuje polární i nepolární část. 

Sorbují na rozhraní voda-vzduch tak, že polární skupina je orientovaná k vodě a nepolární 

do vzduchu. Čisté pěniče obsahují ve své molekule OH- skupinu.  
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Hlavní úlohou pěničů je zmenšení vzájemného slívání vzduchových bublin a tím 

tvorbě větších bublin. V prostředí zůstává dispergováno mnoho bublin menších rozměrů 

(obrázek 14) [62]. 

  

 

Obrázek 14 Působení pěniče při flotaci  [62] 

Dochází ke zmenšení rychlosti vzestupného pohybu bublin. Vlivem hydratačního 

obalu se vzduchové bubliny při pohybu směrem k hladině nedeformují do tvaru, který je 

z hydrodynamického hlediska výhodný. Díky tomu, že jsou pevně uzavřeny v obalu, 

zůstává tvar kulovitý. Tím se pohyb k hladině zpomalí, bublina zůstane déle ve flotačním 

prostředí, čímž se zvyšuje pravděpodobnost střetu minerálního zrna s bublinou [62]. 

10.8.1 Druhy zpěňovacích přísad 

Mezi nejznámější pěniče v našich úpravnách (rudných, uhelných) patří tyto pěniče : 

xylenol, krezol, glykol, Tatra olej, Urx olej, pine oil, pine oil Aroma, eukalyptový olej, 

kreozotový olej, Dowfroth 250, PEG 600, T-66, flotakol, pěnič OXO-HE, cyklohexanol. 

Vyrábějí se destilací dřeva, uhlí, dehtu a také synteticky z poloproduktů výroby celulózy, 

jako i v jiných odvětvích chemického průmyslu [61]. 
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11 Druhy flotace 

Filmová flotace -  probíhá na fázovém rozhraní voda-vzduch. Vsázka je přiváděna 

shora na povrch kapaliny, kde se vytvoří vrstva flotovatelných zrn. Ta jsou pomocí 

proudění odváděna jako koncentrát. Za odpad se považuje kleslá frakce v kapalině [62]. 

Pěnová flotace - probíhá na fázovém rozhraní kapalina-plyn (obrázek 15). Tento 

způsob flotace má pro průmysl největší význam. Flotovatelná minerální zrna se pojí se 

vzduchovými bublinkami a na hladině vytváří mineralizovanou pěnu, která se mechanicky 

sbírá [62]. 

Podle způsobu nasycení rmutu vzduchem se flotace dělí: 

1. Obyčejná plynová flotace 

Vzduch se přivádí pod tlakem nebo je nasáván. Na jeho rozptyl jsou 

využívány různé prostředky, např. pórovité dno, mechanické otáčející se 

lopatky. 

 

2. Vakuová flotace  

Pro tento způsob flotace se využívá rozdílný tlak ve rmutu nad jeho 

hladinou. Rmut je mísen se vzduchem a poté přiveden do uzavřené vakuové 

komory. Flotovatelná zrna se snížením tlaku nad hladinou spojí se 

vzduchovými bublinkami a hydrofilní zrna jsou usazena na dně. 

 

3. Chemická - plynová flotace  

Produktem chemické reakce uvnitř rmutu jsou bublinky plynu. 

 

4. Elektroflotace  

Pomocí elektrolýzy se uvolňují jemné bublinky plynu, které mají 

velkou plochu. Kvůli své malé velikosti zůstávají ve rmutu delší dobu. Proto 

lze touto metodou flotovat i velmi malá minerální zrna. 

 

5. Iontová flotace  
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Při iontové flotaci dochází ke tvorbě sraženiny kovových zrn 

s reagenciemi, které jsou hydrofobní. Dále je lze flotovat normálním 

způsobem [62]. 

 

 

Obrázek 15 Schéma pěnové flotace [67] 
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12 Schéma flotace 

Získat při jedné flotační operaci konečné produkty, koncentrát a odpad požadované 

kvality je možno v praxi pouze u mála případů flotace. Oddělované minerály mají většinou 

velmi blízké flotační charakteristiky, proto jsou náročnější podmínky na jejich selektivitu. 

Jelikož je mnohdy zapotřebí postupně získat více produktů flotace, používá se několik 

navzájem propojených flotačních operací. Ty jsou zakresleny v úpravnách do flotačních 

schémat. 

Při tvorbě flotačních schémat je zapotřebí vycházet z charakteru a stupně prorůstu 

minerálů, jejich obsahu ve výchozí surovině a jejich flotovatelnosti. Je nutno brát v úvahu 

taktéž přítomnost a charakter velmi jemných zrn a také požadavky na kvalitu koncentrátů 

[63]. 

12.1  Operace flotačního procesu 

Z technologického hlediska se rozlišují tři operace flotace: 

- základní flotace, 

- přečistná flotace, 

- kontrolní flotace. 

Soubor základní, kontrolní a přečistné flotace se nazývá flotační cyklus [63,64,91]. 

Základní flotace – je to první flotace, která probíhá již při rozdružování surovin 

obsahujících jednu nebo více užitkových složek. Při této operaci se vytváří základní 

podmínky pro oddělení jednoho nebo více minerálů od sebe a také od průvodních 

horninotvorných minerálů. Podmínky jsou zvoleny podle toho, zda se upravují mono nebo 

polykomponentní suroviny. Rozhodující podmínkou je možnost uplatnění postupu 

selektivní, kolektivní nebo kombinované flotace. 

Pomocí základní flotace se obvykle nezíská pěnový a nepěnový produkt 

požadované kvality. Je to způsobeno například blízkými flotačními vlastnostmi 

rozdružovaných minerálů, nedostatečným otevřením minerálních zrn apod. Je zapotřebí, 

aby byl vznikající chudý pěnový produkt a bohatý nepěnový produkt základní flotace 

znovu přeflotován. To se provádí tzv. reflotací [63,64,91]. 
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Přečistná flotace – jedná se o opakovanou flotaci pěnového produktu základní 

flotace. Jejím úkolem je zvýšení kvality nebo snížení obsahu škodlivých příměsí 

v koncentrátu.  

Kontrolní flotace – jedná se o opakovanou flotaci nepěnového produktu základní 

flotace. Její pomocí se získávají užitkové složky z nepěnového produktu, které by jinak 

skončily v odpadu.  

Množství použití přečistných a kontrolních flotací záleží na požadované kvalitě 

koncentrátu i na složení a charakteru upravované suroviny. Velmi často nebývá počet 

kontrolních flotací větší než dvě až tři a počet přečistných flotací se volí od dvou do čtyř, 

ve výjimečných případech i více [63,64,91]. 

Konečným produktem každé flotace je konečný koncentrát a odpad. Všechny 

ostatní produkty cirkulující uvnitř schématu, jsou považovány za meziprodukty. 

Meziprodukty flotace jsou navráceny do předcházející operace, ale mohou být vedeny i do 

ostatních operací. Je nezbytně nutné navracet meziprodukty do takové operace, ve které se 

nachází materiál s přibližně stejným obsahem flotovatelné složky. 

V praxi dochází k případům, kdy se meziprodukty samostatně reflotují. Tento jev 

nastává, pokud meziprodukty obsahují velké množství kalových podílů vyžadujících 

vytvoření speciálních podmínek pro flotaci [63,91]. 

12.2  Flotační přístroje 

Pomocí flotátorů dochází k nepřetržité flotaci plynulým přívodem rmutu a odvodem 

pěnového produktu. Podle způsobu přívodu vzduchu pro vytvoření pěny se flotační 

zařízení dělí na: 

- agitační flotátory - nasávání a disperze vzduchu pomocí míchadla, 

- pneumatické flotátory - použití tlakového vhánění vzduchu, 

- kombinované flotátory - použití míchadla i přívodu stlačeného vzduchu [5] 

(obrázek 16). 
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Obrázek 16 Flotační přístroj VRF - 1  
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13 Charakteristika vzorků 

Vzorky měděné strusky byly přivezeny z Kovohutí Krompachy, Slovenská 

republika. Hlavním cílem této slovenské společnosti je efektivně získávat měď 

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

zdroje naší planety. Dále také ekologickými technologiemi zpracování odpadů zvyšovat 

stupeň recyklace mědi a při jejím zpracování získat i druhotné suroviny [10].  

Při procesu tavení v šachtové peci dochází k oddělení mědi od nežádoucích příměsí 

a tím k vytváření šachtové strusky (obrázek 17). Šachtová struska postupuje dále na odval, 

kde po jejím ztuhnutí a následném rozpadu vzniká umělé kamenivo (obrázek18). Umělé 

kamenivo lze využít do vytěžených báňských prostor, k sanaci lomů a skládek, či jako 

výplňový materiál pro technické rekultivace [10]. 

 

Obrázek 17 Slévání strusky [35] 

 

Obrázek 18 Umělé kamenivo [69] 
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13.1 Kovohuty Krompachy 

Společnost Kovohuty, a.s., která vznikla roku 2000, je založena na dlouhodobých 

hutnických tradicích ve Spišském regionu (obrázek 19). První zmínka o krompašské mědi 

(cuprum Crumbasis) se objevila již ve 14. století, kdy byla k dostání na evropských trzích. 

Začleněním společnosti do silné mezinárodní skupiny A-TEC Industries AG a vstupem 

kapitálu společnosti Montanwerke Brixlegg AG se vytvořily ideální podmínky pro další 

rozvoj a růst společnosti Kovohuty a.s.. Došlo ihned k modernizaci výroby, největší 

investicí byla linka na výrobu měděných anod realizovaná roku 2008.  

Roku 2012 se Kovohuty a.s. spolu s mateřskou společností Montanwerke Brixlegg 

AG začlenily do švýcarské skupiny UMCOR AG, která se specializuje na obchodování 

s neželeznými kovy po celém světě [10]. 

Hlavním cílem společnosti je efektivní získávání mědi z recyklovaných surovin, 

jejich opětovné navrácení do výrobního cyklu. Tím napomáhá udržet neobnovitelné zdroje 

naší planety v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Proto je od roku 2001 

držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2001 [10]. 

  
Obrázek 19 Logo společnosti Kovohuty, a.s., vstup do areálu společnosti[10] 

Výrobní proces společnosti Kovohuty a.s. probíhá ve dvou fázích, a to 

pyrometalurgicky a hydrometalurgicky [10]. 

Pyrometalurgický proces (obrázek 20) probíhá na třech výrobních agregátech - 

šachtová pec, konvertor a anodová pec. Takto se zpracovávají materiály s obsahem mědi 

od 5 do 99 % Cu. Materiály jsou zpracovávány na jednotlivých výrobních agregátech 

v závislosti na obsahu mědi a granulometrii (šachtová pec 5 - 60 % Cu, konvertory 60 - 85 

% Cu, anodová pec - nad 90 % Cu).  
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V šachtové peci dochází k redukčnímu tavení měděných materiálů. Vzhledem k 

použitému palivu (koks) je výsledkem tavení černá měď s obsahem 70 - 75 % Cu a 

šachtová struska, nazývaná umělé kamenivo [10]. 

V konvertoru dojde ke zpracování produktu tavení šachtové pece - černé mědi 

s přísadou materiálu s obsahem mědi 60 - 85 %. Výsledkem oxidačního procesu je Blister 

s obsahem 95 - 96 % Cu.  

Anodová pec März je srdcem linky pro výrobu měděných anod. Zpracovává se zde 

materiál s obsahem mědi nad 90 % a Blister z konvertorů. Finálním produktem jsou 

měděné anody pro komerční využití [10]. 

 

Obrázek 20 Pyrometalurgický proces [11] 

 

Hydrometalurgickým procesem se zpracovávají šachtové úlety zachytávané ve 

filtračním zařízení [10]. 
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13.1.1 Tavící pec März 

Hlavním výrobním zařízením je tavící rafinační pec März. Tato pec je naklápěcí 

s plamenným ohřevem a odlévací karuselí [68]. 

Tavící pec se skládá z: 

- ocelové konstrukce pece s lůžkem pro naklápění pece, 

- žáruvzdorné vyzdívky, 

- dvířek pro strusku, 

- odpichového otvoru, 

- ventilátoru spalovacího vzduchu, 

- hořáků, 

- naklápění, 

- hydraulické stanice, 

- trysek pro rafinaci, 

- chladících okruhů pro chlazení dveří a rámů, 

- komínu pro spuštění pece, 

- řídicího systému [68]. 

 

Cílem procesu je rafinace materiálu až do jeho obohacení na 99,5 % mědi. Proto 

v peci dochází neustále k těmto operacím: 

- zavážení a tavení – přibližně 9 hodin, 

- oxidace – přibližně 4 hodiny, 

- vypouštění strusky – přibližně 3 hodiny, 

- redukce – přibližně 3 hodiny, 

- odlévání – přibližně 6 hodin [68]. 
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Odlévací linka je složena z: 

- kanálů, 

- naklápěcí pánve, 

- váhy, 

- ohřívacích hořáků, 

- odlévacího karuselu, 

- intenzivního ochlazování, 

- vytlačovacího zařízení, 

- chladících van, 

- zařízení pro stříkání sulfidu baritého, 

- zařízení pro vybírání nepodařených kusů, 

-  hydraulické stanice, 

- chladících okruhů pro intenzivní chlazení a chlazení van, 

- řídicího systému [68]. 

 

Z hlediska nároků na odsávání musí být splněny tyto podmínky: 

1. spaliny z pece März 

- jsou základním médiem pro různé provozní režimy pece, 

- průtok spalin z pece – max. 30 000 Nm3/h, 

- průtok provozních spalin – max. 140 000 Nm3/h, 

 

- průtok spalin zavážení 27 000 Nm3/h, 

oxidace 15 800 Nm3/h, 

redukce 7 500 Nm3/h, 

odlévání 9 300 Nm3/h [68]. 
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- teplota spalin na výstupu z pece 1 150 – 1 200 °C, 

- teplota spalin na výstupu z kotle 450 °C, 

- teplota spalin na výstupu z rekuperátoru 250 °C, 

- teplota na výstupu ze směšovací komory 160 °C. 

2. zdroje škodlivin vlastní pece a souvisejících technologických zařízení 

- druhým hlavním médiem je vzduch, který je odsáván z různých zdrojů prašnosti, 

jako je pec a související technologická zařízení. Teplota odsávaného vzduchu se 

pohybuje v intervalu 20 - 90 °C. Vzduch dále putuje do směšovací komory, ve 

které se mísí se spalinami z pece, které na výstupu z rekuperátoru mají teplotu 

okolo 250 °C. Na výstupu ze směšovací komory a následném vstupu do filtrační 

jednotky je teplota vzduchu okolo 160 °C [68]. 

 

3. spalovací vzduch 

- je nosným médiem pro hlavní hořáky pece März. Spalovací vzduch je předehříván 

ve výměníku tepla a pomocí ventilátorů dopravován k hořákům na peci [68]. 
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14 Použité chemikálie 

Hydroxid amonný (NH4OH) – je vyráběn z amoniaku přidáním vody (rovnice 40). 

Amoniak se získává přímou syntézou z vodíku a dusíku v reaktoru za vysokých teplot a 

tlaků, jako katalyzátor je použito porézní modifikované železo. Vzniká čirá, bezbarvá 

kapalina s velmi ostrým charakteristickým zápachem, na vzduchu amoniak z roztoku velmi 

rychle uniká. 

Hydroxid amonný se používá k výrobě dusíkatých hnojiv a výrobě chemikálií. 

Slouží také k úpravě pH, pomáhá jako kypřící látka. 

NH3 + H2O →NH4
+ + OH-        (40) [39] 

Kyselina dusičná (HNO3) - koncentrovaná kyselina (65 – 68%) je nestálá bezbarvá 

kapalina, která se účinkem světla rozkládá na jedovatý oxid dusičitý. Ten ji zbarvuje žlutě 

až hnědočerveně. Musí se proto uchovávat ve tmavých lahvích. Patří mezi průmyslově 

nejvýznamnější kyseliny. Nachází uplatnění při výrobě průmyslových hnojiv, plastů, léčiv, 

barviv a výbušnin (např. nitroglycerin, trinitrotoluen). 

Kyselina dusičná je velmi nebezpečná žíravina, dráždí dýchací cesty a leptá 

pokožku. Reaguje téměř se všemi kovy, kromě zlata a platiny. Při reakcích nevzniká vodík, 

dochází ke vzniku oxidu dusíku (oxid dusnatý nebo oxid dusičitý), vody a soli příslušného 

kovu( např. rovnice 41) [39]. 

Cu + 4 HNO3 (konc.) → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O      (41)  

Kyselina chlorovodíková (HCl) – velmi silná bezbarvá kyselina, při vyšších 

koncentracích ostře zapáchá. Má pro chemický průmysl velký význam. Mezi její použití 

lze uvést např. moření oceli a jiných kovů, úprava pH, desulfurizace ropy, rafinace olejů, 

tuků a vosků, koagulace latexu, obohacení rud, výroba PVC a průmyslových rozpouštědel. 

[70] Nejprve byla kyselina chlorovodíková vyráběna z chloridu sodného za působení 

kyseliny sírové při zvýšené teplotě [71]:    

NaCl + H2SO4  → NaHSO4 + HCl   (42) 

Z konce 19. století pochází Hargreavesův proces, jež vychází z klasického 

Leblancova způsobu rozpouštění chloridu sodného v kyselině sírové:  
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2 NaCl + SO2 +  O2 + H2O → Na2SO4 + 2 HCl     (43) 

Síran sodný je při výrobě kyseliny chlorovodíkové vedlejším produktem.  

Jako další metodu výroby lze uvést přímou syntézu HCl spalováním vodíku 

v chloru. Kyselina chlorovodíková je také získávána v těžkém chemickém průmyslu jako 

vedlejší produkt [70]. 

Hydroxid sodný (NaOH)  - velmi silně zásaditá anorganická sloučenina, která není 

hořlavá ani výbušná. V čistém stavu je hydroxid sodný pevná bílá látka ve formě peciček, 

lístečků nebo granulí (obrázek 21). Jelikož je silně hygroskopický a pohlcuje oxid uhličitý 

ze vzduchu, musí být uchováván v hermeticky uzavřených obalech. 

Má široké uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, jako např. při výrobě mýdel a 

dalších povrchově aktivních látek, jako reakční složka při organických a anorganických 

syntézách, při úpravách pitné vody, při zpracování tuků a olejů, ale také jako dezinfekční 

činidlo pro vymývání strojů. Laboratorně se používá jako titrační činidlo při kvantitativním 

stanovování obsahu kyselin ve vzorcích [42]. 

 

Obrázek 21 Hydroxid sodný [85] 

Chezacarb – při procesu parciální oxidace vznikají jako jeden z vedlejších 

produktů saze, které se dále zpracovávají do několika typů uhlíkatých substrátů, které mají 

název Chezacarb (obrázek 22). Tyto saze jsou vysoce vodivé, vyznačují se mimořádně 

vysokým měrným povrchem a vysokou porézností. Mají tvar nepravidelných granulí o 

velikosti 0,5 - 2,5 mm, jejichž mechanická pevnost nepřevyšuje hodnotu 1 N na částici.  

Technické saze obsahují více než 97 % amorfního uhlíku. Pro své ztužující vlastnosti se 
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Chezacarb využívá hlavně v gumárenském průmyslu pro výrobu pneumatik. Nachází také 

uplatnění při výrobě inkoustů, laků a barev. Pro své sorpční vlastnosti je používán k 

ochraně životního prostředí, k zachycování plynných, kapalných či polotuhých škodlivin, 

například při likvidaci odpadů starých ekologických zátěží, likvidaci ropných havárií, 

zachycení polutantů ve spalovnách odpadů.  V plastikářském průmyslu se využívají jako 

antioxidanty a stabilizátory UV [33,72]. 

 
Obrázek 22 Chezacarb [86] 

Chlorid sodný (NaCl) - bezbarvá krystalická látka, která je dobře rozpustná ve 

vodě. V přírodě se vyskytuje jako nerost sůl kamenná. Získává se také odpařováním 

mořské vody, jež obsahuje průměrně 2,7 % chloridu sodného, nebo těžbou ložisek 

pozůstatků pravěkých moří. 

Chlorid sodný je nezbytnou součástí potravy živočichů. Pro své konzervační účinky 

je vhodný ke konzervaci potravin (masa, ryb, zeleniny aj.). 

Používá se k výrobě chloru, hydroxidu sodného a mnoha dalších látek, dále pak při 

výrobě mýdla či zpracování kůží. Ve velkém měřítku se používá k odstranění sněhu a 

námrazy na vozovkách a chodnících, což však není vhodné z hlediska ochrany životního 

prostředí [41]. 

Sulfid sodný (Na2S) - jestliže se sulfid sodný nachází ve svém čistém stavu, je 

bezbarvou pevnou látkou. Průmyslově se vyskytuje ve formě drobných šupinek 

zbarvených do žluta (obrázek 23). Zbarvení je způsobeno přítomností polysulfidů Sn
2-. 

Pokud jsou vzorky sulfidu sodného starší, mají tendenci zbarvovat se do šeda. 

Sulfid sodný pohlcuje vzdušnou vlhkost, přičemž dochází k rozkladným procesům 

za uvolnění sirovodíku, který je cítit po zkažených vejcích.  

Průmyslově se sulfid sodný vyrábí redukcí síranu sodného uhlíkem [74]: 
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Na2SO4 + 4 C → Na2S + 4 CO  (44) 

V laboratorních podmínkách lze připravit redukcí síry sodíkem v kapalném 

amoniaku: 

2 Na + S → Na2S (45) 

Žlutá látka, která je snadno rozpustná ve vodě, se používá jako redukční činidlo. 

Největší uplatnění nachází v papírenském průmyslu při vyluhování celulózy, ve 

fotografickém průmyslu jako ochrana před oxidací a v textilním průmyslu se využívá při 

bělení. [73]  

 
Obrázek 23 Sulfid sodný [75]  

Uhličitan sodný (Na2CO3) - anorganická sloučenina, která se snadno rozpouští 

v alkoholu i ve vodě, kde reaguje zásaditě. Čistý uhličitan sodný je bílý prášek bez 

zápachu, který je schopný na sebe vázat vlhkost (obrázek 24). Za nejdůležitější hydrát je 

považována krystalová soda Na2CO3·10H2O, která se získává krystalizací za laboratorních 

podmínek. Patří mezi nejzákladnější průmyslové chemikálie. [76] 
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Obrázek 24 Uhličitan sodný 

Pro výrobu sody existují dva základní výrobní procesy: 

• proces LeBlanc – způsob výroby byl zaveden v roce 1970 (rovnice 46 – 48), 

dnes se již prakticky nevyužívá, neboť byl nahrazen procesem Solvay (rovnice 49 - 53)  

2 NaCl +  H2SO4(konc.) Na2SO4 +2 HCl  (46) 

Na2SO4 + 4 C Na2S + 4 CO  (47) 

Na2S + CaCO3 Na2CO3 + CaS  (48) [77] 

• proces Solvay – je založen na přeměně chloridu sodného na uhličitan sodný 

za použití amoniaku. Roku 1863 jej objevil belgický chemik Ernest Solvay. 

NH4OH + CO2  NH4HCO3   (49) 

NaCl + NH4HCO3 NaHCO3 + NH4Cl    (50) 

Vzniklý hydrogenuhličitan sodný se vyloučí, v matečném roztoku zůstane chlorid 

amonný. Z vápence se získá oxid uhličitý, z chloridu amonného se pomocí vápence obnoví 

amoniak. 

CaCO3 CaO + CO2   (51) 
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2 NH4Cl + CaO + H2O   2 NH3 + CaCl2 + 2 H2O   (52) 

2 NaHCO3   Na2CO3 + CO2 + H2O  (53) 

Soda se z hydrogenuhličitanu sodného připraví metodou kalcinace při teplotě 200 

°C. Získá se takto uhličitan sodný, který má zpravidla čistotu až 99 % a je upravován 

sušením na bezvodý produkt pod názvem lehká soda. Pro použití ve sklářském průmyslu se 

soda musí zvlhčit přidáním 10 – 15 % vody a opět vysušit, aby nedocházelo k prášení. 

Tento produkt je veden pod názvem těžká soda [77]. 

Uhličitan sodný má využití hlavně ve sklářském průmyslu. Významně se uplatňuje 

také při odstraňování sirných sloučenin z kouřových plynů elektráren, tepláren a vysokých 

pecí. 

Většina sody je vyráběna průmyslově podle procesu Solvay. Mezi hlavní výrobce 

na světě patří USA, Japonsko a Francie.  

V USA stoupá poptávka po přírodním uhličitanu (trona), ze kterého se soda vyrábí. 

Jeho hlavní zásoby se nachází v Green River ve Wyomingu. Dalšími nalezišti přírodního 

uhličitanu jsou lokality v Itálii, Turecku, Egyptě, Keni a v České republice (oblast 

Karlových Varů) [70]. 

Destilovaná voda - čirá, bezbarvá, avšak v silné vrstvě namodralá kapalina bez 

chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0 °C a teplotu varu 100 °C. 

Největší hustotu 1 g/cm3 vykazuje při 4 °C.  

Nejsnazší metoda, jak získat skoro čistou vodu ze směsi, je destilace. Jedna ze 

současných metod, která se používá nejčastěji, je reverzní osmóza. Ta poskytuje vodu 

vyšší čistoty než destilace.  

Destilovaná voda se vyznačuje oproti vstupní vodě snížením minerálních látek až o 

96 % a až o 98 % organických látek [40]. 

Kyselina sírová - koncentrovaná kyselina sírová (96%) je bezbarvá, olejovitá 

kapalina. Je silná žíravina, která při poleptání způsobuje pomalu se hojící popáleniny. 

Má silné dehydratační účinky, dehydratované látky černají a uhelnatí. 

Jelikož pohlcuje i vzdušnou vlhkost, používá se někdy při sušení látek (zejména plynů). 
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Zředěná kyselina sírová reaguje s neušlechtilými kovy (např. Zn, Fe, Mg) za vzniku 

vodíku a soli příslušného kovu. Koncentrovaná kyselina reaguje také s některými 

ušlechtilými kovy (např. Cu) za vzniku oxidu siřičitého, soli příslušného kovu a vody. 

Je považována za nejdůležitější vyráběnou kyselinu. Má široké uplatnění 

v průmyslu. Používá se k výrobě průmyslových hnojiv (např. superfosfátů), barviv, 

pigmentů (např. titanové běloby), výbušnin, plastů a syntetických vláken, léčiv. 

Lze ji využít při čištění výrobků z ropy a uhlí a při úpravě rud 

Její 32% roztok se používá v automobilovém průmyslu jako náplň do olověných 

akumulátorů [39]. 

Borovicový olej (pine oil) – je netoxický, velmi účinný a často používaný pěnič. 

Má nepatrné sběrací účinky. Je vyráběn destilací zvláštních druhů borovicového a 

smrkového dřeva. Přírodní borovicový olej je nahrazován různými syntetickými výrobky, 

u nás je vyráběn syntetický terpenický pěnič Pine-oil Aroma, který se vyrábí synteticky ze 

surového terpentýnu. Terpentýn je odpad při sulfátové výrobě celulózy a má podobné 

vlastnosti i použití jako borovicový olej. Základní složkou borovicového oleje jsou 

terpineoly – alkoholy složení C10H17OH, jenž jsou aktivní součástí pěniče. Borovicový olej 

(obrázek 25) obsahuje minimálně 44 % alkoholu, podle kvality může obsahovat 50 i 60 % 

[61]. 

 

Obrázek 25 Borovicový olej [87] 

Ethylxantogenan sodný (EXS) - sůl kyseliny xantogenanové, která je relativně 

stálá a dobře rozpustná ve vodě. Rychle se rozkládá a má velmi dobré sběrací účinky ve 
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flotaci sulfidových minerálů těžkých kovů, ryzích neželezných kovů, uhličitanových a 

síranových minerálů mědi a olova.  

Xantogenany lze obvykle získávat vícenásobnou rekrystalizací v alkoholu. Jsou 

charakteristické svou vysokou čistotou. Krystalický xantogenan (obrázek 26) je žluté barvy 

a má specifický ostrý česnekový zápach. [71] 

 

Obrázek 26 Ethylxantogenan sodný[88] 
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15 Atomová absorpční spektrometrie – AAS  

Počátky atomové absorpční spektroskopie jsou datovány již na počátku 19. století 

objevením černých čar ve slunečním spektru a studiem spekter alkalických kovů. 

Vzájemný vztah mezi absorpcí světla a emisí vyplývá ze zákona formulovaného 

Kirchhoffem v roce 1860. Pro analytické účely byla však atomová absorpce využita až 

v roce 1955, kdy Walsh se svými spolupracovníky popsali první praktické analytické 

aplikace na principu AAS. Během šedesátých let se stala uznávanou a pro své 

charakteristické vlastnosti zároveň jednou z nejrozšířenějších analytických metod. Dalším 

mezníkem ve vývoji a použití AAS bylo zavedení plamene oxid dusný-acetylen 

a rozpracování metody elektrotermické atomizace. [78] 

Atomová absorpční spektrometrie je optickou metodou. Je založena na principu 

absorpce světla daných vlnových délek volnými atomy prvků. Přístroj (obrázek 27)je 

složen ze tří základních částí, a to ze zdroje atomizace, optického systému, a řídící a 

vyhodnocovací jednotky. [78] 

Metoda AAS využívá absorpci záření volnými atomy sledovaného elementu. Míra 

koncentrace volných atomů prvku, jenž záření absorboval, je určena úbytkem primárního 

záření. Rozdíly energií mezi jednotlivými elektronovými stavy atomu jsou charakteristické 

pro každý prvek. [79] 

Metoda AAS je metoda srovnávací, měří se jí absorbance. Hodnota absorbance není 

závislá na velikosti zářivého zdroje, velikost nejmenší měřitelné absorbance i mez detekce 

je ovlivněna hustotou energie záření. Vyhodnocení výsledků následně je provedeno 

pomocí metody kalibrační křivky, která je sestrojena proměřením absorbancí srovnávacích 

roztoků o známé koncentraci nebo metodou standardních přídavků. [80] 
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Obrázek 27: Atomový absorpční spektrometr VARIAN AA 280FS  
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16 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

16.1  Úprava vzorku 

Vzorky měděné strusky (obrázek 28) byly podrceny na čelisťovém drtiči (obrázek 

29, 30), poté pomlety na třecím vibračním mlýnu (obrázek 31) a přesítovány na vibračním 

třídiči firmy Retsch, typu AS 200 (obrázek 32) na frakci 0,071 milimetrů (obrázek 33).  

Takto upravený vzorek byl poslán na mineralogický rozbor do laboratoří Institutu 

geologického inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 7. Jako hlavní minerály zde vystupují fayalit, hercynit, cuprospinel, 

wuestite a augit. 

Tabulka 7 Mineralogický rozbor vzorků 

Minerál Vzorec Složení 

Fayalit Fe2SiO4 67,20 ± 3,30 % 

Hercynit FeAl2O4 14,05 ± 2,04 % 

Cuprospinel CuFe2O4 11,20 ± 1,65 % 

Wuestite FeO    4,95 ± 1,50 % 

Augit (Ca, Na)(Mg, Fe, Al, Ti)[(Si, Al)2O6]    2,60 ± 3,00 % 
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Obrázek 28 Měděná struska 

 

Obrázek 29 Čelisťový drtič firmy Retsch BB 200 WC 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 95 

 

 

Obrázek 30 Čelisťový drtič 

 

Obrázek 31 Třecí, vibrační mlýn 
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Obrázek 32 Vibrační třídič 

 

 

Obrázek 33 Měděná struska, frakce 0,071 mm 

16.2  Chemické loužení  

K loužení byly použity upravené vzorky měděné strusky o váze 10 gramů (frakce 

0,071 milimetrů), ke které bylo vždy přidáno 100 mililitrů loužícího činidla. Vzorky byly 

louženy ve čtyřech roztocích o koncentracích 5 %, 10 %, 25 % a 1:1 (u této koncentrace 

byly použity jen roztoky kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové). 

Použitá činidla: 

• Hydroxid amonný (NH4OH) 

• Kyselina dusičná (HNO3) 

• Kyselina chlorovodíková (HCl) 

• Hydroxid sodný (NaOH) 
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Loužení probíhalo v uzavřených plastových nádobách na třepačce „Wstrzasarka 

Uniwersalna, typ WU – 4“, zobrazena na obrázku 34, kde byla nastavena rychlost na 

stupeň číslo 5. 

 

Obrázek 34 Třepačka 

Doba loužení jednotlivých vzorků byla vždy 1, 3, 5, 10 a 24 hodin. Tyto intervaly 

musely být dodrženy kvůli srovnatelnosti podmínek. 

Po uplynutí stanovené doby loužení byly vzorky sejmuty z třepačky a obsah byl 

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

promýván 100 mililitry destilované vody. Poté byly vzorky sušeny v sušárně při teplotě 80 

°C po dobu 2 hodin. Po vysušení byly vzorky předány na RTG – fluorescenční analýzu do 

laboratoří Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava.  

16.2.1 Výsledky loužení 

Z výsledků chemických analýz vyplynulo, že struska obsahuje 9230,25 ppm Cu. 

V následujících tabulkách 8 - 11 jsou uvedeny hodnoty výtěžnosti Cu do roztoků  

jednotlivými aplikovanými chemickými loužicími činidly.  
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Tabulka 8 Výtěžnost Cu do roztoku aplikací NH4OH 

 1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

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

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

25% NH4OH 41,30 31,19 42,03 32,91 31,75 
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Graf  1 Grafické znázornění loužení v NH4OH 

Nejvyšší hodnoty při loužení v roztoku hydroxidu amonného byly naměřeny po 3, 

10 a 24 hodinách ve všech koncentracích (graf 1). Loužení po 1 a 3 hodinách mělo spíše 

klesající charakter. Nejvyšší hodnota byla naměřena při koncentraci 10 % a době loužení 3 

hodiny. Nejmenší naopak při loužení o koncentraci 25 % po dobu 5 hodin. S prodloužením 

doby loužení zřejmě dochází k vysrážení iontů Cu a proto jsou výsledky horší. 
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Tabulka 9 Loužení roztokem HNO3 (Výtěžnost) 

 1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

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

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

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

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

12,65

0,77

58,87 56,99

3,68 6,96

91,97

67,77

2,24

20,99

79,1 79,88

4,85 4,03

82,48 82,94

6,25 5,15

42,63 39,89

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5% HNO3 10% HNO3 25% HNO3 1:1 HNO3

vý
tě

žn
o

st
 [%

]

činidla pro loužení

1 hod

3 hod

5 hod

10 hod

24 hod

 

Graf  2 Grafické znázornění loužení v HNO3 

Aplikace 5% HNO3 nepřinesla žádané výsledky, nejlepší výsledky byly dosaženy 

při aplikaci 25% HNO3 po dobu 3 hodin (graf 2). Další prodlužování doby loužení 

nepřineslo zlepšení výsledků.   
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Tabulka 10 Loužení roztokem HCl (Výtěžnost) 

 1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

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

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

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

1:1 HCl 77,33 77,39 77,29 78,55 80,97 
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Graf  3 Grafické znázornění loužení v HCl 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci 25% HCl po dobu 10 hodin, kdy se 

výtěžnost kovu do roztoku pohybovala okolo 87 % (graf 3). 
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Tabulka 11 Loužení roztokem NaOH (Výtěžnost) 

 1 hod 3 hod 5 hod 10 hod 24 hod 

 [%] 

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

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

25% NaOH 9,61 39,09 17,38 15,88 1,16 
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Graf  4 Grafické znázornění loužení v NaOH 

Aplikace NaOH ukázala, že dané činidlo není vhodné pro získávání Cu z měděných 

strusek. Nejvyšší výtěžnost byla kolem 40 % (graf 4).  

 

Graf 5 znázorňuje souhrn všech výsledků získaných při loužení Cu z měděných 

strusek. 
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Graf  5 Grafické znázornění všech dosažených výsledků při loužení Cu ze strusky 

16.3   Loužení pražené a nepražené strusky za zvýšeného tlaku 

Pro tuto sérii pokusů byla struska podrobena segregačnímu pražení.  

K původnímu vzorku podrcené, pomleté a sítované měděné strusky bylo přidáno 5 

% Chezacarbu a 10 % chloridu sodného (NaCl). Tato směs byla převedena do pražících 

misek a položena na cihlu. Cihla s pražícími miskami byla vložena do muflové pece, kde 

se připravená směs pražila (obrázek 35) při 900 °C za minimálního přístupu vzduchu po 

dobu 3 hodin. Po zchladnutí byla struska pomleta na vibračním mlýnu a přesítována na 

frakci pod 0,071 mm.  
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Obrázek 35 Muflová pec 

Pro následující tlakové loužení byly použity 2 vzorky, a to vzorek nepražené 

strusky a vzorek segregačně pražené strusky. 

Na obrázcích 26 a 36 jsou zobrazeny oba vzorky připravené k chemickému 

tlakovému loužení. 

 

Obrázek 36 Struska po segregačním pražení 

16.3.1 Tlakové loužení 

Tlakové loužení probíhalo v autoklávu (obrázek 37) při teplotě 120°C a při tlaku 

110 kPa.  
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Obrázek 37 Autokláv PS20A 

Jako činidlo byl použit sulfid sodný (Na2S), kyselina chlorovodíková (HCl), 

uhličitan sodný (Na2CO3) a destilovaná voda. 

K navážce 10 g vzorku bylo přidáno 100 ml loužícího činidla (obrázek 38). Doba 

loužení v autoklávu byla vždy 1, 3 a 5 hodin.  Po uplynutí doby loužení byl obsah baněk 

přefiltrován přes filtrační papír do vzorkovnic (obrázek 39). Přefiltrované vzorky byly 

odevzdány do laboratoře Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, kde byla stanovena koncentrace Cu metodou plamenové 

atomové absorpce. Analýzy byly provedeny dle manuálu dodaného k přístroji: Flame 

atomic absorption spectrometry – Analytical metods.  

 

Obrázek 38 Struska připravená k loužení 
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Obrázek 39 Odběr vzorku do vzorkovnice 

16.3.2 Tlakové loužení v sulfidu sodném 

Vzorky segregačně pražené a nepražené měděné strusky o množství 10 g byly 

doplněny na objem 100 ml roztokem sulfidu sodného a louženy v daných časových 

intervalech. Roztok byl připraven z 25 g sulfidu sodného, doplněného na objem 1 l 

destilovanou vodou (pH 12,5).  

Po odevzdání výluhů na analýzu bylo zjištěno, že metodou AAS není možno 

výsledky vyhodnotit, neboť po zakonzervování výluhu přidáním kyseliny dusičné došlo 

k zakalení a vznikal sirovodík.  

16.3.3 Tlakové loužení v kyselině chlorovodíkové 

Vzorky segregačně pražené strusky a nepražené strusky o množství 10 g byly 

doplněny do 100 ml kyselinou chlorovodíkovou a louženy v autoklávu v určených 

časových intervalech. Z ekonomických důvodů byl vybrán 10 % roztok kyseliny 

chlorovodíkové. Výsledky loužení jsou zaznamenány v tabulce 12. 
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Tabulka 12 Získaná měď po loužení v HCl [mg/l] 

 1 hod 3 hod 5 hod 

segregačně pražená struska 193 258 264 

nepražená struska 172 199 275 
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Graf  6 Získaná měď po louženi v HCl 

Po hodinovém i tříhodinovém loužení se více mědi získalo ze segregačně pražené 

strusky. Nejlepších výsledků však bylo dosaženo po pětihodinovém loužení nepražené 

strusky, kdy bylo získáno 275 mg/l mědi (graf 6). Segregační pražení se ukázalo být méně 

vhodné pro loužení měděné strusky v autoklávu. 

16.3.4 Loužení v uhličitanu sodném – Na2CO3 

Ke vzorku segregačně pražené a nepražené strusky byl přidán uhličitan sodný 

v poměru 10:1. Takto připravená směs byla doplněna destilovanou vodou na objem 100 

ml. Po zamíchání byla směs loužena v autoklávu v určených časových intervalech. 

Výsledky loužení jsou zaznamenány v tabulce 13. 
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Tabulka 13 Získaná měď po loužení v Na2CO3 [mg/l] 

 1 hod 3 hod 5 hod 

segregačně pražená struska 2,99 1,24 1,22 

nepražená struska 0,09 0,07 0,06 
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Graf  7 Získaná měď po loužení v Na2CO3 

Metoda loužení segregačně pražené a nepražené strusky uhličitanem sodným se 

ukázala být nevhodná, neboť se touto metodou získalo jen velmi malé množství mědi (graf 

7). Nejvíce mědi bylo získáno ze segregačně pražené strusky po hodinovém loužení, kdy 

bylo získáno 2,99 mg/l. Se vzrůstajícím časem mělo loužení uhličitanem sodným klesající 

tendenci.  

16.3.5 Loužení v destilované vodě 

Kvůli porovnání výsledků bylo zvoleno loužení strusky v destilované vodě bez 

přidání činidla. Bylo naváženo se vždy 10 g strusky a doplněno do 100 ml destilovanou 

vodou a loužilo se daný časový interval. Výsledky loužení jsou zaznamenány v tabulce 14. 
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Tabulka 14 Získaná měď po loužení v destilované vodě [mg/l] 

 1 hod 3 hod 5 hod 

segregačně pražená struska 109 75,6 68,3 

nepražená struska 2,06 0,11 0,12 
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Graf  8 Získaná měď po loužení v destilované vodě 

Z nepražené strusky bylo nejvíce získáno mědi po hodinovém loužení, kdy se 

získalo 2,06 mg/l (graf 8). U segregačně pražené strusky hodnoty mědi narostly a bylo 

dokonce získáno více než při loužení s uhličitanem sodným. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo u segregačně pražené strusky po hodinovém loužení.  

Při kontrolním loužení v destilované vodě se ukázalo, že loužení pomocí uhličitanu 

sodného je metodou nevhodnou k získání mědi. 

Při kontrolním loužení v destilované vodě bez přidání činidel bylo zjištěno, že 

loužení v uhličitanu sodném je absolutně nevyhovující. Nejvíce mědi získáno po 

hodinovém loužení, s přibývajícím časem výtěžnost mědi klesala. 
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16.3.6 Výtěžnost 

Z výsledků analýzy vyplynulo, že měď je ve strusce obsažena 0,32 hmotnostními 

procenty.  

Tabulka 15 Výtěžnost Cu [%] 

 loužící činidlo 1 hod 3 hod 5 hod 

segregačně 

pražená 

struska 

HCl 60,31 80,63 82,5 

Na2CO3 0,934 0,388 0,381 

destil. voda 34,06 23,63 21,34 

nepražená 

struska 

HCl 53,75 62,19 85,94 

Na2CO3 0,028 0,022 0,019 

destil. voda 0,64 0,034 0,035 

 

Z tabulky 15 je patrné, že měď lze nejlépe získat pomocí kyseliny chlorovodíkové. 

Po pěti hodinách loužení nepražené strusky se dosáhlo až 85,94 %, loužením segregačně 

pražené strusky až 82,5 %. Loužení pomocí uhličitanu sodného se ukázalo být nevhodné 

pro získávání mědi, neboť nejvyšší účinnost nedosáhla 1 %. Kontrolní loužení 

v destilované vodě se ukázalo pro loužení nepražené strusky jako nevhodné, lepších 

výsledků se dosáhlo u segregačně pražené strusky. Výtěžnost je graficky znázorněna 

v grafu 9. 
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Graf  9: Výtěžnost mědi při  loužení strusek  

16.4  Realizace testů bakteriálního loužení na vybraných vzorcích 

strusky 

Tato kapitola popisuje experimentální část, která zahrnuje bakteriální loužení 

měděné strusky pomocí kmene Acidithiobacillus ferrooxidans. 

16.4.1 Příprava bakteriální kultury 

Pro experiment byl použit bakteriální kmen Acidithiobacillus ferrooxidans.  

Dle tabulky 16 bylo připraveno Silvermanovo médium 9K (obr. 40) a doplněno 

destilovanou vodou na objem 2,1 l. Velice důležitá byla hodnota pH, která se musela 

pohybovat v rozmezí 1,8 – 2,2.  
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Tabulka 16 Silvermanovo médium 9K [89] 

Chemikálie Množství 

(NH4)2SO4 2,00 g 

KCl 0,10 g 

K2HPO4 0,50 g 

MgSO4.7H2O 0,50 g 

Ca (NO3)2 0,01 g 

H2O 1000 ml 

H2SO4 2,00 ml 0,5mol-1 

FeSO4.7H2O 40 g 

pH média 1,8 – 2 

 

 

Obrázek 40 Médium 9K  
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Obrázek 41 Bakteriální kultura Acidithiobacillus ferrooxidans 

16.4.2 Bakteriální loužení 

Vzorky nepražené strusky o hmotnosti 50 g byly smíchány se 100 ml bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans (obrázek 41). Loužené vzorky byly v kádinkách 

promíchávány vzduchem pomocí přídavného aeračního zařízení (obrázek 42) po dobu 24 

hodin, 4, 7, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 33, 36 a 40 dní.  

Po celou dobu loužicího procesu musela být hodnota pH v rozmezí 1,8 – 2,2.  

V případě, že bylo pH vysoké, provádělo se snižování přídavkem 5 mol/l H2SO4. 

 

 Obrázek 42 Kádinka s louženým materiálem 
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Po uplynutí dané doby loužení byly vzorky zfiltrovány přes filtrační papír do 

předem připravených vzorkovnic a výluh zakonzervován pomocí HNO3. Následně byly 

vzorky poslány do laboratoří Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské 

– Technické univerzity Ostrava na analýzu plamenové AAS – atomová absorpční 

spektrometrie. 

16.4.3 Hodnocení výsledků 

V tabulce 17 je uvedená výtěžnost mědi v jednotlivých časových intervalech. Grafy 

10 a 11 znázorňují koncentrace mědi ve vzorcích v mg.l-1 a procentuální zastoupení Cu ve 

vzorcích. 

Tabulka 17 Výtěžnost Cu do roztoku. 

Doba bakteriálního 

loužení ATF 

Koncentrace Cu 

(mg.l-1) 

Výtěžnost Cu 

(%) 

24 hodin 164 21,32 

4 dny 171 22,23 

7 dní 227 29,51 

14 dní 271 35,23 

17 dní 264 34,32 

21 dní 296 38,48 

24 dní 268 34,84 

27 dní 357 46,41 

30 dní 423 54,99 

33 dní 430 55,90 

36 dní 421 54,73 

40 dní 457 59,41 
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Graf  10 Množství mědi ve vzorcích v mg/l 
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Graf  11 Výtěžnost Cu ve vzorcích (%) 

Z grafů je patrné, že výtěžnost Cu do roztoku má stoupající charakter v závislosti 

na uplynulé době loužení. Už při 24 hodinách loužení byla výtěžnost mědi 21,32 %. Dalo 

by se říct, že optimální doba loužení je 30 až 33 dní, kdy byla výtěžnost Cu 54,99 % a 

55,90 %. Nejvyšší výtěžnosti sice bylo dosaženo po 40 dnech loužení (59,41 %), ale 

procentuální nárůst už není tak výrazný.  

Z  hodnot je patrné, že chemické loužení má mnohem vyšší výtěžnosti za mnohem 

kratší čas než bakteriální loužení. V případě bakteriálního loužení bylo dosaženo 
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maximální výtěžnosti 59,41 % za dobu 40 dní, u chemického loužení už za dobu 3 hodin 

91,97  % při použití 25% HNO3  a v případě 25% HCl už za dobu 10 hodin 86,99 %.  

Výtěžnost Cu do roztoku v rámci bakteriálního loužení po 40 dnech odpovídá 

výtěžnosti Cu při loužení vzorku v 25% HNO3 po dobu 1 hodiny, kdy bylo v obou 

případech dosaženo výtěžnosti téměř 60 %. 

16.5 Loužení pražené a nepražené strusky chemicky a bakteriálně 

Pro chemické a bakteriální loužení bylo použito 800 g strusky podrcené na jednotnou 

frakci. Z tohoto množství bylo 400 g dále upraveno segregačním pražením. Proces pražení 

probíhal za přídavku sazí Chezacarb (5 %) a chloridačního činidla – soli (10 %) v muflové 

peci (obrázek 43, 44) po dobu 3 hodin při teplotě 900 °C. Výsledek segregačního pražení 

je zobrazen na obrázku 45. 

 

Obrázek 43 Struska + Chezacarb + NaCl 
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Obrázek 44 Muflová pec s praženou struskou 

 

 

Obrázek 45 Výsledek segregačního pražení 

16.5.1 Loužení strusky 

Proces loužení probíhal ve 4 skleněných reaktorech o objemu 4 l, do nichž bylo 

naváženo 200 g strusky a doplněno do 2 l tekutým médiem.  
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Ve dvou reaktorech se  loužila struska v destilované vodě (obrázek 45). Jeden z nich 

byl naplněn dávkou 200 g nepražené strusky, druhý reaktor byl naplněn segregačně 

praženou struskou (obrázek 46). Obsah reaktorů byl doplněn destilovanou vodou a jejich 

pH bylo upraveno H2SO4 na hodnotu 2. Hodnota pH musela být udržována během celého 

experimentu, aby bylo možno porovnat výsledky s loužením bakteriálním. 

 

Obrázek 46 Loužení v destilované vodě 

Ve třetím a čtvrtém reaktoru probíhalo biologické loužení pomocí čisté bakteriální 

kultury rodu Acidithiobacillus ferrooxidans (obrázek 47). Postup dávkování strusky byl 

stejný jako u loužení v destilované vodě, pouze místo destilované vody byl použit předem 

připravený bakteriální roztok spolu s kultivačním médiem 9K (tabulka 16), v množství 2 x 

2 l.  

 

Obrázek 47 Loužení s Acidithiobacillus ferrooxidans 

Promíchávání bylo zajištěno provzdušňovacím zařízením. Vrch reaktorů byl zakryt 

alobalem. Hodnota pH v průběhu pokusu stoupala, bylo třeba ji každé 2 – 3 dny 
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kontrolovat a upravovat roztokem 5 M H2SO4. Během experimentu bylo nutné dolévat 

destilovanou vodu z důvodu odpařování. Teplota prostředí se pohybovala okolo 21°C. 

V průběhu celého experimentu byly vzorky odebírány v pravidelných časových intervalech 

– po 7, 14, 21 a 28 dnech. 

Odebrané výluhy byly po zakonzervování 5% kyselinou HNO3 podrobeny AAS 

analýze v laboratořích Institutu environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava.  

16.5.2 Vyhodnocení analýz 

Výluhy byly odebírány každých 7 dní po dobu 28 dní (obrázek 49 - 52), dohromady 

bylo připraveno 16 vzorků (obrázek 48).  

 

Obrázek 48 Vzorkovnice 

Tabulka 18 Loužení po 7 dnech [mg/l] 

 Pražená struska + 

destil. voda 

Nepražená struska + 

destil. voda 

Pražená struska 

+ ATF 

Nepražená struska 

+ ATF 

Cu 398 155 448 430 
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Obrázek 49 Vzorky po 7 dnech 

Z výsledků loužení po 7 dnech (tabulka 18) vyplývá, že nejlépe se měď vyloužila při 

bakteriálním loužení z pražené strusky. Jako nevhodnou se jeví loužení nepražené strusky 

v destilované vodě. Výsledky loužení jsou znázorněny v grafu 12. 
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Graf  12 Loužení po 7 dnech 

Tabulka 19 Loužení po 14 dnech [mg/l] 

 Pražená struska + 

destil. voda 

Nepražená struska + 

destil. voda 

Pražená struska 

+ ATF 

Nepražená struska 

+ ATF 

Cu 449 238 426 466 
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Obrázek 50 Vzorky po 14 dnech 

Výsledky loužení po 14 dnech (tabulka 19) ukazují, že k získávání mědi je 

nejvhodnější bakteriální loužení  nepražené strusky. Naopak nejméně vhodné je loužení 

nepražené strusky v destilované vodě. Výsledky loužení jsou zobrazeny v grafu 13. 
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Graf  13 Loužení po 14 dnech 

Tabulka 20 Loužení po 21 dnech [mg/l] 

 Pražená struska + 

destil. voda 

Nepražená struska + 

destil. voda 

Pražená struska 

+ ATF 

Nepražená struska 

+ ATF 

Cu 425 351 428 455 
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Obrázek 51 Vzorky po 21 dnech 

Po 21 dnech (tabulka 20), má měď nejvyšší hodnotu při bakteriálním loužení 

z nepražené strusky, tato hodnota je nižší v porovnání se vzorkem odebíraným o týden 

dříve. Výsledky loužení jsou graficky znázorněny v grafu 14. 
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Graf  14 Loužení po 21 dnech 

Tabulka 21 Loužení po 28 dnech [mg/l] 

 Pražená struska + 

destil. voda 

Nepražená struska + 

destil. voda 

Pražená struska 

+ ATF 

Nepražená struska 

+ ATF 

Cu 489 424 408 434 
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Obrázek 52 Vzorky po 28 dnech 

Po 28 dnech loužení (tabulka 21) dosahuje měď nejvyšších hodnot za celý měsíc, a 

to při loužení pražené strusky v destilované vodě.  Výsledky loužení jsou zobrazeny 

v grafu 15. 
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Graf 15 Loužení po 28 dnech 

Tabulka 22 Loužení Cu [mg/l] 

 Pražená struska 

+ destil. voda 

Nepražená struska 

+ destil. voda 

Pražená  

struska + ATF 

Nepražená 

struska + ATF 

7 dní 398 155 448 430 

14 dní 449 238 426 466 

21 dní 425 351 428 455 

28 dní 489 424 408 434 
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Z tabulky 22 vyplývá, že nejlepšího výsledku bylo dosaženo u loužení pražené 

strusky v destilované vodě po 28 dnech. Naopak nejnižší hodnota byla dosažena u loužení 

nepražené strusky v destilované vodě po 7 dnech. Nejvyšší hodnoty rozpuštěné mědi v 

roztoku byly pozorovány během celého procesu u bakteriálního loužení nepražené strusky 

(graf 16). 
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Graf  16 Loužení Cu 

Tabulka 23 Získávání Cu z pražené strusky [mg/l]  

 destil. voda ATF 

7 dní 398 448 

14 dní 449 426 

21 dní 425 428 

28 dní 489 408 

 

Přestože segregačně pražená struska neměla na průběh loužení mědi takový vliv, 

jak se očekávalo, byla ve srovnání s loužením nepražené strusky úspěšnější (tabulka 23). 

Při loužení v destilované vodě měla měď mírně narůstající tendenci. Nejvyšší hodnotou 

byla rozpuštěná měď po 28 dnech loužení - 489 mg/l. Při bakteriálním loužení měly 

hodnoty uvolňování mědi do roztoku klesající tendenci. Nejnižší naměřenou hodnotu měla 

měď po 28 dnech – 408 mg/l (graf 17). 
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Graf  17 Získávání Cu z pražené strusky 

Tabulka 24 Získávání Cu z nepražené strusky [mg/l] 

 destil. voda ATF 

7 dní 155 430 

14 dní 238 466 

21 dní 351 455 

28 dní 424 434 

 

Při loužení mědi z nepražené strusky (tabulka 24) dosahovala měď nižších hodnot 

než u loužení ze strusky pražené. Loužením v destilované vodě docházelo také ke 

vzrůstajícímu množství rozpouštěné mědi. Nejlepší výsledek byl dosažen po 28 dnech – 

424 mg/l. Hodnoty u bakteriálního loužení byly během celého experimentu přibližně na 

stejné úrovni. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo po 14 dnech loužení – 466 mg/l (graf 18). 
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Graf  18 Získávání Cu z nepražené strusky 

Tabulka 25 Výtěžnost Cu [%] 

 Pražená struska + 

destil. voda 

Nepražená struska + 

destil. voda 

Pražená struska 

+ ATF 

Nepražená 

struska + ATF 

7 dní 43 16,7 48,5 46,6 

14 dní 48,6 25,8 46,2 50,5 

21 dní 46 38 46,4 49,3 

28 dní 52,9 45,9 43,8 47 

 

Tabulka 25 uvádí hodnoty výtěžnosti Cu do roztoků v různých časových 

intervalech.  
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 Graf  19 Výtěžnost Cu [%] 

Z grafu výtěžnosti Cu (graf 19) je patrné, že nejvyšších hodnot dosáhla měď po 28 

dnech při loužení pražené strusky v destilované vodě – 52,9 %. Nejnižších hodnot bylo 

dosaženo po 7 dnech loužení nepražené strusky v destilované vodě – 16,7 %. Nejlepších 

průměrných výsledků bylo zaznamenáno u bakteriálního loužení nepražené strusky. 

16.6   Flotace pražené strusky  

Bylo nutno zjistit, jakými úpravami měděné strusky před flotací lze získat co 

největší množství mědi. Byly vybrány tři způsoby úprav vzorku, a to bez pražení, pomocí 

oxidačního pražení a segregačního pražení.  

16.6.1 Pražení vzorků 

Vzorky měděné strusky byly podrobeny oxidačnímu a segregačnímu pražení. 

Pražením se ze vzorku odstranil co největší podíl síry z rudy a převedlo se co největší 

množství sulfidů na oxidy.  

• Oxidační pražení 
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Podrcený, pomletý a přesítovaný vzorek o frakci pod 0,071 mm, byl oxidačně 

pražen v muflové peci po dobu dvou hodin a teplotě 750 °C. Po skončení pražení se 

nechala pec vychladnout. 

• Segregační pražení 

K původnímu vzorku podrcené, pomleté a sítované měděné strusky bylo přidáno 5 

%  Chezacarbu a 10 % NaCl. Tato směs byla umístěna do pražících misek a položena na 

cihlu. Cihla s pražícími miskami byla poté vložena do muflové pece. 

16.6.2 Flotace vzorků 

• Flotace bez pražení 

Nepražený vzorek měděné strusky byl flotován v laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství VŠB - TUO na flotačním stroji typu VRF - 1.  

K 50 g vzorku strusky se přidaly 3 kapky borovicového oleje a ethylxantogenan 

sodný s dávkováním 100, 200, 300 a 500 g/t.  Doba agitace byla 10 minut. Již po 15 

minutách flotování byla pěna zcela čistá, obrázek 53. Koncentráty i odpady byly 

zfiltrovány na filtračním zařízení a poté se vysušeny v sušárně.  

 

Obrázek 53 Flotace nepraženého vzorku strusky 
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• Flotace vzorku po oxidačním pražení 

K 50 g vzorku strusky se přidaly 3 kapky borovicového oleje a ethylxantogenan 

sodný s  dávkováním 100, 200, 300 a 500 g/t. Doba agitace byla 10 minut. Samotná flotace 

probíhala 25 minut, protože pěna měla po 15 minutách měděnou barvu (obrázek 54), což 

bylo vizuálním důkazem přítomnosti kovu. Koncentráty i odpady byly zfiltrovány na 

filtračním zařízení a vysušeny v sušárně.  

 

Obrázek 54 Flotace vzorku po oxidačním pražení 

• Flotace vzorku po segregačním pražení 

K 50 g vzorku strusky se přidaly 3 kapky borovicového oleje a ethylxantogenan 

sodný s  dávkováním 100, 200, 300 a 500 g/t. Doba agitace byla 10 minut. Samotná flotace 

probíhala 30 minut, neboť pěna měla stále měděnou barvu (obrázek 55). Koncentráty i 

odpady byly zfiltrovány na filtračním zařízení a vysušeny v sušárně. Následně byly 

koncentráty i odpady flotací nepražené i pražených strusek, odeslány na chemický rozbor 

do laboratoří Centra nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 
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.  

Obrázek 55 Flotace vzorku podrobeného segregačnímu pražení 

16.6.3 Vyhodnocení výsledků analýz 

Výsledky analýz vzorků byly stanoveny rentgenovou fluorescenční spektrometrií 

(XRFS) v Centru nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Tato metoda je založena na detekci sekundárního záření vyvolaného působením 

primárního rentgenového záření. 

 Výpočet výtěžností  

Pod pojmem výtěžností kovu se rozumí množství kovu, který se získá při 

technologickém zpracování z přívodu do produktů rozdružování vztažené k celkovému 

množství kovu v přívodu. Koncentrace mědi na přívodu je u této strusky 0,32 

hmotnostních %. V tabulce 26 je uvedeno množství mědi po flotaci nepražené strusky. 
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Tabulka 26 Množství Cu v nepražené strusce 

Vzorek Koncentrace konc. 

[%] 

Výtěžnost konc. 

[%] 

Koncentrace odp. 

[%]  

Výtěžnost odp. 

[%] 

1 (100 g/t EXS) 0,38 64,08 0,22 35,92 

2 (200 g/t EXS) 0,40 71,94 0,18 28,06 

3 (300 g/t EXS) 0,41 80,45 0,14 19,55 

4 (500 g/t EXS) 0,38 81,09 0,14 18,91 

 

Množství mědi po flotaci nepražené strusky je graficky znázorněno v grafech 20 – 

23 
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Graf  20 Obsah Cu v koncentrátu v nepražené strusce 
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Graf  21 Množství Cu v koncentrátu v nepražené strusce  
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Graf  22 Obsah Cu v odpadu v nepražené strusce 
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Graf  23 Množství Cu v odpadu v nepražené strusce 
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Graf  24 Srovnání výtěžností Cu v koncentrátu a odpadu [%] 

Z grafu 24 vyplývá, že optimální dávky ethylxantogenan sodného (EXS) jsou 300 

a 500 g/t, neboť se výtěžnost mědi pohybovala okolo 80 %.  

V tabulce 27 je uvedeno množství mědi po flotaci oxidačně pražené strusky. 
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Tabulka 27 Množství Cu v oxidačně pražené strusce  

Vzorek Koncentrace konc. 

[%] 

Výtěžnost konc. 

[%] 

Koncentrace odp. 

[%] 

Výtěžnost odp. 

[%] 

1 (100 g/t EXS) 0,98 47,44 0,25 52,56 

2 (200 g/t EXS) 0,85 51,95 0,24 48,04 

3 (300 g/t EXS) 0,75 63,41 0,20 36,59 

4 (500 g/t EXS) 1,01 49,21 0,24 50,79 

 

Množství mědi po flotaci oxidačně pražené strusky je graficky znázorněno 

v grafech 25 – 28. 
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Graf  25 Obsah Cu v koncentrátu v oxidačně pražené strusce 
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Graf  26 Množství Cu v koncentrátu v oxidačně pražené strusce 
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Graf  27 Obsah Cu v odpadu v oxidačně pražené strusce 
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Graf  28 Množství Cu v odpadu v oxidačně pražené strusce 
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Graf  29 Srovnání výtěžností Cu v koncentrátu a odpadu [%] 

Z grafu 29 vyplývá, že optimální dávkou ethylxantogenanu sodného je 300 g/t, 

neboť při vyšším dávkování již koncentrace kovů začaly klesat. Úprava strusky oxidačním 

pražením je nevýhodná, neboť výtěžnost mědi je max. 63,41 % oproti využití nepražené 

strusky (až 81,09 %). 

V tabulce 28 je uvedeno množství mědi po flotaci segregačně pražené strusky. 
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Tabulka 28 Množství Cu v segregačně pražené strusce  

Vzorek Koncentrace konc. 

[%] 

Výtěžnost konc. 

[%] 

Koncentrace odp. 

[%]  

Výtěžnost odp. 

[%] 

1 (100 g/t EXS) 0,62 35,89 0,34 64,11 

2 (200 g/t EXS) 0,65 26,29 0,34 73,71 

3 (300 g/t EXS) 0,63 30,20 0,33 69,80 

4 (500 g/t EXS) 0,66 31,55 0,33 68,45 

 

Množství mědi po flotaci segregačně pražené strusky je graficky znázorněno 

v grafech 30 – 33. 
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Graf  30 Obsah Cu v koncentrátu v segregačně pražené strusce 
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Graf  31 Množství Cu v koncentrátu v segregačně pražené strusce [%] 
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Graf  32 Obsah Cu v odpadu v segregačně pražené strusce 
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Graf  33 Množství Cu v odpadu v segregačně pražené strusce [%] 
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Graf  34 Srovnání výtěžností Cu v koncentrátu a odpadu [%] 

Bylo zjištěno, že postupným přidáváním ethylxantogenanu sodného se hodnoty 

koncentrací snižují. Nejvyšší výtěžnosti Cu bylo dosaženo nejnižším dávkováním EXS. 

Metoda úpravy strusky segregačním pražením je nevýhodná, neboť nejvyšší výtěžnost činí 

pouze 35,89 % Cu a větší část kovu zůstává v odpadu, viz. graf 34. 
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16.7  Flotace nepražené strusky pomocí bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

Pro flotaci nepražené strusky bylo naváženo do devíti kádinek po 50 g vzorku 

měděné strusky, k němuž bylo přidáno 100 ml kultivačního média ATF a doplněno 400 ml 

destilované vody. 

Takto připravený vzorek byl ponechán působení bakterií ATF po dobu 3, 5, 7, 14, 

17, 21, 24, 27 a 30 dní.  Po uplynutí doby působení byl obsah kádinky převeden do flotační 

cely a doplněn destilovanou vodou na objem 1 dm3. Do cely bylo přidáno 6 kapek 

borovicového oleje a 5 ml ethylxantogenanu sodného. Poté byla cela upevněna na flotátor 

a obsah byl 10 minut promícháván. Poté bylo spuštěno provzdušňovací zařízení a byla 

zahájena flotace, která trvala 15 minut.  

Po celou dobu flotace byla odebírána flotační pěna, která tvořila koncentrát. Po 

ukončení flotace byl obsah cely přelit do kádinky a vytvořil odpad po flotaci. 

Všech 9 koncentrátů a odpadů bylo zfiltrováno a vysušeno v horkovzdušné sušárně 

při 105 °C. Poté byly vzorky zváženy, přemístěny do předem označených vzorkovnic a 

dány k analýze do laboratoří Centra nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. 

16.7.1 Vyhodnocení výsledků analýz 

V tabulce 29 je uveden přehled hmotností navážek vzorků, koncentrátů a odpadů. 
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Tabulka 29  Přehled hmotností 

vzorek č. působení ATF 

[den] 

navážka 

[g] 

mK+O 

[g] 

mKoncentrát 

[g] 

mOdpad 

[g] 

1 3 50,11 49,19 24,07 25,12 

2 5 50,06 49,14 23,63 25,50 

3 7 50,03 49,66 26,51 23,15 

4 14 50,02 49,18 14,8 34,38 

5 17 50,08 51,63 20,46 31,17 

6 21 50,01 50,04 16,18 33,86 

7 24 50,05 50,07 22,44 27,63 

8 27 50,02 50,16 20,20 29,96 

9 30 50,04 49,90 25,69 24,21 

 

V tabulce 30 a 31 jsou uvedena množství mědi po flotaci nepražené strusky v 

jednotlivých časových intervalech. 
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Tabulka 30 Obsah Cu v koncentrátu 

Vzorek č. Působení ATF 

[dny] 

Konc. Cu 

[%] 

1 3 0,72 

2 5 0,85 

3 7 0,92 

4 14 0,91 

5 17 0,96 

6 21 1,13 

7 24 1,29 

8 27 1,05 

9 30 1,20 
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Graf  35 Obsah Cu v koncentrátu 

Z grafu 35 je zřejmé, že nejlepších výsledků obsahu Cu v koncentrátu bylo 

dosaženo ve 24. dnu působení bakterií (vzorek 7), a to 1,29 %. Lze konstatovat, že 

optimální doba působení bakterií ATF je mezi 21. a 30. dnem. 
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Tabulka 31 Obsah Cu v odpadu 

Vzorek č. Působení ATF 

[dny] 

Konc. Cu 

[%] 

1 3 0,89 

2 5 0,78 

3 7 0,75 

4 14 0,83 

5 17 0,75 

6 21 0,70 

7 24 0,47 

8 27 0,64 

9 30 0,49 
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Graf  36 Obsah Cu v odpadu 

Z grafu 36 vyplývá, že nejvyššího obsahu Cu v odpadu bylo dosaženo u vzorku 1 

(3 dny).  

Hodnoty obsahu Cu mají klesající tendenci, z čehož vyplývá, že Cu přechází do 

pěnového koncentrátu, viz. graf 37. 
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Graf  37 Porovnání obsahu Cu v koncentrátu a odpadu 

V tabulkách 32 a 33 jsou zaznamenány výtěžnosti mědi po flotaci nepražené 

strusky. 

Tabulka 32 Výtěžnost Cu do koncentrátu [%] 

Vzorek č. Působení ATF 

[dny] 

Výtěžnost 

[%] 

1 3 43,67 

2 5 50,24 

3 7 58,41 

4 14 32,06 

5 17 45,66 

6 21 43,55 

7 24 69,03 

8 27 52,52 

9 30 72,21 
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Graf  38 Výtěžnost Cu v koncentrátu [%] 

Z grafu 38 je zřejmý vliv bakterií ATF po 24 dnech, kdy bylo dosaženo výtěžnosti 

až 72 %.  

Tabulka 33 Výtěžnost Cu v odpadu [%] 

Vzorek č. Působení ATF 

[dny] 

Výtěžnost 

[%] 

1 3 56,33 

2 5 49,76 

3 7 41,59 

4 14 67,94 

5 17 54,34 

6 21 56,45 

7 24 30,97 

8 27 47,48 

9 30 27,79 
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Graf  39 Výtěžnost Cu v odpadu [%] 

Z grafu 39 je zobrazena výtěžnost Cu v odpadu, kdy největší výtěžnosti bylo 

dosaženo 14. den. Následně výtěžnost klesala, 30. den dosáhla necelých 28 %. 
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Graf  40 Srovnání výtěžností Cu v koncentrátu a odpadu [%] 

Z grafu 40 je patrný vliv bakterie ATF na nepraženou strusku po 21 dnech 

působení, kdy dochází k přechodu Cu do koncentrátu.  
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17 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo posouzení možnosti získávání mědi ze strusek deponovaných 

v areálu závodu Kovohuty Krompachy, a.s.  

První metodou bylo chemické loužení strusky s různými činidly. Z výsledků práce 

vyplynulo, že Cu je možné z daného materiálu získat, avšak je nutno použít vysoce 

koncentrované roztoky kyselin HNO3 a HCl v koncentraci 25 %. Nejlepší se jevilo použití 

25% HNO3, neboť po 3 hodinách bylo získáno 92 % mědi. 

Druhou metodou bylo loužení v autoklávu za zvýšeného tlaku. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo po 5 hodinách loužení nepražené strusky v kyselině 

chlorovodíkové, a to 86 %. Velice vhodné se jeví použití segregačně pražené strusky 

loužené kyselinou chlorovodíkovou 3 a 5 hodin, neboť bylo získáno 80 a 83 % mědi. 

Použití uhličitanu sodného se ukázalo být naprosto nevhodné, neboť maximální výtěžnost 

kovu byla 0,9 %. 

Třetí metodou bylo bakteriální loužení nepražené strusky. Výtěžnost mědi do 

roztoku v rámci bakteriálního loužení po 40 dnech odpovídá výtěžnosti mědi při loužení 

vzorku ve 25% HNO3 po dobu 1 hodiny, kdy bylo v obou případech dosaženo výtěžnosti 

téměř 60 %. Dalo by se říct, že optimální doba loužení je 30 až 33 dní, kdy byla výtěžnost 

mědi 54,99 % a 55,90 %. Nejvyšší výtěžnosti sice bylo dosaženo po 40 dnech loužení 

(59,41 %), ale procentuální nárůst už není tak výrazný.  

Čtvrtou metodou bylo loužení pražené a nepražené strusky bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans a destilovanou vodou. Z grafu výtěžnosti mědi je patrné, že 

nejvyšších hodnot dosáhla měď po 28 dnech při loužení pražené strusky v destilované vodě 

– 52,9 %. Nejnižších hodnot bylo dosaženo po 7 dnech loužení nepražené strusky 

v destilované vodě – 16,7 %. Nejlepších průměrných výsledků bylo zaznamenáno u 

bakteriálního loužení nepražené strusky. 

Pátou metodou byla flotace pražené a nepražené strusky. Z výsledků vyplývá, že 

optimální dávky ethylxantogenanu sodného u nepražené strusky jsou 300 a 500 g/t, neboť 

se výtěžnost mědi pohybovala okolo 80 %.  Nejvyšších výsledků bylo u oxidačně pražené 

strusky dosaženo použitím 300 g/t ethylxantogenanu sodného, a to 63 %. U segregačně 
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pražené strusky bylo zjištěno, že postupným přidáváním ethylxantogenanu sodného se 

hodnoty koncentrací snižují. Nejvyšší výtěžnosti Cu bylo dosaženo nejnižším dávkováním 

EXS. Metoda úpravy strusky segregačním pražením je nevýhodná, neboť nejvyšší 

výtěžnost činí pouze 35,89 % Cu a větší část kovu zůstává v odpadu 

Poslední, šestou metodou, byla flotace nepražené strusky pomocí bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans, 5 ml ethylxantogenanu sodného a 6 kapek borovicového 

oleje. Vliv bakterie na strusku je patrný po 21 dnech působení, kdy dochází k přechodu Cu 

do koncentrátu. Po době působení 24 dní se získalo 69 % mědi, po 30 dnech působení již 

72 %.  

Z výzkumu vyplynulo, že nejvhodnější metodou je metoda 1., tj. loužení nepražené 

strusky různými činidly, kdy se dosáhlo výtěžnosti až 92 %. Velice vhodnou se jeví také 2. 

metoda, tj. loužení v autoklávu za zvýšeného tlaku, a metoda 5., flotace nepražené strusky. 

U obou metod bylo dosaženo 80% ní výtěžnosti. 

Výtěžnost mohla být ovlivněna stupněm zvětrání strusky. Skladba strusky po 

jednotlivých úpravách se jeví jako nedostatečná pro získávání zkoncentrovaného produktu 

s obsahem mědi v praxi. V praxi by bylo použití mnou zkoumaných metod neekonomické. 

Pokud by však byla zkoumána struska bohatší na obsah mědi, použití mnou zkoumaných 

metod by bylo reálné. 

 

 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 148 

 

18 Použité zdroje 

 [1] ZÁVADA, J.; BOUCHAL, T. Chemické metody zpracování nerostných surovin a 

odpadů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. 99 s. ISBN 978-80-

248-2356-0(brož.). 

 [2] HOVORKA, F. Technologie chemických látek. Praha: Vysoká škola chemicko-

technologická Praha, 2005. 180 s. ISBN 80-7080-588-9(brož.). 

 [3] KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace neželezných kovů. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2003. 57 s. ISBN 80-248-0485-9(brož.). 

 [4] ŠPALDON, F. Úprava nerastných surovín. Bratislava : Alfa, 1986. 480 s. 

 [5] KUCHAŘ, L. Hutnictví neželezných kovů: obecná část, pyrometalurgie [záznam 

a]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1987. 335 s. 

 [6] GORAI, Bipra; JANA, R.K.; PREMCHAND. Characteristics and utilisation of 

copper slag - a review. Resources, Conservation and recycling. 2003, 39, s. 299-

313.  

 [7] KIYAK, B.; OZER, A.; ALTUNDOGAN, SH.; ERDEM, M.; TUMEN, F. Cr 

(VI) reduction in aqueous solution by using copper smelter slag. Waste Manage. 

1999, 19, s. 333-338.  

 [8] YUCEL, O.; ADDEMIR, O.; TEKIN, A.; NIZAMOGLU, S.  Recovery of cobalt 

from copper slags. Miner Process Extractive Metall Rev. 1992, 10, s. 99-107.  

 [9] MOBASHER, B. ; DEVAGUPTATU, R. ; ARINO A.M. Effect of copper slag on 

the hydravion of blended cemetitious mixtures. Procedings of the ASCE Materials 

Engineering Conference, Materials for the New Millennium. 1996, s. 1677-1686.  

[10] Kovohuty, a.s. [online]. c2004 - 2009 [cit. 2011-03-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.kovohuty.sk/Sk/index.html>. 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 149 

 

[11] Kovohuty, a.s. [online]. c2004 - 2009 [cit. 2011-03-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.kovohuty.sk/Sk/pyrometalurgia.html>. 

[12]  KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace ušlechtilých kovů. Ostrava: VŠB - TUO, 2001. ISBN 

80-7078939-5. 

[13]  BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. 1. vydání. Ostrava: VŠB 

- TUO, 2004. ISBN 80-248-0495-6 

[14] DRONGOVÁ, L., V. TOMKOVÁ, P. HAŠEK, J. VLČEK a M. RACLAVSKÝ. 

Možnosti využití strusek po redukci kovonosných odpadů. Acta Metallurgica 

Slovaca [online]. 2006, č. 12, s. 85-89 [cit. 2012-04-20]. Dostupné na: 

http://web.tuke.sk/hf-knkaso/content/veda/konferencie/waste/drongova.pdf 

[15] VIDLÁŘ, J., RŮŽIČKOVÁ, Z., SRB, J. Úprava druhotných surovin. Ostrava: 

VŠB-TUO, 1985. (brož.). 

[16] SHEN, H., FORSSBERG, E. An overview of recovery of metals from  slags. Waste  

Management [online]. 2003, vol. 23, issue 10, s. 933-949 [cit. 2012-05- 20]. DOI: 

10.1016/S0956-053X(02)00164-2. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0956053X02001642 

[17]  VYTLAČILOVÁ, V., ŠEPS, K., RAINOVÁ, A. Studie vhodnosti využití 

struskového kameniva při výrobě vláknobetonu. Waste forum [online]. 2012, roč. 

2012, č. 1, s. 40-47 [cit. 2012-04-02]. ISSN 1804-0195. Dostupné z: 

http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_1_2012.pdf 

[18]  NĚMEC, M., BEDNÁŘ, B., STUNOVÁ, B. Teorie slévání. Praha: Česká technika, 

2009, 218 s. ISBN 978-80-01-04395-0. 

[19] Magnetit. In: [online]. 2009-2013 [cit. 20.5.2013] Dostupné z: 

http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/magnetit.html 

[20] Měď. In: Stránky o materiálech part. I: Metalurgie neželezných kovů [online]. 2005 

[cit. 2013-03-11]. Dostupné z: http://www.nom.wz.cz/KOVY/Med1.htm 

[21] Měď In: [online]. [cit.2013-05-25]. Dostupné z:  http://www.prvky.com/29.html 

[22] MICHNA, Š. Měď - vlastnosti, použití a slitiny. In: Štefan Michna - studijní 

materiály - Katedra technologií a materiálového inženýrství Univerzity J.E.Purkyně 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 150 

 

v Ústí nad Labem [online]. 2007 [cit. 2013-05-20].  

Dostupné z: http://www.stefanmichna.com/.../med_vlastnosti_pouziti_slitiny.pdf 

[23]  EDELSTEIN, D. Copper. In: U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Mineral Commodity 

Summaries [online]. 2013 [cit. 2013-05-20].  

Dostupné z: http://minerals.usgs.gov/.../mcs-2013-coppe.pdf 

[24] BARTHELMY, D. Mineral Species containing Copper. In: Mineralogy 

database [online]. 2010 [cit. 2013-05-20].  

Dostupné z: http://webmineral.com/chem/Chem-Cu.shtml 

[25]  ŠRÁMEK, V., KOSINA, L. Obecná a anorganická chemie. 2.vyd. Olomouc: 

Nakladatelství Olomouc, 2000. 262 s. ISBN 80-7182-099-7. 

[26] Měď. In: [online]. [cit.2013-05-25]. Dostupné z: 

http://amapro.cz/datove_zdroje/stranky/chemicke_prvky/chemicprvek_29.php 

[27] The world copper factbook 2010. In: International copper study group [online]. 

Lisbon, © 2010 [cit. 2013-03-04]. Dostupné z: 

http://www.icsg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=2

6 

[28]  STARÝ, Jaromír et al. Surovinové zdroje České republiky: nerostné suroviny : 

(stav 2004). Praha: Geofond, červen 2005, 240 s. ISBN 1801-6693. 

[29]  Surovinové zdroje České republiky: nerostné suroviny : (stav 2005) [online]. Praha: 

Geofond, 2006, 262 s. [cit. 2013-05-20]. ISBN 1801-6693. Dostupné z: 

http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/rocenka-

2005.pdf 

[30] Zajímavosti o mědi. In: [online][cit. 20013-05-20]  Dostupné z: 

http://www.copperschool.com/cz/letoltes/zaujimavosti_o_medi.pdf 

[31]  Acidithiobacillus ferrooxidans. In: [online]. [cit. 2013-08-06]. Dostupné z: 

http://www.sasm.org.za/blog/item/4-prof-doug-rawlings.html#.UgJ7743wnA8 

[32]  Yu Yang, Min-xi Wan, Wu-yang Shi, Hong Peng, Guan-zhou Qiu, Ji-zhong Zhou, 

Xue-duan Liu. Bacterial diversity and community structure in acid mine drainage 

from Dabaoshan Mine, China. 2007. Aquatic Microbial Ecology:international 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 151 

 

journal. [online] 2007. Vol. 47, s. 141-151 [cit. 2013-08-06]. ISSN 0948-3055. 

DOI: 10.3354/ame047141. Dostupné z: http://www.int-

res.com/abstracts/ame/v47/n2/p141-151/ 

[33] HERINK, T., S. RAŠKA, F. NEČESANÝ a P. KUBAL. Aplikační možnosti sazí 

Chezacarb vyráběných v Unipetrol RPA. Chemické listy [online]. 2008, č. 102, s. 

274-278 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://www.chemicke-

listy.cz/docs/full/2008_04_274-278.pdf 

[34] What is bioleaching?. In: Innovate us: Innovation and information for sustainable 

living [online]. ©2006-2011 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://www.innovateus.net/earth-matters/what-bioleaching 

[35]  HASLEGO, Ch. Basic of leaching. In: Cheresources [online]. 29.4.2011 [cit. 2012-

05-13]. Dostupné z: 

http://www.cheresources.com/invision/index.php?app=core&module=search&do=s

earch&fromMainBar=1 

[36]  VALDÉS, J., PEDROSO, I., QUATRINI, R., DODSON, R. J, TETTELIN, H., 

BLAKE, R., EISEN, J. A., HOLMES, D.S. Acidithiobacillus ferrooxidans 

metabolism: from genome sequence to industrial applications. BMC 

Genomics [online]. 2008, vol. 9, issue 1, s. 597- [cit. 2013-08-06]. DOI: 

10.1186/1471-2164-9-597. Dostupné z: http://www.biomedcentral.com/1471-

2164/9/597 

[37]  Acidobacillus ferrooxidans. In: [online]. [cit.2013-08-6].   Dostupné z: 

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Acidithiobacillus_ferrooxidans 

[38]  hydroxid amonný. In: [online][cit.2013-08-06]. Dostupné z 

http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek?prisada=E527  

[39]  kyselina dusičná. In: [online]. [cit.2013-08-06].  

http://home.tiscali.cz/chemie/kyseliny.htm 

[40]  destilovaná voda. In: [online]. [cit.2013-08-06].  http://www.destilovana-

voda.cz/o-destilovane-vode/ 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 152 

 

[41]  chlorid sodný. In: [online]. [cit.2013-05-25]. http://ireferaty.cz/303/5281/Chlorid-

sodny-NaCl 

[42]  hydroxid sodný. In: [online]. [cit.2013-05-25].  http://ecka-

databaze.doktorka.cz/protispekave-latky-regulatory-kyselosti-plnidla/hydroxid-

sodny-e-524/ 

[43] Čelisťový drtič. In: Ústav chemie materiálů [online]. 2008 [cit. 2012-03-24]. 

Dostupné z: http://www.fch.vutbr.cz/cs/fakulta/ustav-chemie-

materialu/vyzkum/pristroje-a-metody.html 

[44] Kuželový drtič. In: VŠB - TUO: Institut geologického inženýrství [online]. [cit. 

2012-03-24]. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/kamenivo.html 

[45] Kulový mlýn. In: Hornická skripta: Mlýny [online]. [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 

http://www.hornictvi.info/prirucka/up_rudy/03.htm 

[46]  DINTER, O. Úprava nerostných surovin. 2. upr. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1963. 

[47] LOSERTOVÁ, M., SKOTNICOVÁ, K. Sylaby přednášek Neželezné kovy. 

In: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [online]. ©2007 [cit. 2012-

01-30]. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/637/soubory/NzK_3Pyromet1.pdf 

[48] Pražení. In: Stránky o materiálech part I.: Metalurgie neželezných kovů [online]. 

2005 [cit. 2012-01-3]. Dostupné z: http://www.nom.wz.cz/Taveni/prazeni.htm 

[49] KWATARA, M., TAYABALLY, J., PEEK, E., SCHONEWILLE, R. Segregation 

Roasting of a Saprolitic Ore: An Experimental Investigation. In: Xstrata: process 

suppport [online]. San Diego, 2011 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: 

http://xstrataprocesssupport.com/EN/Presentations/Presentation%202011/TMS%20

2011%20Segregation%20Roast%20XPS.pdf 

[50] Etážová pec. In: Zpracování kalů: Využití odpadních kalů [online]. [cit. 2012-03-

24]. Dostupné z: http://homen.vsb.cz/hgf/546/Materialy/Bara/vyuziti.html 

[51] Fluidní pec. In: [online]. VŠB - TUO [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 

http://hgf10.vsb.cz/546/Chemproc/text_2.htm 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 153 

 

[52] Muflová pec horizontální LMH. Helago [online]. 2002 [cit. 2012-03-24]. Dostupné 

z: http://www.helago-cz.cz/set/muflova-pec-horizontalni-lmh/ 

[53] Sodiumcarbonate. The Columbia encyclopedia [online]. 6th ed. 2011 [cit. 2012-01-

12]. Dostupné z: http://www.encyclopedia.com/topic/sodium_carbonate.aspx#1 

[54] KUŠNIEROVÁ, M., FEČKO, P. Minerálne biotechnológie I v ťažbe a úprave 

sulfidických ložísk. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001, 143 s. 

ISBN 80-248-0023-3(brož.). 

[55]  FEČKO, Peter et al. Environmentální biotechnologie. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, 2004, 180 s. ISBN 80-248-0700-9 (brož.). 

[56] ŠTĚRBOVÁ, G. Bakteriální loužení a jeho využití při získávání kovů. Ostrava: 

VŠB-TUO, 2003, 48 s. (brož.). 

[57] ZHANG, Long, Yi CHENG, Xiyuan XIAO, Fengkai PAN a Kaiqi JIANG. Effects 

of pH, pulp density and particle size on solubilization of metals from a Pb/Zn 

smelting slag using indigenous moderate thermophilic bacteria. Hydrometallurgy. 

July 2010, roč. 104, č. 1, s. 25-31. 

[58] KRIŠTOFOVÁ, D., ŠTĚRBOVÁ, G. Biologické loužení metalurgických odpadů. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, FMMI, katedra neželezných kovů In: Metal 

2003 [online]. Hradec nad Moravicí, 20.-22.5.2003, s. 8 [cit. 2012-03-19]. 

Dostupné z: http://www.metal2011.com/data/metal2003/sbornik/papers/159.pdf 

[59] MARŠÁLEK, J. Thiobacillus ferrooxidans a jeho kultivace v procesu biologického 

loužení rud. Praha: SNTL, 1979, 144 s.(brož.).  

[60] CROZIER, Ronald D. Flotation: theory, reagents, and ore testing. 1st ed. New 

York: Pergamon, 1992, xviii, 343 p. ISBN 00-804-1864-3. 

[61] KMET´, S. Flotácia. Vysoká škola technická v Košicích, Banická fakulta, Alfa 

Bratislava, 1983. 389 s. ISBN II-178924-6343/83. 

[62] KMEŤ, S. Flotácia. Vydavatel´stvo Alfa, Bratislava, 1992. 289 s. ISBN 80-05-

00971-2. 

[63]  FEČKO, P. Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů. VŠB-TU Ostrava, 

2001. 150 s. ISBN 80-7078-921-2. 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 154 

 

[64] KAŠPÁRKOVÁ, A. Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlí. Ostrava, 2010. 75s. 

Dizertační práce. VŠB-TUO. 

[65] KURAŠ, M. Odpadové hospodářství. 1. vydání, Chrudim: Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. o., 2008, ISBN 978-80-86832-34-0 

[66] Flotácia. In Úpravnictvo. Košice: Technicka univerzita v Košiciach, 2005 [cit. 

2012-3-25]. Dostupný z http://web.tuke.sk/hf-knkaso/slovak/Utext/ 

UPR/7_flotacia.pdf 

[67]  Schéma pěnové flotace. Flotace [online]. VŠCHT [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/flotace.html 

[68] Hlavní výrobní zařízení [online]. [cit. 2013-07-10]. Dostupné z: 

http://www.ild.cz/reference/kovohuty-krompachy-as/hlavni-vyrobni-zarizeni.htm 

[69]  Umelé kamenivo. Kovohuty, a.s.: Výrobný program [online]. 2004 [cit. 2012-03-

24]. Dostupné z: http://www.kovohuty.sk/Sk/umele-kamenivo.html 

[70]  GREENWOOD, N. N., EARNSHAW A. Chemie prvků. Přel. F. JURSÍK. Praha: 

Informatorium, 1993, 1635 s. ISBN 80-85427-38-9. 

[71]   GÁŽO, J., KOHOUT, J., SERÁTOR, M., ŠRAMKO, T., ZIKMUND, 

M. Všeobecná a anorganická chémia. 3. vydanie. Bratislava: Alfa, 1981, 804 s. 

[72] HERINK, T., RAŠKA, S., NEČESANÝ, F., KUBAL, P. Aplikační možnosti sazí 

Chezacarb vyráběných v Unipetrol RPA. Chemické listy [online]. 2008, č. 102, s. 

274-278 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://www.chemicke-

listy.cz/docs/full/2008_04_274-278.pdf 

[73] Sodium Sulfide. In:  Chemical land 21 [online]. 2002-2010 [cit. 2012-02-12]. 

Dostupné z: 

http://www.chemicalland21.com/industrialchem/inorganic/sodium%20sulfide.htm 

[74] Sodium sulfide. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-02-18]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_sulfide?oldid=438798817 

[75]  Sulfid sodný. In: [online]. [cit. 2012-03-03]. Dostupné z: http://www.lach-

ner.com/sulfid-sodny-hydrat-c-1000-gr/d-71297/ 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 155 

 

[76] Sodiumcarbonate. In: The Columbia encyclopedia [online]. 6th ed. 2011 [cit. 2012-

01-12]. Dostupné z: http://www.encyclopedia.com/topic/sodium_carbonate.aspx#1 

[77] KIZLINK, Juraj. Technologie chemických látek a jejich použití. 4. přepracované a 

doplněné vydání. Brno: Vutium, 2011. ISBN 978-80-214-4046-3. 

[78]  Laboratoře a metody: Laboratoř plamenové atomové absorpční spektrometrie 

(FAAS) [online]. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 20. 12. 2007 

[cit. 2012-04-8]. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/lgu/labi01.html 

[79]  Krofta, J., et al. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie II: ATOMOVÁ 

ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE [online]. Praha: VŠCHT, 1997, 19 s. [cit. 2012-

03-25]. Dostupné z: http://www.vscht.cz/anl/lach2/AAS.pdf  

[80]  LOSERTOVÁ, Monika. Výukové texty pro předmět Neželezné kovy: Výroba a 

vlastnosti vybraných nž kovů a slitin [online]. VŠB-TUO: FMMI, 2004-2009 [cit. 

2012-04-18]. Dostupné z: 

http://katedry.fmmi.vsb.cz/637/soubory/VyrobaNzkovu2.pdf 

[81] polymetalické konkrece. In: [online]. [cit. 2012-08-20] Dostupné z:  

http://www.mingeo.wz.cz/images/geologie/konkreceSkupinka.jpg 

[82] měděný důl. In: [online]. [cit. 2012-08-20] Dostupné z:  

http://davidcernoch.hostuju.cz/2010/Album_2010/2010_07_03%20-

%2025%20Norsko/Norsko/slides/010.jpg 

[83] šachtová pec. In: [online]. [cit. 2012-08-20] Dostupné z:   

http://www.zschemie.euweb.cz/zelezo/vysoka_pec.jpg 

[84]    Závislost změny zrnitosti r a specifického povrchu S od času mletí t.  In: [online]. 

[cit. 2012-08-20] Dostupné z:  

http://hgf10.vsb.cz/546/Chemproc/obrazky/zrnitost.jpg 

[85] hydroxid sodný. In: [online]. [cit. 2012-08-20] Dostupné z:  

http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/obrazky/naoh.jpg 

[86] chezacarb. In: [online]. [cit. 2012-08-20] Dostupné z:   

http://userimg1.09635.com/before2009-3-30/2008116688401.jpg 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 156 

 

[87] pine oil. In: [online]. [cit. 2012-08-20] Dostupné z:   

http://www.tradekeyindia.com/Pimages/50871Pine%20Oil.jpg 

[88] ethylxantogenan sodný. In: [online]. [cit. 2012-08-20] Dostupné z:   

http://hgf10.vsb.cz/546/Flotace/Obrazky/ethylxantogenan_sodny.jpg 

[89] Silvermanovo médium k9. In: [online]. [cit. 2012-08-20] Dostupné z:  

http://2009.igem.org/Team:Tokyo_Tech/Iron-oxidizing_bacteria  

[90]  ABRAMOV, A. A., LEONOV, S. B., SOROKIN, M. M. Chimia flotacionnych 

sistem. Moskva: Nedra, 1982, 312 s. 

[91]  ABRAMOV, A. A. Flotacionnye metody obogaščenia. Moskva: Nedra, 1984, 383 

s. 

 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 157 

 

Seznam vlastních publikací 

FEČKO, P., HLAVATÁ, M., PODEŠVOVÁ, M., MUCHA, N., KIRALY, A. New 

flotation agents on a slurry sample from Darkov Mine  [Zastosowanie nowych 

odczynników flotacyjnych do flotacji mułów wȩglowych z kopa lni Darkov]. (2011) 

Inzynieria Mineralna, 12 (1), pp. 27-38. 

FEČKO, P., VALEŠ, J., PERTILE, E., PODEŠVOVÁ, M., IŠEK, J., KUSÝ, J., 

BABIČ, K., KOVAL´, L., PJURA, L., PHAM DUC, T. Application of pyrolytic brown-

coal tars in the flotation of black coal. (2011) 28th Annual International Pittsburgh Coal 

Conference 2011, PCC 2011, 4, pp. 2796-2806. 

FEČKO, P., GUZIUREK, M., PERTILE, E., KUČEROVÁ, R., PODEŠVOVÁ, M., 

VALEŠ, J., TORA, B. Utilization of high-sulfur coal – Preparation of a flotation agent 

trough pyrolysis [Wykorzystanie wȩgla o wysokiej zawartości siarki – Pzygotowanie 

czynnika flotacyjnego za pomocą pirolizy]. (2011) Inzynieria Mineralna, 12 (2), pp. 33-46. 

PODEŠVOVÁ, M., IŠEK, J.,  SCHMIDTOVÁ, E. The use of crop residues from 

agricultural primary production to remove heavy metals from aqueous solutions. 

In: Aplikace biologických metod úpravy nerostných surovin při výrobě alternativních paliv 

z méně hodnotného uhlí, biomateriálů a bioodpadů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU 

Ostrava, 2010, 51 - 68. 

PODEŠVOVÁ, M., PERTILE, E., FEČKO, P. Využití rostlinných zbytků ze 

zemědělské prvovýroby k odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků. In: XIX. vedecké 

sympózium s medzinárodnou účasťou. Košice: SAV, 2010, 183 - 186. ISBN 978-80-

970034-2-5. 

FEČKO, P., HLAVATÁ, M., KIRÁLY, A., KOVAL´, L., PODEŠVOVÁ, M. 

Optimalizace zahuštění flotačního rmutu ve flotaci černého uhlí z Dolu Darkov při aplikací 

pyrolýzních olejů. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej 

Európy, XX. vedecké sympózium. Bánská Bystrica: Slovenská banícka spoločnosť, 2011, 

110 - 114. ISBN 978-80-970034-3-2. 

FEČKO, P., LIU, Q., PODEŠVOVÁ, M., ZECHNER, V., TORA, B. Problematika 

komunálního odpadu ve městě Ostrava. In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch 



Monika Podešvová: Možnosti získávání mědi z měděných strusek z Kovohutí 

Krompachy 

Ostrava 2013 158 

 

Slovenska a strednej Európy, XX. vedecké sympózium. Bánská Bystrica: Slovenská banícka 

spoločnosť, 2011, 92 - 97. ISBN 978-80-970034-3-2. 

FEČKO, P., VALEŠ, J., PERTILE, E., PODEŠVOVÁ, M., IŠEK, J., BABIČ, K., 

KOVAL´, L., PJURA, L., PHAM DUC, T., KUSÝ, J. Aplikace pyrolýznich 

hnědouhelných dehtů ve flotaci černého uhlí. In: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady 

primárních surovinových zdrojů: workshop, 1.4.2011, VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-

Technická univerzita Ostrava, 2011, 5 - 12. ISBN 9788024824079. 

FEČKO, P., PODEŠVOVÁ, M., KUČEROVÁ, R., IŠEK, J. Pyrolýzní oleje jako 

sběrače ve flotaci uhlí. In: Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia. Bratislava: 

ELSEWA, 2011, 104 - 108. ISBN 978-80-89385-13-3. 

PSOTNÁ, S., BARABÁŠOVÁ, T., SCHMIDTOVÁ, E., PODEŠVOVÁ, M. Aplikace 

pyrolýzních olejů ve flotaci uhlí. Hornická Příbram ve vědě a technice. Sympozium, 2012. 

Dostupné z: http://slon.diamo.cz/hpvt/2012/ 

 

 

 

 


