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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá rozdělením strusek a jejich využitím. Dále 

pak popisem vlastností a výskytu mědi, těžbou v České republice ale i ve světě. 

Další kapitola je věnována teorii bakteriálního loužení, což zahrnuje také 

charakteristiku druhu bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a faktory, které 

ovlivňují jejich životní pochody. Experimentální část je zaměřená na bakteriální 

loužení měděné strusky v různých časových intervalech. Účelem bylo zjistit, ve 

kterém časovém intervalu loužení byla výtěžnost mědi nejvyšší. 

 

Klíčová slova: měděná struska, měď, bakteriální loužení, Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

 

 

Summary 

This master thesis deals with the distribution of slags and their use. 

Furthermore thedescription of the properties and occurrence of copper mining in 

the CzechRepublic but also abroad. Another chapter is devoted to the theory of 

bacterialleaching, which also includes the characteristic species of bacteria 

Acidithiobacillus ferrooxidans and factors that affect their life processes. The 

experimental part is focused on bacterial leaching of copper slag at different 

timeintervals. The purpose was to determine the time interval in which 

the leaching of copper was the highest yield. 
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1. Úvod a význam řešeného problému 

Nerostné suroviny jsou i v dnešní době základní složkou materiální výroby. 

Jejich potřebu ovlivňují změny, které probíhají v rozvojových zemích, ale také stále 

větší nároky na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.  Úroveň 

těžby a kvalita využívání nerostných i druhotných surovin je podmíněna stupněm 

ekonomického a technologického rozvoje společnosti konkrétního státu. [3] 

Při získáváni nerostných surovin je důležité umístění ložiska. Po světě je 

nerovnoměrné rozmístění ložisek nerostných surovin. V České republice jsou 

zásoby ušlechtilých kovů do značné míry vyčerpány, proto se získávají pouze 

importem a zpracováním druhotných surovin. [3] 

Průmyslové využívání biohydrometalurgie v moderní době, začalo 

bakteriálním loužením mědi z podřadného těženého materiálu. Tento postup, ale 

byl úspěšně používán už od 50. let minulého století. V posledních letech je 

bioloužení nenákladným procesem získávání mědi z hornin, které nemohou být 

ekonomicky zpracovány jinou metodou. Při procesu bakteriálního loužení mědi 

v současnosti napomáhají podpůrné mikroorganismy. [3] 

Cílem této diplomové práce je získat ze vzorku odpadní Cu-strusky 

maximální množství mědi a to za pomocí bakteriálního loužení. K tomuto účelu 

byla využita bakteriální kultura Acidithiobacillus ferrooxidans. 
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2. Popis teorie vzniku Cu strusek 

Měděné strusky vznikají jako vedlejší produkt při pyrometalurgickém 

zpracování mědi. Pyrometalurgicky zpracované koncentráty a rudy obsahují 

nejenom užitkové minerály, ale také doprovodné nečistoty, hlušinu a jalovinu. 

A tyto složky musí být při žárových metodách zhutňování a odděleny od 

redukovaných kovů. Děje se tak převedením nežádoucích látek do strusky. Takto 

vzniklá struska je považována za nebezpečný odpad, protože obsahuje kromě 

doprovodných sloučenin, jako jsou SiO2, CaO, FeO, Al2O3 také  těžké kovy.[1, 30] 

 Na vzniku strusky je závislé celé hutnické tavení, proto je volba správného 

složení nezbytná k hladkému průběhu procesu. V agregátech a pecích struska 

vytváří lehčí tekutou fázi, která je nad těžší kovovou lázní a zakrývá ji. Struska 

reguluje tepelný převod z plynné atmosféry do roztaveného kovu. Tím zajišťuje 

vznik přirozené ochranné vrstvy, která znesnadňuje rozpouštění plynů 

v roztaveném kovu. V mnoha případech je objem strusky mnohem větší než 

objem kovu, proto struska a její vlastnosti ovlivňují tepelný režim pece 

a technologické pochody. [1] 

Struska je oxidická slitina kovových a nekovových prvků, které vzájemně 

tvoří chemické roztoky a sloučeniny. Dále strusky obsahují malé množství plynů, 

sulfidů kovů a kovů. Ve výjimečných případech můžou být struskami i halogenidy 

nebo jiné sloučeniny kovů a nekovů. Jde o složitý polykomponentní systém, který 

se skládá u kovohutnických strusek z SiO2, CaO, FeO. Zbytek tvoří Al2O3, Fe3O4, 

MgO, BaO, PbO, ZnO. [1] 

 Úkolem strusek, které vznikají rafinací surového kovu, je jejich rafinační 

působení. To je spojeno s redukcí nebo dezoxidací nežádoucích příměsí a jejich 

přechodem do strusky. Struska by měla obsahovat co nejméně zhutňovaného 

kovu. Stane-li se, že je v rafinačních struskách kov obsažen ve větší míře (až 

10%), struska se vrací do vsázky některé technologické fáze metalurgického 

procesu jako repetiční materiál. [1] 
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2.1. Rozdělení strusek  

Strusky lze rozdělit podle chemického složení a podle charakteru strusky. 

Podle složení dělíme: 

 silikátové, 

 fosfátové, 

 na bázi oxidů kovů. 

Nejčastěji se vyskytují kovohutnické silikátové strusky. Ty se vyznačují 

vysokým obsahem SiO2. Fosfátové strusky obsahují především P2O5 a strusky na 

bázi oxidů kovů tvoří směsi různých oxidů kovů. [1] 

Podle charakteru dělíme: 

 bazické – zásadité, 

 kyselé, 

 neutrální. 

Bazické strusky jsou ty, v nichž převládá CaO, MgO, FeO. U kyselých 

převládá SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Neutrální strusky mají v rovnováze obsah 

zásaditých a kyselých oxidů. [1] 

2.2. Fyzikální vlastnosti strusek 

Tato kapitola pojednává o teplotě tání strusek, měrné hmotnosti strusek, 

povrchovém napětí strusek, elektrické vodivosti strusek a viskozitě struskových 

tavenin. 

2.2.1. Teplota tání strusek 

 U strusek je teplota tání základní, a z technologického hlediska 

nejdůležitější fyzikální vlastností. Silikátové, ale i jiné strusky nemají teplotu tavení 

stanovenou jako jedinou teplotu, taví se v intervalu teplot. Mezi počátečním 

měknutím a úplným roztavením strusek je většinou velký rozdíl teplot. Interval 

teplot, ve kterém dochází k natavování strusek, je závislý na počtu a objemu 

struskotvorných přísad. [1] V tabulce 1 jsou napsány teploty tavení čistých oxidů. 
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Tabulka 1: Teploty tavení čistých oxidů. [1] 

Čistý 
oxid 

Teplota tání 
°C 

FeO 1369 

SiO2 1723 

Al2O3 2020 

CaO 2570 

MgO 2800 

2.2.2. Měrná hmotnost strusek 

Měrná hmotnost je jednou z důležitých vlastností, jelikož pouze dostatečný 

rozdíl mezi hmotností kamínku, strusky a kovu umožní dokonalé vzájemné 

odmísení a oddělení produktů. Měrné hmotnosti kovohutnických strusek jsou 

v rozmezí 2,8 - 3,8 g. cm-3 i výše. [1] 

Výpočtem nelze přesně stanovit měrnou hmotnost polykomponentních 

strusek, je nutno jí změřit. Je známo, že zvyšování obsahu SiO2 a přítomnost 

MgO, CaO a Al2O3 snižuje měrnou hmotnost strusek. Naopak přítomnost oxidů 

železa, ZnO, sloučeniny těžkých kovů (např. PbO, PbS, Pb jako silikát, atd.) 

zvyšují měrnou hmotnost. [1] 

2.2.3. Povrchové napětí strusek 

 Povrchové napětí je významný ukazatel z hlediska jevů, které probíhají na 

mezifázovém rozhraní kov - struska, pevná fáze - struska, kamínek - struska. Tyto 

jevy jsou smáčení pevné i tekuté pecní vsázky, její krytí, adheze, oddělování kovů 

od strusky, disperze tekutého kovu nebo kamínku ve strusce apod. Při teplotách 

1300°C jsou hodnoty povrchového napětí v kovohutnických struskách nejčastěji 

v intervalu 0,38 - 0,52 N.m-1. Obsah magnetitu a SiO2 snižuje povrchové napětí, 

naopak obsah CaO, MgO a FeO povrchové napětí strusky zvyšuje. [1] 
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2.2.4. Elektrická vodivost strusek 

Elektrická vodivost je důležitá vlastnost během studia struktury struskových 

tavenin. Z technologického hlediska je velmi významná při stanovení proudových 

poměrů v elektrických tavících pecích. [1] 

2.2.5. Viskozita struskových tavenin 

Viskozita částečně ovlivňuje oddělování kamínku, kovu nebo mísně od 

strusky a tím i ztráty kovů ve struskách. Viskozita závisí na teplotě a chemickém 

složení. Z hlediska chemického složení závisí viskozita na velikosti a pohybu 

aniontů. S nárůstem koncentrace a rozměrů výše uvedených aniontů roste 

i hodnota viskozity. V mnoha případech kationty ovlivňují stabilitu aniontových 

komplexů, snižují viskozitu strusek. Interval hodnot viskozity se u kovohutnických 

strusek pohybuje od 0,05 do 8,0 Pa.s, v závislosti na teplotě a složení strusek. 

Snižování viskozity strusek zapříčiňují oxidy CaO, MgO a Na2O, oxidy SiO2 

a Al2O3 viskozitu zvyšují. [1] 

2.2.6. Ztráty kovů ve struskách 

V této kapitole jsou popsány druhy ztrát kovů ve struskách. Dělí se na 

chemické ztráty, fyzikálně – chemické ztráty a fyzikálně – mechanické ztráty. 

2.2.6.1. Chemické ztráty 

V měděných struskách se malé množství mědi nachází ve formě Cu2O. 

Jedná se o množství, které nezreagovalo s FeS na Cu2O. Tyto ztráty jsou velmi 

nízké, téměř zanedbatelné. [1] 

2.2.6.2. Fyzikálně- chemické ztráty 

Je to množství kovů, které je např. rozpuštěno ve strusce ve formě sulfidů 

Cu2O. Takový druh ztráty je závislý na složení strusky a na její teplotě. Čím větší 

je obsah mědi, tím více je mědi ve strusce. Tyto ztráty jsou v hodnotách od 0,1 do 

0,2% kovu. [1] 
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2.2.6.3. Fyzikálně- mechanické ztráty 

Jedná se o mechanicky stržené kapičky kamínku nebo kovu ve strusce. 

Tento jev bývá způsoben vyšší viskozitou strusky, krátkým časem odstavení 

produktu tavení, malými rozdíly v jejích měrné hmotnosti. Takové ztráty bývají 

nejčastěji nejvyšší i několik procent kovu. Pro odstranění těchto nežádoucích ztrát 

je nutno zvolit složení strusky tak, aby vzniklo co neméně strusky a aby se její 

měrná hmotnost co nejvíce lišila od dalších produktů tavení - kamínku, míšně. [1] 

Chemické i fyzikálně - chemické ztráty kovů se mohou souhrnně nazývat 

elektrochemické ztráty kovů ve struskách a patří mezi ně ztráty, které jsou 

v souladu s iontovou teorií v rozpuštěném stavu v obou případech ve formě iontů. 

[1] 

2.3. Využití měděné strusky 

Od počátku průmyslové éry byly strusky, vyráběné pyrometalurgickým 

způsobem považovány za odpad. Při výrobě tuny mědi vniká přibližně 2,2 až 3 

tuny měděné strusky, která vzniká jako vedlejší produkt. Ve Spojených státech 

vzniká asi 4 milióny tun strusky za rok, a v Japonsku, to je přibližně 2 miliony tun 

za rok.  Současné možnosti nakládání s touto struskou je recyklace, obnova kovu 

a skládkování. Ukládání na kontrolované skládky, ale není nejlepší volbou, protože 

to negativně působí na životní prostředí a je to neekonomické. [13, 29] 

Měděné strusky mají řadu příznivých mechanických vlastností, jako je 

odolnost proti otěru a stálost. Přes to, že obsahují málo CaO, lze je požívat jako 

přísadu do cementu nebo lze struskou úplně nahradit portlandský cement nebo 

beton. Takovéto využívání eliminuje náklady na likvidaci a snižuje investice na 

výrobu klasického betonu. [13] 

2.3.1. Brusné nástroje 

Měděné strusky lze využít jako složky keramických pojiv. Některé vlastnosti 

jako je schopnost odolat zátěži nebo stejné geometrické vlastnosti jsou 

srovnatelné s tradičním materiálem. Bylo zjištěno, že zavedením strusky místo frity 
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do pojiva vede ke zlepšení mechanických vlastností keramických brusných 

nástrojů. [13] 

Při výrobě brusného kotouče nebyl použit běžný materiál, ale měděná 

struska. Servisní vlastnosti těchto kotoučů vykazovaly dobrou mez pevnosti, dobré 

řezné vlastnosti a vysokou životnost pracovní plochy. Proto může být struska 

použita na výrobu brusných materiálů na obrábění kovů, neželezných kovů, dřeva 

nebo plastů. [13] 

2.3.2. Chodníky 

Struska byla použita jako přísada do horké asfaltové směsi při výzkumu ve 

Washingtonu, v Kalifornii a také v Gruzii. Důvodem těchto pokusů bylo zlepšení 

stability asfaltových směsí. Není jednoznačné, jestli je výroba asfaltových směsí 

konvenčním způsobem lepší než zkoumaná metoda. [13] 

2.3.3. Beton 

Americký institut betonu použil měděné strusky z Brazílie, jako přísadu do 

stavebních materiálů. Zjistili, že charakteristika materiálu byla ekvivalentní k 

tradičním. Takže struska může být potenciální alternativou k přísadám 

používaných do betonů a malt. Při dalším výzkumu byla struska náhradou 

portlandského cementu při výrobě zátěžových betonových výplní. Bylo zjištěno, že 

zvyšuje pevnost v betonové směsi. [13] 

2.3.4. Řezné nástroje a dlaždice 

Měděná struska byla použita jako plnivo pro brusné a řezné kotouče místo 

konvenčně užívaných tmelu. Struska byla přidána do směsi brusného prášku. 

Výsledná kola byla použita pro řezání ocelové tyče o průměru 60 mm. Tento řezný 

kotouč vykazoval lepší vlastnosti než běžné vyráběné kotouče. [13] 

Při výrobě neglazované dlažby byla použita Íránská měděná struska. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při přídavku 40 hmotnostních % měděné 

strusky do  hlíny a písku. Takto připravené dlaždice měly v porovnání s tradičně 

vyráběnými dlaždicemi pevnost v ohybu 57 MN/m2, absorpci 2 % a celkově byli 

odolnější proti minerálním kyselinám. [13, 14] 
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3. Měď 

Třetí kapitola popisuje historii mědi, výskyt a rozšíření mědi na Zemi, 

přípravu a použití mědi, vlastnosti a využití mědi, významné sloučeniny mědi, 

těžbu mědi v České republice a těžbu mědi ve světě. 

3.1. Historie mědi 

Latinský název mědi a její symbol je svázán s místem jeho výskytu. Je 

odvozován od názvu ostrova Cypru, aes cyprum, kde poprvé Římané získali 

kovovou měď. Později z tohoto označení vznikl dnešní název cuprum. Měď je pro 

své dřívější použití nazývána mincovním kovem. Je to nepochybně jeden 

z prvních kovů, které člověk ve své historii poznal. [2] 

V přírodě se vyskytuje v ryzí formě a z toho důvodu byla pravděpodobně 

užívána jako primitivní platidlo již dávno před zavedením zlatých mincí v Egyptě. 

Jsou rozličné názory na to, kdy byla měď poprvé použita člověkem. Všeobecně se 

však soudí, že by to mohlo být kolem roku 5000 př. Kr. Na Středním východě se 

vyráběla přibližně 3500 př. Kr. redukcí rud dřevěným uhlím. V Indii, Mezopotámii 

a Řecku byla kolem roku 3000 př. Kr. objevena schopnost tvořit tvrdé bronzy. 

Tímto objevem začíná „doba bronzová“ a od této doby je měď jeden 

z nejvýznamnějších kovů, který slouží lidstvu. [2] Na obrázku 1 je fotografie 

nepravidelných plechů ryzí mědi vypreparované z horniny. 

 

Obrázek 1: Nepravidelné plechy ryzí mědi vypreparované z horniny. [10] 
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Od roku 1940 je ve vyspělejších zemích světa měď považována za nejlepší 

materiál pro technické zařízení budov. V evropských průmyslových krajinách se při 

výstavbě nových objektů používá 50 - 90% mědi. Před druhou světovou válkou se 

v maďarsku začalo využívat měděných trubek při instalacích technických zařízení 

budov. Během druhé světové války sehrála měď důležitou roli. V moři tehdy bylo 

mnoho německých magnetických min, které explodovaly okamžitě po dotyku s 

trupem lodi. Spojenci vymysleli velice účinné opatření. K lodnímu trupu připevnili 

měděné pásy, kterými procházel elektrický proud, ten neutralizoval magnetické 

pole lodě. Měď byla bohužel po válce vyhlášena strategický materiál, a proto se 

pro účely technických zařízení budov mohla použít jen ve výjimečných případech. 

[4] 

Měděné potrubí odolává nejen běžným účinkům vnějšího prostředí, ale také 

účinkům dopravovaných médií. Tato dobrá vlastnost umožňuje používání 

měděných trubek v širokém rozsahu u rozvodů studené a teplé užitkové vody, 

ústředního vytápění, v chladírenství, k přepravě technických a zdravotnických 

plynů. [4] 

 Bez mědi se neobejdou průmyslová odvětví, u kterých bychom to nečekali 

např. hodinářství (zde se od počátku nejvíce používala mosaz), výroba piva 

a whisky. Výborná vodivost vedla k tomu, že se měď začala používat v 

elektrických obvodech přístrojů všeho druhu, od běžných spotřebičů až po 

zařízení určená k letu do kosmu. Tento bezpochyby důležitý kov, provází lidskou 

civilizaci již více než osm tisíc let, a má své nezastupitelné místo i v novém 

tisíciletí. [4] 

3.2. Výskyt a rozšíření mědi na Zemi 

Nejčastěji se měď vyskytuje ve formě sulfidů, oxidů a uhličitanů. Hlavními 

rudami jsou chalkopyrit CuFeS2, ten představuje 50% veškerých rud s obsahem 

mědi. Dalšími jsou chalkozín Cu2S, kuprit Cu2O a malachit Cu2CO3(OH)2. Značná 

část měděných rud se nachází v různých místech Severní a Jižní Ameriky, Afriky 

a Rusku. Vysoce čistá forma přírodního kovu se vyskytuje v okolí Velkého jezera. 
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Největší podíl současně produkované mědi však pochází z méně hodnotných rud 

s obsahem kolem 1% Cu. [2] 

3.3. Příprava a použití mědi  

Výroba mědi se provádí dvěma způsoby: pyrometalurgicky ze sulfidických 

rud s vysokým obsahem mědi a hydrometalurgicky z chudých rud. Nejčastěji se 

rafinovaná měď vyrábí z primárních a sekundárních surovin. Jako primární 

suroviny se používají oxidické měďnaté rudy jako chalkopyrit, chalkozín, covellín, 

bornit, tetraedrit, kuprit, malachit, azurit. [3, 6]  

Pyrometalurgickým způsobem se rudný koncentrát, který obsahuje sulfidy 

železa, sulfid měďný a křemičitany taví při teplotách 1300°C s přídavkem oxidu 

vápenatého. Vzniká nemísitelná směs tavenin FeO - CaO - SiO2 (oxidové) a Fe - 

Cu - S (sulfidické). Tato sulfidická fáze je slitina Cu2S a FeS a nazývá se měděný 

kamínek. [6] 

Měděný roztavený kamínek je převáděn do konvektoru. V konvektoru 

probíhá proces oxidační rafinace, kde se oxidují méně ušlechtilé složky před 

ušlechtilejší mědí. Přidává se křemenný písek, který při foukání vzduchu vyvolává 

tyto reakce: [6] 

    FeS + 3 O2           FeO + 2 SO2 

    FeO + SiO2                            FeSiO3  

Dále pak probíhá reakce při teplotách nad 1250°C 

    Cu2S +  O2           Cu + SO2 

Oxidační rafinaci mědi lze vyjádřit sumární reakcí: [6] 

               Cu- Fe- S (l) + O2 + SiO2              Cu (l) + FeO- SiO2 (l) + SO2 

 Oxidy FeO a SiO2 mají nižší hustotu a v důsledku toho vyplouvají na povrch 

kovové taveniny. A proto, že jsou nerozpustné, odstraňují se jako konvertovaná 

struska. Surová měď se dále upravuje rafinací, jelikož obsahuje rozpuštěný kyslík 

a další složky. 
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 Hydrometalurgický způsob vyžaduje loužení měděné rudy zředěnou 

kyselinou sírovou. Měď se z výluhu získává cementací nebo elektrolyticky: 

     CuSO4 + Fe               Cu + FeSO4 

Výroba mědi tímto způsobem vyžaduje úpravu elektrolytickou rafinací. [6] 

 Zhruba jedna třetina surové mědi pochází z měděného šrotu. Roční výroba 

je okolo 8 miliónů tun. Největšími světovými výrobci mědi jsou USA, bývalé SSSR, 

Chile, Kanada, Zambie a Zaire. Hlavní použití mědi je při výrobě elektrických 

vodičů, z části slouží jako přísada do mincovních slitin, běžných bronzů, mosazi 

a speciálních slitin, jako třeba Monelova slitina. [2] 

3.4.  Vlastnosti a využití mědi 

Tato kapitola pojednává o fyzikálních vlastnostech mědi, chemických 

vlastnostech mědi, dále je zde popsána mosaz a bronz. 

3.4.1. Fyzikální vlastnosti mědi 

V tabulce 2 jsou uvedeny fyzikální vlastnosti mědi. 

Tabulka 2: Fyzikální vlastnosti mědi. [25] 

Vlastnost Hodnota 

Hustota 8,93 g/cm
3
 

Tepelná vodivost při 20°C 293 - 364 W/mK 

Součinitel roztažnosti 0,017 mm/m.K 

Teplota tání 1083
o
C 

Teplota varu 2562
o
C 

Měrná tepelná kapacita při 25°C 384,5 J.K
-1

.kg
-1

 (0,384 kJ/mol) 

Měrný elektrický odpor při 20°C 16,78 nΩ·m 

Slučovací teplo 337 kJ/mol 
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3.4.2. Chemické vlastnosti mědi 

Tato kapitola pojednává o chemických vlastnostech mědi, které jsou 

popsány v tabulce 3. 

Tabulka 3: Chemické vlastnosti mědi. [26] 

Vlastnost Hodnota 

Chemická značka Cu (lat. Cuprum) 

Atomové číslo 29 

Relativní atomová hmotnost 63,546 amu 

Elektronová konfigurace [Ar] 3d
10

 4s
1
 

Skupenství Pevné 

Elektronegativita (Pauling) 1,9 

Atomový poloměr 1,28 Å (128 pm) 

Oxidační čísla Cu
0
, Cu

1+
, Cu

2+
, Cu

3+
, Cu

4+
 

Řadí se mezi přechodné prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře a patří do I. B skupiny. 

 

Podle vzhledu se Cu řadí mezi barevné kovy. Měď je velmi dobře kujný, 

tažný a měkký kov načervenalého zbarvení. Vykazuje vysokou tepelnou 

a elektrickou vodivost. Důležitá vlastnost je odolnost proti korozi v čistém i vlhkém 

vzduchu. Snadno se leští a spojuje pájením, je žáruvzdorná a používá se ke 

galvanickému pokovování.  Elektrická vodivost je vysoká, vyšší má pouze stříbro. 

Po okysličení se měď potahuje vrstvou Cu2O červené barvy nebo tmavším CuO. 

Vzdušný oxid uhličitý vytváří na mědi povlak (patinu) nerozpuštěného zásaditého 

uhličitanu měďnatého CuCO3.Cu(OH)2. Složení vznikající patiny se působením 

atmosférických podmínek mění. Postupem času se barva povrchu mění podle 

prostředí od tmavočervené přes hnědou až po zelenou. Patina se nesprávně 

nazývá měděnka, protože pravá měděnka vzniká pouze chemickou reakcí 

kyseliny octové s měděným materiálem. [6, 11] 

V praxi se měď používá v čisté formě na výrobu drátů v elektrotechnice, na 

výrobu plechů nebo se ve velké míře může použít ve slitinách. Tvářené bronzy 

a mosazi se užívají na umělecké prvky a kování. Slitiny jsou ve stavebnictví 

využívané hlavně pro svou odolnost proti korozi. [6, 11] 
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3.4.3. Mosaz 

Mosaz je slitina mědi a zinku s malým množstvím dalších kovů. Nově 

výrobky jsou zlatavé barvy, časem ale tmavnou, tmavnutí lze odstranit čištěním. 

Mosazi s obsahem Cu nad 63% se zpracovávají tvářením za studena i za tepla, 

s menším obsahem Cu se lépe hodí pro zpracování litím. Z lité mosazi se vyrábí 

stavební kování, plynové a vodovodní armatury. Dráty z mosazi se užívají jako 

tvrdá pájka. Slitina s obsahem nad 70% se nazývá tombak a také patří do skupiny 

mosazí. [11] 

3.4.4. Bronz 

Slitina Cu a Sn se nazývá bronz (pravý bronz), dále pak může obsahovat 

malé příměsi jiných kovů. Bronzové slitiny se zpracovávají litím, ale při malém 

obsahu cínu lze zpracovávat i tvářením. Pravý bronz mění svou barvu podle 

obsahu cínu od červené přes žlutou až bílou. Časem se na povrchu vytváří patina 

různého zbarvení. Pokud je cín zcela nebo částečně nahrazen jiným kovem kromě 

zinku, získává bronz název podle přídavného kovu, např. olověný bronz, hliníkový 

bronz. [11] 

3.5. Významné sloučeniny mědi 

Odvozením od CuII vznikají nejstabilnější sloučeniny, které jsou zároveň 

nejpoužívanější. 

3.5.1. Chalkogenidy mědi 

 Cu2O - oxid měďný je nerozpustný ve vodě, rozpouští se v 

halogenovodíkových kyselinách, při rozpouštění v kyslíkatých kyselinách 

disproporcionuje. Je zásadité povahy a používá se k zabarvení skla na 

červeno. 

 CuO - oxid měďnatý je ve vodě nerozpustná černá látka, která je snadno 

redukovatelná na kovovou měď. Při termickém rozkladu oxidu měďnatého 

vzniká oxid měďný. Sklo zabarvuje do modrozelené barvy. 

 Cu(OH)2 - hydroxid měďnatý se v roztoku amoniaku rozpouští za vzniku 

Schweizerova činidla, což je hydroxid tetraaminměďnatý [Cu(NH3)4](OH)2. 
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V tomto činidle se v technické praxi rozpouští celulóza při výrobě umělého 

hedvábí. 

 Cu2S - sulfid měďný 

 CuS - sulfid měďnatý [6] 

3.5.2. Halogenidy mědi 

Měď je schopna tvořit tři stálé halogenidy CuX2. Patří mezi ně bílý 

halogenid tvořený CuF2,který je nerozpustný ve vodě, žlutohnědý tvořený CuCl2 

a černý CuBr2. Měďné halogenidy se snadno oxidují na měďnaté.[6] 

3.5.3. Soli oxokyselin 

Nejpoužívanější sloučeninou mědi je pentahydrát síranu měďnatého 

CuSO4.5H2O, tzv. modrá skalice. V technické praxi se využívá jako fungicid, jako 

elektrolyt při pokovování a je výchozí látkou při přípravě dalších sloučenin mědi. 

[6] 

3.6. Těžba mědi v České republice 

Nejvýznamnější ložiska měděných rud se dělí do pěti hlavních typů. Ložiska 

porfyrové měděné rudy s molybdenem, kyzová v zelených břidlicích, magnetická 

s niklem nebo platinou a ložiska masivních rud tvořená žilníky, žilkami 

a čočkovitými tělesy. Ze všech známých minerálů mědi jsou hospodářsky 

nejvýznamnější chalkopyrit, covellin, Cu - pyrit, chalkozín, bornit a enargit. [7] 

Česká republika nemá žádná ekonomicky využitelná ložiska měděných rud. 

V minulosti byly využívány měďnaté rudy z různých energetických typů. Nejhojněji 

těžena byla vulkanosedimentární ložiska a výskytem ve zlatohorském revíru. 

Těžební práce probíhaly na ložiscích Zlaté Hory - jih a Zlaté Hory - Hornické skály. 

V roce 1990 byla těžba v těchto lokalitách ukončena. Celkově se za léta 1965 - 

1990 vytěžilo 5808 kt rudy s obsahem 34741 t mědi. [7] 

Stratiformní ložiska měděných rud se těžila na bývalém ložisku Tisová u 

Kraslic. Obsah Cu v těchto ložiscích byla až 1%. V roce 1973 byla těžby úplně 

zastavena. V 80. letech byl v této lokalitě proveden průzkum, ale výsledky už 
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nebyly použity a důl byl převeden do mokré konzervace. V roce 1990 byla v ČR 

zastavena těžby měďnatých rud a ložiska jsou postupně vyřazována z bilance. [7] 

3.7. Těžba mědi ve světě 

Těžba měděné rudy ve světě má vzestupný charakter a odpovídá rostoucí 

spotřebě. Průmyslově vyspělé státy potřebují stále více mědi, za poslední 

desetiletí průměrně každým rokem o 3% více. Světová produkce je kolem 15 až 

16 milionů tun za rok. Největší evropský producent je Polsko se svými 450 až 530 

kt. K dalším významným producentům mědi v EU patří Bulharsko, Portugalsko 

a Švédsko. Mezi největší měděné hutě ve světě patří kromě Chile také Asie. [27] 

V tabulce 4 jsou popsáni světoví producenti mědi. 

Tabulka 4: Světoví producentu mědi. [27] 

Stát Množství vytěžené Cu (%) 

Chile 34,2 

USA 8,6 

Peru 8,1 

Čína 6,0 

Austrálie 5,7 

Rusko 5,0 

Indonésie 4,2 

Kanada 3,9 

Zambie 3,8 

Polsko 2,8 

 

 



Bc. Lucie Tomková: Bakteriální loužení Cu strusek 
 

2012  16 
 

4. Popis teorie bakteriálního loužení 

Technologie biologického loužení rud bakteriálním rodem Acidithiobacillus 

ferooxidans probíha ve třecho fázích: 

1) loužení, 

2) získávání více nebo jednoho kovu z výluhu, 

3) regenerace loužicího roztoku. 

Extrakční roztok má při loužení pH 2,3 - 2,5. Důležitý je obsah bakteriální 

kultury v exponenciální fázi růstu, trojmocný iont železa Fe2(SO4)3 a kyselé 

prostředí vytvořené přídavkem H2SO4. Při vlastním loužení dochází k oxidaci 

sulfidických minerálů bakteriemi a síranem železitým. Dále pak oxidací vznikající 

síry na kyselinu sírovou a k rozpouštění sulfidických nebo oxidických minerálů v 

H2SO4. Při loužení v této fázi je nutné provzdušnění a dostatečné množství 

loužicího roztoku. Odpadní výluhy obsahují síran extrahovaného kovu, bakteriální 

populace vyplavené z loužené zóny, síran železnatý a železitý. Pro získání 

extrahovaného kovu se používají vhodné metody jako cementace, elektrolýza, 

extrakce, iontová výměna a srážení. [5] 

Důležité je provádět loužení v uzavřeném cyklu nebo odpadní vody před 

vypouštěním do odtoku dočišťovat. Důvodem jsou vysoké a toxické koncentrace 

výluhů a odpadních roztoků. Po vyseparování daného kovu z výluhu je nutno 

loužicí roztok regenerovat, aby mohl být použit v dalším cyklu loužení. Přídavkem  

H2SO4 se snižuje pH  na požadovanou aciditu a působením bakterií je dvojmocné 

železo oxidováno na trojmocné. [5] 

4.1. Technologický postup bakteriálního loužení 

Bakteriální loužení rud probíhá v těchto následujících krocích: 

 předúprava rudného materiálu drcením, mletím, gravitačně, flotačně, aj.,  

 přechod daného kovu z rudného materiálu do roztoku - samotné bakteriální 

loužení, 

 oddělování kapalné a tuhé fáze zahušťováním, filtrací a promýváním, 
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 vhodná příprava roztoku tak, aby bylo možno z nich oddělit čisté sloučeniny 

a kovy, 

 oddělení čistých kovů nebo sloučenin extrakcí, cementaci, 

 regenerace vratných roztoků, zachování bakteriálního kmene nebo 

pěstování bakterií v oddělených uzlech. [5] 

 

Na obrázku 2 je znázorněno blokové schéma bakteriálního loužení rud. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Schéma bakteriálního loužení rud. [5] 
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4.2. Mechanismus oxidace sulfidů 

Mechanizmus oxidace sulfidů probíhá dvěma způsoby, v podobě přímého 

nebo nepřímého loužení.  

4.2.1. Přímé loužení 

Tato metoda je založena na degradaci minerálů enzymatickou oxidací. 

Nerozpustný minerál je oxidován v několika mezistupních na rozpustný. Pro tento 

proces je nezbytný přímý kontakt mezi povrchem minerálu a bakterie. Povrch 

minerálu musí být před samotnou oxidací disociován ve vodním prostředí, aby 

uvolněný sulfidový anion mohl vstoupit do metabolismu bakterie. [3] 

 MeS  Me2+ + S2- 

Bakteriální enzymatické systémy zachycují sulfidový iont a dále ho oxidují 

na síran. 

  S2- + 2 O2          SO4
2- 

V důsledku výše uvedené rovnice se posune rovnováha disociace ve směru 

rozpustného síranu a to umožňuje další disociaci nerozpustného sulfidu. Přísun 

kyslíku je podmínkou reakce. [3] 

  MeS + 2 O2            MeSO4    

Oxidace chalkozínu: 2 CuS + O2 + 2 H2SO4              2 CuSO4 + 2 CuS +2 H2O 

Oxidace covellinu:     CuS + 2 O2       CuSO4 

4.2.2. Nepřímé loužení 

Proces nepřímého loužení probíhá extrakcí kovů z rudy při interakci 

minerálu s meziprodukty nebo konečnými produkty metabolismu bakterií. Nepřímé 

loužení spočívá v oxidaci substrátu síranem železitým za vzniku síranu 

extrahovaného kovu, síranu železnatého a u sulfidů vznikem elementární síry. [3] 

Acidithiobacillus ferrooxidans oxiduje Fe2+ na Fe3+ a to pak působí jako 

oxidační činidlo. Chemicky to lze vyjádřit rovnicí: 
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MeS + 2 Fe3+ +H2 + 2 O2            Me2+ + 2 Fe2+ + SO4
2- + 2 H+ 

Oxidace chalkopyritu:  

CuFeS2 + 2 Fe2(SO4)3        CuSO4 + 5 FeSO4 + 2 S0 

Oxidace covellinu:   

CuS  + Fe2(SO4)3               CuSO4 + 2 FeSO4 + S0 

V praxi dochází současně k nepřímému a přímému loužení, záleží jen na 

druhu minerálů, a který z mechanizmů bude převažovat. [3] 

4.3. Charakteristika druhu bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans 

Původně byl mikroorganismus izolován a popsán jako samostatný rod 

Ferrooxidans, ale také jako příslušník rodu Thiobacillus. Bakterie byly izolovány 

z kyselých důlních vod z nejrůznějších lokalit, vždy v případech, když byla 

v minerálech přítomna síra nebo železo. První izolaci síru oxidující bakterie 

provedl Beijerich v roce 1904. Od té doby bylo objeveno mnoho druhů bakterií, 

přitom nejméně 14 druhů bylo příslušno rodu Thiobacillus. [5, 15] 

Colmer a Hinkle v roce 1947 vyizolovali z kyselých uhelných vod 

mikroorganismus, který byl schopen oxidovat železo a nazývá se Thiobacillus 

frrooxidans. Až v 70. letech došlo k taxonomickému sjednocení tohoto druhu, když 

se dospělo k tomu, že dříve popsané druhy Ferrobacillus ferooxidans 

a Ferrobacillus sulfooxidans patří do jednoho druhu Thiobacillus ferrooxidans. 

Thiobacillus thiooxidans spolu s Thiobacillus ferrooxidans se staly nejdůležitější 

mikroorganismy v procesu loužení sulfidických rud. V posledních několika letech 

se rod Thiobacillus ferrooxidans přejmenoval na Acidithiobacillus ferrooxidans. [5, 

17, 18] 

4.3.1. Rod Thiobacillus 

Rod Thiobacillus je zařazen do čeledi Thiobacteriaceae společně s dalšími 

4 rody tato čeleď patří do rodu Pseudomonales. Sdružování bakterií podobných 

morfologicky a biochemicky. Thiobacillus patří mezi gramnegativní nesporulující 
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bakterie. Jsou to malé tyčinky se zaobleným koncem velikosti 0,5×1 - 1,5 µm. 

V mladé kultuře jsou bakterie pohyblivé, ale ve staré kultuře bičík ztrácí a stávají 

se nepohyblivé. Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii oxidací Fe2+ na Fe3+, 

z rozpustných a nerozpustných sulfidů, síry a rozpustných sirných látek. 

Experimentálně byla prokázána také oxidace Cu+, Sn2+, Se2- z CuSe. Ostatní 

druhy Thiobacillus energii získávají ze síry a jejich redukovaných anorganických 

sloučenin. Konečným produktem oxidace těchto sloučenin je síra, určité druhy 

akumulují síru nebo polythionáty. Většina druhů patří mezi striktní autotrofy 

využívající i jiný zdroj C jako organickou látku. U některých kmenů byla zjištěna 

fixace atmosférického dusíku. [5, 8] 

4.3.2. Vlastnosti druhu Acidithiobacillus ferrooxidans 

Druh Acidithiobacillus ferrooxidans je chemolitotrofní a striktně aerobní 

mikroorganismus. Oxidované anorganické sloučeniny mu slouží jako zdroj 

energie. Atmosférický kyslík je konečný akceptor elektronů. Pro tento druh bakterií 

je energetickým substrátem Fe2+. Acidithiobacillus ferrooxidans získává energii 

oxidací k udržení životních funkcí a na udržení vnitřní organizace podle rovnice: 

[5] 

Fe2+      Fe3+ + e- 

Pokud je Fe2+ v roztoku v podobě FeSO4: [5] 

 4 FeSO4 + 2 H2SO4 + O2            2 Fe(SO4)3 + 2 H2O     

 Acidithiobacillus ferrooxidans je schopen využívat železo ve vázané formě, 

ale i v elementární podobě, které rozpouští. Oxidace železa probíhá za 

přítomností Acidithiobacillus ferrooxidans 1000 krát rychleji než běžná chemická 

reakce. Dále jsou uvedeny rovnice oxidace sirných sloučenin a elementární síry: 

[5] 

Oxidace síry:   2 S0 + 3 O2 + 2 H2O                2 SO4
2- + 4 H+ 

Oxidace thiosulfátu:   2 S2O3
2-          S4O6

2- + 2 e- 

  nebo:   S2O3
2- + H2O + 2 O2        2 SO4

2- + 2 H+ 



Bc. Lucie Tomková: Bakteriální loužení Cu strusek 
 

2012  21 
 

Oxidace sulfidů kovů: 2 MeS2 + 2 H2O + 7 O2           2 MeSO4 + 2 H2SO4 

Acidithiobacillus ferrooxidans jako zdroj C využívá atmosférický CO2. Výše 

uvedenými oxidačními reakcemi získává energii k jeho asimilaci. Takto vytvořená 

energie je přenášena do míst fixace CO2 v buňce pomocí energetického 

přenašeče ATP (adenosintrifosfát). Samotná fixace následně probíhá přes složitý 

Calvinův cyklus, což je komplex metabolických reakcí. Zde se sloučí 5 uhlíkatá 

akceptorová sloučenina s CO2 a vzniká 6 uhlíkatý cukr (hexodifosfát). Tuto reakci 

můžeme vyjádřit sumární rovnicí: [5] 

6 CO2 + 12 DPNH + 12 H+ + 12 ATP         HDP+ 12 ADP + 12 DPN+ + 12 H3PO4 

 Acidithiobacillus ferrooxidans využívá k oxidaci i organické látky jako zdroj 

uhlíku, ale v médiu se musí vyskytovat vedle roztoků minerálních solí (D - 

fruktóza, D - glukóza a manitol). Jako zdroj N je schopen využívat jen amonné soli. 

Ke svému růstu potřebuje určité množství P, ale příliš vysoké koncentrace inhibují 

oxidaci Fe2+. [19] 

 Acidithiobacillus ferrooxidans  je jeden z nejvíce studovaných acidofilních 

mikroorganismů. Železo-sirné proteiny jsou přítomny ve všech živých organismech 

a mají pozoruhodnou strukturální všestrannost, která je základem jejich různých 

funkcí, včetně přenosu elektronů oxidačně-redukčních reakcí, katalýzy síry a 

železa, a regulační funkce. [16] 

4.3.3. Morfologie buňky bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

Acidithiobacillus ferrooxidans jsou gramnegativní, pohyblivé, nesporulující 

bakterie, které mají zaoblené okraje. Z morfologického hlediska to jsou tyčinky 

s jedním spirálovým bičíkem o průměru  0,5 - 8,0 µm a o délce 0,9 - 1,5 µm. Bičík 

je nejčastěji mnohem delší než samotná buňka. Rozmnožování probíhá příčným 

dělením.  Na obrázku 3 je znázorněna stavba těla bakterie rodu Acidithiobacillus 

ferrooxidans. [5, 8] 
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Obrázek 3: Stavba těla bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. [9] 

Povrch těla pokrývá buněčná stěna, která plní funkci mechanické ochrany 

před nepříznivými vnějšími vlivy. Určuje tvar buňky a slouží k vyrovnávání 

osmotického tlaku mezi buňkou a okolím, a také udržuje potřebnou vlhkost buňky. 

Je dostatečně pevná, ale zároveň také propustná pro soli, nízkomolekulární 

a některé vysokomolekulární látky. Buněčnou stěnu chrání slizovitý obal. [5] 

Vnitřní prostředí buňky tvoří cytoplazmatický roztok, který obsahuje 

jednotlivé orgány. Cytoplazmu tvoří koncentrovaný vodní roztok s mnoha různými 

molekulami. Je určena k zaplnění vnitřní části buňky. Obsahuje okolo 400 částic 

s průměrem 20 nm (tzv. ribozomy) centra syntézy bílkovin. [5] 

Velmi důležitým orgánem je jádro neboli nukleoid. Obsahuje fibrily, ty jsou 

tvořeny vlákny kyseliny deoxyribonukleové. Jádro nemá vlastní membránu, přesto 

je odděleno od cytoplazmy. Jádro je nositelem genetické informace a má 

nepravidelný tvar. [5] 

Dalšími významnými orgány jsou ribozomy. Jsou to vnitřní tělíska buňky 

a jsou složena z RNA a bílkovin. Jejich hlavní úlohou je syntéza různých typů 

bílkovin. [5] 

Cytoplazma buňky je o hraničená cytoplazmatickou membránou, ta je 

uložena pod buněčnou stěnou. Její tloušťka je asi 7- 8 µm. Plní dvě velmi důležité 

funkce: 

I. reguluje propustnost buňky, 
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II. je součástí energetické přeměny v dýchací soustavě a přenosu 

elektronů. [3] 

Další částí cytoplazmy jsou mezozómy a v některých případech také 

vnitrochromozomové molekuly DNA prstencového tvaru (tzv. plazmidy). 

Mezozómy tvoří mimořádně složité záhyby v cytoplazmatické membráně. Zatím 

není úplně objasněno, jakou plní funkci. Pravděpodobně se účastní pochodů 

aerobní respirace a také ovlivňují počátek a průběh dělení buňky. Plazmidy jsou 

zřejmě zodpovědné za adaptační schopnosti buňky. Nepřítomnost plazmidů 

neovlivňuje životní procesy. [5] 

 Největší podíl těl mikroorganismů představuje voda 75 - 85%. 15 - 25% 

z celkové hmotnosti buňky je sušina. Nejhojněji jsou zde zastoupeny prvky C, O, 

N, H. Procentuální zastoupení je následovné: C 50%, O 30%, N 7 - 14% a H 6 - 

8%. [5, 19] 

Buňka dále obsahuje Fe (32,4 mg.g-1), S (30,1 mg.g-1), P (0,8 mg.g-1), Na 

(0,8 mg.g-1), K (0,2 mg.g-1), Ca (0,14 mg.g-1), Mg (0,04 mg.g-1) a prvky jako Zn, 

Cu, Mo, B, Co a jiné (od 0,011 - 0,069 mg.g-1 sušiny). [5] 

Z biochemického hlediska složení látek v buněčné hmotě převládají 

proteiny (56% z absolutní sušiny), uhlovodíky (14%), lipidy (10%), RNK a DNK 

(7,3%). [5] 

Acidithiobacillus ferrooxidans roste na tekutých půdách složených 

z anorganických solí. Na agarových půdách je růst velni špatný. Tyto bakterie jsou 

odolné vůči vysokým koncentracím kovových iontů a vodíku. [5] 

4.3.4. Metabolismus bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

V buňkách bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans probíhají dva procesy: 

I. oxidace anorganických látek a produkce energie, 

II. fixace CO2. 

Během oxidace redukovaných sloučenin anorganických látek jsou elektrony 

přenášeny na struktury s vyšším elektronovým potenciálem, u bakterií  
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Acidithiobacillus ferrooxidans jsou přenášeny až na kyslík. Energie uvolněná tímto 

způsobem je přímo úměrná rozdílu elektrodových potenciálů redukujících 

a oxidujících komponentů v redox pochodu. V případě, že je změna volné energie 

v některém stupni tohoto pochodu velká, může být biologická oxidace spojená 

s procesem fosforylace. Během tohoto procesu, je při styku ADP s ATP 

a anorganickým fosforem uvolněná energie ukládána do chemické vazby 

vznikající molekuly. Tvorba ATP a příbuzných makroenergetických sloučenin je 

nejspíš jediný způsob, jak zachytit energii vzniklou redox pochody. ATP má 

v buňce dva úkoly: [5] 

I. zásobárna energie pro syntézu buněčného materiálu, 

II. je součástí redukce pyrimidinových nukleotidů NADP a NAD. 

NADP a NAD plní funkci zdroje H2 k redukci CO2 v Calvinově cyklu. [5] 

4.4. Faktory ovlivňující činnost Acidithiobacillus ferrooxidans 

Pro zajištění nejaktivnějšího procesu loužení musíme dodržet optimální 

podmínky, tzv. faktory ovlivňující činnost bakterií. Lze je dělit do tří skupin: 

I. Fyzikálně- chemické faktory - pH prostředí, oxidačně - redukční 

potenciál, koncentrace O2 a CO2, teplota, stupeň aerace. 

II. Biologické faktory - mineralogické složení živné půdy, adaptace 

kultury, použití směsi kultur, koncentrace mikroorganismů a jejich 

růst. 

III. Technologické faktory - doba loužení, poměr tuhé a kapalné fáze 

v suspenzi, způsob promíchávání suspenze, způsob aerace, zrnitost 

louženého materiálu. [5] 

4.4.1. Vliv teploty 

Pro činnost mikroorganismů je optimální teplota okolo 28 - 30°C. Při teplotě 

40°C je zastaven proces rozmnožování a při 50°C dochází k úhynu bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans. V přirozeném prostředí důlních vod žijí při teplotách 

2 - 4°C, ale jsou neaktivní. [5, 20] 
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4.4.2. Vliv pH 

Ideální pH prostředí je od 1,7 do 2,4. V důlních vodách je bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans schopna přežít i v pH 7,0 - 7,6. Za těchto podmínek 

nejsou aktivní. K usmrcení dochází při hodnotách pH 9,0 a výše. Při nízkých pH je 

bakteriální buňka stabilní, dokáže přežít i velmi nízké koncentrace, ale při 

hodnotách pH pod 0,3 hynou. [5, 18] 

4.4.3. Vliv CO2 a O2  

Optimální koncentrace kyslíku je 2 mg.l-1, při zvyšování na 4 - 6 mg.l-1 

nedochází k ovlivňování procesu loužení. Naopak snižování pod 2 mg.l-1 zhoršuje 

výsledky loužení. Není nutná kontrola ani regulace O2 v louženém roztoku, ale 

obsah O2 urychluje a zefektivňuje proces. [5] 

4.4.4. Vliv redoxního potenciálu 

Acidithiobacillus ferrooxidans je schopen života při širokém rozmezí 

redoxního potenciálu od – 150 do + 800 mV, největší rozložení je při hodnotách 

400 - 750 mV. Acidithiobacillus ferrooxidans se v redukovaném prostředí 

nerozmnožuje a při dlouhodobém pobytu v takovém prostředí hynou. [5] 

4.4.5. Vliv složení prostředí 

Optimální prostředí je základním předpokladem k úspěšnému bakteriálnímu 

loužení. Nejdůležitější jsou fosfor a dusík, tyto látky jsou součástí minerálních solí, 

které se při množení bakterií a růstu spotřebovávají. Zefektivnění procesu loužení 

můžeme docílit různou kombinací mikroorganismů. [5] 

4.4.6. Vliv zrnitosti 

Zrnitost materiálu je zásadní faktor, jelikož by měla zajistit úplné otevření 

užitného materiálu, a tím zabezpečit cestu adsorpce bakterií na povrch minerálu. 

Zrna louženého minerálu by měla mít optimální průměr, protože při příliš jemné 

zrnitosti vznikají kaly, které ucpávají kanálky zrn a brání tím vnikání roztoku. 

Naopak při velké zrnitosti bude nízká výtěžnost. [5] 
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4.4.7. Složení aktivačního média 

Silverman a Lundgren zkoumali železooxidující bakterie a modifikovali 

Leathenovo médium, které označili 9K. Ukázalo se, že složení tohoto média bylo 

nejvhodnější, převážně z hlediska maximálního nárůstu bakterií. Podle výsledků 

autorů bylo dosaženo koncentrace mikroorganismů až 108 buněk v 1cm3. [5, 21] 

Corrick a Suton dosáhli optimalizace Silvermanova média. Složení živného 

média určili výzkumem ve Warburgově repirometru. Nejčastěji se k pěstování 

kultury Acidithiobacillus ferrooxidans užívá Silvermanovo médium 9K. [5]  
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5. Realizace testů bakteriálního loužení na vybraných vzorcích 

strusky 

Tato kapitola popisuje experimentální část, která zahrnuje bakteriální 

loužení měděné strusky pomocí kmene Acidithiobacillus ferrooxidans. 

5.1. Příprava bakteriální kultury 

K experimentální části jsem použila bakteriální kmen Acidithiobacillus 

ferrooxidans. V laboratoři jsem si připravila médium 9K smícháním 4,2 g 

(NH4)2SO4; 0,21 g KCl; 1,05 g K2HPO4; 1,05 g MgSO4.7 H2O; 0,021 g Ca(NO3)2 

a vše jsem doplnila destilovanou vodou na objem 2,1 l. Důležité bylo sledování 

pH, které se muselo pohybovat v rozmezí od 1,8 do 2,2. Proto jsem pH změřila 

a upravila přídavkem H2SO4 přibližně na 2,0. V tabulce 5 je popsáno množství 

chemikálií použitých k přípravě 2,1 l Silvermanova média 9K. Dále je na obrázku 4 

fotografie bakteriální kultury. 

Tabulka 5: Složení a množství chemikálii použitých na médium 9K. 

Chemikálie Hmotnost chemikálie (g) 

(NH4)2SO4 4,200 

KCl 0,210 

K2HPO4 1,050 

MgSO4.7 H2O 1,050 

Ca (NO3)2 0,021 
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Obrázek 4: Bakteriální kultura Acidithiobacillus ferrooxidans (foto autor). 

5.2.  Původ vzorků 

Vzorky měděné strusky pocházejí ze závodu Kovohuty a.s., Krompachy 

Slovenská republika, který vznikl v roce 2000 jako akciová společnost. Prioritami 

této společnosti je efektivní získávání mědi z recyklovaných surovin a opětovné 

navrácení do výrobního cyklu. Díky tomu přispívají k udržování neobnovitelných 

zdrojů planety Země v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. [22] 

Výrobní program v tomto závodě je založen na pyrometalurgickém 

a hydrometalurgickém zpracování materiálů. [23] 

Pyrometalurgický proces probíhá ve třech výrobních krocích - v šachtové 

peci, konvertorech a v anodové peci. [23] 

Zpracovávají se materiály s obsahem mědi od 99% do 5% Cu. Vzhledem 

ke granulometrickým vlastnostem a obsahu Cu jsou tyto materiály zpracovány v 

určitých etapách. Při obsahu Cu od 5 do 60% v šachtové peci, Při 60 - 85% 

v konvertorech a při 90% Cu v anodové peci. V případě prachových materiálů je 

použito peletovací zařízení. [23] 

V šachtové peci probíhá u Cu materiálů redukční tavení, palivem je koks 

a výsledek tavení je černá měď s obsahem 70 - 75% Cu. Šachtová struska se 

používá jako umělé kamenivo. [23] 
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V konvertoru se zpracovává produkt šachtové pece (černá Cu s přísadami 

materiálů s obsahem 60 - 85% Cu). Výsledným produktem je blistr s obsahem 95 - 

96% Cu. [23] 

Anodová pec je nejdůležitější částí linky. Zpracovává se materiál 

s obsahem Cu nad 90% a blistry z vlastní produkce z konvertorů. Výsledným 

produktem jsou anody, které firma využívá pro komerční účely. [23] 

Hydrometalurgický proces slouží ke zpracování úletů ze šachtové pece, 

které jsou zachyceny ve filtračním zařízení a také ke zpracování vedlejších 

produktů z hutní výroby Cu. [24] 
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5.3. Úprava vzorků 

Vzorek měděné strusky (obrázek 5) byl pomlet na čelisťovém drtiči Retsch 

typu BB 200 WC (obrázek 7), dále pak pomlet na třecím, vibračním mlýnu 

(obrázek 8) a sítován na vibračním třídiči firmy Retsch AS 200 (obrázek 9) na 

velikost pod 0,071 milimetrů (obrázek 6). 

Upravený vzorek strusky byl poslán na mineralogický rozbor do laboratoří 

Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě. Tabulka 7 znázorňuje 

mineralogické složení, chemický vzorec a obsah jednotlivých minerálů.  

Tabulka 6: Procentuální zastoupení minerálů ve vzorku strusky. 

Minerál Chemický vzorec Procentuální zastoupení minerálu 

Fayalit Fe2SiO4 67.20 ± 3.30 % 

Hercynit Fe
2+

Al2O4 14.05 ± 2.04 % 

Cuprospinel (Cu,Mg)Fe2O4 11.20 ± 1.65 % 

Wuestite FeO 4.95 ± 1.50 % 

Augit (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)[(Si,Al)2O6] 2.60 ± 3.00 % 

 

 

Obrázek 5: Vzorek měděné strusky (foto Bc. Lucie Konečná). 
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Obrázek 6: Vzorek měděné strusky namletý pod 0,071 mm (foto autor). 

 

Obrázek 7: Čelisťový drtič firmy Retsch BB 200 WC (foto autor). 
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Obrázek 8: Třecí, vibrační mlýn (foto: autor). 

 

Obrázek 9: Vibrační třídič Retsch AS 200 (foto autor). 
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5.4. Bakteriální loužení 

K bakteriálnímu ložení byly použity vzorky upravené strusky o hmotnosti 

50g, které byly smíchány se 100 ml bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans. Vzorky 

byly louženy v kádinkách s přídavným aeračním zařízením (obrázek 10) po dobu 

24 hodin, 4, 7, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 33, 36 a 40 dní.  

Po celou dobu loužicího procesu byla sledována hodnota pH, která se 

musela pohybovat v rozmezí 1,8 – 2,2. Měření probíhalo co druhý den. V případě, 

že bylo pH vysoké, provádělo se snižování přídavkem 5 mol.l-1 H2SO4. 

 

Obrázek 10: Kádinka s louženým materiálem (foto autor). 

Po uplynutí stanoveného času loužení byly vzorky zfiltrovány přes filtrační 

papír do předem připravených vzorkovnic. Přefiltrovaný výluh byl konzervován 

HNO3. Následně byly vzorky poslány do laboratoří Vysoké školy Báňské – 

Technické univerzity v Ostravě na analýzu plamenové AAS – atomová absorpční 

spektrometrie. 
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6. Hodnocení výsledků 

Chemická analýza prokázala, že struska obsahuje 9230,25 ppm Cu. 

V tabulce 7 je uvedená výtěžnost mědi v jednotlivých časových intervalech. Dále 

pak grafy 1 a 2 znázorňují koncentrace mědi ve vzorcích v mg.l-1 a výtěžnost Cu 

do roztoku. 

Tabulka 7: Výtěžnost Cu do roztoku. 

Doba bakteriálního 
loužení 

Koncentrace Cu 
(mg.l

-1
) 

Koncentrace Cu v 600 ml 
(mg) 

Výtěžnost Cu 
(%) 

24 hodin 164 98,4 21,32 

4 dny 171 102,6 22,23 

7 dní 227 136,2 29,51 

14 dní 271 162,6 35,23 

17 dní 264 158,4 34,32 

21 dní 296 177,6 38,48 

24 dní 268 160,8 34,84 

27 dní 357 214,2 46,41 

30 dní 423 253,8 54,99 

33 dní 430 258,0 55,90 

36 dní 421 252,6 54,73 

40 dní 457 274,2 59,41 
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Graf 1: Koncentrace mědi ve vzorcích v mg.l
-1

. 

 

Graf 2: Výtěžnost mědi do roztoku (%). 

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.  
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Bc. Lucie Konečná se ve své diplomové práci věnovala chemickému 

loužení měděné strusky po dobu 1, 3, 5, 10 a 24 hodin. K ložení použila stejný 

vzorek strusky s obsahem 9230,25 ppm mědi.  Chemická činidla byla 5%, 10%, 

25%, 1:1  HNO3 a HCl. V grafech 3 a 4 jsou znázorněny výtěžnosti Cu. [28] 
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Graf 3: Výtěžnost Cu v % při použití HNO3. [28] 
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Graf 4: Výtěžnost Cu do roztoku při použití HCl. [28] 

Nejlepších hodnot bylo dosaženo při použití 25% HNO3 po dobu 3 hodin, 

kdy byla výtěžnost Cu 91,97%. Naopak použití 5% HNO3 nepřineslo dobré 

výsledky. Ani použití 10% HNO3 nemá velký význam. [28] 
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S 25% HCl  bylo dosaženo nejvyšší hodnoty (86,99%) při době loužení 10 

hodin. V případě činidla 5% HCl byly hodnoty výtěžnosti nízké, pouze po 5 

hodinovém loužení se zvýšila výtěžnost na 43,48%. HCl se jeví jako lepší 

chemické činidlo než HNO3 z důvodů vyšších výtěžností. [28] 

Z  hodnot je patrné, že chemické loužení má mnohem vyšší výtěžnosti za 

mnohem kratší čas, než bakteriální loužení. V případě bakteriálního loužení bylo 

dosaženo maximální výtěžnosti 59,41% za dobu 40 dní, u chemického ložení 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 ve 25% HNO3 po dobu 1 hodiny, kdy 

bylo v obou případech dosaženo výtěžnosti téměř 60%. 
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo získat ze vzorku odpadní Cu-strusky 

maximální množství mědi a to za pomocí bakteriálního loužení. K tomuto účelu 

byla využita kultura bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans. Bioloužení probíhalo 

v časových intervalech od 24 hodin do 40 dní. Vzorek strusky byl poskytnut 

společností Kovohuty a. s. (Krompachy). 

Z výsledků práce vyplynulo, že maximální výtěžnost mědi, kterou je možno 

z materiálu získat, byla téměř 60%. Aby však bylo dosaženo této výtěžnosti, musí 

bioloužení probíhat alespoň 30 dní. Kratší doba loužení nemá velký význam. I 

přesto však v odpadu zůstává přibližně 40% Cu. Bylo by žádoucí vylepšit 

technologii bakteriálního loužení změnou některých parametrů. Jednou z možností 

je použití adaptované směsné kultury několika mikroorganismů, popřípadě 

zkombinovat biologické loužení s jinou metodou rozdružování.  

Závěrem lze říct, že bakteriální loužení sice nedosahuje tak vysokých 

hodnot výtěžnosti jako loužení chemické, ale na druhou stranu výrazným 

způsobem nezatěžuje životní prostředí a v případě havárie by bylo riziko 

kontaminace okolních zemin, popřípadě povrchových a podzemních vod, 

podstatně nižší. Lze předpokládat, že chemické loužení je také mnohem 

nákladnější než loužení biologické.  
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