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Abstract: Application of microbial bioleaching for metal recovery from 
electronic waste 

The aim of the paper was to investigate the efficiency of fungal strains applied in 
leaching of economically interesting metals, aluminium and copper, from e-waste. 
Used e-waste was composed from pulverized old computer components, which 
were grinded under fraction 0.1 mm. For leaching experiments, five different 
strains of microscopic filamentous fungi (three species of Aspergillus niger, 
Trichoderma virens and Penicillium simplicissimum) were used. Bioleaching was 
carried out as stationary systems at laboratory temperature for 28 days. The 
highest mobilization of metals from e-waste by microscopic fungi was achieved as 
follows 62.36% Al and 36% Cu. 
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ÚVOD 

Elektroodpad zahŕňa všetky typy elektronických a elektrických zariadení vrátane 
ich komponentov, ktoré sú považované za odpad. Svetová ročná produkcia 
elektroodpadu sa pohybuje v rozmedzí od 30 do 50 miliónov ton, s 
každoročným nárastom 3–5% (BAS & YAZICI 2013). Recyklácia elektroodpadu je 
dôležitá nielen kvôli opätovnému využitiu ekonomicky významných kovov, napr. 
hliníka, medi, platiny, striebra, železa a zlata, ale aj kvôli zabráneniu úniku 
zlúčenín toxických kovov ako antimónu, bária, kadmia, kobaltu, chrómu, lítia a 
ortuti. Súčasťou elektroodpadu sú aj rôzne organické polutanty, napr. dioxíny, 
furány, polycyklické aromatické uhľovodíky, polyhalogénové aromatické 
uhľovodíky, polybrómované difenylétery, polychlórované bifenyly a brómované 
spomaľovače horenia (KIDDEE et al. 2013; WIDMER et al. 2005). V súčasnosti sa 
elektroodpad zhodnocuje prevažne mechanickými, hydrometalurgickými a 
pyrometalurgickými metódami. Nedostatky týchto metód sú vysoké vstupné a 
prevádzkové náklady, tvorba veľkých objemov toxickej odpadovej vody a úniku 
škodlivých látok do ovzdušia (CUI & ZHANG 2008; ROBINSON 2009). Vhodnou 
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alternatívnou metódou na zhodnocovanie elektroodpadu je biolúhovanie 
rôznymi druhmi mikroorganizmov (KHALID et al. 2014; WILLNER & FORNALCZYK 
2013). Výhody použitia tejto metódy spočívajú v nízkych vstupných a 
prevádzkových nákladoch, tvorbe menších objemov menej nebezpečných 
odpadových vôd. Princíp biolúhovania je založený na prirodzenej schopnosti 
mikroorganizmov pretransformovať pevnú zložku na zložku vo vode rozpustnú 
alebo extrahovateľnú (WU & TING 2006). Hlavným mechanizmom biolúhovania 
mikroskopickými vláknitými hubami je tvorba rôznych organických kyselín 
(octovej, glukónovej, citrónovej a šťaveľovej), ktoré poskytujú protóny 
protonizujúce kovové komplexy. Protóny sú naviazané na povrch kovového 
komplexu, čo vedie k oslabeniu väzieb iónov kovu so substrátom s následným 
nahradením iónov kovu (GADD 2004).  

Cieľom experimentu bolo porovnať účinnosť viacerých kmeňov 
mikroskopických vláknitých húb, ktoré pochádzajú z rôzneho prostredia pri 
biolúhovaní ekonomicky významných kovov ako jehliník a meď z 
elektroodpadu. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

Použitý elektroodpad tvorili dosky plošných spojov vymontované zo starých 
osobných počítačov. Po demontáži veľkých ľahko demontovateľných častí 
(ventilátorov, chladičov, káblov, rezistorov, tranzistorov, čipov, konektorov, 
akumulátorov) boli dosky plošných spojov pomleté v laboratórnom vibračnom 
mlyne WM4 (Česká republika) s kmitočtom 50 Hz. Takto upravený materiál bol 
preosiaty na frakciu pod 0,1 mm, ktorá bola využitá pri lúhovaní. 

Z mikroskopických vláknitých húb (MVH) sme použili viaceré druhy, ktoré 
pochádzajú z rôzneho prostredia. Kmeň Aspergillus niger-ZK sme izolovali z 
technozeme iniciálnej s obsahom elektrárenského popolčeka na lokalite 
Zemianske Kostoľany (ŠIMONOVIČOVÁ et al. 2015). Kmeň Aspergillus niger-Š 
sme izolovali z kambizeme kultizemnej var. kontaminovaná forma erodovaná na 
lokalite Šobov. Kmeň Aspergillus niger-G sme izolovali z fluvizeme var. 
nasýtená na lokalite Gabčíkovo (Šimonovičová et al. 2013). Všetky uvedené 
kmene druhu A. niger sú deponované v zbierke mikroskopických vláknitých húb 
na Katedre pedológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave. Kmeň Penicillium simplicissimum CCF 3712 bol izolovaný zo 
sedimentu kontaminovanej opustenej nádrže pri obci Chvaletice v Českej 
republike a kmeň Trichoderma virens CCF 2848 z antropogénnej pôdy 
znečistenej priemyselným popolom pri obci Chvaletice v Českej republike. 
Kmene P. simplicissimum a T. viride pochádzajú zo Zbierky kultúr húb Katedry 
botaniky, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.  

Do 250 ml Erlenmeyerových baniek sme navážili 1 g nesterilného pomletého 
elektroodpadu, pridali 90 ml sterilné tekuté živné médium podľa Sabourauda 
(SAB) (Fy HiMedia, Mumbai, India) a 10 ml spór jednotlivých kmeňov MVH. Pre 
každý kmeň sme urobili osem opakovaní. Biolúhovanie prebiehalo stacionárne 
po dobu 28 dní pri laboratórnej teplote cca 24 °C. Počas biolúhovania 
elektroodpadu sme kontinuálne merali pH a redox potenciál. Na meranie bol 
použitý prenosný pH meter 3210 (WTW, Nemecko) pozostávajúci z 
vymeniteľnej pH sondy s rozsahom -2 až 19 ± 0,005 pH a vymeniteľnej ORP 
sondy s rozsah -1200 až 1200 ± 0,3 mV. Po ukončení biolúhovania sme roztoky 
prefiltrovali cez filtračný papier s porozitou 20–25µm. Koncentrácie kovov v 
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roztokoch po biolúhovaní elektroodpadu a v neupravenom elektroodpade sme 
stanovili na atómovom emisnom spektrometri s indukčne viazanou plazmou ICP 
PROFILE PLUS (Teledyne Leeman Labs, USA). Analyzovali sme vždy 4 vzorky 
z biolúhovania pre každý použitý kmeň. Hodnoty sme následne spriemerovali a 
vypočítali účinnosti extrakcie kovov pomocou vzorca: 

                             
     

     
 

CL – koncentrácia kovov v roztoku po lúhovaní (mg/l) 

VL – objem roztoku po lúhovaní (l) 

CS – koncentrácia kovov v substráte pred lúhovaním (mg/g) 

MS – množstvo pridaného substrátu (g) 
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Biolúhovanie hliníka  

V doskách plošných spojov sa hliník najčastejšie vyskytuje v elementárnej 
forme a tvorí približne 0,5–6 % hmotnosti (GUO et al. 2009). V doskách 
plošných spojov použitých v experimente bola koncentrácia hliníka  
8 208 mg.kg

-1
, čo predstavuje 0,8208 % hmotnosti.  

Najvyššiu extrakciu hliníka 62,36 % (obr. 1) sme zaznamenali pri 

biolúhovaní kmeňom A. niger-Š, u ktorého sme zároveň počas celého 

biolúhovania zaznamenali najnižšie hodnoty pH v porovnaní s ostatnými druhmi 

a tiež kmeňmi A. niger. Pri biolúhovaní týmto kmeňom od 3. do 18. dňa 

biolúhovania bola hodnota pH menej ako 3 (obr.2). Druhú najvyššiu hodnotu 

13,44 % (obr. 1) sme zaznamenali pri biolúhovaní kmeňom A. niger-ZK. Nižšia 

extrakcia bola pravdepodobne ovplyvnená vyššou hodnotou pH, ktorá bola 

menej ako 4 od 3. do 13. dňa biolúhovania (obr. 2).  

U ďalších druhov a kmeňov A. niger sme zaznamenali už iba nižšie hodnoty 

extrahovaného hliníka v poradí A. niger-G (9,8 % s hodnotou pH menej ako 4 

iba od 3. dňa do 11. dňa biolúhovania) > T. virens (5,22 % s hodnotou pH okolo 

4 počas celého procesu biolúhovania) > P. simplicissimum (3,86 % s pomerne 

vysokými hodnotami pH, ktoré neklesli pod 4,5 počas celej doby experimentu) 

(obr. 1 a 2). 

Výsledky nášho experimentu potvrdili zistenia viacerých autorov (BRANDL et 

al. 2001; KOLENČÍK et al. 2013; SAIDAN et al. 2012; YANG et al. 2014), potreba 

nízkeho pH na účinnú extrakciu hliníka z dosiek plošných spojov. Vo 

výskumoch biolúhovania dosiek plošných spojov mikroskopickými vláknitými 

hubami boli zaznamenané nižšie účinnosti extrakcie hliníka, BRANDL et al. 2001 

kmeňom P. simplicissimum (CBS 288.53) 1 % a KOLENČÍK et al. 2013 druhom 

A. niger 4,2 %.  
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Obr. 1:  Účinnosť extrakcie hliníka (%) z dosiek plošných spojov biolúhovaním 

mikroskopickými vláknitými hubami 

 

 

Obr. 2:  Vývoj pH počas biolúhovania dosiek plošných spojov mikroskopickými 

vláknitými hubami 

 
Biolúhovanie medi 

Meď sa v doskách plošných spojov vyskytuje prevažne v elementárnej forme 

a tvorí 10–20 % hmotnosti (GHOSH et al. 2015). V doskách plošných spojov 

použitých v experimente bola koncentrácia medi 73 680 mg.kg
-1

, čo predstavuje 

7,368 % hmotnosti.  

Najvyššiu extrakciu medi 36 % (obr. 3) sme zaznamenali pri biolúhovaní 

druhom P. simplicissimum, u ktorého sme zároveň v priebehu celého procesu 

biolúhovania zaznamenali najvyššie hodnoty redox potenciálu (od 61 do 174 

mV s priemernou hodnotou 129,33 mV) (obr. 4). Druhú najvyššiu hodnotu 

extrahovanej medi 21 % (obr. 3) sme zaznamenali pri biolúhovaní kmeňom A. 
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niger-G, pričom sa hodnoty redox potenciálu pohybovali v rozmedzí od 63 do 

115 mV s priemernou hodnotou 90,89 mV (obr. 4). Výrazne nižšie hodnoty 

extrahovanej medi, z dosiek plošných spojov, a zároveň nižšie hodnoty redox 

potenciálu sme zaznamenali v nasledovnom poradí: A. niger-ZK (13,91 % s 

priemernou hodnotou redox potenciálu 66,2 mV) > A. niger-Š (7,95 % s 

priemernou hodnotou redox potenciálu 45,1 mV) > T. virens (7,91 % s 

priemernou hodnotou redox potenciálu 31,11 mV) (obr. 3 a 4). 

 

 

Obr. 3:  Účinnosť extrakcie medi (%) z dosiek plošných spojov biolúhovaním 

mikroskopickými vláknitými hubami 

 

 

Obr. 4:  Vývoj redox potenciálu počas biolúhovania dosiek plošných spojov 

mikroskopickými vláknitými hubami 

 
V prípade extrakcie medi z elektroodpadu za použitia mikroskopických 

vláknitých húb, ktoré produkujú značné množstvo rôznych organických kyselín 
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sa potvrdila dôležitosť až nevyhnutnosť vysokého redox potenciálu (TUNCUK et 

al. 2012; YANG et al. 2009), čo sme tiež potvrdili našimi experimentami. V 

prípade druhu A. niger získal BRANDL et al. (2001) až 43 % medi. Vyššia 

účinnosť bola pravdepodobne spôsobená kontinuálnym miešaním, čo 

zabezpečilo lepšie podmienky na oxidáciu medi. 

 

ZÁVER 

Produkcia organických kyselín a nízke hodnoty pH roztoku sú veľmi dôležitým 

faktorom pri získavaní hliníka biolúhovaním mikroskopickými vláknitými hubami. 

Účinnosť extrakcie hliníka vláknitými hubami klesala v poradí A. niger-Š  

(62,36 %) > A. niger-ZK (13,44 %) > A. niger-G (9,8 %) > T. virens (5,22 %) > 

P. simplicissimum (3,86 %), pričom hodnoty pH roztoku klesali v opačnom 

poradí. Účinnosť extrakcie medi biolúhovaním sa zvyšuje s narastajúcou 

hodnotou redox potenciálu. Z testovaných mikroskopických vláknitých húb bol 

najúčinnejší P. simplicissimum (36 % Cu) > A. niger-G (21 %) > A. niger-ZK 

(13,91 %) > A. niger-Š (7,95 %) > T. virens (7,91 %). 

Zvýšiť účinnosť extrakcie hliníka a medi by bolo možné kontinuálnym 

miešaním počas biolúhovania, čím by sa zlepšil kontakt rozomletých dosiek 

plošných spojov s roztokom. Limitujúcim faktorom je však nutnosť používať 

nízke koncentrácie dosiek plošných spojov v roztoku 1–15 g/l, pretože pri 

vyšších koncentráciách dochádza k výraznému zníženiu účinnosti extrakcie 

kovov. A preto, napriek tejto alternatívnej metóde, v najbližšej dobe nie je reálne 

priemyselné biolúhovanie dosiek plošných spojov autotrofnými alebo 

heterotrofnými mikroorganizmami. 
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