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Anotace: 

 
Cílem diplomové práce je zjistit, zdali flotace je vhodná metoda pro 

získávání olova do koncentrátu z odkaliště v oblasti Zlaté hory, které vzniklo po 

důlní těžbě zlata, rud a čištěním důlních vod.  

Prvotní část se zabývá geologickým průzkumem dané oblasti včetně 

hydrogeologie a pedologie, poté následuje petrografické složení horninotvorné 

oblasti včetně dílčího rozdělení Zlatohorského důlního revíru. Tento revír je 

rozdělen na části podle těžených rud. Poté následuje konkrétní zaměření na 

charakteristiku sedimentu z důlních vod v dané oblasti,  z které byl odebrán vzorek 

pro praktickou část. Praktická část ověřuje použití flotace jako vhodné metody pro 

získání olova do koncentrátu. 

Klíčová slova: kal, důlní těžba, olovo, flotace 

 

Summary: 

 
The aim of this work is to determine whether the flotation method is suitable 

for obtaining the lead in concentrate from the tailings pond of the Golden Mount, 

which was established after mining gold ore mining and clean mine water. 

The first section deals with the geological survey of the area, including 

hydrogeology and soil science, followed by petrographic composition of rock-

forming region including the subdivision of Zlaté Hory mining district. The district is 

divided into parts according to mined ores. Then follows a particular specialization 

on the characteristics of the sediment from mine water in the area from which the 

sample was taken for the practical part. The practical part validates the use of 

flotation as a suitable method for obtaining the lead in concentrate. 

Keywords: sludge, mining, mining extraction, lead, flotation 
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1. Úvod 

 
Oblast Zlaté hory se nachází v podhůří Jeseníku, které patří mezi jedny z 

 největších rudních revírů v České republice, a jsou součástí Českého masivu. 

Tato oblast má bohatou historii, už ve 13 stol. jsou první zmínky o těžbě zlata, ale 

velký rozmach zažívá ve stol. 14 kdy je celý revír rozdělen do dvou velkých 

oblastí. Těžba pokračovala s různými přestávkami až do 19 stol [4]. 

V roce 1952 dochází k rozsáhlým geologickým průzkumům, které měly za 

následek začátek novodobé těžby. Po zhodnocení výsledku jsou v následujících 

letech těženy převážně rudy mědi. Zlom nastává v roce 1989, kde se celá těžba 

soustřeďuje na oblast Zlaté Hory- východ, ve které se těžila ruda mědi, zinku, 

olova a stříbra. A také na oblast Zlaté Hory- Západ, kde se jednalo pouze o měď, 

zinek a zlato [4]. 

V roce 1990 dochází k vyhlášení útlumového programu v rudním hutnictví, 

který byl vyhlášen vládou ČSFR a ten také znamenal počátek omezování těžby 

v oblasti Zlatohorského důlního revíru. Celá těžba končí 17.12 1993, kdy z ložiska 

Zlaté Hory- západ je vytěžen poslední vůz. Výsledek těžby v těchto letech se 

rovná přibližně jedné tuně zlata [8]. 

S těžbou jakékoli rudy je spojen také vznik nežádoucích doprovodných 

produktů, jako je vznik kalů či kyselých důlních vod. Tyto následky bylo potřeba 

řešit při uzavření těžebních dolů. Vedle kyselých důlních vod, bývají primárním 

problémem kaly vzniklé při úpravárenské činnosti za účelem získání užitkových 

kovů. Problém s těmito kaly patří mezi velmi finančně náročné operace, neboť je 

nutná rekultivace materiálu o hmotnosti a objemech dosahujících několik milionů 

tun. Je známo, že v těchto kalech se nachází mnoho oxidů sulfidu a to především 

pyritu, který zastupuje veliké procento z celkového množství [31]. 

V současné době byly od roku 1990 do roku 2005 prováděny likvidační 

práce na celém území monometalických ložisek a poté následovala likvidace 

ložisek polymetalických rud.  V roce 2011 byla dokončena závěrečná etapa, která 

měla za úkol zahlazení následků hornické činnosti [11]. 
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 V oblasti byla vybudována dvě odkaliště, kde byl ukládán úpravnický kal 

spolu s kalem pocházejícím z čistírny důlních vod po zpracování rudy na flotační 

úpravně, která se nacházela v rudné oblasti Zlaté Hory. Značené množství kalů je 

stále ukládáno, jelikož průtok důlních vod je silný a kal, který se z ní separuje, 

obsahuje velké množství kovů.  
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2. Cíl diplomové práce 

 
Cílem práce je zjistit, zda flotace je dostatečně účinná metoda při 

nabohacování olova z kalu z důlních vod do koncentrátu a bude-li kovnatost takto 

získaného flotačního produktu dostačující pro uplatnění v praxi. 
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3. Geologická a petrografická charakteristika oblasti 

Zlaté hory 

 
Oblast zájmů diplomové práce je katastrální území Zlaté hory, tato oblast se 

nachází ve Slezsku, na úpatí Biskupské kupy, Hrubého Jeseníku a ve Zlatohorské 

vrchovině a to v nadmořské výšce v rozmezí 510m.n.m-975m.n. m [1]. 

3.1 Geologie Zlatohorského rudního revíru 

 
Území Zlatohorského rudního revíru patří mezi jedno z nejvýznamnějších 

ložiskových prostorů na území České republiky. Z hlediska regionálně 

geologického spadá toto území do Moravskoslezského kraje, ležícího 

v severovýchodní části Silezika. Na obrázku č. 1 je toto území vyznačeno na 

geologické mapě pomocí černého obdélníku [3]. 

 

Obrázek 1: regionálně geologické zařazení, mapa 1:1 000 000 [2] 

 

Vzhledem ke geologickým jednotkám, které se zde nacházejí, můžeme 

polohu revíru charakterizovat jako jednotku krystalického jádra desenské klenby, 

přičemž tento revír přísluší ke skupině vrbenské a je tvořen jejím ohraničením na 

severu [3]. 
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Zlatohorská vrchovina nepatří mezi území jednotného morfologického 

celku. Dělí se na čtyři pod celky, přičemž jsou dvě pahorkatiny a dvě hornatiny. 

Jedná se o členitou vrchovinu, rozprostírající se na území Hrubého Jeseníku 

podél hranic s Polskou republikou. Celá tato oblast je tvořena devonskými 

horninami vrbenské skupiny. Tato skupina tvoří obal desenské jednotky. Oblast je 

velice specifická nálezy různých hornin a sedimentů. Tomuto napovídá nejvíce 

území, které vzniklo mezi kernickou a desenskou klenbou, kde se vytvářely 

sedimentační pánve. Tyto oblasti byly následně vyplňovány vulkano-

sedimentárním materiálem, který byl nejbohatší na železo, přičemž hodnoty 

doprovodných prvků mědi, olova, zinku a drahých kovů nebyly zanedbatelné. Na 

obrázku č. 2 je geologický profil oblasti Zlatohorského revíru [4]. 

 

Obrázek 2: profil geologických jednotek na území Zlatohorského revíru [4] 

 

Svrchní část celého souvrství je zastoupena heřmanickými mramory 

devonského stáří, které překrývají flyšoidní souvrství. Polymetalické zrudnění 

v těchto oblastech je tvořeno vtroušenými kyzovými rudami, jež přecházejí 

z páskových do masivních textur. Mezi nejčastěji se vyskytované minerály patři 

sfalerit, chalkopyrit, galenit a zlato.  
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3.2 Hydrologie a pedologie Zlatohorského rudního revíru 

 

 Tato kapitola se zabývá hydrogeologii, která je velmi důležitá, jelikož 

vyčištěna důlní voda je vypouštěna do Zlatého potoka, který patří mezi hlavní toky 

oblasti Zlaté hory. Na hydrogeologii poté navazuje pedologie. 

 

 Hydrologie 

 
Celá oblast se nachází v povodí řeky Odry. Zlaté hory jsou především 

pramenní oblastí, kde většinu toků tvoří bystřiny a potoky. Další významný tok je 

řeka Olešnice, která je v německých mapách k nalezení pod názvem Zlatý potok. 

Všechny tyto toky patří mezi důležité ukazatele při posuzování složení důlních 

vod, jelikož jsou nosiči rud nacházejících se v důlních oblastech [5], [32]. 

 Pedologie 

 

Na území rudního revíru, se vyskytuje především hnědá lesní půda tzv. 

kabizemě. I přestože je to nejrozšířenější půdní typ v České republice, je velice 

specifický a to tím, že je ovlivněn kyselostí půdy v oblasti Zlatého potoka. 

V Zlatých Horách- západ můžeme najít tzv. Glejové půdy, které vznikají 

v oblastech, kde se v dlouhém časovém horizontu voda nachází blízko povrchu 

krajiny. V nejvýše položených oblastech Zlatohorského rudního revíru se nejčastěji 

vyskytuje kryptopodzol modální, jež je typický pro vlhké a chladné oblasti [5], [6]. 

 

3.3 Petrografická charakteristika Zlatohorského rudního 

revíru 

Ložisková struktura, je součástí devonského vulkanosedimentárního 

komplexu metamorfovaných hornin. Hlavním řídícím prvkem celého stavebního 

podloží je Kvarcit. Můžeme zde avšak nalézt značené množství metasedimentů 

jako například karbonátické, krystalické vápence, kvarcitické břidlice atd [7]. 
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Struktura celého revíru prošla třemi hlavními etapami deformací, za vzniku 

vrásových struktur. Celý tento proces byl také doprovázen vrásovou tektonikou. 

Tyto tři etapy měly významný vliv na podobu Zlatohorských ložisek, ale 

v současné době je spojován především s fází zrudňovacího procesu, kde se 

následně pomocí mineralizace začaly vázat na kyselé vulkanity a horniny [7]. 

 Minerály v Zlatohorském revíru 

 
Rudní oblast Zlaté Hory je významný z mineralogického pohledu především 

bohatostí na supergenní minerály, vzniklé zvětráváním. Díky primárnímu zrudnění, 

je zajímavé sledovat rudní i nerudní minerály a změny mezi nimi. Minerály 

nalezené v Zlatohorské oblasti, se dají rozdělit do 3 skupin [8], [9]: 

a) PRVKY 

Zlato- Au  

Olovo- Pb 

Měď- Cu 

b) OXIDY A HYDROXIDY 

Křemen- SiO2 

Cerusit- PbCO3 

Kalcit- CaCO3 

Linarit- PbCu(SO4)(OH)2 

Baryt- BaSO4 

Anglesit- PbSO4 

c) SULFIDY 

Galenit- PbS 

Chalkopyrit- CuFeS2 

Sfalerit-ZnS 

Pyrit- FeS2 

Pyrhotin-FeS 
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 Rozdělení oblasti Zlaté Hory dle jednotlivých ložisek 

 
Tento revír je součásti již zmiňovaného devonského vulkanosedimentárního 

komplexu, především metamorfovaných hornin. Celý rudní revír se rozprostírá na 

ploše 25km2 a je rozdělený do několika částí viz obr. 3: 

 

Obrázek 3: schématické znázornění průmětů ložisek revíru [10] 

 
Ve Zlatohorském rudním revíru byly zkoumány prostory v pěti hlavních 

ložiscích. Zlaté hory-Jih a Hermanické skály, patřící do ložisek mědi, jsou již dnes 

vytěženy. V různých stupních prozkoumanosti také zbylé tři oblasti, z nichž Zlaté 

Hory- Západ byly nejvíce významné pro měď a zinek. Rovněž byly udělány 

průzkumné vrty za účelem zjištění rozptýleného sulfidického zrudnění Cu, Zn,    

Pb [43] dosahující v kvarcitech hloubky desítek metrů. Hlavní složku rudy tvořily 
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Sfalerit, pyrit a chlakopyrit, přičemž při neznalosti rentability bylo obtížné 

zpracování rudního koncentrátu [11], [30]. 

Rozdělení ložisek dle nálezů rud [11]: 

a) Ložisko Zlaté Hory- jih (ZHJ) 

Uložiště primárně Cu rud a to především pyritu, pyrhotinu a 

chlakopyritu. Oblast byla využívána od roku 1965 do 1990. 

b) Ložisko Zlaté Hory- Hornické skály (ZHHS) 

Také bylo ložiskem Cu rud, byl tvořen pyritem, chalkopyritem a 

chalkozínem. Oblast byla využívána od roku 1981 do poloviny 

roku 1990. 

c) Ložisko zlaté Hory- východ (ZHV) 

V tomto polymetalickém ložisku rudu tvořil pyrit, chalkopyrit, 

galenit a sfalerit. Tato oblast byla vytěžena v letech 1988 až do 

června roku 1992. 

d) Ložisko Zlaté Hory- západ (ZHZ) 

Toto ložisko, bylo největším nalezištěm zlata v celém revíru. 

Vedle volného zlata tuto oblast tvořil pyrit, chalkopyrit, sfalerit a 

galenit. Těžba tohoto revíru byla započata jako poslední a to 

v roku 1990 a byla ukončena roku 1993. 

 

 

 

  



Matěj Kovařík: Flotace kalu z důlních vod za účelem získávání olova do 
koncentrátu 

2014  10 
 

4. Charakteristika sedimentu z důlních vod v dané 

oblasti 

 
S těžbou polymetalických rud je úzce spjata také úpravnická činnost, jejímž 

cílem je upravit vytěženou surovinu do stavu, kdy je vhodná pro další využití a to 

změněním fyzikálních popřípadě chemických vlastností, či odstranění škodlivých 

příměsí, což vede k zvýšení koncentrace užitkové složky. V dnešní době je proces 

úpravnictví velmi žádaný, jelikož roste těžba stále chudších rud. Takto vytěžená 

ruda pak putuje ke zpracování, kdežto zbytkový materiál, odseparovaný při 

úpravnické metodě je ukládán na odkaliště, kde je mísen s odfiltrovanými 

sedimenty z důlních vod [12], [40]. 

 Vyjma zlata těženého v Zlatohorském revíru, byly těženy i další kovy a to 

měď, zinek, olovo a stříbro. Obsah těchto kovů byl zjištěn při průzkumných vrtech, 

kterými bylo potvrzeno sulfidické zrudnění zmiňovaných prvků a to ve velkém 

rozptýlení, především v kvarcích a podloží fylitu. Výhodou bylo, že ložisko 

vykazovalo velké naleziště s poměrně jednoduchým mineralogickým složením a 

mocností několika desítek metrů. V  tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty množství 

vytěžených kovů [8], [29]: 

Tabulka 1: přehled těžby kovů Cu, Zn, Pb, Ag v letech 1965-1993 [8] 

Druh těženého kovu Vytěžené množství [t] 

Měď 3 507 840 

Zinek 9 023 

Olovo 395 

Stříbro 0,75 

 

Z hodnot uvedených v tabulce možno vidět, že množství vytěženého olova 

není zanedbatelné, a proto jsem se rozhodl pro toto téma diplomové práce, jelikož 

je zjevné, že  kal vzniklý jak při úpravnické činnosti tak při těžbě olova, bude 

obsahovat určité procentuální zastoupení tohoto kovu v celku.   
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4.1 Odkaliště v Zlatohorském revíru 

 
Úpravnická linka v Zlatohorském revíru byla primárně vybudována z důvodu 

velkého zrudnění při těžbě zlata z masivu, poté byla převážně upravována Cu 

ruda. V Zlatohorském revíru uvažovali, také o těžbě polymetalických rud a to Cu-

Pb-Zn-S pomocí kolektivní technologie flotace, avšak z důvodu malé poptávky, 

bylo od tohoto záměru ustoupeno [13]. 

Z petrografického hlediska, můžeme v tomto odkališti najít především 

kvarcit, pyrit a slídové břidlice. Většina užitkových kovů zde byla obsažena buďto 

samostatně nebo jako prvek, anebo s oxidační sloučeninou. [5] Díky vrtům 

provedených na tomto odkališti bylo zjištěno, že v horní části se nachází zemina 

zrnitostní třídy S, jenž dosahuje přibližně hloubky 13 metrů. Na tuto zeminu 

navazuje zemina o zrnitostní třídě S a F dosahující hloubky 18 metru. Nejnižší 

část zeminy tvoří převážně zrnitostní třída F [13], [14]. 

 Při provádění vrtů, byla vytvořena i geologická dokumentace, která 

rozlišovala dva druhy flotačních naplavenin, jednalo se o jemnozrnné jílovité písky, 

které byly homogenní a byly zbarvené do zelenošedé barvy a byly označeny jako 

flotační kal. Druhým typem byly odkalištní kaly, které vznikly přisypáváním 

štěrkových a hlinitých materiálů. Jednalo se především o hlinité a jílové typy 

štěrku. Tento kal byl zabarven do hnědožluté barvy [14]. 

Provoz odkaliště je datován mezi roky 1980 do roku 1994. Primárně sloužil 

k ukládání kalů z úprav vytěžených rud, ale také k ukládání sedimentů z důlních 

vod. Za tuto dobu se uložilo více než 7 060 000 m3 flotačního kalu [5], což 

představuje jak velkou ekologickou zátěž, tak možnost využití toho kalu za účelem 

získaní užitkových kovů, jako je např.: olovo, jehož separací za pomocí flotace se 

tato diplomová práce zabývá [14]. 

 

 



Matěj Kovařík: Flotace kalu z důlních vod za účelem získávání olova do 
koncentrátu 

2014  12 
 

Veškerá vytěžená ruda v Zlatohorském revíru byla pomocí mlecích mlýnů a 

drtičů upravena na požadovanou zrnitost. Poté následovala flotace, při které byly 

použity: 

a) Sběrač KEX (kaliumetylxantogenát) 

b) Pěnič AROMA olej (syntetický pine oil) 

c) Vápenné mléko CaO (úprava pH) 

Tyto činidla ovlivňující flotaci byly použity především při zpracování mědi za 

vzniku finálního koncentrátu CuFeS2, který obsahoval přibližné množství 25% Cu. 

Zbylá část neodvodněného rmutu se zbytky flotačních činidel byly dopravovány do 

odkaliště [15]. 

 

4.2 Důlní vody a jejich složení v  Zlatohorském revíru 

 

V rámci likvidačních činnosti v Zlatohorském revíru, byly postupně zatopeny 

veškeré patra dolů. Vše začalo v dubnu roku 1995, kde veškerá vyčerpávaná voda 

byla gravitačně sváděna do odvodňovací štoly a následně čištěna. Tento postup 

trval několik let a patra dolu byla postupně zatápěna. Na odvodňovací štolu byly 

napojeny veškeré vody v revíru, které vykazovaly známky kontaminace včetně 

nádrže, které byly vystaveny pro zachycování průsakové vody nacházející se pod 

odkalištěm. Tyto vody jsou zpětně přečerpávány a následně neutralizovány [10], 

[13]. 

Kyselost vytékajících vod ve Zlatohorském revíru je velmi vysoká. Tyto vody 

jsou především tvořeny dešťovými srážkami, které se do podzemí dostávají za 

pomocí důlních děl, průzkumných vrtů či puklinových systémů, avšak také zdrojem 

důlní vody jsou výtoky podzemních vod, důsledkem puklin a poruchového systému 

horniny. Intenzita a množství vytékajících vod závisí na úhrnu srážek, které v této 

lokalitě dosahují v průměru 1000 mm za rok, z nichž se vsákne pouze jedna  

pětina [34]. 
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 Následující tabulka č. 2 ukazuje roční úhrn srážek za rok 2012 v oblasti 

Zlatohorského revíru [10], [13], [22]:  

Tabulka 2: úhrn srážek na stanici Zlaté hory (mm) za rok 2012 [22] 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X XI XII rok 

ZH 68 57,1 29,7 77,4 76,6 109,4 121,3 90,4 88 91,8 30,9 19,5 860,1 

 

Důvodem vsakování této vody je obsah sulfidů, díky němuž docházelo 

k zvětrávání, tudíž se do takto zvětralých oblastí dostával kyslík. Toto vedlo ke 

vzniku vertikální hydro-geochemické zónalosti. Rychlost tohoto procesu je závislá 

na množství sulfidu. Jsou známy tři druhy zón geochemické vertikální stratifikace 

[15], [16]: 

a) Oxidační zóna (přítomnost rozpuštěného kyslíku) 

b) Přechodná zóna (redukce Fe3+ na Fe2+) 

c) Redukční zóna (redukce síranů na sulfidy) 

Jednotlivé zóny byly vytvářeny během cirkulace podzemních vod 

v horninotvorném prostředí. Složení závisí především na rychlosti oběhu vody a 

na dalších faktorech jako je teplota či parciální tlak CO2 a O2. Tyto aspekty 

primárně měnily zastoupení jednotlivých složek v hornině a celkovou mineralizaci 

[16], [35]. 

Celková infiltrace byla ovlivněna průnikem srážkových vod do velkých 

hloubkových horizontů, jelikož docházelo k oxidaci sulfidů a zvýšení acidity. Bylo 

zapotřebí, aby celý proces byl doprovázen přítomností kyslíku.  Po oxidaci sulfidů 

nastal vznik síranových aniontů a uvolňování kovů. (Pb, Cu, Fe…) Množství 

kyslíku se s přibývající hloubkou mění a redukuje, z oxidačního na redukční 

charakter vody. Tento jev dokazuje přeměna síranových aniontů na sulfidový 

aniont S2-. Nedostatek kyslíku mohlo mít za důsledek, že i nepatrné množství 

sulfidických minerálů způsobí nasycení vodního roztoku [16], [36]. 
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 Zdroje důlních vod  

 

Důlní vody lze také rozdělit dle zdrojů a to na antropogenní anebo přírodní. 

Mezi antropogenní patří především provozní a technologické vody. Přírodní 

zdroje, zásobující důlní díla vodou patří ložiskové a mimo ložiskové. 

V následujících bodech jsou druhy vod nacházejících se v Zlatohorském revíru 

rozděleny a podrobněji popsány [17], [31]: 

a) Provozní a technologické vody 

Patří mezi antropogenní zdroje. Do dolů byly zaváděny záměrně a 

slouží především jako užitkové, pitné vody, ale také k zabezpečení 

požární ochrany. Používány byly také jako chladící a zároveň 

odplavovací media při vrtání. Celý areál je zásobován vlastním 

zdrojem pitné vody z podzemního vrtu. 

b) Ložiskové vody 

Tyto vody se shromažďovaly v ložiskových výplních důlních děl. 

Jedná se o podzemní vody, které většinou nebývají ovlivněny důlní 

činností.  

c) Mimoložiskové vody 

Jsou to přírodní vody, které se vsakují z povrchu dolů a to 

v důsledcích lidské činnosti při změně struktury těžebních děl.  

d) Stařinové vody: 

Je to směs vody mimo ložiskové, ložiskové a technologické, které 

akumulovaly po delší čas v prostorech těžby. U takto specifických 

vod bývá velice ovlivněno chemické složení.  
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 Vznik kyselých důlních vod 

 

Jak již bylo zmíněno, díky zvětrávání sulfidických materiálu, především 

pyritu, který oxiduje a tím produkuje H+ ionty se vytvořily v Zlatohorském revíru 

kyselé důlní vody. Celý proces měl za příčinu snížení pH. Tento proces 

zvětrávání, pyritu je možno popsat následujícími reakcemi [18], [41]: 

                       
       

Z rovnice je možno vyčíst, že síran aniontový vznikl oxidací sulfidové síry za 

vzniku dvojmocného železa. V následující reakci lze pozorovat, že za přeměny 

dvojmocného železa na trojmocné, se redukuji dva moly acidity. 

                            

Tato reakce pokud se děje bez přítomnosti mikrobiálních bakterii, je velmi 

pomalá, jelikož závisí pouze na hodnotě pH, která když poklesne, tak se celá 

reakce rapidně zpomalí. Při použití mikrobiálních bakterii např. typu Thiobacillus 

Ferooxidans, může být oxidace pyritu více než milionkrát vyšší [20]. 

Následovat můžou dva typy reakci. Obě reakce jsou závislé na velikosti pH. 

Ta první, při které dochází k vysrážení Fe(OH)3 a produkci vodíkových iontů H+ 

spolu s pH větším než 3 [18], [19]. 

                      

Při vysrážení Fe(OH)3 vznikají oranžové povlaky, které jsou viditelné a 

podle specifického oranžového povlaku tvořícího se na hladině dobře poznatelné 

a hrají tedy významnou roli v adsorpci řady kovů (olovo, měď, zinek) [19]. 

Druhým typem reakce je případ, kdy se Fe(OH)3 nevysráží a Fe3+ začne 

z důvodu další oxidace pyritu produkovat velké množství acidity, přičemž pH je 

nižší než 3 [20]. 
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Tlumivé systémy, neboli pufrační udržují pH v stabilní rovině a tím zabraňují 

větším chemickým změnám v odpadních vodách. Mezi ty nejdůležitější patří CO2, 

karbonátové iony či dikarbonátové iony. I když dochází při uvolňování iontů vodíku 

k redukci s karbonáty, jejich zastoupení v těžebním odpadu je poměrně malé, a 

proto jsou rychle zkonzumovány. Po tomto procesu sice nastává neutralizační 

reakce, avšak tyto reakce nejsou tak účinné a nedokáží udržet hodnotu pH 

v neutrální oblasti. Aby iony, redukovaly vodíkové ionty, je zapotřebí, aby se 

v kyselé vodě rozpustilo dostatečné množství vápence [21], [42]. 

 

4.3 Chemické složení důlních vod  

 

Jelikož z důlních vod vytéká voda vykazující hodnoty pH v rozmezí 3,5-4 je 

zapotřebí jí neutralizovat a to přidáním vápenné suspenze (vápenného mléka), 

který zvýší hodnotu pH na požadovaných 9,5. Kal je tedy složen především 

z hydroxidu měďnatého, síranu vápenatého, hydroxidu železitého. Tento 

zneutralizovaný kal následně prochází procesem čištění v podélných kaskádovitě 

uspořádaných nádržích. Dochází k postupnému usazování. Tento proces trvá 4 

dny. Odtud je vyčištěná voda odváděna do vodoteče. V průběhu procesu se těžké 

kovy vysráží a za pomocí shluků vloček hydroxidů klesají kde dnu, kde jsou 

sráženy ve formě kalu. Ten je následně za pomocí hydraulického podávače 

dopravován do nádrže na uložení kalu. Tyto kaly jsou poté lisovány za účelem 

zbavení se vody a poté uloženy na odkaliště. Množství kalu v mokré fázi ročně 

dosahuje 2500 t. 

Vedle těchto vod jsou zachytávány také průsakové vody, které jsou pomocí 

studní, kanálů a potrubí zachytávány a následně dopravovány před ústí 

odvodňovací štoly. Roční množství vyčištěné vody v těchto stanicích je cca 3 

miliony m3, na které se spotřebuje přibližně 300 tun mletého vápna. Průsakové 

vody činní 400-500 tisíc m3 [10], [22]. 

Na neutralizační stanici je každoročně od roku 1990 sledováno množství 

důlní vody v průtoku, pH a především množství kovu v nich obsáhlých. V tabulce 

č. 3 můžeme vidět hodnoty naměřené monitorovací stanicí [23]: 
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Tabulka 3: chemické složení důlních vod v letech 1990-2012 [10], [23] 

ROK Průtok 

l.s
-1 

pH Cu 

mg.l
-1 

Pb 

mg.l
-1 

Zn 

mg.l
-1

 

Mn 

mg.l
-1

 

Fe 

mg.l
-1

 

1990 78,10 11,9 2,60 0,12 3,16 5,50 25,2 

1991 102,50 11,6 11,75 2,08 13,0 7,0 59,0 

1992 95,27 11,3 5,70 0,10 7,60 5,40 37,6 

1993 79,18 11,5 6,50 0,02 10,0 8,5 57,9 

1994 70,10 11,3 9,60 1,50 16,0 6,00 50,0 

1995 64,32 3,0 7,58 0,10 17,6 5,70 38,6 

1996 76,10 3,2 9,23 0,08 16,2 5,87 41,75 

1997 64,80 3,2 9,55 0,04 14,12 5,48 49,54 

1998 61,00 3,2 6,55 0,03 13,20 3,54 29,21 

1999 69,50 3,8 4,64 0,01 12,33 2,00 11,25 

2000 64,00 4,3 4,43 0,01 10,02 3,75 14,72 

2001 65,31 4,6 4,55 0,01 11,25 7,04 13,31 

2002 54,1 4,0 3,68 0,004 9,28 5,70 10,13 

2003 53,1 4,3 3,44 0,059 8,70 6,48 7,9 

2004 59,0 3,7 5,17 0,03 10,14 6,46 13,01 

2005 61,1 3,9 3,75 0,005 9,26 6,12 12,68 

2006 76,6 4,3 4,35 0,008 9,37 6,75 13,36 

2007 72,3 3,6 4,57 0,01 10,76 5,12 13,56 

2008 52,2 3,5 4,33 0,004 9,43 3,97 10,84 

2009 78,1 3,9 3,93 0,011 11,44 4,37 8,42 

2010 98,1 4,1 3,58 0,004 8,19 4,62 8,75 

2011 86,5 3,8 3,41 0,010 7,06 3,85 5,88 

2012 96,3 4,95 2,90 0,0030 5,56 3,44 2,52 

 

Z tabulky je patrné, že dochází k postupnému snižování obsahů 

jednotlivých kovů. Největší pokles můžeme pozorovat u železa, tento trend je 

přisuzován ukončení čerpání vody z hlubších pater ložiska v roce 1998. To je 

zapříčiněno  vyloužením posledních zbytků pyritu a tedy Fe3+ ve formě hydroxidů. 

Naproti tomu mangan oxiduje podstatně pomaleji než Železo a to proto, že 

v důlních vodách v Zlatohorském revíru Fe představovalo vysoké procento 

z celku, tudíž spotřebovalo velké množství kyslíku ke své oxidaci a mangan mohl 
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volně migrovat. Potrvá několik let, než se obnoví oxidační charakter důlních vod a 

mangan začne být vázán do hydroxidů a síranů.  

Obdobné srážení bude možno sledovat i u ostatních kovu. Jediná výjimka 

je olovo, které při zvětrání odpadává jako málo rozpustný PbSO4. Jelikož je olovo 

předmětem této diplomové práce, je potřeba zmínit, že rok 1998 a zastavení 

čerpání vody z nižších pater dolů ovlivnilo i množství tohoto kovu [22]. 

Pro lepší v orientaci v chemickém složení důlních vod jsem tyto hodnoty 

převedl do grafů č. 1,2,3,4,5, ve kterých je očividně viditelný trend snižování 

množství kovů a postupné klesání pH, u kterého je však v posledních letech 

zaznamenán minimální nárůst. 

 

 

Graf 1: vývoj průměrných hodnot pH v letech 1990-2012 [22] 

 

 

Graf 2: vývoj průměrných hodnot Cu v letech 1990-2012 [22] 
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Graf 3: vývoj průměrných hodnot Zn v letech 1990-2012 [22] 

 

 

Graf 4: vývoj průměrných hodnot Mn v letech 1990-2012 [22] 

 

 

Graf 5: vývoj průměrných hodnot Fe v letech 1990-2012 [22] 
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Z grafů lze vyčíst, že obsah kovů za posledních 19 let, kdy byla ukončena 

těžba na dole, se rapidně snížil. Tento pokles je nejlépe viditelný u železa včetně 

ostatních sledovaných kovů, avšak ne tak rapidně, naopak u pH můžeme 

pozorovat minimální nárůst. Tento jev může být způsoben zvýšením množství 

protékající vody. Ze zprávy společnosti DIAMO [10] vyplývá, že u průsakových vod 

došlo ke snížení množství, pravděpodobně zapříčiněné opravou obtokového 

příkopu. Veškeré hodnoty jsou velmi příznivé s ohledem na rozfáranost 

Zlatohorského revíru. 

 Podrobný rozbor důlní vody na neutralizační stanici 

 

Na následující tabulce č. 4 je zobrazen podrobný chemismus důlních vod, 

vytékajících z odvodňovací štoly. Vše je automaticky měřeno jak na vstupu, tak na 

výstupu z neutralizační stanice.  

Tabulka 4: podrobné chemické složení na vstupu ČDV v roce 2012 [22] 

Ukazatel/jednotka Minimum Maximum Průměr 

pH 4,20 5,70 4,95 

NL [mg/l] 8 20 12 

Fe [mg/l] 1,28 4,30 2,52 

Cu[mg/l] 2,08 4,38 2,90 

Zn [mg/l] 4,72 6,16 5,56 

Pb [mg/l] 0,0015 0,0073 0,003 

 

Naměřené hodnoty na vstupu čistírny důlních vod vykazují vysoké hodnoty 

nad limity, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 23/2011Sb. Toto ustanovení 

udává přísné limitní hodnoty pro množství a obsah vypouštěné důlní vody. 

Zvýšené jsou především koncentrace Fe, Zn a Cu doprovázené nízkým pH. 
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Tabulka č. 5 vykazuje hodnoty naměřené na monitorovací stanici za výpustí 

ČDV, hodnoty sledovaných kovů s porovnáním na vstupním monitoringu rapidně 

klesly a pH bylo zvýšeno na požadovanou hodnotu. 

Tabulka 5: podrobné chemické složení na výstupu ČDV v roce 2012 [22] 

Ukazatel/jednotka Minimum Maximum Průměr 

pH 6,90 7,30 7,08 

NL [mg/l] 2 2 2 

Fe [mg/l] 0,06 0,41 0,29 

Cu[mg/l] 0,0184 0,0345 0,0259 

Zn [mg/l] 0,010 0,120 0,093 

Pb [mg/l] 0,00100 0,00132 0,00112 

 

Při porovnáním vstupních hodnot je obsah kovů ve vyčištěné důlní vodě 

minimální, a tudíž není v rozporu s platnou legislativou. Takto upravená a 

vyčištěná důlní voda je vypouštěna do toku Zlatý potok na základě rozhodnutí KÚ 

Olomouckého kraje. Vedle vod z čistírny je monitorován chemické složení 

podzemních vod, za pomocí tří indikačních vrtů. Monitoring začal v roce 2000 a po 

celou dobu lze vidět postupné zlepšování kvality vody [22], [23], [28]. 

 Výpočet množství kovů ukládaného na odkaliště 

 
Z výsledků naměřených na vstupní a výstupní stanici čistírny důlních vod 

vyplývá, že rozdíly mezi obsahem kovů jsou markantní. Tudíž veškerý vysrážený 

obsah ve formě vysráženého kalu je pomocí hydraulického podávače dopravován 

a ukládán do speciální nádrže. Po naplnění nádrže je kal lisován a zbavován 

přebytečné vody. Takto vylisovaná voda je dále přečerpávaná na začátek procesu 

čistění. Kal zbavený přebytečné vody je následně dopravován na místo zřízené 

v areálu této čistírny, kde je ukládán.  

Toto místo je součástí odkaliště, které se rozkládá na ploše přibližně 206 

tisíc m2 a dosahuje objemu 7 060 000m3. Odhadovaná hmotnost celého tohoto 

odkaliště je přes 13,5 miliónu tun k roku 2012 [22], [databáze DIOS]. 
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Množství ukládaného kalu v posledních letech stoupá. Důvodem je 

především zvýšení množství průtoku důlních vod. V roce 2012 bylo vysráženo na 

ČDV  1253t kalu zbaveného odpadní vody. Celkové množství takto upraveného 

kalu pocházejícího pouze z neutralizační stanice je odhadováno na necelých 40 

tisíc tun [22], [37]. 

Následující tabulka č. 6 byla sestrojena z důvodu teoretického výpočtu 

množství kovů, které by mohly být obsažené v ukládaném kalu. Tento výpočet je 

pouze orientační a vychází z hodnot naměřených na ČDV, které byly následně 

zprůměrovány. 

Tabulka 6: teoretický výpočet množství kovů v uložených kalech 

Ukazatel Vstup [mg/l] Výstup [mg/l] V kalu [mg/l] 

Pří průtoku 

96,3 l/s 

 [mg/l] 

NL [mg/l] 12 2 10 963 

Fe [mg/l] 2,52 0,29 2,23 214,749 

Cu [mg/l] 2,90 0,0259 2,87 276,381 

Zn [mg/l] 5,56 0,093 5,48 527,724 

Pb [mg/l] 0,003 00001 0,0019 0,18297 

 

Při výpočtu tabulky sem počítal s průtokem na ČDV 96,3 l/s, tento průtok je 

uveden v tabulce č. 3 a vychází z hodnot naměřených na kontrolní měrné stanici 

v areálu těžební oblasti Zlaté Hory. Největší množství kovu zastupuje zinek, 

nejmenší pak sledovaný kov olovo.  

 Analýza kalu odebraného pro experimentální část 

 
Kal, na kterém byla prováděna experimentální část, byl odebrán z míst, kde 

se ukládá po zachycení v sedimentačních nádržích v ČDV. Takto odvodněný kal 

je uložen spolu s kalem z dávné úpravnické činnosti na odkaliště. Odebrané 

vzorky byly podrobeny analýze na Zdravotním ústavě v Ostravě v akreditované 

laboratoři. V následující tabulce č. 7 je přehled výsledků této analýzy: 

Tabulka 7: výsledky chemického rozboru kalu 
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Ukazatel Hodnota [mg] 

Ag (Stříbro) 0,02 

Au (Zlato) 0,45 

Cu (Měď) 10 500 

Pb (Olovo) 0,192 

 

Množství kovů, které obsahuje odebraný kal, není zanedbatelné. Největší 

zastoupení z analyzovaných kovů má měď. Pro experimentální část jsem si však 

vybral olovo. Experimentální část spočívá ve flotaci kalového sedimentu za 

účelem získání olova do koncentrátu a následného zjištění, zdali by byla tato 

separace kovů rentabilní a zdali by měla příznivý účinek na zlepšení životního 

prostředí v dané lokalitě. 
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5. Experimentální část- flotace sedimentu 

 
V experimentální části byl flotován vzorek z odkaliště v Zlatohorském revíru, 

který obsahuje jak uložený kal z bývalé úpravny rud, tak z neutralizačních stanic. 

Tato stanice je součástí čistírny důlních vod a sedimentovaný kal je ukládán na 

blízké odkaliště.  Cílem práce bylo zvýšení obsahu olova ve flotačním koncentrátu. 

Pro separaci olova ze sedimentu byla použita flotační metoda, která je 

založena na rozdílné smáčivosti dvou složek. Flotační testy byly vykonány 

v laboratoři VŠB-TU Ostrava na Institutu environmentálního inženýrství. Tyto 

laboratoře jsou vybaveny pneumaticko-mechanickým flotačním zařízením VRF-1, 

do kterého je vzduch vháněn pomocí kompresoru. Tento typ flotátoru byl vyvinut 

speciálně pro flotaci rud. 

Pro zvýšení ostrosti rozdružování byla zvolena vedle základní flotace taky 

flotace přečistná. Ta má za úkol snížit nežádoucí příměsi v koncentrátu a 

především zvýšit kvalitu a přesnost samotné flotace. Byly provedeny tři flotace, 

pokaždé za jiných podmínek, za účelem zjištění, která z nich by byla nejvhodnější 

a dosahovala nejlepších výsledků s ohledem na množství olova v koncentrátu. 

 

5.1 Flotace 1 

 

První flotace byla provedena za následujících podmínek: 

a) Navážka: 30 g (157g nevysušeného kalu) 

b) Flotační činidlo: ethylxantogenan sodný (100 g/t) 

c) Pěnič: 5 kapek borovicového oleje 

d) Doba agitace 5min 

e) Doba flotace: 15min (dle čistoty pěny) 
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 Postup při flotaci 

 

Nejprve bylo zjištěno procento vody zastoupené v kalu, které dosáhlo 

81,45%.  S ohledem na vlhkost byla stanovena navážka kalu 157g, tak aby 

hmotnost sušiny byla 30g. Na následujícím obrázku č. 4 je zachycen průběh 

navážky kalu. 

 

Obrázek 4: navážka kalu v laboratoři (foto: autor) 

 Takto navážený kal byl následně smíchán s 1 litrem vody a pomocí mixéru 

byl rozmělněn.  Rmut byl nalit do cely, která je součástí flotačního přístroje. 

Pomocí kapátka bylo přidáno 5 kapek borovicového oleje, který slouží jako pěnič a 

vytváří na hladině pěnu. S borovicovým olejem bylo také přidáno 10 ml 

připraveného roztoku ethylxantogenanu sodného, což odpovídá dávce 100 g/tunu 

suroviny. Po uplynutí 5 minut agitace začal samotný proces flotace (viz. obrázek 

5).  
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Obrázek 5: proces první flotace (foto: autor) 

Při zapnutí přívodu vzduchu bylo spuštěno i stírací zařízení. Na obrázku je 

možno vidět, že hustota pěny byla dostačující. Pěna s koncentrátem byla stírána 

do kádinky. Po dobu celého procesu byl za pomocí střičky oplachován kal ze 

sběrné klapky, stejně jako z bočních stěn flotační cely.  

Při ukončení základní flotace byl z flotační cely vybrán kleslý produkt (O1).  

Pěnový produkt (koncentrát) byl zpětně nalit do flotační cely, která byla důkladně 

umyta a byla provedena přečistná flotace. Tato flotace trvala 20 min při pH 5,7. 

Toto pH je dosaženo bez jakéhokoliv přidávání reagencií.  

Po přečistné flotaci vznikl pěnový produkt K1 (koncentrát), ten byl spolu s 

meziproduktem (M1) a odpadem (O1) zfiltrován. Celý proces zachycuje 

následující obrázek č. 6. 

 



Matěj Kovařík: Flotace kalu z důlních vod za účelem získávání olova do 
koncentrátu 

2014  27 
 

 

Obrázek 6: filtrační zařízení (foto: autor) 

Kal vzniklý při flotaci byl zfiltrován pomocí vývěvy a vysušen. Teplota 

v sušárně dosahovala 105 oC. Doba sušení byla 24 hodin. Takto vysušený kal byl 

následující den vyjmut ze sušárny a zvážen. Po odečtení hmotnosti filtračního 

papíru byl zaslán k analýze. Veškeré výsledky této flotace jsou uvedeny v tabulce 

č. 11 v kapitole 6, ve které je vytvořen také graf pro lepší přehlednost a 

srozumitelnost.  

5.2 Flotace 2 

 

Druhá flotace byla provedena za následujících podmínek: 

a) Navážka: 30 g (157g nevysušeného kalu) 

b) Flotační činidlo: ethylxantogenan sodný 100g/t 

c) Pěnič: 5 kapek borovicového oleje 

d) Doba agitace 5 min 

e) Doba flotace: 15 min (dle čistoty pěny) 

f) Soda Na2CO3  10g 
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 Postup při flotaci 

 

Postup při druhé flotaci byl v podstatě totožný s první flotací. Také bylo 

naváženo 157g kalu, který byl smíchán s jedním litrem vody, který byl následně 

rozmělněn v mixovacím zařízení a vložen do flotační cely. Doba agitace i samotné 

flotace byly stejně jako při první flotaci.  

Při agitaci byla s borovicovým olejem a ethylxantogenanem sodným přidána 

navíc soda za účelem zvýšení pH suspenze. Ve výsledku bylo dosaženo pH 10,6. 

Na následujícím obrázku č. 7 je zachyceno stírání pěny z povrchu hladiny. 

Velikost pěny na povrchu je způsobena vysokým pH. Z obrázku, který bude 

následovat je tedy vidno, že nedošlo k přílišnému napěnění. Požadovaná hutnost 

pěny nebyla dostačující. Na povrchu se díky sodě změnilo povrchové napětí. Pěna 

však vznikala velmi řídká s malými bublinami a velmi nestabilní.  

 

Obrázek 7: flotační proces při vysokém pH (foto: autor) 
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Po základní flotaci následovala flotace přečistná. Její primární úkol a to 

zvýšit koncentraci požadované složky ve finálním produktu, byl neúčinný.  

Odpad O2 ze základní flotace, meziprodukt M2 a produktový koncentrát K2, 

se stejně jako v první flotaci nechal pomocí filtračního zařízení odvodnit a byl 

vysušen při teplotě 105 0C po dobu 24 hodin. Poté následovalo vážení, při kterém 

byla odečtena hmotnost filtračního papíru. Veškeré výsledky jsou v tabulce č. 12.  

5.3 Flotace 3 

 

Třetí flotace byla provedena za následujících podmínek: 

a) Navážka: 30 g (157g nevysušeného kalu) 

b) Flotační činidlo: ethylxantogenan sodný 100g/t 

c) Pěnič: 5 kapek borovicového oleje 

d) Doba agitace 5min 

e) Doba flotace: 15min (dle čistoty pěny) 

f) Kyselina sírová H2SO4 5kapek 

 

 Postup při flotaci 

 

Při poslední flotaci, byl zvolen totožný postup jako u předešlých. Tudíž bylo 

naváženo 157g kalu, který se smíchal s jedním litrem vody a byl následně 

rozmixován na vhodnou konzistenci pro flotaci. Doba agitace byla 5 minut. Bylo 

přidáno 5 kapek borovicového oleje, flotační činidlo ethylxantogenan sodný a 

kyselina sírová H2SO4.  

Úkol kyseliny sírové byl oproti sodě, která byla použita při druhé flotaci, 

snížit pH ve flotovaném kalu. Cílem tohoto pokusu bylo ověřit, zdali pH má nějaký 

vliv na flotační proces.  

Doba základní flotace s agitací trvala jako u předešlých dvou flotací 20min. 

Ze základní flotace byl filtrován kleslý produkt (O3). Poté následovala přečistná 

flotace z které vznikl meziprodukt (M3) a koncentrát (K3). Po celý čas flotace pH 
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nepřekročilo hodnotu 2,8. Na následujícím obrázku č. 8 je možno vidět množství 

pěny, která se vytvořila při nízkém pH. 

 

Obrázek 8: flotační proces při nízkém pH (foto: autor) 

Z obrázku lze zhodnotit, že snížení pH nemělo nijak razantní vliv na tvorbu 

pěny, tudíž nebyla řídká jako u flotace č. 2, ale ani tak hutná jako při flotaci za 

neutrálního pH (flotace č. 1). Výsledky této flotace jsou vyhodnoceny v následující 

kapitole č. 6. 
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6. Vyhodnocení flotačních testů 
 

Tato kapitola je zaměřena na vyhodnocení výsledků všech tři flotací, které 

se skládaly z flotace základní a přečistné. Obsahují výsledky výnosů a výpočty 

výtěžností u jednotlivých flotačních experimentů. Výsledky byly vloženy do 

přehledných tabulek č. 11,12,13 a patřičně okomentovány. Pro lepší přehlednost a 

snadnější orientaci byly výsledky vyneseny také do grafu č. 6,7,8.   

 Analýza vzorků po flotaci 

  

Při ukončení všech tří flotačních testů, byly vzorky pečlivě zváženy a 

dostatečné množství bylo odebráno do vzorkovnic. Na těchto vzorcích byla 

následně provedena analýza.  

Do výzkumného ústavu Centrum Excelence Telč, bylo zasláno celkem 9 

vzorků z tří flotací: 

a) Flotace 1:  

Základní flotace odpad (O1) 

Přečistná flotace meziprodukt (M1) a koncentrát (K1) 

 

b) Flotace 2: s přídavkem (Na2CO3) 

Základní flotace  odpad (O2) 

Přečistná flotace meziprodukt (M2) a koncentrát (K2) 

 

c) Flotace 3: s přídavkem (H2SO4) 

Základní flotace odpad (O3) 

Přečistná flotace meziprodukt (M3) a koncentrát (K3) 
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Tyto vzorky byly v laboratořích analyzovány kvůli procentu kovnatosti, které 

uniklo do odpadu, zůstalo v meziproduktu anebo bylo pěnou vyneseno do 

koncentrátu. Vzorky byly taky podrobeny analýze na mineralogické složení a to za 

pomocí X-Ray práškové difrakce.  

X-Ray prášková difrakce je analytická metoda, využívána primárně 

k detekci krystalické fáze minerálu. Pro úspěšnou analýzu vzorku je potřeba, aby 

byl vzorek jemně pomletý. Metoda je založena na generaci rentgenových paprsků, 

které se odrážejí jednotlivých minerálů ve sledovaného vzorku. Zařízení pak 

vygeneruje graf, dle kterého lze určit výslednou detekci a procentuální zastoupení 

obsažených krystalů [24], [25], [26], [27]. 

 

 

Obrázek 9: výsledky X-ray přáskové difrakce (autor: CE Telč) 

Tento graf (obr. č. 9) byl pořízen v Centru Excelence Telč pomocí 

zmiňované difrakce a následně vyhodnocen. Výsledky ukazují zastoupení různých 

druhu minerálu v sledovaném vzorku ze Zlatohorského revíru.  
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Mezi nejvíce zastoupené minerály patřily: 

a) Biotit 

b) Muskovit   

c) Kalcit 

d) Kvarcit 

Vzorky jednotlivých produktů flotace byly také analyzovány na obsah olova. 

Pomocí stanovených kovnatostí a zjištěných výnosů produktů flotace pak byly 

pomocí bilančních rovnic vypočteny jednotlivé výtěžnosti olova do koncentrátu, 

meziproduktu a odpadu. 

Analýza kovnatosti: flotace 1 

Tabulka 8: kovnatost Pb (1) 

Vzorek Kovnatost Pb (mg/kg) 

Odpad O1 0,163 

Meziprodukt M1 0,173 

Koncentrát K1 0,252 

 

Analýza kovnatosti: flotace 2 

Tabulka 9: kovnatost Pb (2) 

Vzorek Kovnatost Pb (mg/kg) 

Odpad O2 0,246 

Meziprodukt M2 0,235 

Koncentrát K2 0,301 
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Analýza kovnatosti: flotace 3 

Tabulka 10: kovnatost Pb (3) 

Vzorek Koncentrace Pb (mg/kg) 

Odpad O3 0,297 

Meziprodukt M3 0,426 

Koncentrát K3 0,469 

 

 

 Výsledky flotace 1 

 

V následující tabulce č. 11 můžeme vidět hodnoty, které byly naměřeny při 

flotačním procesu a následně procentuálně vyčísleny a porovnány. Tabulka 

poukazuje na procentuální množství kovnatosti spolu s celkovou výtěžností ve 

flotovaném kalu. Poté jsou pro lepší přehlednost tyto hodnoty vyobrazeny v grafu 

č. 6.  

Tabulka 11: výsledky flotace1 

Produkt 
Výnos 

(%) 

Kovnatost Pb 

(mg/kg) 

Kovnatost Pb 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

O1 17,62 0,163 0,0163 13,24 

M1 24,42 0,173 0,0173 19,47 

K1 57,96 0,252 0,0252 67,29 

Σ přívod 100 0,220 0,0220 100 

 

O1 odpad  z první flotace 

M1 meziprodukt z první flotace 

K1 koncentrát první z flotace 

 

Z výsledků první flotace jde vidět, že výtěžnost olova do koncentrátu byla 

velice dobrá a dosáhla hodnoty 67,29%. Z toho vyplývá, že nejmenší množství 

sledovaného olova šlo do odpadu a to pouhých 13,24%. Ovšem tyto hodnoty 

v porovnání s kovnatosti přívodu nejsou příliš příznivé, neboť kovnatost 
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koncentrátu se pouze nepatrně zvýšila oproti kovnatosti na přívodu. Do 

koncentrátu byly vyneseny i nežádoucí minerály, které zvýšily výnos koncentrátu a 

snížily tak jeho kovnatost. 

Největší rozdíl kovnatosti lze sledovat pouze mezi odpadem a 

koncentrátem.  

 

Graf 6: grafické vyobrazení výsledku flotace 1 

Toto grafické znázornění ukazuje poměr mezi výnosy a výtěžností olova do 

flotačního koncentrátu uváděného v procentech. Z tohoto pohledu lze usoudit, že 

flotace za daných podmínek snížila objem suroviny cca na 60 % (koncentrát) při 

zachování nebo dokonce mírném zvýšení kovnatosti. Je však otázkou, zda-li by to 

mělo v praxi nějaký význam. 

 Výsledky Flotace 2 

 

Výsledky uvedené v tabulce č. 12, ukazují procentuální vyčíslení výnosů a 

výtěžnosti při druhé flotaci. Tato flotace byla provedena za totožných podmínek 

jako první flotace, ale k vodou zředěnému kalu byla přidána soda, která měla za 
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úkol zvýšení pH. Dosaženo bylo hodnoty 10,3 a tudíž celý proces jak základní, tak 

přečistná flotace probíhala v zásaditém prostředí.  

 

Tabulka 12: výsledky flotace 2 

Produkt 
Výnos 

(%) 

Kovnatost Pb 

(mg/kg) 

Kovnatost Pb 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

O2 50,76 0,246 0,0246 49,95 

M2 33,49 0,235 0,0235 31,48 

K2 15,70 0,301 0,0301 18,57 

Σ přívod 100 0,250 0,0250 100 

 

O2 odpad  z druhé flotace 

M2 meziprodukt z druhé flotace 

P2 koncentrát z druhé flotace 

 

Z naměřených hodnot druhé flotace můžeme zjistit, že výtěžnost ve 

výsledném koncentrátu byla minimální a dosáhla hodnoty pouhých 18,57 %, což je 

oproti výtěžnosti do odpadu velmi nízké číslo. Příčinou bylo zásadité pH, které 

negativně ovlivnilo celý proces flotace. 

I když byla výtěžnost velmi nízká, tak bylo možno sledovat mírného nárůstu 

kovnatosti ve výsledném koncentrátu. Podobně jako u první flotace, měla 

přečistná flotace pozitivní dopad na kovnatost ve výsledném koncentrátu a tato 

hodnota se zvýšila.  

Následující graf č. 7 porovnává hodnoty výnosu a výtěžnosti. Ty byly 

v procentech převedeny do grafické podoby pro lepší přehlednost.  
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Graf 7: grafické vyobrazení výsledků flotace 2 

 Výsledky flotace 3 

 

Tato flotace probíhala v silně kyselém prostředí, díky čemu byla oproti 

flotaci 2 o poznání účinnější. V tabulce č. 13 jsou výsledky této flotace. 

Tabulka 13: Výsledky flotace 3 

Produkt 
Výnos 

(%) 

Kovnatost Pb 

(mg/kg) 

Kovnatost Pb 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

O3 33,26 0,297 0,0297 28,38 

M3 29,49 0,428 0,0428 32,21 

K3 33,28 0,469 0,0469 39,41 

Σ přívod 100 0,390 0,0390 100 

 

O3 odpad  z druhé flotace 

M3 meziprodukt z druhé flotace 

K3 koncentrát z druhé flotace 
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Z dosavadních flotací, muže být třetí flotace označena jako nejúčinnější 

v množství olova, které bylo vyneseno do koncentrátu. Tato hodnota se oproti 

předešlým flotacím zvýšila nejvíce. Důvodem bylo záměrné snížení pH pomoci 

kyseliny sírové na hodnotu 2,8.  

Z hodnot v tabulce č. 13 taky vychází, že přečistná flotace nebyla příliš 

účinná. Jelikož kovnatost meziproduktu a produktu se liší minimálně. Pro 

přehlednost byly tyto hodnoty vyneseny do grafu č. 8. 

 

Graf 8: grafické vyobrazení výsledků flotace 3 

I když kovnatost v produktu byla oproti odpadu vysoká, celková výtěžnost 

byla nedostačující. Z grafu č. 8 lze vyčíst, že výtěžnosti odpadu 03, meziproduktu 

M3 i koncentrátu K3 byly takřka podobné.  
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 Zhodnocení flotačních výsledků 

 

Následující graf č. 9 vyobrazuje procentuální výsledky výtěžnosti olova 

v jednotlivých flotacích, přičemž každá flotace probíhala za jiných podmínek. 

 

Graf 9: porovnání výtěžnosti ve flotacích 1,2,3 

Z grafu lze vyčíst, že nejvyšší výtěžnost byla při první flotaci. Tato flotace 

probíhala pří pH 5,7. To jen potvrzují obrázky č. 8,7,5 v kapitole č. 4, kde lze vidět 

u první flotace nejhutnější pěnu. Oproti tomu byla druhá flotace, jejíž výtěžnost 

olova do koncentrátu byla nejnižší a měla největší výtěžnost Pb do odpadu.  

Výsledky tohoto pokusu ukazují, že přidaná soda pro zvýšení pH a 

vytvoření zásaditého prostředí měla za následek, že hrubé mineralizované zrna 

neulpěly v pěně, ale zůstaly ve flotační cele. Ve třetím sloupci je vyobrazena 

flotace, při níž byla použita kyselina sírová pro snížení pH. I když nosná pěna byla 

dostatečně hutná, výtěžnost byla takřka podobná jako u meziproduktu a odpadu. 

Pokud však porovnáme druhou a třetí flotaci tak změna prostředí ze zásaditého na 

kyselé měla za následek skoro dvojnásobně větší výtěžnost Pb do koncentrátu.  
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Při porovnání výtěžností a kovnatostí, lze dojít k závěru, že nejvyšší nárůst 

kovnatosti olova v koncentrátu byl zaznamenán u třetí flotace v kyselém prostředí. 

U předešlých dvou flotací byl nárůst kovnatosti v koncentrátu takřka stejný.  

Z hlediska výnosu koncentrátu a navýšení kovnatosti (i když jen mírného), 

lze považovat za optimální flotaci 1, kdy došlo při zachování kovnatosti alespoň ke 

snížení objemu suroviny na cca 60 %. 
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7. Závěr 

 
Cílem této diplomové práce bylo ověřit flotační metodu, zdali je dostatečně 

účinná při flotaci kalu, který se získává z důlních vod, vytékajících ve 

Zlatohorském revíru. Tento kal je ukládán spolu s kalem z bývalé úpravnické 

činnosti na odkaliště, odkud byl odebrán vzorek pro experimentální část. Účelem 

pak bylo pomocí flotačního procesu získat koncentrát o co největším obsahu 

olova, který by sloužil jako výchozí materiál pro další zpracování.  

V rámci celé experimentální části bylo provedeno celkem šest flotací, z toho 

tři základní a tři přečistné. Poté byla provedena analýza u 9 vzorků vzešlých 

z flotace, ze kterých se zjišťovala kovnatost olova. Nejvyšší hodnoty výtěžnosti Pb 

do koncentrátu bylo dosaženo při první flotaci a to 67,29%, naopak nejmenší 

výtěžnost byla u druhé flotace, která probíhala v zásaditém prostředí. Ve třetí 

flotaci byla účelně snížena hodnota pH na 2,8 avšak toto mělo za následek 

výtěžnost olova do koncentrátu pouhých 39,41%. 

Při srovnání kovnatosti, bylo pomocí přečistné flotace jen mírně zvýšeno 

procento zastoupení olova v koncentrátu a to u všech flotací. Největší mírou u 

flotace č. 1.  

Z hlediska výnosu koncentrátu a mírného navýšení kovnatosti lze 

považovat za optimální flotaci č. 1, kdy došlo při zachování kovnatosti (oproti 

přívodu) alespoň ke snížení objemu suroviny na cca 60 %. 
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