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ABSTRAKT  

Disertační práce se zabývá moţností úpravy zlatonosných rud s vyuţitím 

odstředivých sil z lokalit Kašperské Hory, Smolník, Pukanec a Divín.  

Úvodní části práce jsou věnovány pojednání o zlatě a formách jeho výskytu, 

jednotlivým typům loţisek zlatonosných surovin a zmíněna je rovněţ historie dobývání 

zlata v českých zemích. Stručně jsou charakterizovány moţné způsoby získávání zlata 

z nerostných surovin, přičemţ hlavní důraz je kladen na metody separace v odstředivém 

poli. Samostatná kapitola pojednává o charakteristice jednotlivých loţiskových lokalit, 

ze kterých pochází zkoumané vzorky. 

Experimentální část práce obsahuje výsledky laboratorních experimentů, 

zaměřených na moţnosti vyuţití odstředivého rozdruţování pomocí separátoru  

KNELSON KC-MD3 a zařízení CYCLOSIZER, které simulovalo práci hydrocyklonů. 

Pozornost byla věnována rovněţ aplikaci flotačního rozdruţování v kombinaci 

s rozdruţováním v odstředivém poli.  

U vzorků z území Smolníku, Pukance a Divína (Slovenská republika) byla 

zkoumána především moţnost získání komerčně vyuţitelného koncentrátu 

environmentálně šetrným způsobem. 

Největší pozornost byla věnována vzorku z loţiska Kašperské Hory, přičemţ byl 

ověřován vliv změny parametrů rozdruţovače KNELSON  na výsledky procesu.  
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ABSTRACT 

This thesis deals with the possibility treatment of gold-bearing materials using 

centrifugal forces of locations Kašperské Hory, Smolník, Pukanec and Divín. 

Introductory parts deal with gold and its forms occurrence, individual types of gold-

bearing materials and history of gold mining in the territory of the Czech. Are briefly 

characterized the possible ways of recovering gold from raw materials, the main emphasis 

is put on the methods of separation in a centrifugal field. A separate chapter deals with the 

characteristics of individual deposits, from which come the examined samples. 

Experimental part of thesis contains the results of laboratory experiments on the 

possibility of using centrifugal separation using a KNELSON KC-MD3 separator and 

CYCLOSIZER that simulated work hydrocyclones. Less attention has been paid to the 

application of the flotation separation in combination with centrifugal separation. 

Samples from sites Smolník, Pukanec and Divín were primarily investigated of the 

possibility of obtaining commercially useful concentrate, in an environmentally sound 

manner. 

Most attention was paid to the sample bearing Kašperské Hory, there was tested the 

effect of parameter changes on KNELSON separator to the process results. 

 

 

Key words 

gold; centrifugal separation; knelson; cyclosizer; gravity concentration 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe jsem celou disertační práci vypracoval samostatně, podle pokynů 

školitele, s pouţitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana č. 001/2010 

Disertační práce a autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium 

v doktorských studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava.  

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové stránce HGF VŠB-

TU Ostrava.  

  

V Ostravě         Ing. Jiří Kostrhun 



 

 

MOTIVACE 

Česká republika disponuje rozsáhlými bilančními i nebilančními zásobami 

zlatonosných rud. Bohuţel se zde jiţ více neţ dvacet let zlato netěţí. Je to způsobeno také 

tím, ţe většina veřejnosti má úpravu zlatonosných rud spojenou hlavně 

s hydrometalurgickými procesy (kyanid) a vnímá ji jako environmentálně nebezpečný 

proces. Jiţ jen z tohoto důvodu je velmi obtíţné o těţbě zlata na našem území byť jenom 

uvaţovat.  

Motivací pro výzkum provedený v rámci této práce byla touha po zjištění, zda 

proces rozdruţování zlatonosných rud v odstředivém poli lze s úspěchem pouţít pro 

konkrétní loţiska a zároveň dokázat, ţe úpravu zlatonosných surovin lze úspěšně provádět 

i bez chemikálií, environmentálně velmi šetrným způsobem. 
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1. Úvod  

V několika posledních letech probíhá ve veřejnosti (ať jiţ odborné nebo laické) 

intenzívní diskuse na téma intenzity a nezbytnosti těţby nerostných surovin. Nedílnými 

součástmi této diskuze jsou otázky budoucího zajištění surovinové soběstačnosti zemí 

Evropské unie, která je nezanedbatelnou podmínkou pro rozvoj lidské civilizace, stejně 

jako problémy, spojené s vlivem exploatace loţisek primárních surovin na biosféru a lidské 

zdraví.  

Je zřejmé, ţe jak v současnosti, tak v budoucnosti bude téměř kaţdá země více 

či méně závislá na dovozu nerostných surovin, přičemţ existují a vţdy budou existovat 

země surovinově chudé a bohaté.  Mezi země bohaté na přírodní zdroje patří především 

státy Afriky, latinské Ameriky a Asie, z dnešního pohledu obvykle označované jako 

rozvojové. Lze k nim ale také zařadit i některé země evropské. Převáţná většina těchto 

zemí však pod tlakem ekologických organizací přistoupila k podstatné redukci těţebního 

průmyslu a tím zvýšila svou závislost na dovozu nerostných surovin všech druhů. 

Pro pokrytí spotřeby nerostných surovin a zároveň omezení vlivu jejich těţby na ţivotní 

prostředí je nezbytné neustále zlepšovat technologie těţby, zpracování a vyuţití surovin, 

technologické postupy výroby.   

V České republice bylo po politických změnách v roce 1989 rudné hornictví 

(s výjimkou těţby uranu) zcela zlikvidováno. Mezi komodity, o kterých se vedou 

dlouholeté spory kvůli jejich případné nové těţbě na území bývalého Československa, patří 

zlato. 
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2. Cíle disertační práce 

Problematika získávání zlata nabývá v souvislosti s jeho dlouhodobě rostoucí cenou 

neustále na významu. Běţně pouţívané metody úpravy zlatonosných rud mohou 

představovat významný zdroj znečištění ţivotního prostředí a je proto nutné se intenzivně 

věnovat jiným způsobům získávání zlata. Jednou z takových metod je gravitační 

rozdruţování zlatonosných rud v odstředivém poli. Tento environmentálně šetrný způsob 

rozdruţování je předmětem výzkumu prováděného v rámci této práce. Cílem disertační 

práce je ověřit, zda gravitačním rozdruţováním v odstředivém poli lze u jednotlivých 

zlatonosných rud dosáhnout kvalitního koncentrátu. U vzorku z lokality Kašperské Hory 

je cílem maximalizace výtěţnosti tohoto procesu, ověření moţnosti pouţití hydrocyklonů 

pro výrobu koncentrátu s vysokým obsahem Au a posouzení vhodnějšího zapojení flotace 

v kombinaci s gravitačním rozdruţováním v odstředivém poli.  

Dalším cílem bylo také zvýšení účinnosti rozdruţovacího zařízení KNELSON KC-

MD3 zařazením nových konstrukčních prvků. 
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3. Zlato  

3.1 Historie těžby zlata na území ČR 

Snad ţádný kov nevyvolával na území dnešní České republiky tolik rozporuplných 

údajů a zpráv, nadějí a pádů, glorifikace a zatracování jako zlato, a to od nejstarší historie 

aţ po nedávnou minulost. Ostatně tak tomu bylo nejen u nás. Aura sacra fames - prokletí 

zlaté horečky - provázelo celé dějiny lidstva. A jak uţ to bývá, období prosperity zlatého 

snaţení tvořila často jen zlomek dlouhých období jejího ţivoření. Moţná ţe dnes, tedy 

v době, kdy cena zlata na světových trzích je z dlouhodobého hlediska na trvalém vzestupu 

a při turbulencích světové ekonomiky zlato opětovně získává svoji hodnotu jako investiční 

jistota, bude vhodné si připomenout úlohu jeho domácí produkce v historii našeho státu. 

Nechceme při tom zůstat u prostého výčtu produkce jednotlivých oblastí a historických 

období, ale tyto údaje zařadit do širšího kontextu. [4, 47] 

Ve více neţ dvoutisícileté historii území dnešní České republiky k významnější 

produkci zlata došlo ve třech obdobích: v období keltského osídlení ve 2. a 1. století 

před n. l., v období konsolidace a prosperity českého království ve 12. – 14. století a ve 20. 

století. Charakter přírodních zdrojů zlata, způsoby jeho získávání a význam 

pro hospodářský vývoj té které doby byly rozdílné v závislosti na vydatnosti zdrojů 

a stupni technického pokroku. Čechy, Morava a Slezsko byly v dávných dobách 

přičleňovány mezi legendární evropské země zlata, avšak s výjimkou keltského osídlení 

(o kterém nás však informují pouze archeologické výzkumy) musíme konstatovat, 

ţe vydatnost našich zdrojů tohoto ţlutého kovu nepostačovala na dlouhodobé krytí potřeb, 

takţe jeho nedostatek musel být nahrazován dovozem. Přesto, byť jen v časově omezených 

obdobích, těţba zlata na našem území nebyla bezvýznamná, a to i z evropského hlediska, 

ať uţ výší produkce nebo pouţitými technologiemi. [4, 11, 48] 

Nejstarší nálezy zlatých předmětů ve východních Čechách vrací historii zlata 

aţ do šerosvitu našich dějin. Není jasné, zda to byli aţ Keltové, kteří jako první začali zlato 

na našem území získávat a zpracovávat; archeologické nálezy naznačují moţnost rýţování 

zlata na lokalitě Klínec u Prahy jiţ v 6. – 5. století před n. l. [3] Skutečný rozmach 

produkce zlata u nás však představuje aţ doba keltského osídlení ve 2. - 1. století před n. l. 

Z této doby pochází nejvíce archeologických zlatých nálezů - vedle nejznámějších zlatých 

mincí „duhovek“ to byly četné krouţky, drátky, spirály aj. Na území Čech je evidováno 
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208 nalezišť keltských „duhovek“, jejich nález u Podmokel na Berounsku z roku 1771 

obsahoval cca 50 kg zlata. Vysoká ryzost zlata „českých duhovek“ odpovídá sloţení 

přírodního zlata, získávaného rýţováním náplavů a ukazuje na jeho původ z domácí 

produkce. Naopak zlato keltských mincí z Bavorska s vysokými obsahy stříbra a mědi 

neodpovídá přírodnímu zlatu tamních nalezišť a naznačuje moţnost jeho získávání 

dovozem, pravděpodobně z Balkánu. [2] Keltové rýţovali zlato ve vodotečích jiţních 

a středních Čech, pravděpodobně i v Západních Čechách, na Českomoravské vrchovině 

a ve Slezsku. Na rozdíl od četnosti archeologických nálezů zlatých předmětů tohoto 

období, z přírodních pozůstatků rýţovišť existuje jen velmi málo přímých dokladů 

keltského stáří. Skutečnost, ţe převáţná část nálezů učiněných při archeologickém 

výzkumu rýţovišť pochází ze středověku, se vhledem k obnově rýţování zlata Slovany 

pravděpodobně jiţ před koncem 1. tisíciletí zdá být přirozená. Rozsah rýţovišť, který 

koncem 19. století v Čechách (75 km
2
) a ve Slezsku (20 km

2
) dokumentoval Pošepný [8], 

vzhledem k pozdějším aplanacím nelze v současné době upřesnit. Odhady celkové 

produkce z rýţovišť se však liší podle předpokládaných obsahů zlata v rozmezí 22,5 – 

225 t. Podle výsledků pokusného rýţování, uskutečněného na Otavě v 1. polovině 20. 

století, obsah zlata historických rýţovišť mohl dosahovat 0,2 aţ 0,3 g.m
-3

, tomu 

by odpovídala i produkce 37-56 t zlata, z toho převáţná část byla pravděpodobně získána 

v keltském období. [5] J. Majer povaţuje za reálnou produkci rýţovišť ve výši cca 40 t. 

[4, 11] 

Hospodářský vzestup českého státu za panování Přemyslovců byl spjatý s rozvojem 

těţby drahých kovů. Přírodopisec a filozof Albertus Magnus v roce 1250 zaznamenal: 

„Kdyţ všechna království světa zlatem vyschla, jedině Čechy za našich časů je zlatem 

úrodně zavlaţily“. A pravděpodobnost domácích zdrojů zlata četných šperků 

Velkomoravské říše naznačuje, ţe naše středověká historie zlata je moţná o několik století 

ještě starší. Jako nejvýznamnější období hlubinné těţby drahých kovů v Čechách je obecně 

povaţováno 13. a 14. století, zejména období panování Lucemburků. [1, 4] Vedle 

bezesporné hlavní úlohy stříbra to byla také domácí produkce zlata, která významně 

přispěla jak při výstavbě Prahy jako sídelního města krále a za Karla VI. i celé Svaté říše 

římské (připomeňme Jana Rotleva, jílovského těţaře a člena praţské patricijské rodiny, 

stavitele budovy pozdějšího Klementina), tak pro rozmach umění (pravděpodobný jílovský 

zdroj zlata pro Svatováclavskou korunu českých králů) a mezinárodního obchodu (raţba 
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zlatých mincí zavedená Janem Lucemburským v roce 1325). Tento rozvoj těţby zlata u nás 

se udál v období jeho nedostatku v tehdejším světě, kdy k poklesu produkce došlo mezi 

dvěma dlouhodobými „zlatými boomy“ - prvním, starověkým, v období dvou tisíciletí před 

n. l. (Egypt, Núbie, Přední Asie aj.) a druhým, novověkým, který začal po objevení 

Ameriky a má stoupající trend aţ do současnosti. Období 8. – 15. století z hlediska zlata 

v Evropě nazývají Mullen a Parrish [7] „období temným“. S nedostatkem zlata 

ve 14. století souviselo i zvýšení jeho kurzu ke stříbru z po staletí ustáleného 1:10 

aţ na 1:25 (1335). V tomto období těţba zlata na našem území kulminovala. Písemné 

prameny z té doby mají pouze zlomkovitý charakter, takţe výtěţky z jednotlivých revírů 

je moţné posuzovat jen podle nepřímých údajů. V roce 1337 bylo zmiňováno 25 českých 

zlatonosných oblastí jako zvlášť produktivních. Většina historiků se shoduje v názoru, 

ţe nejvýznamnější středověká těţba zlata byla v jílovském revíru. O tom svědčí nejen 

záznam z roku 1344, umoţňující odhad roční produkce na 65 kg zlata, ale zejména rozsah 

a hloubka vydobytých prostor, zjišťovaných při průzkumu ve 20. století - středověké 

dobývky na Šlojířské ţíle v délce aţ 1 km dosahovaly do hloubky přes 200 m. Celková 

tehdejší těţba zlata revíru je odhadována na 10 t. Většina historiků se také shoduje, 

ţe v období prosperity středověká produkce hlavních českých zlatodolů mohla dosáhnout 

100-200 kg za rok, za celé období cca 48 t. Objem těţeného zlata v té době v Čechách 

odpovídal cca 6 % jeho středověké evropské produkce. [4, 6, 11] 

Vydatnost naší tehdejší produkce zlata neměla na rozdíl od stříbra dlouhodobého 

trvání. Nedostatek zlata způsobený vyčerpáním loţisek intenzivní těţbou a jejími obtíţemi 

ve velkých hloubkách se projevil jiţ před koncem 14. století, husitské války dílo zkázy 

dokonaly. Přes četné pokusy o obnovu těţby v 15. - 19. století byl výsledkem zisk 1,2 tun 

zlata, v minulosti nejvýznamnějším jílovském revíru, necelých 300 kg. Významnějších 

úspěchů bylo koncem tohoto období dosaţeno na loţisku Roudný u Vlašimi (112 kg) 

a v krásnohorsko-milešovském revíru (370 kg), kde zlato bylo získáváno jako vedlejší 

produkt těţby antimonu. Počátek 20. století znamenal pro zlatorudné hornictví slibný 

začátek. Novodobý zájem o loţisko Roudný, podnícený výsledky otvírkových prací 

koncem 19. století, vedl skupinu anglických podnikatelů k výstavbě nejvýznamnějšího 

zlatodolu tehdejšího Rakouska - Uherska, který se moderním způsobem těţby a úpravy stal 

významným i v evropském měřítku. [10] Důlní práce tu na 16 patrech dosáhly hloubky 

450 m. Zlatodůl Roudný v letech 1904 aţ 1930 vytěţil 664 000 t rudniny s obsahy okolo 



Jiří Kostrhun: Rozdruţování zlatonosných rud s vyuţitím odstředivých sil 

2014  6 

10 g.t
-1

 a vyrobil 5 770 kg ryzího zlata. Počátkem 20. století hrabě A. Sylva-Tarrouca těţil 

zlatou rudu v okolí Libčic u Nového Knína a Borotic, ovšem s nevalným ziskem necelých 

25 kg zlata. Na svoji dobu moderní libčický zlatodůl včetně úpravny se stal příkladem 

nevyváţenosti investice k rozsahu loţiska. V letech 1940 – 1944 tu těţbu obnovila 

německá společnost, která po zpracování rudniny v Německu získala 51,5 kg zlata. V první 

třetině 20. století bylo cca 300 kg zlata získáno jako vedlejší produkt při hutnění 

koncentrátů stříbrných a polymetalických rud příbramského revíru. [5, 11] 

Hlad po zlatu v neklidné době první poloviny 20. století vedl nově vzniklý 

československý stát i soukromé podnikatele k báňské otvírce řady historických revírů 

(kašperskohorský, novoknínský, jílovský, bělčicko-kasejovický aj.), zájem se obracel 

i na rýţoviště u Strakonic. Tyto práce ještě zesílily po roce 1945 v souvislosti se snahou 

státu o surovinovou soběstačnost. Průzkum hlubších částí dříve těţených loţisek (Roudný, 

Libčice, Zlaté Hory, Krásná Hora) však k obnově těţby zlata nevedl, ostatně práce 

v Jeseníkách se orientovaly na polymetalické rudy a na Krásnohorsku na rudy antimonu. 

Rozsáhlý báňský průzkum, uskutečněný v jílovském revíru v letech 1938 – 1968 zjistil 

vysoký stupeň středověkého vydobytí hlavních ţil a přes ověření kvalitních bloků na dole 

Pepř s obsahy zlata cca 10 g.t
-1

 nezajistil dostatečné mnoţství zásob pro provoz nově 

postavené úpravny. Těţba v letech 1958 – 1968 byla proto po vydobytí kvalitních ţilných 

zásob orientována na bohulibské ţilníky s obsahy zlata cca 3 g.t
-1

, coţ však vedlo 

ke zvyšování ztrátovosti a ukončení těţby v roce 1968. Celková produkce zlata tohoto 

období dosáhla 1,1 t. [6] Rozsáhlý povrchový a báňský průzkum provedený v posledních 

letech sice ověřil značná mnoţství rud ţilníkového typu, jejich těţba při tehdejší nízké ceně 

zlata (1,1 USD/g) by však byla vysoce ztrátová. Deset let poté světová cena zlata vzrostla 

aţ na 27 USD/g, jílovský důlní závod byl ale v té době jiţ nenávratně likvidován. 

V 80. a 90. letech 20. století byl uskutečňován útlumový program rudného hornictví, které 

jako celek bylo vysoce ztrátové a neumoţňovalo ekonomickou těţbu loţisek v podmínkách 

trţního hospodářství. Jako součást útlumového programu byla v letech 1989 – 1994 

uskutečněna výběrová těţba „zlatého sloupu“ na loţisku polymetalických rud ve Zlatých 

Horách v Jeseníkách, která poskytla 1,2 t zlata. [9] V letech 1986 – 1992 byla také 

uskutečněna těţba vybraných bloků na loţisku Krásná Hora nad Vltavou, jejím výsledkem 

byla produkce 0,4 t zlata. Zlato z obou loţisek bylo získáváno louhováním úpravárenských 

koncentrátů v zahraničí. Těţba zlata na území České republiky ve 20. století dosáhla 
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necelých 9 t. V porovnání s předchozím obdobím téměř čtyř století, to byl pozitivní obrat, 

avšak její přínos pro domácí spotřebu zlata byl nepatrný - například produkce jílovského 

revíru v 60. letech ji mohla zajistit z pouhých 2,5 %. Významnějším přínosem tak bylo 

pouze zlato z roudenského loţiska v 1. třetině století. Devět tun zlata získaných z českých 

zlatodolů za celé 20. století odpovídalo necelé 0,1 % jeho evropské produkce. Od roku 

1994 se zlato u nás netěţí a veškerá jeho spotřeba ve výši 4 - 5 tun za rok je zajišťována 

recyklací a dovozem. Celkové mnoţství zlata získaného ve více neţ dvoutisícileté historii 

jeho těţby na území Čech, Moravy a Slezska lze odhadnout na cca 100 t, z toho téměř 

polovina připadá na zlato rozsypů, získávané převáţně ve starověku, a druhá polovina 

na zlato z hlubinné těţby primárních loţisek, s nejvýraznější produkcí ve středověku. 

Novověká těţba zlata z historických loţisek, s výjimkou roudenského, nebyla ekonomicky 

významná. [11, 52] 

3.2 Výskyt zlata na území ČR 

Podstatná část zrudnění zlata je vázána na regionálně metamorfované 

vulkanosedimentární komplexy, místy pronikané variskými granitoidy. Ve středočeské 

oblasti představuje takový komplex proterozoického stáří jílovské pásmo s převahou zlato-

křemenné mineralizace (loţiska Jílové, Mokrsko, Čelina a j.). V oblasti Jeseníků se jedná 

o devonský vulkanismus s Au zrudněním spjatým s kyzovými polymetalickými loţisky 

stratiformního typu (Zlaté Hory - západ). 

V moldanubickém krystaliniku jsou známy výskyty Au-křemenného ţilného 

a stratiformního zrudnění často se scheelitem (Kašperské Hory) a Au-křemenných ţil 

a ţilníků se zvýšeným obsahem Ag (Roudný). 

Rozsypové akumulace zlata jsou prostorově i geneticky spojeny s oblastmi 

primárních loţisek. Paleorozsypy permokarbonského stáří se nacházejí v západních 

Čechách (Křivce) i v podkrkonošské a vnitro-sudetské pánvi. Plošně nejrozsáhlejší jsou 

kvartérní rozsypy, známé zejména z podhůří Šumavy, ze severní Moravy a Slezska. 

Dodnes patrné pozůstatky po rýţování svědčí o intenzivním vyuţívání rozsypů od dob 

Keltů. [48, 49, 50] 

Podle zdrojů z České geologické sluţby jsou celkové zásoby zlata v ČR asi 250 tun. 

Z toho je asi 49 tun bilančních prozkoumaných asi 87 tun bilančních vyhledaných a asi 114 

tun jsou zásoby nebilanční.  
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V současné době, po ukončení těţby na Sb-Au loţisku Krásná Hora v roce 1992 

a polymetalickém loţisku Zlaté Hory-západ v roce 1993, není v ČR zlato těţeno. [50] 

 

 

 

Obrázek 1 Ložiska zlatonosných rud v ČR [51] 

3.3 Obecné informace o zlatě 

Průměrný obsah zlata v zemské kůře je 0,2 ppb. Průměrný obsah zlata v loţiskách 

nerostných surovin kolísá v závislosti na genetickém typu, velikosti zásob, způsobu 

dobývání a dalších ekonomických parametrech od 1 do 16 i více g.t
-1

. To znamená, 

ţe vznik ekonomicky vyuţitelného loţiska představuje jeho 1000 aţ 8000násobnou 

koncentraci oproti průměrnému obsahu v zemské kůře. [12] 

Pro své skutečně mimořádné vlastnosti je zlato společně s mědí historicky nejdéle 

vyuţívaným kovem. Poprvé ho člověk získával rýţováním z říčních náplavů 

(12 000 př. n. l.). Je zajímavé, ţe tento způsob přetrval i do dnešní doby, přičemţ umoţňuje 

vyuţívat loţiska zlata (Au) zhruba jiţ od obsahu 1 g.t
-1

 Au v rudě Specifická hmotnost 

ryzího zlata je 19,3 g.cm
-3

. Kilogram zlata tak lze odlít do krychle o hraně 3,75 cm. [12] 

 



Jiří Kostrhun: Rozdruţování zlatonosných rud s vyuţitím odstředivých sil 

2014  9 

Tabulka 1 Vybrané fyzikální vlastnosti zlata [13] 

skupenství pevné 

krystalová struktura krychlová, plošně centrovaná 

hustota 19,3 g.cm
-3

 

tvrdost 2,5 (Mohsova stupnice) 

magnetické vlastnosti diamagnetické 

teplota tání 1064,18 °C (1337,33 K) 

teplota varu 2856 °C (3129 K) 

 skupenské teplo tání  12,55 kJ.mol
-1

 

rychlost šíření zvuku  2030 m.s
-1

 (tenká tyč, cca 25 °C) 

měrná tepelná kapacita 25,418 J.(kg.K)
-1

 

tepelná vodivost  318 W.(m.K)
-1

 

tepelná roztaţnost 14,2 µm.(m.K)
-1

 

 

3.4 Formy výskytu zlata 

3.4.1 Zlato a jeho sloučeniny s kovy (volné zlato) 

Jelikoţ je zlato nejvíc inertní kov, můţe se slučovat pouze s malým mnoţstvím 

kovů, jak je znázorněno v tabulce č. 2. Nejčastěji se vyskytuje společně se stříbrem. Jiné 

minerály zlata s kombinací jiných kovů jiţ nejsou tak běţné a jsou převáţně vázány 

na speciální druh horniny. Po ryzím zlatě a elektru, se nejvíce vyskytují teluridové 

minerály (calaverit, sylvanit). Všechny minerály uvedené v tabulce č. 2 mají specifické 

vlastnosti (hustota, optické vlastnosti, tvrdost), na jejichţ základě je lze odseparovat 

od ostatních minerálů. [14] 

  



Jiří Kostrhun: Rozdruţování zlatonosných rud s vyuţitím odstředivých sil 

2014  10 

Tabulka 2 Zlato a jeho sloučeniny s kovy [14] 

Ryzí zlato (obsah Ag < 20 mol %) Au 

Elektrum (obsah Ag  20 – 80 mol %) (Au, Ag) 

Porpezit (Au, Pd) 

Rhodit (Au, Rh) 

Iridiové zlato (Au, Ir) 

Platinové zlato (Au, Pt) 

Zlatý amalgám (Au, Ag) Hg 

Weishanit (Au, Ag)3Hg2  

Maldonit Au2Bi 

Aurikuprid Cu3Au 

Tetra-aurikuprid AuCu 

Hunchinite Au2Pb 

Bogdanovit Au5(Cu,Fe)3(Te,Pb)2 

Bezsmertnovit Au4Cu(Te,Pb) 

Fischesserit Ag3AuSe2 

Petrovskaite AuAg(S,Se) 

Calaverit AuTe2 

Krennerit (Au,Ag)Te2 

Muthmannit (Au,Ag)Te 

Petzit Ag3AuTe2 

Sylvanit (Au,Ag)2Te4 

Kostovit CuAuTe4 

Nagyagit [Pb(Pb,Sb)S2] [Au,Te] 

Auroantimonit AuSbO3 

Aurostibit AuSb2 

3.4.2 Atomární zlato 

Atomární zlato je distribuované v krystalické mříţce sulfidových minerálů. 

Přednostně se koncentruje v arzenopyritu, maximální známá koncentrace je 17 700 ppm. 

Ve větších (> 50 µm) arzenopyritových krystalech je distribuce většinou nehomogenní. 

Větší význam má atomární zlato obsaţené v jemnozrnných (< 20 µm) sulfidech. [14] 
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3.4.3 Koloidní zlato 

Tento termín byl zaveden k popsání zlata ultra jemné velikosti, které je obsaţeno 

v sulfidových minerálech. Není opticky viditelné běţnými mikroskopy. Můţe, ale nemusí 

být v krystalické mříţce minerálu. Velikost částic se pohybuje mezi 5 aţ 500 nm. Můţe 

také vznikat kolaguací při praţení pyritu na magnetit, maghemit  a hematit. Nejčastěji je 

zastoupeno v pyritu, méně pak v arzenopyritu. Koloidní zlato je více reaktivní neţ hrubší 

zlato, coţ je dáno jeho větším měrným povrchem a je lépe rozpustné jiţ v nízkých 

koncentracích kyanidového roztoku. [14] 

3.4.4 Povrchové zlato 

Jedná se o zlato detekované na povrchu minerálů. Klasickým příkladem je zlato 

adsorbované na povrchu karbonátových částic. Je to výsledek pokovení, sráţení a moţné 

iontové výměny v loţisku. [14] 

Tabulka 3 Přehled zlatonosných sulfidových minerálů [14] 

Pyrite Gersdorfit Tetraedrit 

Markazit Realgar Antimonit 

Pyrhotin Chalkopyrit Tetraedrit 

Arsenopyrit Bornit Maghemit
*
 

Tennantit Kovelit Hematit
*
 

Enargit Chalkocit
 

Goetit
*
 

*
Minerály vzniknuté praţením pyritu 

3.5 Typy ložisek 

3.5.1 Zlatonosné konglomeráty 

Zlato je vázáno na relativně málo mocné, ale plošně rozsáhlé, slepencové horizonty. 

Je obsaţeno v sulfidech nebo ve formě jemných zlatinek. Hlavním představitelem tohoto 

typu je oblast Witwatersrandu JAR. [12] 
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3.5.2 Subvulkanická ložiska 

Jsou prostorově spjata s vulkanickými a vulkano-sedimentárními komplexy 

andezit-ryolit-dacitového vulkanizmu. Loţiska mají převáţně ţilný tvar. Zlato se vyskytuje 

jako ryzí, jako slitina se stříbrem nebo ve formě teluridů Au. Loţiska tohoto typu jsou 

známa například z Rumunska, USA, Mexika a Filipín. [12] 

3.5.3 Plutonická ložiska 

Zrudnění zlata, které je zpravidla ţilného nebo ţilníkového tvaru, je spjato 

s hlubinnými magmatity nebo metamorfními horninami. Vlastní mineralizace se většinou 

vyskytuje buď ve formě ryzího zlata, nebo jako příměs sulfidů. Typické příklady známe 

z Brazílie, Indie, Austrálie, Kanady, USA a řady dalších zemí. [12] 

3.5.4 Rýžoviska 

Větší význam mají dnes pouze rýţoviska říčních naplavenin. I kdyţ je tento typ 

v mnoha zemích jiţ vytěţen, stále má značný význam např. v Rusku a Finsku. [12] 
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4. Technologie úpravy zlatonosných rud 

Pro úpravu zlatonosných rud se pouţívají zejména chemické (hydrometalurgické), 

flotační a gravitační způsoby úpravy. Pro zvolení vhodného způsobu, jeho reţimu 

a vhodného zapojení do schématu úpravny je potřeba podrobně znát vlastnosti upravované 

rudy. 

Tabulka 4 Zlatonosné rudy a jejich možnosti úpravy[12] 

Typ rudy  Užší specifikace typu Technologický postup 

jednoduché oxidické 

rudy obsahující volné 

zlato 

rudy obsahující volné zlato 

v křemeni nebo vápenci 

gravitační úprava, louţení 

křemenné rudy, obsahující 

volné zlato, doprovázené 

nízkým obsahem síry a 

stopovými obsahy arzenu 

(gravitační úprava), flotace, 

louţení koncentrátu 

(gravitační úprava), flotace, 

louţení odpadu 

(gravitační úprava), louţení 

louţení, flotace odpadu, louţení 

flot. koncentrátu 

náplavy třídění, gravitační úprava, 

amalgamace 

těţko upravitelné oxidické 

rudy 

třídění, louţení 

třídění, louţení, úprava suspenzí 

při louţení 

sulfidické rudy rudy barevných kovů s obsahy 

zlata hodnotou převyšující 

barevné kovy 

gravitační úprava, flotace 

sulfidů 

gravitační úprava, flotace 

sulfidů, louţení odpadu 

rudy barevných kovů, kde 

hodnota zlata nedosahuje 

hodnoty barevných kovů 

gravitační úprava, flotace 

sulfidů 

flotace sulfidů 

pyritové a arzenopyritové 

rudy, kde je zlato převáţně 

asociováno s těmito minerály 

flotace sulfidů, praţení 

koncentrátu, louţení praţence 

komplexní rudy, ve kterých je 

zlato vázáno ve sloučeninách 

flotace sulfidů, praţení 

koncentrátu, louţení praţence 
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4.1 Kyanidové loužení 

Je nejrozšířenější způsob získávání zlata z rudy. Louţicí technologické postupy 

spočívají v kontaktu fyzikálním způsobem (drcením nebo drcením a mletím) 

zpřístupněného zlata v rudě s louţicím roztokem kyanidu sodného. Koncentrace louţicího 

činidla bývá velmi nízká, typicky 0,1  %. Vlastní izolace rozpuštěného zlata se provádí 

buď sráţením práškovým zinkem z kapalné fáze, nebo adsorpcí na aktivním uhlí přímo 

ze suspenze po louţení s následnou desorpcí a elektrolytickým vyloučením zlata z výluhu 

na katodě. Posledním krokem obvykle prováděným v úpravně zlaté rudy bývá přetavení 

zinkové sraţeniny nebo zlatem bohatých katod se struskotvornými látkami na surové zlato. 

Další potřebné rafinace zlata se provádějí ve specializovaných rafineriích. Louţicí činidlo 

se částečně během louţení spotřebovává. Běţnou praxí těchto úpraven je to, ţe pracují 

s uzavřeným okruhem technologických vod. Zbytkové hodnoty kyanidu jsou účinně 

detoxikovány na netoxické produkty například oxidací vzduchem za přítomnosti oxidu 

siřičitého nebo oxidací peroxidem vodíku; z větší části degradují v konečném výsledku 

na uhličitany a amonné ionty a z menší části se mění na komplexně vázané netoxické 

komplexy.  Existuje několik různých postupů louţení zlata a jeho následného získávání 

z roztoku. Nejpouţívanější louţicí proces lze vyjádřit chemickou rovnicí č. 1. [15, 16, 17] 

 

4Au + 8NaCN+O2 + 2H2O → 4NaAu(CN)2 +4NaOH
               (1) 

 

Způsoby loužení 

 CIP - kyanidové louţení v míchaných reaktorech, sorpce ze rmutu na aktivní uhlí 

(Carbon-In-Pulp), elektrolytické vyloučení zlata 

 CIL - současné kyanidové louţení a sorpce v míchaných reaktorech (Carbon-In-

Leach), elektrolytické vyloučení zlata 

 L-S/Ls-Zn - kyanidové louţení v míchaných reaktorech, separace fází 

(protiproudou promývkou nebo filtrací) a cementace zlata zinkovým prachem 

 H/PL-Zn – haldové nebo perkolační louţení, cementace zlata zinkovým prachem 

 H/PL-CIC – haldové nebo perkolační louţení, adsorpce zlata z roztoku na 

aktivním uhlí v koloně (Carbon-In-Column). [12] 
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4.1.1 Loužení zlata v reaktorech 

Louţení zlata v tancích je zřejmě nejběţnější louţicí technologie pouţívaná 

ve světě. Podstatou této technologie je, ţe se zpracovávaná ruda podrtí a pomele na velmi 

jemnou zrnitost, aby se extrakční činidlo dostalo ke všem mikroskopickým částicím zlata 

v rudě obsaţených. Pomletá ruda se v podobě kalu louţí ve velkých nádobách – tancích, 

často uzavřených uvnitř provozní budovy. Do tohoto kalu se přidává aktivní uhlí a další 

přísady (např. vápno pro úpravu pH prostředí), na které se sorbují komplexy kovů včetně 

zlata. Takto se dostane zlato z roztoku a naváţe se na aktivní uhlí. [15] 

Protoţe se aktivní uhlí přidává přímo do louţicího roztoku s rozemletou rudou, 

nazývá se tato metoda CIL – Carbon-In-Leach (aktivní uhlí ve výluhu). Aktivní uhlí 

je oproti pomleté rudě hrubozrnné a z kalu se dá lehce odstranit tříděním na sítech. Další 

postup extrakce zlata je uţ stejný pro všechny technologie. [15] 

Kal ochuzený o zlato (odpad) se vypouští na odkaliště. Předtím se však louţicí 

roztok neutralizuje, tedy zbavuje se většiny kyanidu. V současnosti není moţné vypouštět 

koncentrovaný louţicí roztok, tak jako tomu bylo v rumunském dolu Baia Mare, kde došlo 

v roce 2000 k havárii odkaliště.  

Podle platné legislativy není moţné kyanidový roztok ukládat na odkaliště bez 

předchozí neutralizace. Velmi účinná metoda je detoxikace kyanidu pomocí peroxidu 

vodíku. Při pouţití peroxidu vodíku probíhá oxidace (a tím i detoxikace) kyanidu velmi 

rychle. [15] 

4.1.2 Loužení zlata na haldách 

Louţení zlata na haldách (na louţicích plošinách) je způsob určený speciálně 

na chudé mono minerální rudy zlata, mědi, popřípadě niklu. Rozdílů proti louţení v tancích 

je hned několik. Hlavní rozdíl je, ţe se ruda drtí na zrnitost kolem 10 mm (při louţení 

v tancích je zrnitost obvykle pod 0,1 mm). To způsobuje sice niţší výtěţnost zlata z rudy 

(asi 80 %, coţ je míň neţ při louţení v tancích, kde je pravidelně vyšší neţ 90 %). Na 

druhé straně odpadá jemné mletí a s tím spojená prašnost, hlučnost a další nepříznivé vlivy, 

coţ sniţuje nejen ekonomické náklady, ale i environmentální dopady. Hrubší zrnitost 

umoţňuje, aby ruda navrstvená na louţicí plošině měla dost prostoru mezi jednotlivými 

zrny a tím umoţnila dobré prosakování louţicího roztoku. Pro optimální podmínky 
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louţicího procesu je potřeba vytvořit zásadité prostředí. Provádí se přimícháváním vápna 

k podrcené rudě (asi 4 kg vápna na jednu tunu rudy). [15] 

Podrcená ruda se rozprostře na louţicí plošinu. Na povrchu louţicí plošiny 

se pravidelně rozmístí plastové perforované trubky, kterými je přiváděn louţicí roztok. 

Roztok ukapává z trubek a prosakuje přes těleso haldy aţ na dno. Cestou luhuje zlato 

a převádí ho do roztoku. Dno haldy je izolováno a je tedy nepropustné. Na spodu je těsnící 

vrstva, kterou tvoří zhutněný jíl a fólie minimálně 2 mm silná. Nad nepropustnou vrstvou 

je drenáţní vrstva, tvořená štěrkovou vrstvou a drenáţními rourami. V drenáţní vrstvě 

se louţicí roztok obohacený o komplexy kovů (hlavně zlata) zachytí a přes sběrné potrubí 

se samospádem odvede do sběrné nádrţe. Obohaceným roztokem se na úpravnické lince 

promývají kolony s aktivním uhlím, na kterém se komplex kovů (zlata) zachytí. Ochuzený 

roztok se regeneruje a vrací zpátky do louţicího procesu. [15] 

4.2 Flotační způsob úpravy 

Flotace je dominantním způsobem úpravy sulfidických rud, ale pouţívá se také 

při flotaci oxidických rud pro získání volného zlata. Vyuţívá rozdílné smáčecí schopnosti 

zlata, případně minerálů, se kterými je zlato agregováno a matečné horniny. Vhodně 

zvoleným flotačním reţimem lze zvýšit hydrofobnost volného zlata. Částečky zlata 

v provzdušňovaném rmutu se poté shromaţďují na povrchu vzduchových bublinek, 

stoupají s nimi k hladině a koncentrují se v mineralizované pěně. Matečná hornina jeví 

hydrofilní vlastnosti a její částečky tak zůstávají ve zlatem ochuzované suspenzi. Flotační 

koncentrát je moţné dále zpracovávat jak hydrometalurgickým způsobem (s pouţitím 

kyanidového louţení), tak nekyanidovými pyrometalurgickými postupy zaloţenými 

na tavení nebo praţení. [14] 

Faktory ovlivňující proces flotace:  

 flotovatelnost minerálu a jeho minerální sloţení, 

 teplota a sloţení flotačního prostředí, 

 druh flotačního stroje, 

 obsah sloţek v surovině, 

 reagenční reţim celého procesu, 
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 proudění v prostředí flotačního přístroje, 

 flotační činidla. [18] 

 

Moţnosti flotačního získávání zlata jsou do značné míry závislé na charakteru 

loţiska, mineralogickém sloţení rudy a formě výskytu zlata a jeho distribuci v rudě (volné 

zlato, zlato v minerálech, zlato jako isomorfní příměs). Většina základních výzkumů 

prováděných v minulosti byla zaměřena na sledování flotace ryzího, vysoce čistého zlata 

popřípadě Au - Ag slitin s cílem zpřesnění vzájemných interakcí mezi flotačními sběrači 

a zlatem, popřípadě na stanovení charakteru adsorpce iontů či molekul sběrače na povrchu 

zlata. Přitom bylo obvykle vyuţíváno ryzího zlata, získaného ze sekundárních loţisek – 

rýţovišť. Jemné rozptýlení a nízké obsahy zlata v rudách jsou příčinou, proč chybějí 

významnější práce o flotaci volného Au. Je samozřejmě známa celá řada prací, 

zabývajících se flotační úpravou konkrétních rudních surovin, málokdy však tyto práce 

rozlišují mezi flotací volného (ryzího) zlata a zlata ve formě minerálů. [19] 

Obecně je moţno říci, ţe flotace volného zlata nepředstavuje příliš velký problém 

a její moţnosti jsou omezeny v zásadě pouze fyzikálními parametry (tvar a velikost částic 

zlata, stabilita flotační pěny). Zlato má při zdrobňovacích operacích tendenci k tvorbě 

plochých, ostrohranných částic, jejichţ zachycení na bublinkách vzduchu je problematické 

a mohou se tak zvyšovat ztráty zlata do odpadu. Obecně přijímaným pravidlem je, ţe volné 

zlato o zrnitosti pod 150 µm flotuje poměrně dobře zejména s flotačními sběrači na bázi 

xantogenátů a dithiofosfátů. Je-li však volné zlato získáváno společně se sulfidickými 

minerály, mohou sulfidy představovat významnou překáţku při zachycení zlata do flotační 

pěny. [19] 

Jak je obvyklé ve flotaci, velkou roli hraje při získávání zlata charakter jeho 

povrchu. Existuje řada prací, zaměřených na stanovení povrchových vlastností zlata 

z hlediska jeho hydrofobnosti a stupně přirozené flotovatelnosti. Výsledky jsou však velmi 

rozporuplné. Dnes obecně přijímaným předpokladem je, ţe povrch čistého zlata 

je hydrofilní a vykazuje nulový úhel smáčení. V rudách se vyskytující volné zlato má však 

povrch v převáţné míře hydrofobní, coţ je zřejmě způsobeno organickým znečištěním jeho 

povrchu. V některých případech tak můţe být zlato získáno flotačně i bez pouţití 

flotačních sběračů. V současné době však není zaznamenán ţádný průmyslový proces, 
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který by této skutečnosti vyuţíval a hydrofobnost povrchu je zvyšována pouţitím 

flotačních sběračů. [19] 

Flotační vlastnosti volného zlata mohou být samozřejmě ovlivněny i jinými 

(minerálními) příměsemi, přítomnými na povrchu zlatinek. Často jde například o argentit, 

oxidy Fe, galenit, arsenopyrit nebo oxidy mědi, přičemţ tloušťka povrchových vrstev můţe 

dosahovat 1 aţ 5 µm a povrchové vlastnosti Au částic se tak mohou měnit ve velmi 

širokém rozmezí. Například zlato, povrchově kontaminované oxidy ţeleza nebo mědi, 

je velmi těţce flotovatelné a vyţaduje speciální postupy pro odstranění této kontaminace. 

[19] 

Nejčastěji pouţívanými typy sběračů jsou xantogenáty a dithiofosfáty, popřípadě 

jejich směsi. Sběrače na bázi merkaptobenzothiazolu jsou doporučovány pro flotaci ryzího 

zlata nebo zlatonosných pyritů v kyselém prostředí. Sběrače na bázi fosfinátů jsou 

primárně určeny pro flotaci Ag rud, našly však uplatnění rovněţ jako sekundární sběrač při 

flotaci Cu-Au rud. Mezi novější typy flotačních kolektorů pak patří přípravky vyuţívající 

thiokarbamátů. Například sběrače na bázi hexyl - ethoxykarbonyl thiokarbamátu byly 

vyvinuty a zavedeny do praxe v roce 1991 a zaznamenaly značné průmyslové pouţití. 

V průmyslové praxi je však pouţití pouze jednoho typu činidla spíše výjimkou. Obvykle 

se uţívá speciálních směsných sběracích přísad, nebo se vedle hlavního sběrače přidávají 

do flotačního rmutu v menším mnoţství sběrače sekundární. Tento postup podle 

dostupných údajů zvyšuje výtěţnost volného zlata do koncentrátu. Flotace volného zlata 

obvykle probíhá v neutrálním prostředí, s přidáním malého mnoţství sběrače a bez 

přídavku regulátorů. Některé práce ukázaly, ţe stříbro, přítomné ve zlatě má na výsledky 

flotace pozitivní efekt. [19] 

Při flotaci zlata je nutno vytvořit poměrně stabilní pěnu. K tomu se pouţívají 

v průmyslové praxi především pěniče na bázi polyglykoléteru, popřípadě ve směsi s jinými 

pěniči eventuálně pěniče připravené z metyl-isobutyl karbinolu (MIBC).  

4.3 Gravitační rozdružování 

Gravitační způsob rozdruţování pro úpravu zlatonosných rud lze vyuţít, pro 

získávání volného zlata, označované anglickou zkratkou GRG (gravity recoverable gold), 

ale také pro rozdruţování sulfidických rud, kde je zlato vázáno v tzv. zlatonosných 

nosičích, jedná se zejména o pyritové a arzenopyritové rudy. [20] 
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Některé horniny mají atributy, které značně komplikují přímé kyanidové louţení. 

Je to především hrubší zlato a zlato asociované s komplexy sulfidických minerálů. Hrubší 

částice zlata prodluţují retenční čas potřebný k převedení pevného zlata do roztoku. 

Sulfidové minerály pak mohou kolem částic zlata vytvořit povlak, díky kterému se stane 

odolné vůči kyanidovému roztoku. [21] 

Ekonomický přínos gravitačního rozdruţování při úpravě zlatonosných rud závisí 

na způsobu úpravy, které zpravidla předchází (tab. č. 5). Pokud se jedná o zapojení 

gravitačního rozdruţování při úpravě sulfidických rud (tzv. zlatonosné nosiče), jsou 

přínosy z jeho zapojení do okruhu daleko větší, neţ náklady na vybudování a jeho provoz. 

Pokud se jedná o zapojení gravitačního rozdruţování do okruhu úpravny pro rudu 

obsahující volné zlato (mimo náplavů) mohl by být tento krok diskutabilní, 

s odůvodněním, ţe všechno volné zlato získané gravitačním rozdruţováním, by bylo 

moţné získat dalšími stupni úpravy (kyanidové louţení, flotace). Toto tvrzení je pravdivé 

jen částečně. Drtivá většina úpraven zlatonosných dolů, při zapojení dodatečného 

gravitačního okruhu do schématu úpravny, vykazuje nárůst výnosů získaného zlata o 0,5 – 

1,5 %, coţ dokazují údaje z úpraven např.: St. Ives and Kundana v západní Austrálii; 

Porgera v Papua nové Guinei nebo Dome Mine v Ontariu. V některých případech můţou 

být přínosy ze zapojení gravitačního okruhu do schématu stávající úpravny ohromné, 

jak dokazuje příklad z Penjom Mine v Malajsii. Zde se pomocí dodatečného zapojení 

gravitačního okruhu do schématu úpravny podařilo zvýšit celkový výnos zlata o 20 %. [22] 
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Tabulka 5 Ekonomický dopad gravitačního rozdružování na vybrané operace [20] 

Typ aplikace Výhody 

Oddělení GRG před kyanidovým louţením Větší celkový výnos Au 

Niţší spotřeba aktivního uhlí 

Niţší retenční čas potřebný pro kyanidové 

louţení 

Oddělení GRG před flotací Větší celkový výnos Au 

Lepší celkový výnos ostatních sloţek ze 

vsázky 

Sníţení nákladů na reagence 

Moţnost vyvarovat se kyanidovému louţení 

Koncentrace vsázky Menší nároky na následující procesy a 

menší náklady na odstraňování hlušin 

Oddělení GRG a zlatonosných sulfidových 

nosičů před kyanidovým louţením hald 

Větší celkový výnos Au 

Niţší náklady na mletí 

 

O tom, zda je moţné vyuţít gravitační rozdruţování pro získávání jednotlivých 

zlatých zrn, rozhodují jejich mineralogické parametry. Jsou to: 

 velikost částice 

 stupeň volnosti  

 rozdíl hustoty jednotlivých minerálů v rudě 

 tvar částice 

 sloţení 

 hydrofobnost. 

Asociace zlata s různými minerály sniţuje jeho hustotu, např.: částice křemene 

s 14 % hmotnostními procenty ryzího zlata má průměrnou hustotu přibliţně jako pyrit 

(5 g.cm
-3

), coţ negativně ovlivňuje gravitační rozdruţovací proces. Proto je důleţité, 
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aby zlato získávané z rudy mělo co největší moţný stupeň volnosti, coţ mají za úkol 

obstarávat přípravné úpravnické procesy (drcení, mletí). [20] 

Další parametr, který můţe negativně ovlivňovat gravitační rozdruţování je tvar. 

Pokud je zlato „vločkovitého“ tvaru (velmi tenké x plošně rozsáhle), můţe docházet 

k tomu, ţe při pouţití určitých rozdruţovacích zařízení, především díky působení 

vztlakové síly, bude zlato takového tvaru přecházet do hlušin. Tento jev můţe ještě 

umocňovat hydrofobnost získaná především adsorbcí uhlíkatých komponentů a 

elementární síry. [20] 

 

Tabulka 6 Způsoby gravitačního rozdružování [20] 

Zařízení Zrnitost 

[µm] 

Kapacita 

[t.h
-1

] 

Aplikace 

Splavy různého typu >500  Získávání GRG 

Sazečky >200 2 -100 Podsítné z mletí, výtok z hydrocyklonu 

Spirálové rozdruţovače 100 -50 2 - 4 Výtok z hydrocyklonu 

Vibrační stoly >50 0,3 - 1 Čištění koncentrátu 

Odstředivé 

koncentrátory (např.: 

KNELSON, FALCON) 

>20 Aţ 1000 Získávání GRG a koncentrace: vsázky do 

hydrocyklonu, podsítného z mletí, výtoku 

i přepadu hydrocyklonu, flotačního 

koncentrátu, hlušiny ze splavů, náplavů, 

koncentrátů ze sazeček, hlušin po 

kyanizaci. Získávání koncentrátu 

vázaného zlata před flotací. 
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5. Rozdružování v odstředivém poli 

Rozdruţování s vyuţitím odstředivých sil patří mezi nejúčinnější metody 

zpracování jemnozrnných surovin. Ze systematického hlediska jej můţeme zařadit 

do skupiny gravitačního rozdruţování, zaloţeného na vyuţití rozdílných hustot 

jednotlivých sloţek suroviny. Rozdruţování směsí zrn sloţených z malých částic je však 

při pouhém vyuţití gravitačních sil pomalé a málo účinné. Rychlost oddělení zrn s vyšší 

hustotou od zrn s hustotou menší je relativně malá a je negativně ovlivňována viskozitou 

rozdruţovacího prostředí. Získané produkty jsou pak znečištěny chybnými zrny, dochází 

ke ztrátě uţitkové sloţky a ke sníţení účinnosti rozdruţování. Tento problém lze 

uspokojivě řešit vyuţitím sil odstředivého pole.  Mezi zařízení, vyuţívající k oddělování 

jednotlivých sloţek suroviny spolupůsobení odstředivých sil, můţeme zařadit především 

hydrocyklony a rovněţ odstředivé pneumatické a hydraulické separátory (např. 

rozdruţovače typu KNELSON). [23] 

5.1 Rozdružování na separátoru KNELSON (KC-MD3) 

Vývoj tohoto rozdruţovače byl iniciován potřebami rudného úpravnictví, konkrétně 

nízkou výtěţností při úpravě loţisek s jemnozrnnou distribucí zlata. Rozdruţovač se skládá 

z vertikálně obráceného perforovaného kuţele, z vnitřní strany osazeného horizontálními 

ţebry, který je připevněn k rotoru v nádobě, kam je přiváděna tlaková voda (obr. č. 2). 

Průtok vody i rychlost otáček jsou regulovatelné. U laboratorního přístroje KNELSON 

KC-MD3 na kterém byl prováděny experimenty, lze průtok vody nastavit v rozmezí od 0 – 

15 litrů za minutu. Počet otáček můţe dosahovat od 0 do 2300 otáček za minutu (150ti 

násobek gravitačního zrychlení). Vsázka můţe být dávkována v suché sypké formě nebo 

ve formě rmutu. Je přiváděna do spodní částí rotujícího kuţele. Dovnitř kuţele je jeho 

perforovanou stěnou přiváděna tlaková voda. Tlak vody působí proti odstředivé síle 

v rotačním kuţelu, čímţ vytváří fluidní vrstvu, ve které se udrţují specificky lehčí částice, 

které jsou vynášeny vzhůru a přepadem odchází do odpadu (obr. č. 3). Specificky těţší 

částice mají díky odstředivé síle dostatečně velkou kinetickou energii na to, aby prošla 

fluidní vrstvou, a shromaţďují se v koncentračních celách mezi horizontálními ţebry 

kuţelu. Lehké částice ve fluidní vrstvě jsou postupně nahrazovány specificky těţšími, 

dokud se nevytvoří vrstva z nejtěţších částic. Rozdruţovací proces je diskontinuální. Po 
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skončení cyklu se kuţel vyjme a koncentrát se vypláchne proudem vody a podrobí se 

potřebným analýzám. [23] 

 

 

Obrázek 2 Laboratorní rozdružovač KNELSON, koncentrační kužel (foto autor) 

 

 

Obrázek 3 Rozdružovač KNELSON v provozu (foto autor) 
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Fyzikální síly ovlivňující proces 

Kdyţ částice vstoupí do rozdruţovacího kuţelu, jsou suspendovány ve vodě 

a přecházejí do krouţivého pohybu. Kuţel se otáčí úhlovou rychlostí ω (rad.s
-1

), 

obsah  kuţelu (voda a pevné částice) rotuje ve stejném směru. Pohyb částic po kruhové 

dráze obstarává odstředivá síla Fc (N), která je dána vztahem (2). 

 

Fc = m .  r . ω
2           

(2) 

kde m (kg) je hmotnost částice r (m) je poloměr trajektorie [37].  

 

Pevné částice jsou těţší neţ voda a pohybují se směrem k obvodu kuţele, kde se 

střetnou s proudící vodou, která vstupuje do kuţele skrz otvory v jeho obvodu. Fluidní 

voda na částice působí vztlakovou silou Fd (N), která je dána vztahem (3). 

 

Fd = Cd . A . 0,5ρf  . Vf
2                                   

(3) 

 

kde ρf (kg.m
-3

) je hustota kapaliny, Vf  (m.s
-1

) je  rychlost proudění vzhledem 

k pevné částici, A (m) je průřez pevné částice a Cd  je součinitel odporu prostředí. Pokud je 

působení odstředivé síly větší neţ působení síly vztlakové, částice přiváděné do 

rozdruţovacího kuţele mají tendenci putovat k vnějšímu plášti kuţele a usazovat se v jeho 

koncentračních celách. [37] 

Koncentrátory KNELSON pracující s odstředivým zrychlením se vyrábějí 

v různých provedeních s různou kapacitou zpracovávané suroviny. Největší zařízení 

KNELSON dokáţe zpracovat aţ 165 tun materiálu za hodinu s výnosem koncentrátu cca 

200 kg. (dva cykly po 30 minutách). Vyprázdnění koncentračního kuţele trvá 1 – 3 

minuty. 
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Tabulka 7 Přehled parametrů vyráběných koncentrátorů KNELSON [25] 

průměr 

kuţele 

v palcích 

výkon 

motoru 

[kW] 

počet 

otáček za 

minutu 

kapacita 

[t.h
-1

] 

průtok 

vody 

[l.min
-1

] 

hmotnost 

koncentrátu 

[kg] 

max. 

velikost zrn 

[mm] 

3  1200 0,065 13 0,08 - 0,11 2 

7,5 0,37 800 0,25 30 2 - 3 4 

12 0,75 600 3-4 80 10 - 20 6 

20 3,75 460 12-15 250 30 - 40 6 

30 7,15 400 30-40 600 60 - 70 6 

 

 

Obrázek 4 Možné zapojení koncentrátoru KNELSON ve schématu úpravny (1 – semiautogenní 

mlýn, 2 - hydrocyklon, 3 – kulový mlýn, 4 – čerpadlo rmutu; A, B, C, D pozice na kterých může být 

koncentrátor zapojen) [53] 

5.2 Hydrocyklony 

Hydrocyklony zaujímají při úpravě nerostných surovin a nejrůznějších typů 

jemnozrnných odpadů nezastupitelné místo. Nejčastěji pouţívaný typ hydrocyklonu 

je hydrocyklon kuţelovitého tvaru (obr. č. 5), který byl vyvinut holandským výzkumníkem 

M.G.Driessenem v letech druhé světové války a svého rozšíření se dočkal v průběhu 

padesátých let tohoto století. Jako jedno z mála úpravnických zařízení je zařízením téměř 

univerzálním. Uplatňuje se jednak ve funkci třídičů a zahušťovačů, respektive při čeření 



Jiří Kostrhun: Rozdruţování zlatonosných rud s vyuţitím odstředivých sil 

2014  26 

kapalin a odkalování rmutů, jednak i ve funkci rozdruţovačů. I kdyţ kaţdá z uvedených 

operací vyţaduje zpravidla přizpůsobení určitých parametrů, podstata působení zůstává 

neustále stejná. [28] 

Působení hydrocyklonů je zaloţeno na vyuţití účinku odstředivé síly. Tyto síly, 

působící na tuhé částice procházející hydrocyklonem, jsou několikasetnásobně větší neţ 

síly gravitační, vyvolávané působením gravitačního pole země. To má rozhodující význam 

především při zpracování jemnozrnných surovin, u nichţ jsou gravitační síly téměř 

zanedbatelné. [27] Hydrocyklony tedy můţeme z hlediska systematiky zařadit do skupiny 

procesů označovaných jako odstředivá separace (rozdruţování i třídění).  

 

Obrázek 5 Schéma hydrocyklonu [28] 

5.2.1 Pohyb kapaliny v hydrocyklonu 

Při odstředivém rozdruţování nebo třídění (klasifikaci) stejně jako při klasickém 

gravitačním rozdruţování probíhá rozdělování zrn tuhé fáze na základě jejich hydraulické 

velikosti (soupádnosti). Jsou-li ve zpracovávané surovině sloţky o rozdílné hustotě, pak 

podíly s menší hustotou se budou vyskytovat jak v jemnějším tak v hrubším produktu 

separace ve formě větších zrn neţ jsou zrna specificky těţších materiálů. [28] 
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Proudění v hydrocyklonu je velmi sloţité. Experimentální práce mnoha autorů 

prokázaly, ţe v prvních okamţicích po přivedení kapaliny vstupní tryskou do prázdného 

prostoru hydrocyklonu se kapalina rozprostře po stěně hydrocyklonu v tenké vrstvě. Část 

kapaliny pohybující se směrem nahoru po stěně hydrocyklonu naráţí na horní čelo 

hydrocyklonu a začíná se pohybovat po jeho spodní straně. Zbytek kapaliny se pohybuje 

po stěnách zařízení směrem dolů vířivým pohybem.  Spodní tryskou však vychází pouze 

její část. Proto se hydrocyklon poměrně rychle zaplní a podél jeho osy se tvoří sloupec 

kapaliny pohybující se směrem k přepadové trysce. Postupný pohyb vnějšího proudu 

od místa podání k vrcholu kuţele je provázen rovněţ zmenšením rotačního poloměru 

a třením o stěny, coţ má za následek sniţování tlaku ve spodní části kuţele vzhledem 

k tlaku v horní části (samozřejmě na stejném poloměru rotace). V blízkosti osy 

hydrocyklonu je odstředivá síla natolik veliká, ţe souvislý proud kapaliny se trhá a vytváří 

se vzduchový sloupec. [28] 

V hydrocyklonu se tedy tvoří v zásadě dva vířivé proudy kapaliny, rotující 

ve stejném smyslu. Jeden z nich, zaujímající většinu pracovního prostoru, je představován 

vnějším prouděním. Vnější proud kapaliny se dělí na dvě části. Jedna část, aniţ mění směr 

pohybu, opouští výtokovou tryskou hydrocyklon. Druhá část vnějšího proudu tvoří pak 

vnitřní proudění. Mezi oběma proudy se pak vytváří něco málo pod úrovní přepadové 

trysky kruhovitý vířivý proud. V něm se kapalina současně s rotací kolem osy 

hydrocyklonu přemisťuje takovým způsobem, ţe z vnější strany proudu se pohybuje 

směrem k výtokové trysce a z vnitřní strany proudu směrem k trysce přepadové. Kromě 

výše uvedených proudění lze v hydrocyklonu identifikovat ještě proudění vytvářející 

se pod horním čelem válcovité části. Tento proud postupuje po stěnách přepadové trysky 

směrem dolů a přechází do přepadu hydrocyklonu. Je nutno poznamenat, ţe výše uvedené 

představy o přítomnosti dvou základních typů proudění kapaliny v hydrocyklonu, jsou 

totoţné u všech autorů, zabývajících se problematikou teoretického popisu práce 

hydrocyklonů. Jednotlivé práce se liší obvykle pouze v představách o způsobu oddělování 

vnitřního proudění a poloze a úloze uzavřeného vířivého proudění. [28] 

5.2.2 Základní parametry hydrocyklonu  

Přestoţe hydrocyklon obecně patří mezi nejméně komplikovaná zařízení, 

pouţívaná v úpravnické praxi, existuje celá řada faktorů, které ovlivňují jeho práci. 
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Všechny tyto faktory lze v zásadě rozdělit do dvou skupin - na konstrukční parametry 

hydrocyklonu a na parametry technologické. [28] 

Do první skupiny patří geometrické rozměry hydrocyklonu (obr. č. 6). Mezi 

nejdůleţitější (to znamená mezi parametry, které nejvíce ovlivňují práci hydrocyklonu) 

patří průměr hydrocyklonu D, rozměry vstupní trysky d1, průměr přepadové a výtokové 

trysky d2 a d3, velikost vrcholového úhlu kuţelové části hyrocyklonu α. Do této skupiny 

patří rovněţ takové parametry jako konstrukční uspořádání a délka přepadové trysky, 

způsob vynášení produktů hydrocyklonu, kvalita vnitřního povrchu a také poloha 

hydrocyklonu. [28] 

Mezi parametry druhé skupiny můţeme zařadit pracovní tlak p, granulometrické 

sloţení zpracovávané suroviny, obsah tuhé fáze v přívodu a její mineralogické sloţení, 

hustota kapalné fáze a jednotlivých sloţek suroviny, viskozita rmutu a eventuálně také jeho 

teplota. [28] 

 

Obrázek 6 Konstrukční geometrické prvky hydrocyklonu [28] 

 

 Průměr hydrocyklonu je zřejmě nejdůleţitějším parametrem, ovlivňujícím 

zrnitostní sloţení jednotlivých produktů úpravy (dělící velikost zrna) a objemový výkon 
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hydrocyklonu. V souladu s téměř všemi vztahy, uváděnými v odborné literatuře [29], 

výkon hydrocyklonu vzrůstá přímo úměrně druhé mocnině průměru D. Z teoretických 

vztahů pro velikost odstředivé síly je zřejmé, ţe se zmenšování hodnoty D vzrůstá velikost 

odstředivé síly, působící na jednotlivá zrna materiálu v hydrocyklonu. To je potvrzeno i 

laboratorní a provozní praxí, kdy na hydrocyklonech malých průměrů můţe být získán 

přepad s jemnějším granulometrickým sloţením neţ na hydrocyklonech větších průměrů. 

[30]   

Rozměr přívodní trysky hydrocyklonu je dalším parametrem ovlivňujícím 

především výkon hydrocyklonu. Vstupní trysky malých hydrocyklonů mívají obvykle 

kruhový průřez, trysky velkých hydrocyklonů mívají čtvercové nebo obdélníkové průřezy. 

[27] Výkon hydrocyklonu je přímo úměrný průměru vstupní trysky a hodnota dělící 

velikosti zrna je nepřímo úměrná druhé odmocnině průměru vstupní trysky. Optimální 

velikost vstupní trysky se podle literárních údajů [27] pohybuje v rozmezí od 0,15D aţ do 

0,25D. Plocha průřezu vstupní trysky by měla být rovna 0,05 násobku druhé mocniny 

průměru hydrocyklonu. [28] 

Průměr přepadové trysky je parametrem významně ovlivňujícím téměř všechny 

ukazatele práce hydrocyklonů. Zvětšování jejího rozměru při stabilním tlaku na vstupu má 

za následek přímo úměrné zvýšení výkonu hydrocyklonu. Při konstantním výkonu se při 

zvyšování hodnoty d2 sniţuje tlak na vstupu do hydrocyklonu. Průměr přepadové trysky by 

se měl pohybovat v rozmezí od 0,125D do 0,44D, přičemţ optimální hodnoty pro 

průmyslové třídící hydrocyklony by měly leţet v mezích od 0,2D do 0,3D. Aby byla 

zaručena správná funkce hydrocyklonu, měla by velikost přepadové trysky být vţdy o něco 

větší neţ velikost trysky vstupní d2=(1-2)d1. Pro dosaţení stejné střední rychlosti kapaliny 

v přepadové a vstupní trysce je vhodné zachovat poměr d1=0,8d2. [28] 

Průměr výtokové trysky (respektive poměr její velikosti a velikosti trysky 

přepadové) je parametr, který se hlavní měrou odráţí na kvalitativních ukazatelích práce 

hydrocyklonu. Se zmenšováním výtokové trysky třídícího hydrocyklonu lze pozorovat 

následující jevy: 

 aţ do určité hranice se zvyšuje obsah tuhé fáze ve výtoku hydrocyklonu. Stupeň 

zahuštění tohoto produktu závisí samozřejmě na jeho zrnitosti a hustotě. 

 zvětšuje se zrnitost přepadu 
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 zvyšuje se výnos přepadu a úměrně tomu dochází ke sniţování výnosu výtoku 

 do maxima se zvyšuje účinnost třídění a po dosaţení této maximální hodnoty se 

účinnost začíná opět sniţovat. [32] 

Při pouţití výtokových trysek, jejichţ velikost převyšuje průměr přepadové trysky, 

se narušuje pracovní reţim hydrocyklonu a převáţná část přívodního materiálu (nebo také 

všechen materiál) je vynášena z hydrocyklonu přes výtokovou trysku. Velikost výtokové 

trysky se obvykle určuje experimentálně, přičemţ se vychází ze zadaných poţadavků 

na práci hydrocyklonu. Poměr velikosti výtokové a přepadové trysky se pohybuje 

v rozmezí 0,15 aţ 1. Je tedy moţno konstatovat, ţe poměr velikosti výtokové a přepadové 

trysky je zřejmě nejdůleţitějším geometrickým parametrem práce průmyslových 

hydrocyklonů. Změna tohoto poměru významnou měrou ovlivňuje všechny ukazatele 

činnosti hydrocyklonu a především pak distribuci tuhé fáze do výtoku a přepadu 

hydrocyklonu. Se zvyšováním tohoto poměru se zvyšuje relativní mnoţství výtoku, a tedy 

se sniţuje výnos přepadu a zahuštění výtoku. [32] 

Úhel kuželové části hydrocyklonu je zřejmě hlavním parametrem determinujícím 

reţim práce hydrocyklonu, i kdyţ se názory na vliv tohoto parametru u různých autorů liší. 

Obvykle se jako třídící eventuálně zahušťovací pouţívají štíhlé hydrocyklony, jejichţ 

vrcholový úhel se pohybuje v mezích od 10
0
 do 30

0
.  Čím menší je vrcholový úhel, tím 

menší je dosahovaná dělící velikost zrna, tzn. tím jemnější zrna se dostávají do přepadu. 

Pro rozdruţování ve vodním prostředí jsou nasazovány hydrocyklony s většími 

vrcholovými úhly, dosahujícími hodnot aţ 140
0
. Experimentálními pracemi bylo 

stanoveno, ţe při třídění jemnozrnných uhlí se současně se zvětšováním vrcholového úhlu 

hydrocyklonu zmenšuje účinnost třídění. Naopak při rozdruţování jemnozrnných uhlí 

podle hustoty se zdá, ţe účinnost procesu se zvětšuje zároveň se zvětšováním vrcholového 

úhlu hydrocyklonu. [32] 

Tlak na vstupu do hydrocyklonu při určitém objemovém výkonu závisí 

na rozměrech vstupní a přepadové trysky.  Hydrocyklony se vstupními tryskami menších 

průměrů vyţadují větší vstupní tlak neţ hydrocyklony s velkými průměry vstupních trysek. 

Změna tlaku ovlivňuje výkonnost hydrocyklonu a determinuje rychlostní pole v něm 

vytvářené.   Výrazněji se tato změna projevuje při hydraulickém třídění velmi zředěných, 

jemnozrnných minerálních suspenzí. V tomto případě dochází se vzrůstem tlaku 

ke zvyšování dělící velikosti zrna. [33] Obecně se uvádí, ţe hydrocyklony rozdruţovací 
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pracují jako nízkotlaké (s tlakovým spádem do 0,05 MPa), hydrocyklony třídící jako 

středotlaké (0,05 - 0,1 MPa) a zahušťovací hydrocyklony jako vysokotlaké (0,1 - 0,2 MPa). 

[28] 

Zahuštění přívodní suspenze hraje roli zejména při zajištění stabilní funkce 

hydrocyklonu.  Na jedné straně ovlivňuje změna zahuštění výkon hydrocyklonu vzhledem 

k tuhé fázi, na druhou stranu pak má vliv na kinematické charakteristiky proudění 

prostřednictvím změn reologických vlastností suspenze.  Se zvyšováním obsahu tuhé fáze 

v přívodní suspenzi se zvětšuje hustota této suspenze v hydrocyklonu a v důsledku toho 

dochází ke sniţování rychlosti radiálního pohybu zrn zpracovávaného materiálu. Kolísání 

obsahu tuhé fáze vede (při jinak konstantních podmínkách)ke změnám zahuštění výtoku 

a přepadu, mění se dosahované dělicí velikosti zrna a také obsah chybných zrn v obou 

produktech hydrocyklonu. [28] 

5.3 Třídicí a rozdružovací zařízení CYCLOSIZER 

Je zařízení primárně určené pro třídění jemnozrnných materiálů. Funguje 

na stejném principu jako hydrocyklon, proto na něm lze testovat vhodnost pouţití 

hydrocyklonů pro konkrétní materiál. Skládá se z konzolové skříně, na jejíţ čelní straně je 

umístěno pět vzájemně propojených hydrocyklonů, zásobník pro vzorek, rotametr, 

tlakoměr, teploměr a elektrický řídicí panel. Ve spodní vnitřní části skříně je umístěno 

čerpadlo a nádrţ na vodu. Ovládání a průběh klasifikace se řídí pomocí kontrolního ventilu 

a horních ventilů u kaţdého hydrocyklonu. 

Hydrocyklony jsou namontovány v obrácené poloze tak, ţe jejich výtoková tryska 

směřuje vzhůru, přičemţ přepadová tryska kaţdého hydrocyklonu je spojena přívodní 

tryskou hydrocyklonu následujícího. Přepadová tryska posledního hydrocyklonu 

je zaústěna do odpadního potrubí. Výtoková tryska kaţdého hydrocyklonu je opatřena 

malou válcovitou komorou s výpustním ventilem. Tento ventil je během testu uzavřen a 

komora slouţí jako zásobník hrubého produktu (výtoku) hydrocyklonu. Zásobník vzorku je 

opatřen ventilem pro kontrolu průtoku vody ze zásobní nádrţe do sestavy hydrocyklonů. 

Průtok je sledován rotametrem. 
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Obrázek 7 Zařízení CYCLOSIZER v provozu (foto autor) 

 

Pro stanovení granulometrického sloţení je vzorek známé hmotnosti smíchán 

s vodou a umístěn do zásobníku vzorku. Poté je ventil vzorkovnice uzavřen, vzorkovnice 

je naplněna vodou a postupným otevíráním ventilu na maximální průtok je zahájeno 

proplachování vzorku. Jakmile je celý objem převeden do systému (5 minut), je průtok 

suspenze stabilizován pomocí kontrolního ventilu na poţadovanou hodnotu a zahájena 

vlastní separace. Částice menší neţ je dělící velikost zrna hydrocyklonu přechází postupně 

k jeho přepadové trysce a postupují do navazujícího hydrocyklonu. Jemný produkt 

posledního hydrocyklonu je odváděn do odpadu. Částice větší neţ je příslušná dělící 

velikost zrna se shromaţďují v komoře hydrocyklonu u výtokové (horní) trysky. 

Po uplynutí stanoveného času je průtok vody opět maximalizován a otevřením výpustního 

ventilu výtokové trysky jsou hrubé produkty hydrocyklonů převedeny do sběrných nádob. 

Získané vzorky jsou filtrovány, vysušeny a váţeny, popř. podrobeny dalším analýzám. 

Hmotnost jemného produktu z posledního cyklonu je určena z rozdílů hmotnosti vzorku 

před a po separaci. Efektivní dělící velikost zrna jednotlivých hydrocyklonů je přepočtena 

ze specifikovaných mezních velikostí a korekčních faktorů pro skutečné hodnoty 

provozních proměnných. [34] 
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6. Charakteristika zájmových oblastí s výskytem zlatonosných surovin 

6.1 Kašperské Hory 

Kašperskohorský revír je situován uvnitř regionální střiţné zóny směru V – Z aţ 

VJV – ZSZ na rozhraní pestré a monotónní jednotky šumavského moldanubika v území 

postiţeném polyfázovou deformaci a metamorfózou horninového komplexu. 

Mineralizované struktury se shlukují v ţilné zóny a přestavují několik typů extenzních 

a střiţný ţil. Rudní především křemen-zlatonosná mineralizace se nachází na území 

o rozloze cca 30 km
2
 a podle situace starých báňských prací a výsledků novodobého 

geologického průzkumu je soustředěna do tří hlavních pásem přibliţně směru V – Z. 

Hlavní jiţní pásmo je cca 4 km dlouhé, 200 – 800 m široké a probíhá z jv. Kašperských 

Hor (Suchý vrch) přes Liščí vrch k Rejštejnu. Jsou v něm situována rozsáhlá pinková 

pásma a staré štoly (štola Kristina, Bedřich a Josef na úboč Suchého vrchu, dědičná štola 

sv. Jana a štola František na Friedholzu jz. od měst). Střední pásmo probíhá od jv. okraje 

Kašperských Hor pře vrch Vinice do s. okolí Rejštejna (Klostermannův vrch) a hlavní 

důlní díla se nacházejí přímo ve městě a v jeho nejbliţším okolí. Severně od Kašperských 

Hor leţící Ţdánovské pásmo s výraznými pinkovými tahy probíhá mezi osadou Kavrlík a 

jz. úbočím vrchu Ţdánov (Sosumberg). Hlavním důlním dílem byla Ţdánovská šachta. [40] 
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Obrázek 8 Mapa revíru Kašperské hory [40] 

 

V kašperskohorském revíru je vyvinuto několik typů rudní mineralizace. 

Nejstarší litologicky kontrolované, je výše teplotní (T = 310 – 410 °C) 

metamofrogenní stratiformní scheelitové zrudnění známé z jiţní zóny, vázané na vápníkem 

bohaté metamorfity nebo ţíly metamorfogenního křemene. Scheelit je převáţně 

jemnozrnný (vtroušeniny, loţní ţíly), méně často hrubozrnný (zrna aţ do 1 cm) a srůstá 

s křemenem a horninovými silikáty. [40] 

Relativně mladší je strukturně kontrolovaná mezodermální (T = 200 – 310 C°) 

křemen-zlatonosná mineralizace, spjatá se zónami loţní mylonitizace a vázaná 

na čočkovité křemenné ţíly a prokřemeněné polohy v biotitických plagioklasových 

pararulách. Křemenné ţíly jsou loţní (směr V – Z) nebo mírně diskordantní (směr ZSZ – 

VJV aţ SZ – JV) s úklonem nejčastěji 20 - 40°, někdy aţ 80° k SSV, ale i 70 - 90° k ZJV. 
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Mocnost křemenných ţil silně kolísá od několika cm do 5 m, nejčastěji do 0,3 m. Ţíly 

se místy soustřeďují do paralaleních zón. Křemenná výplň (šedý, tmavě modrošedý 

a mléčně bílý křemen) jeví znaky intenzívní deformace. Její hlavní podíl tvoří starší 

křemen metamorfogenního původu místy s jemnou impregnací grafit. Zlatonosná 

mineralizace je pak spjata s nejmladším epigenetickým křemenem, pronikajícím 

do starších generací křemene. Nejvíce zlatonosným je rudními minerály a grafitem šedě 

aţ tmavě modrošedě zbarvený křemen. Kovnatost ţil je silně variabilní. Zlato převáţně 

vyšší ryzosti (do 10 hm % Ag) je doprovázeno minerály Bi a Te, podíl sulfidů je nízký pod 

5 % (pyrit, pyrhotin, arsenopyrit, místy molybdenit, galenit, chalkopyrit, sfalerit, vzácně 

gersdorffit, glaukodot, ullmannit), dále byly zjištěny scheelit, grafit, sericit, chlorit, kalcit, 

zirkon, apatit, vzácně fluorit. Zlato je převáţně jemnozrnné od několika µm do 60 µm, 

ojediněle do 0,x mm, stejnou velikost má i většina doprovodných minerálů. Chemické 

sloţení jednotlivých zlatinek je homogenní, ale vedle sebe se vyskytují zlatinky s různým 

podílem stříbra od 1,5 do 10,5 hm. %. Z doprovodných Bi a Te minerálů mikroskopických 

rozměrů byly zjištěny maldonit, jonassonit, ryzí bismut, bismutin, cosalit. [40, 41] 

Z aluviálních rozsypů potoků v blízkosti Kašperských Hor jsou kromě zlata 

s obsahem 0 – 18,6 hm. % Ag, známa i Ag-zlata (do 25,5 hm. % Ag) aţ elektra 

(do 45 hm. % Ag) a vysoký podíl stříbra vykazují i nověji analyzované historické ukázky 

makroskopického zlata. Stříbrem bohaté zlatinky jsou buď chemicky homogenní, nebo 

v nich obsahy Ag kolísají (např. v centru 15,1, při okraji 28,2 hm. % Ag), případně jsou 

sloţeny z více zrn lemovaných úzkými zónami elektra s obsahy aţ 43,7 – 45,2 hm. % Ag  

Značný rozptyl chemického sloţení zlata naznačuje původ z rozdílných typů mineralizací. 

Tento typ zlata s vysokým podílem Ag patrně představuje mladší mobilizáty 

v tektonických zónách, v nichţ zlato krystalizovalo se stříbrem bohatších roztoků nebo 

přítomnost Ag-zlata aţ elektra indikuje mladší ţilnou Au-Ag mineralizací. Tomu 

napovídají i historické údaje o kolísající ryzosti kašperskohorského zlata (0,687 – 0,977), 

odváděného do praţské mincovny a literární a archivní zmínky o rozdílné barvě 

kašperskohorského zlata.  

Dispergovanou polymetalickou mineralizaci v kašperskohorském revíru indikují 

anomálie Cu, Zn, lokálně i Ag a Pb, zjištěné půdní geochemií. Minerální vazba uvedených 

prvků však není známa. 
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V západním pokračování hlavního jiţního pásma u Rejštejna v údolí Otavy 

je známa skupina stařin, označovaná jako „Rothmoos“. Z kutacích prací, prováděných 

v roce 1769 v místě staré šachty jsou uváděny mocné křemenné ţíly s nízkým obsahem 

zlata, ale vysokým podílem antimonu. Zlatonosné „antimonity“ z Kašperských Hor 

zmiňuje. Vzácný antimonit, provázející spolu s galenitem, pyritem a arsenopyritem zlato 

(se 7 a 10 hm. % Ag), identifikoval v křemenné ţilovině z Liščího vrchu. Nelze vyloučit, 

ţe jde o projevy lokálního uplatnění Au-Sb mineralizační fáze v metalogenezi 

kašperskohorského revíru. [40, 41] 

Podle výsledků geologicko-průzkumných a výzkumných prací realizovaných 

v kašperskohorském zlatonosném revíru od roku 1981. Představuje mezodermální Au-

křemenná mineralizace v zónách loţní mylonitizace dominantní typ Au-zrudnění, 

charakterizovaný jemnozrnným zlatem vyšší ryzosti (do 10 hm. % Ag) v doprovodu 

mikroskopických minerálů Au, Bi a Te. Ze zhodnocení historických zpráv o nálezech zlata 

a o jeho proměnlivé ryzosti, výsledků mineralogického výzkumu zlata a o poznatků studia 

dochovaných sbírkových ukázek bohatých makroskopickým zlatem je však zřejmé, 

ţe v kašperskohorském revíru je vyvinuta i ţilná Au-křemen-polymetalická mineralizace 

s uplatněním hrubozrnného makroskopického Ag-zlata aţ elektra v doprovodu 

sulfidických minerálů Pb, Sb, Cu a Zn, jako produkt mladší hydrotermální mobilizace 

v tektonických poruchách. Existence tohoto typu mineralizace ve výchozových partiích 

rudních zón patrně iniciovala intenzívní těţební práce v období středověku, případně 

obnovu dolování v 16. – 18. Století, a mohla se i významně podílet na historické produkci 

zlata v kašperskohorském revíru. Při novodobém geologickém průzkumu nebyl tento typ 

Au-mineralizace technickými pracemi pod úrovní historických dobývek zastiţen. [40, 41] 

6.2 Divín 

Tento vzorek byl odebrán z lokality poblíţ slovenské obce Divín, která se nachází 

v Bánskobystrickém kraji, okres Lučenec. Mineralizované zóny jsou prostorově vázány na 

systém paralelních zlomových zón SZ-JV směru v délce max. do 500 m. Dalším 

významným strukturním faktorem jsou násuvné plochy jednotlivých šupin obalového 

mezozoika JZ veporika. Směr násunů odhadujeme na SV-JZ s plytkým sklonem na JV. 

Bazální část šupin tvoří spodně triasové křemičitany s mocností do cca 20 m. Jejich 

nadloţí tvoří pískovce, písčité břidlice a jílovité břidlice. Litologický kontakt břidlic 
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a křemičitanů byl vhodným prostředím i pro vznik bílých čočkovitých křemenných ţil 

pravděpodobně metamorfního původu s proměnlivou mocností od desítek cm aţ do 1,5 m. 

Tyto struktury byly vhodné i pro vznik mladších 1 – 5 cm mocných šedobílých 

křemenných ţilek následovaných krystalizací karbonátů v podobě ţilek s mocností 

do 1 cm. Ţílové zóny jsou vyvinuté v nadloţí křemičitanů v bazální části břidlic 

o mocnosti několika m aţ do max. 20 – 30 m. Přesmykové plochy se tvořili v zónách 

litologických rozhraní za vzniku mohutných tektonických brekcií s mocností několik 

metrů, max. do cca 10 -15 m. Fragmenty brekcií tvoří převáţně úlomky křemičitanů a 

hydrotermálního křemene pravděpodobně metamorfního původu. Tmel brekcií tvoří 

plastický jíl zabarvený do červena pocházející z rozdrcených břidlic. Nadloţní břidlice 

s lokálními písčitými vloţkami jsou velmi intenzívně zvrásněné a rozpukané. Vrásnění 

se projevuje v mikro i makro měřítku. Poloměr ramen vrás dosahuje několik cm, ale také 

desítky m.  Výrazná strukturní kontrola zrudnění se projevuje i intenzivním rozpukáním 

křemičitanů nebo mylonitizací břidlic. Vzhledem k mimořádně silnému tektonickému 

přepracování, jsou horniny intenzivně limonitizované a argilitizované minimálně 

do hloubky 50 m. 

Z hlediska distribuce supergenního Au se jako nejvýznamnější jeví rozhraní 

křemičitanů a břidlic. Mocnost rudního tělesa dosahuje 4 – 8 m, obsah Au kolísá od setin 

ppm do 5 ppm. V rámci těchto zón se vyskytují bonanzy s vysokým obsahem Au, které 

byly zachyceny vrtem č. 1 (27,5 – 28,5 m; 29,0 – 30,5 m; 32 – 34,3 m) a vrtem č. 2 (26,7 – 

28,2 m). Navrtané zóny s výskytem starých důlních prací potvrzují, ţe se v rámci rudního 

tělesa vyskytuje několik zón s vysokým obsahem Au. Kvalitu zrudnění v bonanzách 

dokumentuje litogeochemický vzorek z hald obsahem 60,4 ppm Au. Méně významné 

zrudnění je v blocích plastických argilitizovaných břidlicích. Strukturní pasti jako: osové 

části vrás, křemeno-limonitové ţilné zóny nebo mylonitové zóny obsahují nespojité bloky 

zrudnění s velmi nepravidelnými obsahy. Ruda je tvořená tektonicky porušenými 

limonitizovanými, argilitizovánými břidlicemi a křemičitany. 

Zlato tvoří keříčkovité agregáty, členité a plíškovité zlatinky. Prorůstá hlavně 

s limonitem a horninotvornými minerály.  Na haldách byl kromě doprovodných hornin 

zjištěn pyrit, limonit a zřídka baryt. Baryt tvoří hnízda bílých velmi jemnozrnných agregátů 

spolu s limonitem a křemenem. Obsah Ba v litogeochemických vzorcích z hald kolísá 

od 0,01 do několika %, průměrně 0,14 %. Nejvyšší obsahy Ba jsou vázané na vzorky silně 
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tektonizovaných křemičitanů nebo břidlic s maximální intenzitou křemene -  karbonátové 

ţíly. Obsah ostatních prvků je velmi nízký. Ruda obsahuje průměrně 2,9 % Fe (max. 

ve vzorku limonitu 18,5 %), 0,02 % S (max. 0,13 %), < 5 ppm As (max. ve vzorku 

limonitu 49 ppm), 30 ppm Zn (max. 56 ppm), 14 ppm Pb (max. 28 ppm), < 5 ppm Sb 

(max. ve vzorku limonitu 105 ppm), 15 ppm Ni (max. ve vzorku limonitu 306 ppm), 

neobsahuje Bi, Te. Obsah Ag v rudě je zvýšený jen ve vzorcích s vysokým obsahem Au. 

Max. obsah dosahuje 604 ppm Ag, průměrně < 0,5 ppm. 

Zlato na lokalitě dosahuje vysokou ryzost. Potvrzuje to velmi nízký obsah Ag 

v rudě a především EDAX analýzy 15 kusů různých morfologických typů vyseparovaných 

zlatinek. Zlato obsahuje průměrně 95,15 hm. % Au (93,01 – 97,15 %) a 4,08 % Ag (1,54 – 

6,09 %). 

Obsah ostatních příměsí (Cu, Bi, Sb, PD, Cd) dosahuje společně asi 1 %. Nejvyšší, 

ale velmi různé obsahy dosahuj Bi (0 – 1,14 %). Obsah Hg se ve zlatinkách z Divína 

nezjistil. Informace o lokalitě Divín poskytla firma AQUA SYM, s.r.o. 

6.3 Pukanec 

Rudní obvod Pukanec se nachází v JZ části štiavnického stratovulkánu. Au – Ag 

mineralizace vystupuje v prostředí andezitů na ploše 5 x 3 km a má ţilný aţ ţilno-

ţilníkový charakter. Ţilno – ţilníkové zóny mají S – J aţ SSV – JJZ směr. Kaţdá pravá 

rudní ţíla představuje střed ţilného pásma nebo hlavní, mohutnější vyvinutou ţílu 

uprostřed roje menších paralelních ţilek. Někdy byly tyto odţilky bohatší neţ samotná ţíla 

a proto se v nich otevíraly samotné dobývky. Délka ţilných zón dosahovala několik stovek 

metrů, šířka desítky metrů aţ max. 150 m. Mocnost jednotlivých ţil v rámci ţilno – 

ţilníkové  zóny byla několik desítek cm aţ 1 m, ale například ţíla Biela Baňa maximálně 

aţ 4 m. Ţíly byly sledované do hloubky 80 – 100 m, ale nejbohatší partie sahaly jen po 

úroveň supergenní zóny bohaté na Au a Ag, která sahala do hloubky max. 30 – 60 m. 

Skutečná hloubka ţil není přesně známa, předpokládá se, ţe směrem do hloubky vykliňují. 

Nejzápadnější oblastí výskytu rud s obsahem vzácných kovů je skupina ţil 

v „Devičianskej dolině“, kde hlavním objektem těţby byly ţíly „Barbora nadloţná“, 

„Barbora podloţná“, „Zechen“ a ţíla „Alţběta“. Téměř 1500 m SV od předcházející ţilní 

skupiny se nachází další zrudněná oblast, těţená štolami v „Chorvátovej dolině“. Jsou 

to ţíly „Jakub“, „Sassebrucher“, „Peter“, „Jozes“ a „Weitenzech“. Skoro všechny byly 
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otevřené štolou „Georg“ která je nejníţe poloţenou a jednou z nejdelších pukanských štol 

s délkou 1100 m. Další skupina ţil byla dobývaná v dolinách „Kiebes“ a „Grunt“ na SZ 

od Pukanca.  Tady je známa ţíla „Bartolomej“ a především ţíla „Biela Baňa“. Její 

nejvýznamější odţilky byly pojmenované „Anton“, „Taube“, „Šarkandi“, „Terézia“, 

„Karol“ a „ Štefan“. Nejsevernější skupinu ţil „Gottesgabe“ a „Nusbaum“ spolu se ţílami 

„Ladislav“ a „Štefan“ je moţné zařadit jako přechodný typ mezi stříbro a zlatonosnými 

„pukanskými“ a „rudnianskymi“ ţílami. [39, 43]  

Ţíly jsou vyvinuty v prostředí propylitizovaných andezitových porfirů I. etapy 

štiavnického stratovulkánu a granodioritových aţ křemito-dioritových porfyrů intruzivního 

komplexu. V SV části rudního pole jsou ţíly vyvinuté v prostředí přeměněných andezitů 

a porfyrů hlouběji situovaného Au, Cu – porfyrového systému. Převáţně S-J orientované 

ţíly jsou vyvinuty po obou stranách hrásťové struktury, která je doprovázena i projevy 

ryolitového vulkanismu ve formě dajek. [39, 43] 

Hlavním objektem historické těţby zlata a stříbra v této oblasti byly obohacené 

zóny s bohatým zastoupením oxidů – hydroxidy manganu a ţeleza vyvinuté 

v přípovrchových zvětralých částech loţiska. Jsou velmi dobře pozorovatelné 

v přístupných starých báňských dílech. Bohatou Au-Ag rudu tvořil většinou černý mazlavý 

jíl s úlomky křemene a velmi tvrdého prokřemeněného andezitu. V odebraných vzorcích ze 

zanechaných pilířů a dobývek ve starých štolách byl velmi proměnlivý obsah od desetin aţ 

do 12 – 28,4 ppm Au a 44 – 134 ppm Ag. Pečlivým rýţováním se podařilo získat jen 

zlomek tohoto mnoţství. Technologie úpravy takové rudy a schopnosti středověkých 

zlatokopů nám tak i dnes jsou záhadou. Zlatinky získané ze supergenní obohacené zóny 

dosahují jenom několik setin mm a mají výraznou stříbrno-ţlutou barvu. Obsahují totiţ 20 

– 40 hm. % Ag. Tvoří drátkovité a keříčkovité agregáty často s náznaky krystalových 

tvarů. [39, 43] 

Primárně zlato vystupuje ve formě plíšků a drátků s velikosti desetin milimetrů 

v dutinkách křemene v hlubší úrovni ţil. Dle posledního průzkumu společnosti Argosa 

jsou výsledky chemických analýz z rýh kopaných napříč mineralizovanými zónami 0,65 – 

5,48 ppm a 1,3 -157 ppm Ag. Z vrtů pak 0,51 – 0,86 ppm Au a 30 – 50 ppm Ag. Většina 

vrtů vrtala pouze zóny mocné 10 – 40 m. Z hlediska ekonomiky případné těţby 

představuje pukanské loţisko zajímavý objekt. Silně zvětralá ruda by se těţila pouze do 

hloubky 10 – 20 m od povrchu bez pouţití trhacích prací s poměrně nízkými náklady, 
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výtěţnost kyanidem by byla pravděpodobně vysoká. Odhaduje se, ţe by takto bylo moţné 

vytěţit 10 – 15 tun zlata a 70 – 250 tun stříbra z přibliţně 15 milionů tun rudy. Pouţití 

tohoto způsobu úpravy je však současné době neprůchodné a proto je potřeba vyvinout 

takový způsob úpravy, který by byl pro dané loţisko pouţitelný. Hlubší úseky loţiska sice 

představují ještě několika násobně vyšší rudní potenciál, ale mimořádně nízké obsahy 

drahých kovů by neumoţnili jejich ekonomické vyuţití. [39, 43] 

6.4 Smolník 

První zmínku o konkrétním osídlení v blízkosti Smolnického potoka obsahuje 

výsadní listina Ladislava IV. z roku 1287, která popisuje ohraničení gelnického chotára. 

Hranice vede při domech a stavbách, ve kterých jsou hutnické zařízení. Předpokládá se, ţe 

Smolník jako osadu v místě bohatého loţiska měděných rud zaloţili Gelničané. V roku 

1327 získává Smolník městské výsady, udělené králem Karlem Róbertom. Uţ v roku 1325 

vznikla v Smolníku mincovní a báňská komora. Kolem roku 1367 král přemístil sídlo 

mincovní komory do Košic, ke konci vlády Ludovíta Velkého (1342 – 1382) a za panování 

Ţigmunda Luxemburského (1387 – 1437) se komora vrátila do Smolníku a razili se zde 

stříbrné mince označené písmenem „S“. [44, 45] 

Ve 14. století se Smolník rozvinul na jedno z nejvýznamnějších uherských 

hornických měst. V bohatých dolech, zaloţených na impregnačním loţisku kyzů (pyritu, 

chalkopyritu) bylo moţné dlouhou dobu dobývat v rozsáhlých povrchových výchozech 

téměř 200 m široké rudné zóny. Dobýval se chalkopyrit jako bohatá měděná ruda, z pyritu 

bylo moţné získávat i zlato. Důkazem tohoto období i pozdějšího podzemního dobývání 

jsou rozsáhlé odvaly, dnes kvalifikované jako antropogenní loţisko měděných rud s velmi 

nízkým (nebilančním) obsahem mědi v mnoţství 2,5 milionu tun. Sírany Cu rozpuštěné 

v důlních vodách umoţňovaly získávat měď cementací. Z vody se vyráběla i skalice modrá 

jako ţádaný obchodní artikl. První konkrétní záznam o produkci zdejší mědi pochází 

z listiny krále Zikmunda z roku 1399, která řeší spory Smolníka s jasovským klášterem.  

V druhé polovině 15. století zdejší hornictví postihuje krize. Král Ladislav V. 

ve snaze podnítit dobývání rud povoluje 1456 Smolničanům otvírat nové naleziště 

a obnovovat opuštěné doly a přiměřeně zpracovávat dobytou rudu, přičemţ je na 5 roků 

osvobozuje od placení jakýchkoli poplatků. [43, 44, 45] 
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Smolník na začátku 17. století navzdory všeobecnému úpadku měděného hornictví 

na Spiši však stále produkuje měď se ziskem díky bohatým zásobám měděných rud. Celé 

toto období hodnotí znalci jako úpadkové, poznamenané vykořisťovatelským přístupem 

pronajímatelů loţisek a nepokojnými politickými poměry, poznamenanými stavovským 

povstáním. 30. listopadu 1684 ho obsazuje Imrich Tӧkoli, v roce 1658 císařský kapitán 

František Bertoldy. Vojenské události vedli téměř k zániku hornictví, za čas Joanelliho 

vedení dolů tu pracovalo 560 muţů, zatímco ke konci století jich bylo sotva 50. [43] 

V roce 1691 přešly smolnické doly do rukou eráru a spravovala je přímo báňská 

komora. Osud hornictví, hutnictví a lesnictví tedy určoval stát. Smolník se stává centrem 

báňské administrativy a soudnictví. V roce 1698 tu zřídili Hlavní inspektorský úřad 

a Hlavní baňský soud, kterému podléhaly báňské soudy v báňských městech východního 

Slovenska. Po skončení posledního stavovského povstání v roce 1711 nastaly klidnější 

společenské poměry, které měly příznivý vliv i na spišské měděné a tedy i smolnické 

hornictví hlavně v druhé polovině 18. století po zaloţení sdruţení Hornouherského 

báňského těţařství v roce 1748. V Smolníku se znovu investuje do hornických zařízení. 

V roce 1768 vybudovali umělou zásobárnu vody pro potřeby dolů – Uhornianské jezero. 

[43] 

Od začátku 18. století působila ve Smolníku mincovna aţ do svého zániku v roce 

1814. Za vlády Marie Terezie (1740 – 1780) umístili ve Smolníku jednu z erárních 

mincoven.  První měděné mince se značkou „S“ se objevují v roce 1761. Největší rozkvět 

dosáhla v posledních letech 18. a začátkem 19. století, kdy v budově bývalého komorského 

dvora (později tabákové továrny) pracovala aţ 14 razících strojů a raţení mincí 

zaměstnávalo asi 500 lidí, kteří vyprodukovali měsíčně aţ půl milionu mincí. Zánik 

mincovny přímo souvisel i s celkovým úpadkem místního měděného hornictví na začátku 

19. století, kdyţ se vyčerpali bilanční zásoby měděných rud. K zániku místního hornictví 

přispěla katastrofální povodeň v roce 1813, která protrhla hráz Uhrornianskeho jezera 

a zatopila důl. Dobývání rud se téměř úplně zastavilo a nezaměstnanost vedla k masovému 

vystěhování. [46] 

V Smolníku zanikly všechny úřady a instituce. Smolník ztratil pozici báňského 

a administrativního centra. V letech 1870 – 1918 zanikající těţbu měděných rud nahradilo 

dobývání pyritu jako suroviny pro výrobu kyseliny sírové, modré a zelené skalice. Jako 

náhradní způsob obţivy stát zřídil v roku 1872 závod na výrobu cigaret. V roce 1890 
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předala erární správa zdejší doly Hornouherské báňské a hutní společnosti, která ve 

Smolníku těţila pyrit a v dole Mária-Sneţná i v té době velmi ţádaný siderit.  

Po 2. světové válce působil ve Smolníku závod Ţelezorudných baní, n.p. Spišká 

Nová Ves. Zaměřoval se na dobývání hodně ztrátové měděné rudy, v určitém času i pyritu 

a mědi z důlních vod cementační metodou. Významnější vrtný průzkum proběhl v letech 

1953 – 1965. V 80-tých letech se hledalo východní, jiţní a hloubkové pokračování loţiska. 

Výsledky tohoto průzkumu nepřinesly pozitivní výsledky. Ani nákladný geologický 

průzkum moţných hloubkových a směrných pokračování rudonosné zóny nevedl 

k rozšíření zásob a prodlouţení kvalitativně vyhovujících zásob. O definitivním zavření 

loţiska se rozhodlo ještě před vyhlášením útlumu rudného hornictví. Likvidace dolu 

a úpravny rud začala začátkem roku 1990. Hornická historie Smolníku se rokem 1992 

uzavřela, závod ve Smolníku se v dalším období (do roku 1998) orientoval na výrobní 

činnost strojírenského a dřevařského charakteru. [43 - 46] 

Na geologickou stavbu okolí smolnického loţiska existují dva hlavní názory. 

Litostratigrafická stavba jiţního smolnického pásma podle začíná odspodu kyselými 

vulkanity, na kterých leţí flyšový obzor, dále pak zóna tmavých fylitů s polohami silicitů. 

Submarinní extruze bazaltů synchronně s mineralizací doprovázel vznik lyditů 

(vulkanického skla), grafitických fylitů, dolomitu a hlavně zelených chlorityckých fylitů. 

Základní tektonickou jednotkou loţiska podle je synklinála Lastovičieho vrchu. Její jádro 

tvoří zelené fylity. V jejich podloţí jsou černé fylity. Na jejich rozhraní je vyvinut pestrý 

vulkanický komplex bazalto – keratofyrové formace. Rudonosných horizont sahá 

do hloubky cca 450 m. Nejbohatší centrální část synklinály sahá do hloubky 250 m. 

Ramena synklinály obsahují jen chudší impregnační zrudnění. [43, 44] 

Stratiformní zrudnění se váţe na dva litostratigrafické horizonty, tj. spodní a vrchní 

pestrý vulkanický komplex s projevy bazalto – keratofyrového vulkanismu, silicitů 

a albitů. Vyskytuje se ve třech pásmech a to v jiţním smolnickém, centrálním mníšanským 

a severním slovinským. Samostatnou lokalitou je výskyt Alţběta u Bystrého potoku. 
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V rámci stratiformních loţisek se vyčleňují následné typy mineralizace: 

 Polymetalické sulfidické (pyrit, sfalerit, galenit, chalkopyrit) s loţisky typu 

Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Kojšov, Brusnik, Klátov, atd. 

 Pyritové s chalkopyritem s loţisky typu Smolník, Medzev – Piverský potok 

a Lacemberská dolina 

 Hematitově – magnetitové 

Loţisko Smolník se nachází mezi Smolníkem a Smolnickou hutou a je tvořené 11 

čočkovitými rudními polohami. Bylo rozfáráno na délce 3 km do hloubky 360 m na osmi 

hloubkových obzorech. Směr loţiska je V-Z se sklonem 70° na J. Na loţisku 

se vyskytovalo 11 rudních čoček s délkou do 400 m. Mocnost čoček byla různá, dostupné 

zdroje uvádějí 20 – 50 m. Jednotlivé těţené polohy měly od 2 – 9 m. Nejvýznamnější 

z útvaru byly tzv. Podloţná, dlouhá 400 m, Nadloţná (300 m), Engelbert (180 m) a Leo 

(60 m). [43] 

Morfologie čoček je primárně nerovnoměrná se zhrubnutím a ztenčením 

tektonického původu. Přes velmi intenzivní příčnou tektoniku má loţisko charakter 

rudních vrstev. V podloţí nadloţí hlavních rudných těles masivních rud se vyskytují 

pyritové horniny. Jde o husté nahromadění impregnace pyritu v tmavozelených fylitech, 

které oddělují lavice masivních rud. [43] 

Během dlouholeté těţby si horníci vymysleli na jednotlivé typy rud zajímavé názvy 

v místním slangu. Nejbohatší rudy tvořili masivní chalkopyritové a tetraedritové polohy 

s obsahem 10 % Cu a do 1000 g.t
-1

 Ag. Z tetraedritu nazývaným černá měď se jako 

vedlejší produkt získávalo stříbro. Bohaté impregnační zóny s chalkopyritem a tzv. 

vrstevnaté ţíly zastoupené hlavně chalkopyritem se nazývali kovalíny. Další horninou byly 

pyritové kyzy s podřadným zastoupením chalkopyritu s obsahem síry 40 – 50 % a do 1 % 

Cu. Rozpadavé polohy pyritu s obsahem síry 40 – 50 % a Cu 1 – 2% se nazývali 

můčniaky. Hustě vtroušené polohy pyritu s chalkopyritem se nazývali grocyn (20 – 30 % 

S a Cu 1 – 2%) a řídce vtroušené polohy se nazývali glim (6 – 20 %) a 0, - 1 % Cu). Zlato 

se velmi zřídka vyskytuje vtroušené i v čočkách masivních pyritů. Stříbro se získávalo 

amalgamací rudy bohaté na tetraedrit, přičemţ se ho ročně vyprodukovalo několik stovek 

kilogramů. V naposledy těţené rudě byl obsah S 4 – 10 % a Cu 0,2 – 0,6 %. V 18. a 19. 
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století Cu ruda obsahovala 2 – 4 % Cu, pyritová 47 % S, 45 % Fe, Pb do 0,33% Zn do 0,37 

% a Ag do 8 g.t
-1

. [43, 45, 46] 

Hlavními minerály loţiska Smolník jsou pyrit a chalkopyrit. Hojně se vyskytuje i 

pyrhotin, tetraedrit, galenit, sfalerit, markazit, arsenopyrit, siderit, ankerit, kalcit, křemen, 

hematit, chlorit, sericit. Méně se vyskytující turmalín, antimonit, glaukodot, albit, 

boulangerit, bournonit, epidot, fluorit, granát, biotit, antimonit, bizmut, rutil, kassiterit, 

dolomit, magnetit, mastek, monazit, Cu, Bi sulfidy, scheelit, topaz, zirkon. U – slídy 

a zlato. V oxidační zóně byl zjištěn limonit, malachit, azurit, chalkozín, covelín, měď, 

měď, stříbro, síra, halotrichit, jarosit, melanterit, coquimgit, voltait, romboklas, epsomit, 

goslarit, kuprit, sádrovec, skorodit, aktinolit, claudetit, hexahydrit, chryzokol, psilomelan. 

Celkové geologické zásoby loţiska Smolník byly cca 25 milionů tun, ze kterých se 

do roku 1989 vytěţilo 18,7 milionů tun. Celkově se během těţby loţiska vytěţilo 150 000 

tun mědi. Takţe zůstatkové zásoby jsou kolem 6,3 milionů tun. V likvidačním výpočtu 

zásob se uvádí průměrný obsah 0,68 % Cu a 5,56 % S. Při těţbě rudy s podobným nebo 

vyšším obsahem se skutečný obsah Cu k vypočítanému nikdy nepřiblíţil a pohyboval se 

jen kolem 0,3 %. Hlavní příčinou velký rozdílů byl způsob prorůstání chalkopyritu 

a tetraedritu v chloritických fylitech. Polovina těchto minerálů totiţ na smolnickém loţisku 

vystupuje v podobě zrníček se zrnitostí do 0,01 mm. Při mletí rudy na flotační zrnitost (cca 

0,07 mm) se neuvolňovali a odcházeli na odkaliště spolu s flotačním odpadem. [43, 45, 46]  

Obsahy zlata v rudě těţené v minulosti nejsou známé a není ani známe přibliţně 

vytěţené mnoţství. V období 1970 aţ 1989 se roční produkce zlata pohybovala od 0,31 do 

7,09 kg, dohromady bylo za 19 let vyprodukováno 66,595 kg Au. Obsah Au se v rudě 

systematicky nesledoval. Známé jsou jen obsahy Au v koncentrátech, které např. v letech 

1976 -1977 dosahovaly 0,44 – 0,45 g.t
-1

 Au v Cu koncentrátu a 0,21 – 0,29 g.t
-1

 

v pyritovém koncentrátu. [43, 45, 46] 
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7. Experimentální část 

Vzhledem k  velkému počtu provedených experimentů s různými vzorky je další text práce 

rozčleněn podle jednotlivých lokalit. Zvláštní kapitola je věnována testu různých 

rozdruţovacích kuţelů.  

7.1 Výroba a testování rozdružovacích kuželů  

7.1.1 Výroba rozdružovacích kuželů 

Základním zařízením, vyuţívaným při experimentální práci v rámci disertačního 

projektu byl rozdruţovač KNELSON KC-MD3. Toto zařízení je vybaveno pouze jedním 

rozdruţovacím kuţelem. Pro zlepšení účinnosti tohoto rozdruţovače a rozšíření jeho 

aplikačních moţností byly v rámci projektu SGS č. SP2012/60  autorem práce navrţeny 

a vyrobeny další koncentrační kuţely, které jsou svými parametry odlišné od kuţelu 

standardního, dodávaného výrobcem.  

Aby byly kuţely pro zařízení KNELSON pouţitelné, musely být vnější rozměry 

kuţelů zachovány. Při navrhování se řešilo vnitřní uspořádání koncentračních cel kuţelů 

a průměr otvorů na stěnách kuţelů, kudy proudí procesní voda. Rozdruţovací kuţel 

dodávaný výrobcem má pět koncentračních cel (obr. č. 9), bylo rozhodnuto, ţe nově 

vyrobené kuţely budou mít čtyři (obr. č. 10) a šest koncentračních cel (obr. č. 11). 

Po přesném přeměření všech vnějších i vnitřních rozměrů standardního kuţelu, byly 

vyprojektovány dva nové kuţely, jeden se čtyřmi koncentračními celami a druhý se šesti 

koncentračními celami. Vnitřní uspořádání koncentračních cel bylo zvoleno rovnoměrně, 

tzn. ţe vzdálenost mezi jednotlivými vnitřními ţebry kuţelů je stejná. Byl také upraven 

průměr otvorů na stěnách kuţelů, kdy místo 0,7 mm u standardního kuţelu byl zvolen 

průměr 0,8 mm. Po vypracování technických výkresů byly kuţely vyrobeny. Kuţely byly 

vysoustruţeny z materiálu polyamid. Po vysoustruţení kuţelů byly na dělícím zařízení pod 

úhlem 45° vyvrtány otvory na stěnách kuţelů. 

7.1.2 Metodika prací  

Pro ověření účinnosti jednotlivých kuţelů byla realizována řada experimentálních 

prací, přičemţ byly pouţívány materiály různé provenience, různé zrnitosti a sledován vliv 

nastavení pracovních charakteristik samotného separátoru. Postup prací uvádí obr. č. 12. 
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V rámci této části prací byly zpracovávány vzorky zlatonosných surovin z lokality Pukanec 

a Kašperské Hory. U obou vzorků byla aplikována vsázka se zrnitostí menší neţ 0,8 mm. 

Rozdruţovací proces probíhal za stejných podmínek se stejně velkou vsázkou, měnily 

se pouze koncentrační kuţely. U vzorku z lokality Pukanec byla kaţdá jednotlivá vsázka 

10 kg, u vzorku z Kašperských Hor pak 7 kg. Průtok procesní vody byl 3,5 l.min
-1

, 

odstředivé zrychlení 60 g, dávkování vsázky 0,25 kg.min
-1

. 

 

 

 

Obrázek 9 Řez standardním kuželem (5 drážek) (autor) 
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Obrázek 10 Řez rozdružovacím kuželem (6 drážek) (autor) 

 

 

Obrázek 11 Řez rozdružovacím kuželem (4 drážky) (autor) 
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VSÁZKA

DRCENÍ

SÍTO MLETÍ
0,8-2,5 mm

> 2,5 mm

KNELSON 4 KNELSON 5 KNELSON 6

K 5 K 6

O 5 O 6

K 4

< 0,8 mm

O 4

 

Obrázek 12 Test různých kuželů, schéma prací 

 

 

7.1.3 Výsledky a diskuse 

Výsledky testování různých rozdruţovacích kuţelů na vzorcích z lokality 

Kašperské Hory a Pukanec jsou uvedeny v tabulkách č. 8 a 9. Vybrané experimenty 

potvrzují to, co ukázaly všechny obdobné testy. Nejlepších výsledků bylo dosahováno 

vţdy s kuţelem se šesti koncentračními celami. Počet koncentračních cel však není 

jediným parametrem, který ovlivňuje účinnost kuţelů. Kuţel se čtyřmi koncentračními 

celami totiţ také vţdy dosahoval lepších výsledků neţ kuţel původní. Jediným odlišným 

parametrem kuţelů, kromě počtu koncentračních cel, byl průměr děr na stěně pláště, 

kterými proudí procesní voda. U nově vyrobených kuţelů je velikost děr o 0,1 mm větší, 

to je také zřejmě důvod, který zapříčiňuje, ţe nově vyrobené kuţely dosahují lepších 

výsledků neţ kuţel původní.  
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Tabulka 8 Test různých kuželů Kašp. Hory, zrnitost vsázky < 0,8 mm 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

Výnos 

[%] 

obsah Au 

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

K4 62,5 0,89 0,029000 18,38 0,89 17,49 

O4 6937,5 99,11 0,001160 81,62 99,11 -17,49 

VSÁZKA 7000 100,00 0,001409 100,00 100,00 0,00 

K5 88,3 1,26 0,015900 13,99 1,26 12,72 

O5 6911,7 98,74 0,001250 86,01 98,74 -12,72 

VSÁZKA 7000 100,00 0,001435 100,00 100,00 0,00 

K6 71 1,01 0,031400 22,63 1,01 21,62 

O6 6929 98,99 0,001100 77,37 98,99 -21,62 

VSÁZKA 7000 100,00 0,001407 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tabulka 9 Test různých kuželů Pukanec, zrnitost vsázky < 0,8 mm 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

Výnos 

[%] 

obsah Au 

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

K4 55,82 0,56 0,0159 24,84 0,56 24,29 

O4 9944,18 99,44 0,00027 75,16 99,44 -24,29 

VSÁZKA 10000 100,00 0,000357 100,00 100,00 0,00 

K5 72,7 0,73 0,0100 20,39 0,00 20,39 

O5 9927,3 99,27 0,000286 79,61 100,00 -20,39 

VSÁZKA 10000 100,00 0,000356 100,00 100,00 0,00 

K6 52,83 0,53 0,0183 27,21 0,53 26,68 

O6 9947,17 99,47 0,00026 72,79 99,47 -26,68 

VSÁZKA 10000 100,00 0,000355 100,00 100,00 0,00 
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Graf 1 Srovnání výtěžnosti Au při použití jednotlivých kuželů 

 

 

Graf 2 Srovnání kovnatosti koncentrátů za použití různých kuželů 

   

7.2 Vzorek z lokality Smolník   

Vzorek z lokality Smolník byl jednou z rud, na které byla testována moţnost 

vyuţití odstředivých sil pro získání Au koncentrátu.  
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7.2.1 Materiál a metody 

Charakteristika loţiska a rudní mineralizace je popsána výše. Jedná se velmi chudý 

vzorek s kovnatostí zlata do 0,4 ppm.  

Vzorek byl testován na laboratorním zařízení KNELSON v různých reţimech. 

Nejprve byly testovány vzorky o hmotnosti 10 a 5 kg se zrnitostí pod 0,8 mm. Takto 

připravené vsázky byly podrobeny rozdruţovacímu cyklu na KC-MD3. Průtok procesní 

vody byl 3,5 dm
3
.min

-1
, odstředivé zrychlení 60 g, rychlost podávání vsázky 0,25 kg.min

-1
. 

Dosaţené výsledky, jak je vidět v tabulkách 10 a 11 jsou velmi negativní.  Rozdruţovací 

proces byl zcela neúčinný, nedošlo k ţádnému obohacení koncentrátu. Parametr, který 

mohl negativně ovlivňovat rozdruţovací proces, mohla být zrnitost aplikovaného vzorku. 

Proto byly připraveny další tři vsázky se zrnitostí 90 % < 71 µm, které byly aplikovány při 

různém odstředivém zrychlení. Hmotnost jedné vsázky byla 800 g, průtok procesní 

vody   3 dm
3
.min

-1
, odstředivé zrychlení 60, 90 a 120 g. Výsledky těchto experimentů jsou 

uvedeny v tabulkách 12, 13 a 14.   

7.2.2 Výsledky a diskuze 

Tabulka 10 Rozdružování na zařízení KNELSON, Smolník zrnitost < 0,8 mm 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

koncentrát 76,3 0,76 0,000099 0,95 0,76 0,19 

odpad 9923,7 99,24 0,000079 99,05 99,24 -0,19 

vsázka 10000 100,00 0,0000791 100,00 100,00 0,00 

 

Tabulka 11 Rozdružování na zařízení KNELSON, Smolník zrnitost < 0,8 mm 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

koncentrát 76 1,52 0,000061 1,11 1,52 -0,41 

odpad 4924 98,48 0,000084 98,89 98,48 0,41 

vsázka 5000 100,00 0,0000836 100,00 100,00 0,00 
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Tabulka 12 Rozdružování na zařízení KNELSON, Smolník, zrnitost 90% < 71 µm, 60 g 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

koncentrát 66 8,25 0,0001 7,56 8,25 -0,69 

odpad 734 91,75 0,00011 92,44 91,75 0,69 

vsázka 800 100,00 0,00010918 100,00 100,00 0,00 

 

Tabulka 13 Rozdružování na zařízení KNELSON, Smolník, zrnitost 90 % < 71 µm, 90 g 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

koncentrát 72,94 9,12 0,00011 8,42 9,12 -0,70 

odpad 727,06 90,88 0,00012 91,58 90,88 0,70 

vsázka 800 100,00 0,0001191 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tabulka 14 Rozdružování na zařízení KNELSON, Smolník, zrnitost 90 % < 71 µm, 120 g 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

koncentrát 76,5 9,56 0,00013 10,28 9,56 0,72 

odpad 723,5 90,44 0,00012 89,72 90,44 -0,72 

vsázka 800 100,00 0,0001209 100,00 100,00 0,00 

 

I kdyţ koncentrátor KNELSON vykazuje nejlepší výsledky právě při úpravě rud 

s nízkým obsahem Au, v případě vzorku ze Smolníku se ukázal jako naprosto neúčinný. 

I kdyţ byla provedena řada experimentů s různým nastavením, různou zrnitostí i různou 

velikostí vsázky, nepodařilo se dosáhnout ţádného obohacení koncentrátu. Výsledky 

těchto experimentů naznačují, ţe zlato se v tomto vzorku nachází ve formě velmi jemné 

impregnace takových rozměrů, které nelze na tomto koncentrátoru rozdruţovat. 
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7.3 Vzorek z lokality Divín 

7.3.1 Materiál a metody 

Mineralogická analýza vzorku byla provedena metodou RTG difrakce na Institutu 

geologického inţenýrství HGF, VŠB-TU Ostrava. Výsledky analýz uvádí tabulka č. 15. 

U tohoto vzorku byla zkoumána moţnost získání koncentrátu s vysokým stupněm 

obohacení Au při přijatelné výtěţnosti s nízkými náklady na zdrobňovací proces. 

Tabulka 15 Složení zkoumaného vzorku „Divín“ dle RTG difrakce 

minerál hmotnostní podíl [%] 

křemen 54,63 

muskovit 42,38 

chlorit 2,99 

 

Přes 100 kilogramů vzorku bylo při teplotě 105 °C vysušeno do konstantní 

hmotnosti a roztříděno na sítech s okatostí 2,5 mm a 0,8 mm. Jednotlivé produkty 

(zrnitostní třídy) pak byly zpracovány odděleně.  Nadsítné ze síta 2,5 mm bylo drceno 

v čelisťovém drtiči a znova tříděno. Nadsítné ze síta 0,8 mm bylo mleto v kulovém mlýně 

a také znovu tříděno. Celý proces byl opakován do té doby, neţ všechna zrna vzorku 

nepřešla do podsítného na sítě 0,8 mm. Po zdrobnění byl z kaţdé zrnitostní třídy po 

kvartaci odebrán vzorek, který byl analyzován na obsah zlata. Byla tak zkoumána 

distribuce zlata v jednotlivých zrnitostních třídách (tabulka 16). Ukázalo se, 

ţe v nejemnějším zrnitostním podílu byla koncentrace Au vyšší neţ ve zbylých 

zrnitostních třídách.  
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Obrázek 13 Schéma pracovního postupu 

 

Tabulka 16 Obsah zlata v jednotlivých zrnitostních třídách 

zrnitostní třída hmotnostní podíl [%] obsah Au [ppm] 

< 0,8 mm 34 1,48 

0,8 – 2,5 mm 42 0,88 

> 2,5 mm 24 0,91 

 

V rámci experimentu (rozdruţování na separátoru KNELSON) bylo celkem 

provedeno 8 rozdruţovacích cyklů při dvou variabilních nastaveních provozních parametrů 

rozdruţovače. První čtyři cykly proběhly při nastavení průtoku vody 3,5 dm
3
. min

-1
 

a odstředivém zrychlení 60 g.  Další čtyři potom při průtoku vody 2,9 dm
3
.min

-1
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a odstředivém zrychlení 120 g. Při kaţdém cyklu bylo aplikováno 10 kg vsázky. Rychlost 

podání vsázky byla 0,25 kg.min
-1

 . Z kaţdého rozdruţovacího cyklu byl získán koncentrát 

a odpad. Koncentráty i odpady získané z cyklů při stejném nastavení byly smíchány 

a pomocí kvartace byly odebrány vzorky pro analýzy.  Všechny vzorky určené pro analýzu 

byly ještě pomlety ve vibračním mlýně na analytickou jemnost. Analýzy byly provedeny 

metodou AAS v certifikované laboratoři ALS Minerals v Rumunsku. Na obr. č. 13 

je znázorněno schéma postupu experimentu. 

7.3.2 Výsledky a diskuze  

Tabulky 17 a 18 uvádí výsledky rozdruţování při různém nastavení provozních 

parametrů separátoru KNELSON. 

Tabulka 17 Aplikace KC MD-3 na vzorek z lokality Divín (3,5 dm
3
.min

-1
, 60 g) 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au 

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

koncentrát 290,8 0,73 0,00879 40,65 0,73 39,92 

odpad 39709,2 99,27 0,000094 59,35 99,27 -39,92 

vsázka 40000 100,00 0,000157 100,00 100,00 0,00 

 

Tabulka 18 Aplikace KC MD-3 na vzorek z lokality Divín (2,9 dm
3
.min

-1
, 120 g) 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

koncentrát 276 0,69 0,00816 36,65 0,69 35,96 

odpad 39724 99,31 0,000098 63,35 99,31 -35,96 

vsázka 40000 100,00 0,000154 100,00 100,00 0,00 

 

Jak lze vidět z dosaţených výsledků, z poměrně chudé rudy (obsah Au cca 1 ppm), 

bylo jediným krokem na rozdruţovači Knelson dosaţeno u vsázky se zrnitostí < 0,8 mm 

koncentrátu s obsahem 87,9 ppm Au, s výtěţností Au 40,65 % a stupněm koncentrace 60. 
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Pokud by zrnitost vsázky byla ještě niţší, lze předpokládat, ţe dosaţené výsledky 

by byly zřejmě ještě mnohem lepší. I tak se podařilo s ohledem na nízké náklady mlecího 

okruhu, získat koncentrát, který by svým obsahem Au byl vhodný pro další zpracování. 

Jako vhodnější se ukázalo nastavení s odstředivým zrychlením 60 g a průtokem 

procesní vody 3,5 dm
3
.min

-1
 , při němţ byla výtěţnost Au o 4 % vyšší. 

7.4 Vzorek z lokality Pukanec 

7.4.1 Materiál a metody 

U tohoto vzorku bylo zkoumáno moţné pouţití rozdruţovače KNELSON pro 

získání koncentrátu s vysokou kovnatostí, vliv drcení a mletí na rozdruţovací proces, 

moţné zvýšení výtěţnosti rozdruţováním odpadu z předešlých cyklů a zvýšení výtěţnosti 

Au domíláním odpadu na jemnější zrnitost. Schéma provedených experimentálních prací 

je znázorněno na obr. č. 14. Dalším předmětem výzkumu bylo sledování a ověření vlivu 

různých koncentračních kuţelů, navrţených a vyrobených autorem práce (viz kapitola 7). 

Mineralogické sloţení sledovaného materiálu uvádí tabulka 19. 

 

Tabulka 19Mineralogické složení dle RTG difrakce 

minerál hmotnostní podíl [%] 

křemen 49,44 

chlorit 8,38 

mikroklín 24,14 

goethit 1,76 

vermikulit 9,05 

albit 7,23 
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VSÁZKA

SÍTO

KNELSON

KONCENTRÁT

(K2)

DRCENÍ

MLETÍ

SÍTO

KNELSON

KONCENTRÁT

(K1)

ODPAD (O1)

KNELSON

KONCENTRÁT

(K1,1)

ODPAD (O2)

KNELSON

ODPAD (O2,1)

MLETÍ

KNELSON

KONCENTRÁT

(K3)

ODPAD (O3)

> 2,5 mm

0,8-2,5 mm

> 0,8 mm

< 0,8 mm

< 0,8 mm

< 0,15 mm

KONCENTRÁT

(K2,1)

ODPAD (O1,1)

 

Obrázek 14 Schéma experimentů prováděných na vzorku z lokality Pukanec 

Ověření vlivu drcení a mletí na rozdružovací proces 

Předmětem této zkoušky bylo zjistit, zda způsob zdrobňování ovlivňuje 

rozdruţovací proces. Jak je naznačeno na obrázku č. 14, byly připraveny dvě různé vsázky 

ze stejného vzorku. Nejprve byl vzorek drcen na čelisťovém drtiči a následně tříděn 

na vibračních sítech s okatostí 2,5 mm a 0,8 mm. Podsítné, které přímo propadlo na sítě 0,8 

mm bylo připraveno jako vzorek označený „vsázka z čelisťového drtiče“. Zrnitostní třída 

0,8 – 2,5 mm byla mleta v kulovém mlýně a následně samostatně tříděna na sítě 0,8 mm, 

propad z tohoto síta byl připraven jako vzorek označený „vsázka z kulového mlýna“. 

Za stejných podmínek bylo aplikováno stejné mnoţství vsázky jak z čelisťového 

drtiče, tak z kulového mlýna. Celkem bylo aplikováno 30 kg vzorku ze mlýna a 30 kg 

vzorku z drtiče, přičemţ jednotlivé rozdruţovací cykly byly provedeny se vsázkou 

o hmotnosti 10 kg. Rozdruţovač byl nastaven na odstředivé zrychlení 60 g, průtok vody 

3,5 dm
3
.min

-1
 a dávkování vsázky bylo 0,25 kg.min

-1
. Příslušné koncentráty a odpady byly 
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smíchány a pomocí kvartace byly odebrány analytické vzorky. Dosaţené výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách č. 20 a 21. 

Kontrolní rozdružování odpadů na rozdružovači KNELSON 

Provedené experimenty měly za cíl ověřit moţnost zvýšení výtěţnosti a účinnosti 

separačního procesu zařazením kontrolní separace odpadu z prvního rozdruţovacího cyklu. 

Kontrolní operace byly provedeny za stejných provozních podmínek jako operace 

základní. Byly získány koncentráty a odpady, ze kterých byly pomocí kvartace odebrány 

vzorky pro analýzu na obsah Au. Dosaţené výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 20 a 21.  

Možnost zvýšení výtěžnosti Au zdrobňováním odpadu 

Cílem experimentu bylo ověření vlivu dodatečného zdrobnění (mletí) odpadu 

po odstředivém rozdruţování na průběh celého separačního procesu. U vzorku z drtiče byl 

z odpadu po kontrolní separaci odebrán vzorek, ze kterého byla mletím v kulovém mlýně 

připravena vsázka o hmotnosti 9,856 kg (10 kg - primární koncentrát - koncentrát 

z odpadu), zrnitosti 90 % pod 0,15 mm. Takto připravená vsázka byla za stejných 

podmínek jako u kontrolního rozdruţování (průtok vody 3,5 dm
3
.min

-1
, odstředivé 

zrychlení 60 g, dávkování vsázky 0,25 kg.min
-1

) podrobena odstředivé separaci. Dosaţené 

výsledky jsou znázorněny v tabulce č. 21. 

7.4.2 Výsledky a diskuze 

Výsledky experimentálních prací, prováděných podle schématu na obr. č. 14 jsou 

uvedeny v tabulkách 20 a 21. Srovnání dosaţených výtěţností je uvedeno na grafech č. 3 a 

4. 

Tabulka 21 byla početně upravena. Počáteční vsázka byla 30 kg, vsázka označená 

jako O2,1 byla jen 9856 g, pro moţnost výpočtu celkové účinnosti a lepší přehlednosti 

byly vzorky K2; O2; K2,1; O2,1 zprůměrovány a početně upraveny na vsázku 10 kg 

(výtěţnosti ani kovnatosti to nijak neovlivňuje).  
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Tabulka 20 Rozdružování na KC MD-3, „Pukanec“ + rozdružování odpadu z předešlého cyklu 

(zrnitost < 0,8 mm, vzorek z mlýna) 

Vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au 

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

K1 218,1 0,73 0,01 20,39 0,73 19,66 

O1 29781,9 99,27 0,000286 79,61 99,27 -19,66 

VSÁZKA 30000 100,00 0,000357 100,00 100,00 0,00 

K1,1 207,0 0,70 0,00206 5,90 0,70 5,20 

O1,1 29574,9 99,30 0,00023 94,10 99,30 -5,20 

O1 29781,9 100,00 0,000243 100,00 100,00 0,00 

K-celkem 425,1 1,42 0,00614 24,23 1,42 22,81 

O-celkem 29574,9 98,58 0,000276 75,77 98,58 -22,81 

Vsázka 30000 100,00 0,000359 100,00 100,00 0,00 

 

Tabulka 21 Rozdružování na KC MD-3, „Pukanec“ (vzorek z drtiče) + rozdružování odpadu 

z předešlého cyklu (zrnitost < 0,8 mm) + rozdružování pomletého odpadu (zrnitost 90 % < 0,15 mm) 

Vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

Obsah Au 

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

K2 69 0,69 0,0137 24,71 0,70 24,02 

O2 9931 99,31 0,00029 75,29 99,30 -24,02 

VSÁZKA 10000 100,00 0,000383 100,00 100,00 0,00 

K2,1 75 0,76 0,00324 8,28 0,76 7,53 

O2,1 9856 99,24 0,000273 91,72 99,24 -7,53 

O2 9931 100,00 0,000295 100,00 100,00 0,00 

K3 75 0,76 0,0095 24,34 0,76 23,61 

O3 9781 99,24 0,000226 75,66 99,24 -23,61 

O2,1 – (< 150 µm) 9856 100,00 0,000296 100,00 100,00 0,00 

K-celkem 219 2,19 0,00868 50,57 2,19 48,38 

O-celkem 9781 97,81 0,00019 49,43 97,81 -48,38 

VSÁZKA 10000 100,00 0,000376 100,00 100,00 0,00 
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Graf 3 Srovnání výtěžnosti Au při různém způsobu zdrobňování  

 

 

Graf 4 Srovnání kovnatosti koncentrátů při různém způsobu zdrobňování 

 

Dosaţené výsledky ukazují, ţe mletí v kulových mlýnech můţe negativně 

ovlivňovat rozdruţovací proces na koncentrátoru KNELSON. I kdyţ se v tomto případě 

nejednalo o ultra jemné mletí, je vidět, ţe způsob zdrobňování můţe mít na rozdruţovací 

proces vliv. U vzorku z drtiče bylo dosaţeno o 4,32 % vyšší výtěţnosti Au a o 27 % vyšší 

kovnatosti Au neţ u vzorku ze mlýna, přičemţ vsázky měly stejný obsah zlata na vstupu. 

Způsobeno to mohlo být tím, ţe při mletí v kulových nebo tyčových mlýnech můţe 
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docházet k tomu, ţe volné částečky zlata jsou roztepány (zvětšují svůj povrch). Důsledkem 

toho je, ţe vztlaková síla působící v rozdruţovacím kuţelu překoná sílu odstředivou. 

Částice, které by se za normálních okolností usadily v koncentrační cele kuţelu, se díky 

svému zvětšenému povrchu a působení vztlakové síly na něj dostávají do vznosu a odchází 

přepadem do odpadu; to pak negativně ovlivňuje rozdruţovací proces. 

Při kontrolní separaci odpadu se ukázalo, ţe tímto postupem nelze nijak výrazně 

zvýšit účinnost procesu. Zařazením kontrolního rozdruţování bylo dosaţeno pouze drobné 

zvýšení výtěţnosti při získání koncentrátu s nízkou kovnatostí. Tyto výsledky poukazují 

na to, ţe rozdruţovač Knelson zachytí téměř všechny moţné zájmové částice jiţ v prvním 

cyklu a do odpadu přechází drtivá většina materiálu, který není schopen rozdruţovač ani 

při opětovné aplikaci s větší účinností rozdruţit. Kontrolní separace odpadu by mohla 

přinést lepší výsledky v případě, kdyţ by byl objem vsázky přiváděné do rozdruţovače 

příliš velký. Jelikoţ je rozdruţovací proces diskontinuální, je hmotnost koncentrátu 

limitovaná objemem koncentračního kuţelu. V případě, ţe by byla vsázka příliš velká, 

kuţel by byl zcela zaplněn a nemohl by jiţ zachytávat jednotlivá zrna, která 

by za optimálních podmínek do koncentračních cel přešla dle teorie procesu. Tento 

problém by se však řešil lépe optimalizací vsázky neţli opětovným rozdruţováním odpadu. 

Velikost vsázky je u tohoto procesu velmi důleţitá a nízké kovnatosti Au v koncentrátech 

získaných z odpadů ukazují, ţe velikost vsázky pouţité při experimentech se dá označit 

jako optimální. Bez povšimnutí ani není fakt, ţe při opakované aplikaci odpadu bylo opět 

dosaţeno lepších výsledků u vzorku z drtiče neţ u vzorku ze mlýna. 

Domíláním odpadu s následnou separací v odstředivém poli bylo dosaţeno 

bohatého koncentrátu a došlo také ke zdvojnásobení celkové výtěţnosti (tab. č. 21). 

Dosaţené výsledky ukazují, ţe zrnitost má na rozdruţovací proces zásadní vliv.  

7.5 Vzorek z lokality Kašperské Hory 

Zlatonosná surovina z lokality Kašperské Hory představuje objemově a zřejmě 

i významem nejdůleţitější materiál, který byl v rámci disertační práce sledován. S vyuţitím 

této suroviny byly podrobně zkoumány všechny parametry ovlivňující rozdruţovací proces 

na odstředivém separátoru KNELSON; bylo ověřováno moţné pouţití hydrocyklonu (jako 

dalšího zařízení vyuţívajícího odstředivou sílu) pro úpravu zlatonosných rud a nad rámec 
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původních cílů práce také moţnost flotační úpravy rudy v kombinaci s odstředivým 

rozdruţováním.  

7.5.1 Materiál a metody 

Vzorky zlatonosné suroviny ve formě kusového materiálu o hmotnosti cca 700 kg 

byly autorem práce odebrány v rámci řešení projektu SGS č. SP2012/60 přímo 

v průzkumné oblasti Kašperských Hor. Představovaly zbytky po geologickém průzkumu 

loţiska. Odebrané vzorky byly zdrobňovacími operacemi upraveny a následně 

homogenizovány kvartací.  Rentgenovou difrakcí (Institut geologického inţenýrství, HGF) 

bylo pak zjištěno minerální sloţení sledovaného materiálu (tab. č. 22) 

Tabulka 22 Mineralogické složení vzorku Kašperské Hory 

minerál hmotnostní podíl [%] 

křemen 62,77 

muskovit 6,15 

chlorit 1,62 

kalcit 5,32 

oligoklasy 24,14 

 

K úpravě zrnitostního sloţení bylo pouţito dvojstupňové technologie drcení a mletí. 

První stupeň zdrobňování byl realizován na jednovzpěrném čelisťovém drtiči fy. 

FRITSCH. Nadrcený materiál byl následně mlet pomocí kulového mlýna s porcelánovými 

koulemi typu MK Labor fy. LAC. Třídění probíhalo na mechanickém sítovém třídiči. 

Vzhledem k rozsáhlosti prováděných prací a zachování přehlednosti jsou příslušné postupy 

a výsledky uspořádány odlišně od předcházejících kapitol ve společném textu.  

7.5.2 Vliv zrnitosti na rozdružovací proces na zařízení KNELSON 

Cílem experimentu bylo ověření vlivu různé zrnitosti vstupního materiálu 

na výsledky separace v odstředivém separátoru. Pokusy probíhaly s kuţelem se šesti 

koncentračními celami, který se při předchozích experimentech (kapitola 7) ukázal jako 

nejúčinnější. Byly připraveny čtyři vsázky různé zrnitosti (0,8 - 0,4 mm; 0,4 - 0,18 mm; 
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0,18 - 0,056 mm; < 0,056 mm), kaţdá o hmotnosti 2,5 kg. Kaţdá zrnitostní třída byla za 

stejných podmínek podrobena rozdruţovacímu procesu. Průtok procesní vody byl 3,2 

dm
3
.min

-1
, velikost odstředivého zrychlení 75 g a rychlost dávkování 0,25 kg.min

-1
. Pro 

zjištění, zda je moţno zařazením kontrolního rozdruţování dosáhnout zvýšení výtěţností u 

jednotlivých zrnitostních tříd, byly odpady z jednotlivých cyklů za stejných podmínek 

znovu podrobeny rozdruţovacímu procesu. Schéma pracovního postupu je znázorněno na 

obr. č. 15, dosaţené výsledky pak v tabulkách č. 23 a 24. 

 

KNELSON KNELSON KNELSONKNELSONKONC. 1 KONC. 2 KONC. 3 KONC. 4

ODPAD 1 ODPAD 2 ODPAD 3 ODPAD 4

KNELSON KNELSON KNELSON KNELSONKONC. 1,1 KONC 2,1 KONC. 4,1

ODPAD 1,1 ODPAD 2,1 ODPAD 3,1 ODPAD 4,1

KONC. 3

0,8 - 0,4 mm 0,4 - 0,18 mm 0,18 - 0,056 mm < 0,056 mm

VSÁZKA

 

Obrázek 15 Test různých zrnitostí, schéma prací 
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Tabulka 23 Test různých zrnitostí 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au 

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

KONC. 1 51,89 2,08 0,002004 5,60 2,08 3,53 

ODPAD1 2448,11 97,92 0,000715 94,40 97,92 3,53 

VSÁZKA 2500 100,00 0,000742 100,00 100,00 0,00 

KONC. 2 51,54 2,06 0,006239 15,61 2,06 13,55 

ODPAD 2 2448,46 97,94 0,00071 84,39 97,94 -13,55 

VSÁZKA 2500 100,00 0,000824 100,00 100,00 0,00 

KONC. 3 51,6 2,06 0,01769 34,12 2,06 32,05 

ODPAD 3 2448,4 97,94 0,00072 65,88 97,94 -32,05 

VSÁZKA 2500 100,00 0,00107 100,00 100,00 0,00 

KONC. 4 75 3,00 0,05369 82,59 3,00 79,59 

ODPAD 4 2425 97,00 0,00035 17,41 97,00 -79,59 

VSÁZKA 2500 100,00 0,00195 100,00 100,00 0,00 
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Tabulka 24 Test různých zrnitostí, rozdružování odpadů z předešlých cyklů 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au 

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

Účinnost 

[%] 

KONC. 1,1 54,6 2,23 0,001393 4,26 2,23 2,02 

ODPAD1,1 2393,51 97,77 0,000715 95,74 97,77 -2,02 

VSÁZKA 2448,11 100,00 0,00073 100,00 100,00 0,00 

KONC. 2,2 50,1 2,05 0,001548 4,36 2,05 2,31 

ODPAD 2,2 2398,36 97,95 0,00071 95,64 97,95 -2,31 

VSÁZKA 2448,46 100,00 0,000727 100,00 100,00 0,00 

KONC. 3,3 49,6 2,03 0,001967 5,57 2,03 3,54 

ODPAD 3,3 2398,8 97,97 0,00069 94,43 97,97 -3,54 

VSÁZKA 2448,4 100,00 0,000716 100,00 100,00 0,00 

KONC. 4,4 82,74 3,43 0,003174 29,75 3,43 26,32 

ODPAD 4,4 2331,06 96,57 0,000266 70,25 96,57 -26,32 

VSÁZKA 2413,8 100,00 0,000366 100,00 100,00 0,00 
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Graf 5 Výtěžnost Au koncentrátu při různých zrnitostech 

 

 

Graf 6 Kovnatost koncentrátů při různých zrnitostech 

  

5,6 

15,61 

34,12 

82,59 

4,26 4,36 4,36 

29,75 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,8-0,4 0,4-0,18 0,18-0,056 <0,056

Výtěžnost  
Au [%] 

Zrnitostní třída [mm] 

Primární koncetrát

Koncentrát z odpadu

20,04 
62,39 

176,9 

536,9 

13,93 15,48 15,48 31,74 

0

100

200

300

400

500

600

0,8-0,4 0,4-0,18 0,18-0,056 <0,056

Obsah 
Au [ppm] 

Zrnitostní třída [mm] 

Primární koncetrát

Koncentrát z odpadu



Jiří Kostrhun: Rozdruţování zlatonosných rud s vyuţitím odstředivých sil 

2014  67 

Diskuze dosažených výsledků 

Experimenty ukázaly, ţe zrnitost a s tím související stupeň otevření zrna (stupeň uvolnění 

Au částic od matečné horniny) má zásadní vliv na rozdruţovací proces. Jelikoţ zkoumaný 

materiál obsahuje převáţně částice zlata do velikosti 60 µm (viz výše), je téměř vyloučeno, 

aby se v zrnitostních třídách 0,8 - 0,4 mm a 0,4 - 0,18 mm nacházely volné částice zlata 

těchto rozměrů. Můţou se zde vyskytovat jedině ve formě srostlic s křemenem nebo 

oligoklasy. Kdyţ se podíváme na specifickou hmotnost těchto minerálů, která je kolem 2,6 

g.cm
-3

 a vezmeme v potaz, v jakém hmotnostním podílu by mohla být kombinace takto 

jemnozrnného zlata a těchto minerálů v příslušných zrnitostních třídách, zjistíme, ţe 

specifická hmotnost takových srostlic by byla jen nepatrně vyšší, neţ je specifická 

hmotnost stejně velkých zrn, které zlato neobsahují. Proto také nelze účinně rozdruţovat 

materiál této zrnitosti na rozdruţovači Knelson. V zrnitostní třídě 0,18 - 0,056 mm je 

z tohoto hlediska situace uţ mnohem lepší a lze také pozorovat značně lepší 

výsledky  rozdruţovacího procesu. U zrnitostní třídy < 0,056 mm jsou pak splněny 

všechny podmínky pro úspěšný rozdruţovací proces na rozdruţovači Knelson a dosaţené 

výsledky jsou tak mnohem vyšší neţ u jiných zrnitostních tříd. Výtěţnost Au do 

koncentrátu 82,59 % s kovnatostí Au 536,9 ppm (dosaţená pouze základním 

rozdruţováním) představuje výsledek, který je srovnatelný s výsledky flotace a čistotou 

koncentrátu je snad ještě převyšuje. Zařazením kontrolní separace odpadů se podařilo 

dosáhnout nepatrného zvýšení celkové výtěţnosti.  

7.5.3 Optimalizace odstředivého zrychlení na zařízení KNELSON 

Předchozí experimenty ukázaly, ţe čím je zrnitost vsázky jemnější, tím lepší jsou i 

výsledky rozdruţovacího procesu. V předpokládaném provozu úpravny pro rudu 

z Kašperských Hor bylo předpokládáno, ţe rozdruţovač KNELSON by nebyl jediným 

stupněm úpravy. Teoreticky se počítalo s kombinací odstředivého rozdruţování a flotace. 

Zrnitost < 0,056 mm, která vykazovalo při testech nejlepší výsledky, by byla pro flotaci 

nevhodná. Navíc by příprava takto jemné vsázky byla technicky velmi náročná a extrémně 

drahá. Proto byla pro optimalizaci nastavitelných parametrů na rozdruţovači Knelson 

zvolena běţná flotační zrnitost pro rudy a to 90 % < 0,071 mm. 

Pro optimalizaci odstředivého zrychlení byly připraveny čtyři vzorky, kaţdý o 

hmotnosti 1 kg. Takto připravené vzorky pak byly podrobeny rozdruţování v odstředivém 
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poli při proměnném odstředivém zrychlení (30 g, 60 g, 90 g, 120 g). Schéma provedených 

prací znázorňuje obrázek 16. Průtok procesní vody byl vţdy 3 dm
3
.min

-1
 a rychlost 

dávkování byla 0,25 kg.min
-1

. Dosaţené výsledky jsou znázorněny v tabulce č. 25. 

G - 60
G - 30 G - 90 G - 120

VSÁZKA

90%<0,071 mm

ODPAD

G 30

ODPAD

G 60

ODPAD

G 90

ODPAD

G 120

KONCENTRÁT

G 30

KONCENTRÁT

G 60

KONCENTRÁT

G 90

KONCENTRÁT

G 120

 

Obrázek 16 Optimalizace odstředivého zrychlení pro flotační jemnost 

 

Tabulka 25 Test různých odstředivých zrychlení 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au 

[%] 

výtěžnost 

Au 

[%] 

výtěžnost 

jaloviny 

[%] 

Účinnost 

[%] 

KONC. G 30 37,96 3,80 0,009828 39,66 3,80 35,86 

ODPAD G 30 962,04 96,20 0,00059 60,34 96,20 -35,86 

VSÁZKA 1000 100,00 0,000941 100,00 100,00 0,00 

KONC. G 60 46,24 4,62 0,009783 47,85 4,62 43,23 

ODPAD G 60 953,76 95,38 0,000517 52,15 95,38 -43,23 

VSÁZKA 1000 100,00 0,000945 100,00 100,00 0,00 

KONC. G 90 51,2 5,12 0,012637 65,45 5,12 60,33 

ODPAD G 90 948,8 94,88 0,00036 34,55 94,88 -60,33 

VSÁZKA 1000 100,00 0,000989 100,00 100,00 0,00 

KONC. G 120 52,25 5,23 0,009983 56,72 5,22 51,50 

ODPAD G 120 947,75 94,78 0,00042 43,28 94,78 -51,50 

VSÁZKA 1000 100,00 0,00092 100,00 100,00 0,00 
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Graf 7 Výtěžnost Au v závislosti na odstředivém zrychlení 

 

 

Graf 8 Kovnatost koncentrátů v závislosti na velikosti odstředivého zrychlení 

 

Diskuze dosažených výsledků 

Z dosaţených výsledků lze vypozorovat, ţe se zvětšujícím se odstředivým 

zrychlením narůstá i výnos koncentrátu, přičemţ kvalita koncentrátu je aţ na nastavení 

s 90 g odstředivého zrychlení téměř stejná. Je to způsobeno tím, ţe vlivem většího 

odstředivého zrychlení jsou síly působící i na částice menších rozměrů a niţší hustoty 

dostatečné k tomu, aby překonaly vztlakové síly, vyvolané působením fluidizační vody. 
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Tyto částice se tak mohou rovněţ usazovat v koncentračních celách kuţelu. Nastavení  

s 90 g odstředivého zrychlení pak představuje pro dané podmínky nejlepší variantu k 

dosaţení největší výtěţnosti s nejvyšší kvalitou koncentrátu. 

7.5.4 Optimalizace průtoku procesní vody na zařízení KNELSON 

V návaznosti na experiment, při němţ bylo stanoveno optimální odstředivé 

zrychlení pro rozdruţovací proces, byly provedeny pokusy pro zjištění optimálního 

průtoku procesní vody pro dané odstředivé zrychlení. Provedeno bylo 5 pokusů 

s konstantním odstředivým zrychlením 90 g. Hmotnost vsázky byla vţdy 1 kg, rychlost 

podání 0,25 kg.min
-1

, měnil se pouze průtok procesní vody (1, 2, 3, 4, a 5 dm
3
.min

-1
). 

Schéma procesu je uvedeno na obrázku 17  a  dosaţené výsledky v tabulce č. 26. 

 

knel.

1 l

knel.

3 l

knel.

4 l

VSÁZKA

90%<0,71 mm

knel.

2 l

KONC. 1

ODPAD 1 ODPAD 2 ODPAD 3 ODPAD 4

knel.

5 l

ODPAD 5

KONC. 2 KONC. 3 KONC. 5KONC. 4

 

Obrázek 17 Schéma experimentů pro optimalizaci průtoku vody 
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Tabulka 26 Vliv průtoku procesní vody na rozdružovací proces 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au 

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

Účinnost 

[%] 

KONC. 1 60,5 6,05 0,0065 41,50 6,05 35,45 

ODPAD 1 939,5 93,95 0,00059 58,50 93,95 -35,45 

VSÁZKA 1000 100,00 0,000948 100,00 100,00 0,00 

KONC. 2 52,8 5,28 0,0082 46,31 5,28 41,03 

ODPAD 2 947,2 94,72 0,00053 53,69 94,72 -41,03 

VSÁZKA 1000 100,00 0,000935 100,00 100,00 0,00 

KONC. 3 51,2 5,12 0,012637 65,45 5,12 60,33 

ODPAD 3 948,8 94,88 0,00036 34,55 94,88 -60,33 

VSÁZKA 1000 100,00 0,000989 100,00 100,00 0,00 

KONC. 4 46,8 4,68 0,0094 46,55 4,68 41,87 

ODPAD 4 953,2 95,32 0,00053 53,45 95,32 -41,87 

VSÁZKA 1000 100,00 0,000945 100,00 100,00 0,00 

KONC. 5 44,7 4,47 0,0083 38,90 4,47 34,43 

ODPAD 5 955,3 95,53 0,00061 61,10 95,53 -34,43 

VSÁZKA 1000 100,00 0,000954 100,00 100,00 0,00 
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Graf 9 Výtěžnost Au v koncentrátu v závislosti na průtoku procesní vody 

 

 

Graf 10 Kovnatost Au v koncentrátu v závislosti na průtoku v procesní vody 

 

Diskuze dosažených výsledků 

S konstantním odstředivým zrychlením se při zvyšování průtoku procesní vody 

sniţuje výnos koncentrátu, přičemţ výtěţnost i kovnatost Au stoupá aţ do průtoku vody 

3 dm
3
.min

-1
. S dalším zvýšením průtoku vody výnos koncentrátu stále klesá, ale začíná 

se sniţovat i kvalita koncentrátu a tím i výtěţnost Au do koncentrátu. Tento jev je opět 
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způsoben poměrem odstředivé síly působící na zrno a velikostí vztlakové síly vody, 

působící v opačném směru. Při malém průtoku vody je i velikost vztlakové síly malá 

a větší počet zrn má šanci usadit se v koncentračních celách u stěny kuţelu. S rostoucím 

průtokem se vztlaková síla zvětšuje a dochází k větší selekci materiálu. Jako optimální 

nastavení rozdruţovače KNELSON se dle výsledků pro daný materiál jeví odstředivé 

zrychlení 90 g s průtokem procesní vody 3 dm
3
.min

-1
. 

7.5.5 Kombinované schéma odstředivého rozdružování a flotace 

V rámci této části byla sledována moţnost vzájemné kombinace odstředivého 

a flotačního rozdruţování materiálu z lokality Kašperské Hory. Schéma prováděných 

experimentů je uvedeno na obrázcích č. 18 a 19. Parametry separátoru KNELSON byly 

nastaveny na hodnoty odstředivého zrychlení 90 g, průtoku procesní vody 3,5 dm
3
.min

-1
, 

a rychlost podávání vsázky 0,25 kg.min
-1

. Z technických důvodů však nemohl být pouţit 

rozdruţovací kuţel se šesti dráţkami, který vţdy vykazoval lepší výsledky a byl proto 

pouţit standardní kuţel s pěti dráţkami. 

Reţim flotačního rozdruţování (zahuštění 200 g.dm
-3

; sběrač AXK-amylxantogenát 

draselný 100g.t
-1

; pěnič OREPREP F549 50 g.t
-1

, otáčky rotoru 800 min
-1

, flotační čas 

5 min) byl zvolen na základě předcházejících prací, zaměřených na flotaci suroviny 

z Kašperských Hor [47].  Výsledky  experimentů podle schématu na obr.č. 18 jsou 

uvedeny v tabulkách 27 aţ 29, výsledky experimentů podle schématu na obr. 19 jsou 

uvedeny v tabulkách 30 aţ 32. 

VSÁZKA 90%

<0,071mm

ODPAD ODPAD

KONCENTRÁT KONCENTRÁT

FLOTACEKNELSON

 

Obrázek 18  Schéma: Flotace odpadu po odstředivém rozdružování  
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Tabulka 27 Rozdružování na rozdružovači KNELSON, zrnitost 90 % < 71 µm 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

KONCENTRÁT 47,5 4,25 0,00997 34,26 4,25 30,01 

ODPAD 1068,9 95,75 0,00085 65,74 95,75 -30,01 

VSÁZKA 1116,4 100,00 0,001238 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tabulka 28 Flotace odpadu z rozdružovače KNELSON, zrnitost 90 % < 71 µm 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

KONCENTRÁT 165,1 15,45 0,004502 81,39 15,44 65,95 

ODPAD 903,8 84,55 0,000188 18,61 84,56 -65,95 

VSÁZKA 1068,9 100,00 0,0008543 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tabulka 29 KNELSON + flotace celkově 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

KONCENTRÁT 212,6 19,04 0,005723 87,75 19,04 68,70 

ODPAD 903,8 80,96 0,000188 12,25 80,96 -68,70 

VSÁZKA 1116,4 100,00 0,001242 100,00 100,00 0,00 
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VSÁZKA 90%

<0,071mm

FLOTACE ODPAD KNELSON ODPAD

KONCENTRÁT KONCENTRÁT

 

Obrázek 19 Rozdružování odpadu z flotace na zařízení Knelson 

 

Tabulka 30 Flotace, zrnitost 90 % < 71 µm 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

KONCENTRÁT 185,34 16,85 0,004423 85,26 16,85 68,41 

ODPAD 914,66 83,15 0,0000155 14,74 83,15 -68,41 

VSÁZKA 1100 100,00 0,000874 100,00 100,00 0,00 

 

Tabulka 31 Rozdružování odpadu z flotace na zařízení KNELSON 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

KONCENTRÁT 46,5 5,08 0,00044 14,41 5,08 9,32 

ODPAD 868,16 94,92 0,00014 85,59 94,92 -9,32 

VSÁZKA 914,66 100,00 0,000155 100,00 100,00 0,00 

 

Tabulka 32 Flotace + KNELSON celkově 

vzorek 
hmotnost 

[g] 

výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

KONCENTRÁT 231,84 21,08 0,003624 87,36 21,07 66,28 

ODPAD 868,16 78,92 0,00014 12,64 78,93 -66,28 

VSÁZKA 1100 100,00 0,0008743 100,00 100,00 0,00 
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Diskuze dosažených výsledků 

Srovnáním výsledků odstředivého rozdruţování a flotace je zřejmé, ţe výtěţnosti 

Au do koncentrátu dosaţené při flotaci jsou podstatně vyšší.  Kvalita koncentrátu (obsah 

Au) je zase jednoznačně vyšší u koncentrátoru KNELSON. 

Při porovnání celkových výsledků obou různých zapojení (tabulky 29 a 32) jsou 

výtěţnosti Au do koncentrátu téměř shodné. Liší se však výrazně v kovnatosti produktů a 

také ve výnosu. Z dosaţených výsledků plyne jednoznačná výhodnost předřazení 

gravitačního způsobu úpravy (separátor KNELSON) před flotační uzel. Zmenšení 

celkového objemu materiálu přiváděného na flotaci a jeho kovnatosti by sníţilo náklady na 

flotační činidla a zkrátilo by také celkový flotační čas, čímţ by se zvýšil celkový výkon. 

Vyšší kovnatost celkového koncentrátu by pak sníţila další náklady spojené se získáním 

zlata z rudniny aţ po jeho vytavení.  

Zapojení rozdruţovače KNELSON aţ za flotaci se nejeví u tohoto vzorku jako 

výhodné. Jak je vidět z výsledků (tab. č. 31) u flotace přechází zlato do odpadu v takové 

formě, ţe ho rozdruţovač Knelson není schopen s větší účinností zachytit. 

 

7.5.6 Možnost použití hydrocyklonů pro úpravu zlatonosných rud 

Pro ověření moţnosti pouţití hydrocyklonů pro úpravu zlatonosných rud a 

stanovení distribuce zlata do jednotlivých zrnitostních tříd bylo pouţito zařízení 

CYCLOSIZER (viz kapitola 5.3). Skládá se z pěti hydrocyklonů zapojených za sebou (obr. 

č. 20). Hydrocyklony jsou přesně kalibrované, a pokud známe hustotu jednotlivých zrn, lze 

pomocí korekčních koeficientů vypočítat zrnitostní rozmezí produktů jednotlivých 

hydrocyklonů. 
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VSÁZKA

 (K1)

 (K2)

 (K3)

 (K4)

 (K5)

ODPAD

 

Obrázek 20 Schéma prací na zařízení CYCLOSIZER 

 

Jednotlivé experimenty byly prováděny se vsázkou o hmotnosti 20 g. Produkty 

(těţké podíly), získané z jednotlivých hydrocyklonů byly spojeny v souhrnné koncentráty, 

které byly zváţeny a analyzovány na obsah Au. Přesný pracovní postup rozdruţování na 

zařízení CYCLOSIZER  je popsán v kapitole 5.3. 

Vsázka zrnitostí < 0,045 mm byla připravena z primární rudy. Experiment probíhal 

za následujících podmínek: průtok procesní vody byl 11,6 dm
3
.min

-1
, teplota vody 7 °C, 

promývací čas byl nastaven na hodnotu „nekonečný“ (dokud se všechny částice 

v jednotlivých hydrocyklonech dokonale neroztřídily). Dosaţené výsledky jsou 

znázorněny v tabulce č. 34.  
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Tabulka 33 Korekční koeficienty pro přepočet dělící hranice jednotlivých hydrocyklonů 

parametr skutečné hodnoty korekční koeficient 

Teplota 7 °C 1,19 

Hustota 

 Au*; SiO2 
13 g.cm

-3
; 2,65 g.cm

-3
 0,37; 1 

Průtok vody 11,6 dm
3
.min

-1
 1 

Promývací čas nekonečný 1 

* Ryzí zlato má hustotu 19,3 g.cm
-3

, v rudě se však nenachází pouze v ryzí podobě, ale s různými 

příměsemi jiných prvků, proto byla brána pro přepočet dělících hranic jednotlivých hydrocyklonů specifická 

hmotnost 13 g.cm
-3

, navíc s vyšší specifickou hmotností než je 13 g.cm
-3

 se korekční koeficient mění již jen 

velmi málo. 

 

Kalibrované dělící hranice [µm] pro jednotlivé hydrocyklony jsou K1 – 44, K2 – 

33, K3 – 23, K4 – 15, K5 – 11. Dle vztahu x se vypočítá dělící hranice pro konkrétní 

materiál a nastavení: 

de = di . f1 . f2 . f3 . f4                            (4) 

de – skutečná dělící hranice [µm] 

di – kalibrovaná dělící hranice [µm] 

f1 – korekční koeficient pro teplotu 

f2 – korekční koeficient pro specifickou hmotnost 

f3 – korekční koeficient průtoku vody 

f4 – korekční koeficient pro promývací čas 
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Tabulka 34 Rozdružování na zařízení CYCLOSIZER, vzorek z Kašp. Hor, zrnitost < 45 µm 

Vzorek 
hmotnost 

[g] 

Výnos 

[%] 

obsah Au  

[%] 

výtěžnost 
Au 

[%] 

výtěžnost 
jaloviny 

[%] 

účinnost 

[%] 

dělící 
hranice pro 

Au; Si  

[µm] 

K1 0,4 0,33 0,169694 34,70 0,33 34,37 19,4;52,4 

K2 1,94 1,62 0,009754 9,67 1,61 8,06 14,5; 39,3 

K3 20,55 17,13 0,00161 16,92 17,13 -0,24 10,1; 27,4 

K4 31,7 26,42 0,000827 13,41 26,42 -13,02 6,6; 17,9 

K5 26,79 22,32 0,000554 7,59 22,33 -14,76 4,8; 13,1 

ODPAD 38,62 32,18 0,000897 17,71 32,18 -14,41 - 

VSÁZKA 120 100 0,00163 100,00 100 0,00 - 

 

 

Diskuse dosažených výsledků 

Pokud je přesně znám maximální rozměr hlušinových zrn ve vsázce a parametry 

hydrocyklonu jsou nastaveny tak, aby tato zrna z hydrocyklonu odcházela horní 

přepadovou tryskou, je moţné úspěšně oddělit zrna s vyšší hustotou a zajistit tak získání 

kvalitního koncentrátu. Jak lze vyčíst z tabulky č. 34, zrnitost vsázky byla < 0,045 mm, 

přičemţ dělící hranice prvního hydrocyklonu byla pro křemen 0,0524 mm a pro zlato  

0,0194 mm. To znamená, ţe těţším produktem z prvního hydrocyklonu nemohla být ţádná 

zrna křemene ani jiného balastního materiálu s hustotou 2,65 g.cm
-3

 a niţší. Naopak 

všechna zrna s hustotou 13 g.cm
-3

 a rozměrem > 0,0194 mm vystupovala ve formě těţkého 

podílu z hydrocyklonu. Tímto způsobem bylo dosaţeno koncentrátu s obsahem Au 1697 

ppm, coţ je stonásobně vyšší obsah Au neţ ve vsázce. Výtěţnosti, uvedené v tabulce 34, 

reprezentují rovněţ distribuci zrnitosti přítomného zlata v primární surovině.  

Z výsledků experimentů vyplývá, ţe hydrocyklony lze s úspěchem pouţít pro 

rozdruţování rud, obsahujících volné zlato. Důleţitým předpokladem však je dostatečné 

otevření zrna a vhodné nastavení konstrukčních parametrů hydrocyklonu (s ohledem na 

distribuci zlata do jednotlivých zrnitostních tříd).   
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Při porovnání výsledků z rozdruţování na zařízení KNELSON  (tab. č. 23, vzorek < 

56 µm) a výsledků z rozdruţování na zařízení CYCLOSIZER (tab. č. 34) lze pozorovat, ţe 

výtěţnosti Au do odpadu jsou v obou případech téměř totoţné. Tato skutečnost naznačuje, 

ţe dělící velikost Au zrn posledního hydrocyklonu (4,8 µm), by mohla být totoţná 

s velikostí volných zlatinek, které je rozdruţovač KNELSON schopen úspěšně zachytit. 
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8. Závěr 

Disertační práce je věnována problematice získávání zlata ze zlatonosných surovin 

české a slovenské provenience. Byla provedena mineralogická a technologická analýza 

čtyř různých surovin rozličného charakteru. Pro získávání zlata byly odzkoušeny metody 

rozdruţování v odstředivém poli a menší pozornost byla věnována rovněţ flotační úpravě 

suroviny z lokality Kašperské Hory.   

Během experimentální činnosti byl prověřen vliv konstrukčních a technologických 

parametrů odstředivého separátoru KNELSON na výsledky rozdruţování a ověřena 

moţnost jeho aplikace pro úpravu všech sledovaných materiálů.  Pro zlepšení účinnosti 

tohoto rozdruţovače a rozšíření jeho aplikačních moţností byly navrţeny a vyrobeny další 

koncentrační kuţely, které jsou svými parametry odlišné od kuţelu standardního, 

dodávaného výrobcem. Na základě dosaţených výsledků se ukázalo, ţe koncentrační kuţel 

se šesti dráţkami dosahuje při všech aplikacích nejlepších výsledků.  

Při ověřování moţností nasazení odstředivé separace byly experimentální práce 

prováděny s materiály z lokalit Kašperské Hory, Divín, Pukanec a Smolník. U převáţné 

většiny experimentů (s výjimkou materiálu z lokality Smolník) byly připraveny Au 

koncentráty, vhodné svými obsahy Au pro návazné technologické procesy flotační nebo 

chemické úpravy.    

 U vzorku z Kašperských Hor se podařilo optimalizováním zrnitosti 

a nastavitelných atributů rozdruţovacího zařízení KNELSON KC-MD3 dosáhnout 

výtěţnosti Au do koncentrátu 82,59 % s kovnatostí Au 537 ppm. Tyto vysoké hodnoty 

dovolují uvaţovat o zavedení takového způsobu úpravy do praxe.  

Experimenty na zařízení CYCLOSIZER, které simulovalo práci hydrocyklonů, 

ukázaly, ţe hydrocyklony lze pouţít pro úpravu zlatonosných rud. Dosaţené výsledky 

naznačují, ţe hydrocyklon by bylo moţné pouţít pro získání kvalitního koncentrátu jako 

předstupeň dalších kroků úpravy. 

Rozdruţování zlatonosných rud s vyuţitím odstředivých sil můţe být při 

optimálním nastavení všech parametrů ovlivňující rozdruţovací proces velmi účinným a 

přitom environmentálně velmi šetrným způsobem úpravy. Je potřebné znát podrobné 

mineralogické sloţení upravované rudy, zejména formu výskytu zlata ve vzorku. Na 

základě těchto znalostí je pak moţné optimalizovat jednotlivé nastavitelné atributy 
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rozdruţovacího procesu. U rozdruţovače KNELSON je to hlavně zrnitost a rychlost 

dávkování vsázky, velikost odstředivého zrychlení a průtok procesní vody. V případě 

hydrocyklonu je nutno optimalizovat zejména zrnitost vsázky, zahuštění rmutu, provozní 

tlak a konstrukční prvky hydrocyklonu.  

 

Předkládaná práce představuje a navrhuje jednu z ekologicky přijatelných alternativ 

pro zpracování zlatonosných surovin (konkrétně suroviny z loţiska Kašperské Hory) na 

území České republiky i Slovenska. Ověřovaná technologie zpracování zlatonosných rud 

můţe slouţit, v případné kombinaci s úpravou flotační, jako náhrada dnes tolik 

kritizovaného kyanidového vyluhování zlata, které je na území ČR legislativně zakázáno. 

K jejímu uplatnění je však potřebná změna přístupu politické reprezentace a jednotlivých 

samospráv k problematice těţby a zpracování zlata a těţby nerostných surovin vůbec. 
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