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ANOTACE 

Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou mědi, metalurgických odpadů a 

možnostmi získávání kovů ze zmíněných odpadů. Jsou zde uvedeny popisy strusek, jejich 

vlastnosti, dělení a je zde také charakterizován celý flotační proces. Experimentální část je 

založena na úpravě slévárenské strusky, vzniklé z výroby bronzových tyčí Kovohutí 

Rokycany a.s. a její následné flotaci. Cílem této práce bylo pokusit se o zpětné získání mědi 

z odpadní bronzové strusky. 

KLÍČOVÁ SLOVA: struska, měď, flotace 

 

 

SUMMARY 

The dissertation deals with parameters of cuprum, metallurgical waste and also with 

possibilities of getting metals out of this waste in the theoretical part. 

The descriptions of slags, characteristics, divisions and also the whole flotation process is 

provided here. The experimental part is based on adjustment of a foundry slag, which was 

developed out of the bronze bars production in Kovohutě Rokycany and its following 

flotation. This dissertation work aimed to attempt to recover copper from a waste bronze slag. 

KEYWORDS: slag, cuprum, flotation 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Těžba nerostných surovin a s ní spjatá ochrana životního prostředí jsou v dnešní době velice 

důležitým problémem. Moderní odpadové hospodářství si v současné době klade dva hlavní 

cíle, a to ochranu lidského zdraví a životního prostředí a rovněž také zachování 

neobnovitelných zdrojů. Zejména kvůli ochraně krajiny a vyčerpání zásob surovin se ve velké 

míře přistupuje k druhotnému získávání kovů z odpadů. Recyklací druhotných surovin se 

zabývají všechny vyspělé státy, naše republika bohužel nepatří mezi ty průkopnické státy 

v popředí. Většina zásob některých nerostných surovin na našem území byla do značné míry 

již vyčerpána. Nyní se v České republice získávají ušlechtilé kovy pouze importem  

a zpracováním druhotných surovin. Se samotnou recyklací druhotných surovin je spojeno více 

dílčích problematik. Nutný je komplexní přístup a kombinace rozličných postupů při 

zpracování jednotlivých druhů odpadů. V nadcházejících letech je zapotřebí klást větší důraz 

na předcházení vzniku odpadů a také lépe informovat širokou veřejnost o odpadové 

problematice. 

Cílem této práce je ověřit možnosti získávání mědi z kovonosných odpadů vzniklých při 

výrobě. V tomto případě se jedná o strusku s obsahem mědi. Jako postup byla zvolena flotační 

metoda, kde se u dvou dílčích flotací použilo odlišné flotační činidlo. Úkolem této práce je 

také vyhodnotit, které flotační činidlo se jeví jako vhodnější. Vzhledem k omezenému 

přístupu ke kovům, jako takovým, je důležité využívat veškerých možností zpětného 

získávání primárních surovin. [1] [2] 
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2. MĚĎ A JEJÍ VLASTNOSTI 

V technickém roztřídění kovů se měď, zařazuje do skupiny těžkých neželezných kovů, se 

střední teplotou tavení. Měděné odpady jsou nejčastěji polymetalického charakteru.  

V obchodní praxi se měď rozděluje do 4 základních skupin: katodová měď, kyslíkatá měď, 

bezkyslíkatá měď a měď dezoxidovaná fosforem. Tabulka 1 popisuje chemické vlastnosti 

mědi. [3] [4] [5] 

 

Tabulka 1: Chemické vlastnosti Cu 

Vlastnost Hodnota 

Chemická značka Cu (lat. Cuprum) 

Atomové číslo 
29 

Relativní atomová hmotnost 
63,546 amu 

Elektronová konfigurace [Ar] 3d
10

 4s
1
 

Elektronegativita 
1,9 

Atomový poloměr 1,28 Å (128 pm) 

Oxidační čísla 
Cu

0
, Cu

1+
, Cu

2+
, Cu

3+
, Cu

4+
 

Tvrdost 
2,5-3 

Teplota tání 1083 °C 

Teplota varu 
2595°C 
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2.1 Měď 

Název mědi (Cu) pochází z řečtiny. Měděné rudy se mohou projevovat v široké škále 

barev, počínaje od modré přes zelenou, červenou a fialovou. Z hlediska využitelnosti ve 

světě je měď pokládána vedle železa za kov s nejlepší variabilitou využitelnosti.  

Měď byla skutečně prvním kovem používaným člověkem již v době kamenné. Jedná se 

rovněž o nezbytnou složku lidského těla, ale pouze v malém množství. [6] 

Samotná měď a její slitiny představují jednu z tradičních skupin strojních materiálů. Mezi 

přednosti mědi patří vysoká elektrická a tepelná vodivost, dobrá korozní odolnost  

a v neposlední řadě i výhodná cena oproti ostatním kovům. Téměř 55 % mědi se do České 

republiky dostává z mezinárodního trhu, zbytek mědi se získává z odpadů, měď 

obsahujících. [7] [8] 

Největší uplatnění měď nachází v elektrotechnice, strojírenství a stavebnictví. Dále je Cu 

využívána při výrobě slitin, zejména pak mosazi a bronzu. [3] 

2.1.1 Výskyt mědi 

Barva mědi je hnědočervená na povrchu, při rozlomení růžovočervená až měděnočervená.  

Měď lze nalézt v přírodě i v ryzím stavu, obvykle ve formě plíšků, vláken, ale i celistvou. 

Markantní část mědi je ovšem přítomna v sirníkových rudách: 

 chalkopyrit CuFeS2, 

 koulit CuS, 

 chalkocit Cu2S, 

 bornit CuFeS3, 

 enargit Cu3AsS4, 

 tetraedrit (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13. [1] [9] [10] 
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2.1.2 Ložiska mědi 

Světové zásoby mědi jsou přibližně vyčísleny na 540 milionů tun a roční celosvětová těžba 

dosáhla roku 2008 15,4 milionů tun. Mezi největší producenty mědi patří Chile, USA, 

Peru, Čína a Austrálie. 

Na území České republiky se nenachází žádná ekonomicky využitelná naleziště měděných 

rud. Z tohoto důvodu byla samotná těžba Cu rud roku 1990 ukončena. V minulosti se 

využívaly Cu rudy různých genetických typů, jejichž ložiska se nacházela převážně  

ve Zlatých Horách, méně pak na lokalitách Českého masivu. Z ekonomického hlediska se 

měď liší od jiných významných neželezných a železných kovů, tím, že poptávka po ní, má 

neustále rostoucí tendenci, a to na základě trendů ve společnosti. Relativně nízká a stabilní 

cena mědi, odrazuje potencionální zájemce od využívání náhradních alternativních 

materiálu, tím se udržuje poptávka po mědi v maximální míře. [9] [11] [12] [13] 

2.1.3 Výroba mědi 

K výrobě mědi se používají měděné rudy a průmyslové odpady mědi a jejich slitin. 

Přírodní sulfidové měděné rudy jsou složeny převážně ze sulfidů mědi a železa. Jedná se 

např. o chalkopyrit, bornit, chalkozín a také kyslíkaté rudy vzniklé okysličováním 

sirníkových rud např. kuprit, malachit, azurit. Flotační metodou se z měděných 

koncentrátů, o obsahu 8-35 % mědi, získává samotná měď. Pyrometalurgický (suchý) 

pochod se aplikuje u sulfidových a kyslíkových rud. Naopak hydrometalurgický (mokrý) 

pochod se využívá při zpracování kyslíkatých rud nebo rud obsahující ryzí měď. [14] 

Pyrometalurgický způsob: 

Celý proces lze rozdělit do tří fází: 

1. pražení v etážové peci 

2. tavení pražence na měděný lech (kamínek) 

3. zpracování roztaveného kamínku v konvertoru 

Nejdůležitější a hlavní složkou měděného koncentrátu jsou sulfidy mědi a pyrit. Etážová 

pražící pec slouží ke snížení koncentrace síry pražením. Samotné pražení v peci dosahuje 

teploty 850°C. Spékaní koncentrátu brání přidání struskotvorné přísady (vápenec, křemen).  
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V pecích, kde se materiál zahřívá plamenem (tzv. plamenné pece), dochází k tavení 

vypražených měděných koncentrátů, nazývaných praženec. Oxid křemičitý je používán 

jako struskotvorná přísada. Jeho předností je, že do strusky váže oxidy železa v podobě 

křemičitanů. Tavenina sulfidu železnatého a měďného, tzv. kamínek, se hromadí ve spodní 

části pece a je pokryt struskou. V průběhu tavení přejde do kamínku 95-99 % mědi a 

drahých kovů. [14] 

K další fázi zpracování roztaveného kamínku je zapotřebí konvertor. Konvertor můžeme 

popsat jako válcovou nádobu, která je vyzděná magnezitovými cihlami. V horní části je 

umístěno hrdlo, sloužící k vyprazdňování a plnění konvertoru. Ve spodní části převládají 

dmýchací trubice (píšťaly), sloužící k vhánění stlačeného vzduchu potřebného k oxidaci. 

Samotné provzdušňování probíhá periodicky, a to ve dvou obdobích. V prvním období 

dochází k okysličování železa a následnému zestruskování oxidem křemičitým, a to za 

vzniku koncentrovaného kamínku, v rozmezí teplot 1250°-1350°C. V druhém období, a to 

po odlití strusky, dochází i nadále k dmýchání vzduchu. Vlivem oxidace sulfidu měďného 

vzniká surová měď, obsahující příměsi železa, síry, kyslíku a jiných barevných kovů. 

Redukcí prošlá měď o čistotě 96-99 % přechází do odlévací pánve. Před použitím mědi v 

technické praxi je nutné zbavit měď nečistot za pomoci rafinace. [14] 

Hydrometalurgický způsob 

U toho způsobu dochází k využívání chudých kyslíkatých rud, kdy z rudy nelze získat 

společně s mědí i drahé kovy. K rozpuštění rudy slouží zředěná kyselina sírová. Dále musí 

dojít k odstranění zbytků, které se nerozpustily. Samotná měď se z roztoku získá 

cementací. Čistota vyloučené mědi se pohybuje v rozmezí 50-90 %. [14] 

Rafinace mědi 

Nečistoty ve vyrobené mědi výrazně zhoršují její mechanické vlastnosti.  Proto je nutné 

nečistoty odstranit a to rafinací. 

V praxi se využívají 2 druhy rafinace: 
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I. Pyrometalurgická 

Rafinace založena na dmýchání vzduchu do roztavené surové mědi a tím dochází 

k oxidování příměsí. Část oxidů se shromažďuje na povrchu roztavené mědi v podobě 

strusky, další jsou těkavé a unikají. Po ukončení oxidační fáze se rovněž musí z mědi 

odstranit rozpuštěný kyslík. Čistota mědi je 99,7 %. [14] 

II. Elektrolytická 

Provádí se elektrolýza stejnosměrným proudem z roztoku síranu měďnatého a kyseliny 

sírové. Anodu tvoří surová měď ve tvaru desek, jako katoda se využívá plech 

z elektrolytické mědi. Elektrolytem je zde směs vodného roztoku síranu měďnatého  

a kyseliny sírové. [14] 

Čistota mědi dosahuje 99,98 %. Své uplatnění nalézá tato měď v elektrotechnickém 

průmyslu nebo v tepelné technice. [14] 

 

2.2  Charakteristika odpadů metalurgie 

Výroba železa a neželezných kovů, včetně strojírenského průmyslu, jsou zdrojem výskytu 

značného množství odpadů. Jedná se o odpad, který může být čistě kovový nebo 

kovonosný. [15] [16] [17] 

Vzhledem ke svým toxickým a karcinogenním vlastnostem je markantní část kovonosných 

odpadů zařazena mezi nebezpečné odpady. Z pohledu ekonomického jsou tyto odpady, 

obsahující různé neželezné kovy, hodnotnou druhotnou surovinou. Důležitou výhodou je 

získávání čistých kovů s menšími energetickými nároky, oproti nárokům samotné výroby 

z primárních surovin. Zásoby samotných primárních surovin totiž neustále klesají. [15] 

[16] [17] 

Ve vyspělých státech je důležitý význam kovových odpadů patrný z úrovně jejich 

recyklace, kde se např. 25 – 35 % hliníku, 35 – 45 % mědi, 40 – 50 % olova, 10 – 25 % 

zinku a kadmia a 50 – 60 % oceli získává přepracováním odpadu. Recyklace 

elektronických odpadů je vzhledem k přítomnosti drahých kovů důležitá, avšak ne zcela 

jednoduchá. [15] [16] [17]  
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Odpady z hutní výroby lze dělit podle množství a formy železa a dalších kovů:  

1. Kovový odpad  

Kovy jsou zde přítomny obvykle v ryzí formě, a to buď samostatně, nebo ve formě slitin  

s malým a proměnlivým obsahem ostatních nekovových složek.  

2. Kovonosný odpad 

Kovy jsou přítomny převážně ve formě svých sloučenin.  

3. Nekovový odpad 

Odpad, který kovy neobsahuje vůbec nebo pouze v malém množství.  

[11]  

 

Zmíněné odpady se rovněž dělí podle skupenství výskytu:  

1. Pevné: strusky, úlety, okuje, vratný ocelový odpad, použitý žáruvzdorný materiál 

atd.  

2. Kapalné: kaly, vody, olej, louhy atd.  

3. Plynné: spaliny, exhalace 

[18]  

 

Jednotlivé typy odpadů se také dělí podle původu do několika skupin: 

 

 Výrobní odpad  

Z názvu vyplývá, že se jedná o odpad vznikající při výrobě kovů. Obsahuje kovy, převážně 

chemicky vázané, v menší míře i ve formě toxických sloučenin, doprovázené dalšími 

složkami, které ovšem znesnadňují jejich využití. Jedná se o strusky, stěry, odpadní kaly, 

úletové prachy a odpadní vody. Z ekologického hlediska jsou tyto odpady  nejškodlivější. 

Omezení jejich vzniku by většinou vyžadovalo změnu výrobně-technologického postupu. 

[15] 
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 Odpady ze zpracování kovů 

Odpady s často kovovým charakterem s vyšší koncentrací kovové složky.  Bez obtíží se 

občas vracejí do výrobního procesu. Jedná se o např. výseky, obrusy, rafinační stěry, soli, 

vyčerpané mořící a pokovovací lázně, oplachové vody i zmetkové polotovary a výrobky. 

[15] 

 Amortizační odpady 

Tyto odpady se vyskytují samostatně nebo jako součást komunálního odpadu. Řadíme zde 

použité kabely, elektrický a elektronický odpad, plechovky, výbojky, baterie i komplexní 

odpady. [15] 

Důkladné roztřídění a oddělené skládkování je nezbytností účinného využití kovonosných 

odpadů. Kromě technické a finanční náročnosti postupů zpracování kovonosných odpadů, 

je rozhodujícím kritériem pro další využití jejich složení, tedy podíl kovonosných  

a struskotvorných složek. [15] 

 

2.3  Struska 

Vznik strusky je spjat se zpracováním rud nebo koncentrátů za pomocí tavících pochodů 

nebo žárové rafinace surového kovu. Hlavní úlohou strusky je koncentrovat rozpouštěním 

nebo vytvářením sloučenin nepotřebné složky zpracovávaných surovin do jedné tekuté 

fáze ve formě oxidů. Ve strusce se tímto způsobem hromadí nežádoucí části suroviny,  

a vzhledem k omezené mísitelnosti strusky s kovovou nebo sulfidickou taveninou se může 

dosáhnout oddělení nepotřebné složky od vyráběného kovu. Požadavky na strusku jsou, 

jak z ekonomického, tak technologického hlediska vysoké. Struska by měla co nejlépe 

podporovat a zabezpečovat průběh žádaných metalurgických reakcí. Rovněž je nezbytná 

cenová dostupnost a omezená produkce strusky bez zbytečných přebytků. Vysokopecní 

struska je inertní odpad, široce využívaný jako surovina v různých odvětvích. [20] [19] 

Strusku, vzniklou při výrobě mědi, lze například využívat jako potencionální zdroj železa. 

Byly provedeny studie, které dokazují, že flotační odpad této strusky může být dále 

uplatněn jako cementová surovina. Příznivé fyzikálně-mechanické vlastnosti zmiňované 

strusky umožňují její využití k výrobě dalších produktů, jako jsou výplně, zátěže, brusné 
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kameniva, střešní granule a sklo. Velikou výhodou tohoto odpadu je nízká cena a dobrá 

dostupnost. [21] [22] 

 

Obecně dochází k dělení kovonosných odpadů do tří skupin podle obsahu struskotvorných 

složek: 

a) odpady s nízkým podílem struskotvorných látek, např. okuje, třísky z obrábění 

apod., 

b) odpady se středním obsahem struskotvorných složek, např. odprašky a některé kaly 

z konvertorů, 

c) jako nejvýznamnější odpady s vysokým obsahem struskotvorných složek jsou 

pokládány kaly a strusky z konvertorového procesu nebo odprašky z pánvových 

pecí. [23]  

Dělení strusek dle charakteru: 

 zásadité strusky- převládá obsah CaO, MgO, FeO, 

 kyselé strusky- hlavními složkami jsou SiO2, Al2O3, Fe2O3,  

 neutrální strusky- zásadité a kyselé složky jsou obsazeny ve stejném poměru. [20] 

2.4  Charakteristika odpadů z výroby neželezných kovů 

Kovohutnické strusky pochází z pyrometalurgické výroby neželezných kovů. Jde  

o sloučeniny kovových a nekovových prvků, které navzájem tvoří chemické sloučeniny  

a roztoky. Strusky také obsahují menší množství kovů, sulfidů kovů a plyny. Hlavními 

složkami kovohutnických strusek jsou SiO2, CaO, FeO.  U měďařských strusek mohou 

tyto složky zaujímat až 90% celku. Dále se zde mohou vyskytovat Al2O3, Fe3O4, MgO, 

BaO, PbO, ZnO, aj. Jednotlivé složky strusky ovlivňují strusku jako celek, jak z hlediska 

fyzikálních, tak i chemických vlastností. Složení měděné strusky se může lišit u každého 

výrobce, může také obsahovat arsen, berylium, chrom, nikl, olovo a měď. [18] [20] [24] 

Měďařské strusky jsou většinou zpracovány tzv. odkuřováním. Roztavenou struskou se 

prohání vzduch spolu s práškovým uhlím. Mezi vzduchem a uhlím má být takový poměr, 

aby se uhlí spalovalo nedokonale a vytvářelo tak redukční prostředí. Těkání kovů probíhá 

v odkuřovacích pecích při teplotě 1250 °C. [18] [20] [24] 
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2.5  Flotace 

Flotace jako metoda, patřící mezi největší technické úspěchy 20. století v rozdružování 

užitkových nerostů. Flotačním procesem se ve světě ročně upravuje na 2.10
9
tun surovin. 

Stále větší uplatnění nachází flotace při získávání jednotlivých složek neželezných  

a ušlechtilých kovů z druhotných surovin. Dalšími oblastmi, ve kterých se využívá flotace, 

jsou např. odstraňování tiskařské barvy z odpadního papíru k recyklaci, separace plastů  

a surových olejů z odpadních vod nebo odstraňování těžkých kovů z odpadních vod. [25] 

[26] 

Flotace nerostných surovin je založena na rozdílných  fyzikálně- chemických vlastnostech 

povrchu rozdružovaných minerálních zrn, a dále na rozdílné specifické povrchové energii 

jednotlivých minerálů. Flotace je tedy způsob rozdružování nerostných surovin, který je 

založen na výběrové schopnosti spojování vzduchových bublinek se zrnky minerálů. 

Minerál a vzduchové bublinky vyplouvají na hladinu kapaliny (flotačního rmutu), vytváří 

mineralizovanou pěnu, přičemž druhé klesají a zůstávají v objemu rmutu. Samotná velikost 

bublin je klíčový parametr pěny flotace. Velikost zmíněných bublin úzce souvisí 

s provozními parametry flotace. Pokud je velikost bublin příliš velká, bublinky snadno 

prasknout a cenné minerální částice spadnou do odpadu. Flotační pochody minerálních 

částic probíhají ve fázi buničiny (z buničiny fáze do fáze pěny) a ve fázi pěny (z fáze pěny 

do žlabu koncentrátu).[27] [28] [29] 

Podstatu těchto dějů charakterizuje definice prof. K. A. Razumova: „Flotace, jako proces 

oddělování minerálů, je založen na rozdílné schopnosti minerálních zrn přichytit a ustálit 

se na povrchu fázového rozhraní.‘‘ [30] 

Použitím různých a selektivně působících flotačních činidel, které ulpívají na povrchu 

minerálních zrn, se flotace stala universálním rozdružovacím procesem. 

Rozdílných specifických hodnot povrchové energie koexistujících fází na rozhraní 

kapalina-plyn se nejlépe využívá, pokud není povrch rozhraní rovný, jako je tomu při 

pěnové flotaci. Při pěnové flotaci se flotační rmut sytí bublinkami plynu, nejčastěji 

vzduchem. Rozemletá zrna se spojují s bublinkami vzduchu, vytvářejí mineralizovanou 

pěnu, jejímž prostřednictvím jsou vynášena na hladinu rmutu. Jde o způsob flotace, který 

má v praxi největší význam. [30] [31] [32] [33] 
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2.5.1 Význam flotace 

Předností flotace před ostatními rozdružovacími metodami je možnost získat i ty 

nejjemnější rozptýlené užitkové složky z nerostných surovin všech druhů. Před zavedením 

flotace většina velmi jemně rozptýlených užitkových složek surovin přecházela do odpadu, 

hlavně na odval. V současnosti je možno selektivní flotací z polymetalických rud vytěžit 

všechny minerály a flotace se tak stala prakticky jedinou přijatelnou metodou při získávání 

jednotlivých minerálů do potřebného koncentrátu. Flotace je taktéž velmi účinná při 

získávání mědi z hutnických strusek a pecních vyzdívek. [30] 

Zavedením flotačních technologií se tedy znovu mohou zpracovávat některé staré odvaly, 

a tím získat značné množství užitkových složek, které se dříve považovaly za nevyužitelné. 

Flotací lze řešit také problémy úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů.[30] 

 

2.5.2 Složení fází flotační soustavy 

Za elementární akt flotace považujeme zachycení jednotlivých zrn na povrchu fázového 

rozhraní dvou fází. [30] 

Tento proces se v současnosti vysvětluje hypotézou smáčení, a to způsobilostí jednotlivých 

minerálů přichytit se na rozhraní vzduch – voda v závislosti na smáčitelnosti minerálního 

povrchu vodou (kapalinou). Čím více je povrch minerálu smáčitelný vodou, tím se hůře 

flotuje a naopak. 

 

Flotace je charakterizována ději, které se uskutečňují na rozhraní tří fází: 

 tuhá fáze (minerální zrna), 

 kapalná fáze (vodný roztok), 

 plynná fáze (vzduch). 

Flotační proces je složitý fyzikálně-chemický děj, který je závislý na mnoha faktorech 

(druhu a charakteru flotovaných minerálů, složení a vlastnosti vody, složení a vlastnosti 

flotačních reagencí, stupni provzdušnění flotačního rmutu). [30] 
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Při zpracovávání a přípravě jednotlivých minerálů výchozí suroviny záleží na charakteru 

interakce jejich povrchu a vody, reagencí a plynů. Ovládat a měnit vlastnosti povrchu 

minerálů umožňují flotační reagence. Tím se vytvoří potřebné podmínky na jejich 

selektivní oddělování. [34] 

 Tuhá fáze 

Mezi krystalickou mřížkou, chemickým složením a vazebnými silami krystalu existuje 

úzký vzájemný vztah. 

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

vazebních sil. To zároveň ovlivňuje povrchové (flotační) vlastnosti, jednotlivých 

minerálních zrn. [34][35] 

 

 Kapalná fáze 

Voda vytváří prostředí pro interakci fází i všech dalších složek rmutu. Její specifické 

vlastnosti aktivně ovlivňují základní funkce flotace. Za základní jsou považovány ty, které 

souvisí se vznikem a stálostí hydratačních vrstev na rozhraní fází minerál - voda, vzduch - 

voda. 

Při zkoumání flotovatelnosti minerálů obsažených v upravované surovině, je rovněž 

důležité věnovat pozornost také iontovému složení vody flotačního rmutu. To může mít 

vliv na povrchové flotační vlastnosti minerálů. [34][35] 

 

 Plynná fáze 

Pro samotný průběh rozdružování při pěnové flotaci mají velmi důležitou funkci plyny, 

hlavně vzduch. Přidávají se i plyny, jež zde působí jako speciální reagence (např. kyslík, 

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

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu, se přednostně spojují s hydrofobním 

povrchem flotovaných minerálních zrn. Po vzniknutí pevného kontaktu jsou přichycená 

minerální zrna vynášena bublinkami vzduchu na hladinu rmutu. Tímto způsobem dochází 

k tvorbě mineralizované pěny.[34] 
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Mezi faktory ovlivňující flotaci patří: 

 rychlost flotace, 

 obsah složky v surovině, 

 složení výchozí suroviny a její zrnitost, 

 teplota a složení flotačního prostředí, 

 reagenční režim flotace, 

 flotační činidla. [30] 

2.5.3 Rychlost flotace 

Časový průběh flotace potřebujeme pro určení velikosti, druhu a počtu flotačních strojů  

a pro stanovení žádané kapacity flotační úpravny. 

Průběh flotace lze sledovat na základě: 

 časového rozdělení jednotlivých velikostních tříd flotovaných minerálů, 

 poměru užitkových a neužitkových složek, 

 hustoty zrn, 

 stupně hydrofobizace povrchu zrna, 

 stupně otevření zrna, 

 množství vzduchu, 

 velikosti a rozdělení bublinek, 

 druhu a koncentrace reagencí ve rmutu, 

 teploty rmutu, 

 poměrů proudění ve flotačním prostředí, 

 technických charakteristik flotačního stroje. [31] 

Rychlost flotace charakterizuje závislost výtěžnosti flotovaného minerálu v čase, který 

vyjadřuje vzorec:  

 

Ɛ= ƒ(t) 

Jeho derivací získáme rychlost flotace v daném časovém momentu. Samotnou rychlost 

flotace určuje výkon flotačních strojů.[29] 
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2.5.4 Obsah složky v surovině 

Výtěžnost každé složky v jednotlivých koncentrátech závisí na jejím obsahu ve flotované 

surovině. Pokud se podaří vytvořit stálé flotační podmínky, narůstá výtěžnost se 

zvyšováním obsahu dané složky v surovině. Nemusí to platit pro úpravu všech druhů 

surovin. 

Mohou také nastat situace, že je surovina velmi bohatá na užitkové složky, ale je velmi 

těžko flotovatelná a výtěžnost je nižší. Naopak ze suroviny, která nemá vysoký obsah 

užitkové složky, ale je velmi dobře  flotovatelná, lze vyrobit kvalitní koncentráty s 

vysokou výtěžností.[36] 

 

2.5.5 Složení výchozí suroviny a její zrnitost 

Mletí suroviny musí zabezpečit otevření srostlých a vrostlých zrn jednotlivých minerálů 

tak, aby se uvolnila průvodní hornina a další užitkové minerály od základní masy 

flotovaných minerálů. V praxi se v mnoha případech stává, že je nemožné dosáhnout 

úplného otevření zrna veškerých prorostlin jednotlivých složek. To by si vyžádalo velmi 

jemné pomletí celého obsahu výchozí suroviny a z ekonomického i technologického 

hlediska by to bylo nevhodné. [36] 

2.5.6 Teplota a složení flotačního prostředí 

Teplota je rovněž jedním z důležitých parametrů flotace. Zvyšuje rozpustnost, 

dispergovatelnost a emulgovatelnou flotačních reagencí. Teplotou se aktivuje povrch 

minerálních zrn pro interakci s reagencemi. Tím se dosáhne vyššího indexu selektivity a 

rozdružovacího efektu flotace. [30] [34] 

Intenzifikační účinek zvýšené teploty se projeví jako: 

 kladný účinek na rychlost flotace – dochází ke zkrácení času flotace, 

 snížení spotřeby sběrače, 

 zlepšení kvality koncentrátu a zvýšení výtěžnosti flotované složky do pěnového 

produktu, 
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 vývoj a struktura flotační pěny, 

 zvýšení kvality rozdružování. [30] 

Růstem teploty flotačního rmutu docílíme změny základních charakteristik pěny. Vytvoří 

se tak suchá pěna s obsahem bublinek, které mají větší průměru a bohatší mineralizovanou 

strukturu. [30] [34] 

 

2.5.7 Reagenční režim flotace 

Reagenční režim flotace zahrnuje: 

 druh a charakter používaných reagencí, 

 množství použitých reagencí, 

 pořadí dávkování do flotačního procesu, 

 potřebný čas kontaktu flotovaných částic a reagencí. [30] 

Reagence se musí dávkovat do flotačního prostředí v přesném pořadí. Jako první se do 

flotačního rmutu dávkují flotační reagence, potlačující minerály nebo složky, které nemají 

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

vyvolat. Následně dávkujeme sběrače, které udržují požadovanou hydrofóbnost a 

elementární akt flotace. Pěnič je posledním dávkovaným činidlem, potřebným pro tvorbu 

mineralizované pěny na hladině rmutu. [30] [34] 

 

2.5.8 Flotační činidla 

Flotační činidla jsou považována za rozhodující faktor flotačního procesu spolu  

s optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí. Dokážou ovlivnit a 

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

plynnou fází. Změnou energie na fázovém rozhraní dochází ke změně vlastností 

flotovatelnosti jednotlivých minerálů, které se mají od sebe oddělit. Z chemického hlediska 

mohou být flotačními činidly látky organického či anorganického původu, látky 

jednoduché nebo sloučeniny v krystalickém i kapalném stavu. Část těchto látek vytváří ve 

vodní fázi flotačního rmutu iontově nebo molekulárně disperzní roztoky, nebo se rozpouští 

velmi málo a tvoří koloidně disperzní roztoky, emulze a jemné kapičky. [30] [33] 
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Nemalý vliv na velikost bublin má i samotná dávka flotačního činidla. Malá dávka činidla 

snižuje flotabilitu cenného nerostu a má tak za následek nižší výnos v koncentrátu. Naopak 

nadměrné dávkování činidla zapříčiňuje také snížený výnos v koncentrátu. Optimální 

množství činidla je tedy velmi důležitý aspekt strategie flotace. [27] 

Základními požadavky na flotační činidla jsou: 

 vysoká selektivnost působení, 

 standardní kvalita, 

 nízká cena, 

 tržní dostupnost, 

 pohodlná a snadná manipulace, 

 stálost při skladování připraveného roztoku, 

 lehká rozpustnost ve vodě, 

 bezzápachovost, 

 netoxicita. [30] [34] 

Rozdělení flotačních činidel 

Flotační činidla můžeme klasifikovat dle funkce ve flotačním procesu: 

- sběrače 

- řídící flotační činidla 

- pěniče 

Flotační činidla ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka – kapalina: 

 Sběrače, jsou poměrně velká skupina organických chemických sloučenin, které se 

liší svým chemickým složením. Sběrače absorbují na svůj povrch flotované 

minerální zrna, zvětší hydrofóbnost povrchu minerálních zrn, čímž umožní pevné 

spojení povrchu flotovaného minerálu a vzduchové bubliny, což je základní 

podmínka flotace. Mezi nejznámější sběrače patří například xantogenany nebo 

karboxylové kyseliny.[30] 

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

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

zabraňují určité skupině minerálních zrn se flotovat. Pomocí těchto činidel se 
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vytváří také optimální koncentrace vodíkových iontů ve flotačním prostředí. Řídící 

činidla mohou zamezit shlukování jemných a velmi jemných minerálních zrn. 

[30][37] 

Potlačující 

Anorganické látky (elektrolyty) a některé organické koloidy, které v dané operaci 

nemají přecházet do pěnového produktu, potlačí nebo vyruší schopnost flotovat. 

Tím umožní jejich oddělení od dobře flotujících minerálů.[30] 

Oživující 

Anorganické látky, které pomáhají adsorpci sběrače na povrch flotovatelných 

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

byly pro určité stadium flotace potlačené. [30] 

Modifikující 

Látky, které upravují a mění pH kapalné fáze flotačního prostředí. Ovlivňují 

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

Mohou mít silný oživující nebo potlačující účinek.[30][38] 

 

Flotační činidla ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka- kapalina - plyn: 

 Pěniče, jsou heterogenní organické sloučeniny povrchově aktivní snižující 

povrchové napětí na rozhraní kapalné a plynné fáze. Napomáhají vytváření 

drobných bublinek vzduchu, zabraňují v jejich slévání a zvyšují nosnost a stabilitu 

flotační pěny. Pěniče kromě tvorby stabilní pěny mají na starosti rovněž zvyšování 

provzdušnění ve flotačním stroji a také snižování možného shlukování bublin. 

Dalším neméně důležitým úkolem pěniče je podpora pevnosti bublin. [39][40] 

Jako pěniče se nejčastěji v praxi používají povrchově aktivní heteropolární látky 

obsahující polární (aktivní k vodě) a nepolární (aktivní k vzduchu) skupinu. Jde 

především o pěniče: xylenol, krezol, borovicový olej, eukalyptový olej, PEG 600 a 

další. 

2.5.9 Flotační stroje 

Flotační stroje mají za úkol dokonalé provzdušnění flotačního rmutu a rovnoměrné 

rozptýlení vzduchu v podobě polydispersních bublinek. Konstrukce zohledňuje požadavky 
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na optimální flotační proces z hlediska hydrodynamických, fyzikálních, chemických a 

fyzikálně-chemických vlastností flotačního prostředí.[30] 

Pro zajištění účinného flotačního procesu musí flotační stroje zajišťovat tyto funkce: 

 nepřetržitě promíchávání rmutu a zabezpečení dokonalého oddělení zrn rozdružené 

suroviny, 

 soustavné sycení flotačního prostředí vzduchem s požadovaným stupněm velikosti 

bublin, 

 trvalé oddělování pěnového a nepěnového produktu flotace, 

 vytvoření klidné mineralizované pěny na hladině rmutu. [30] 

Flotační stroje lze rozdělit na základě způsobu míchání a provzdušňování rmutu 

následovně: 

 mechanické míchací flotační stroje, 

 pneumatické flotační stroje, 

 pneumaticko-mechanické flotační stroje, 

 kombinované s využitím předností míchacích a pneumatických flotačních strojů 

především na zlepšení provzdušňování rmutu. [30] 

Na flotační stroje se kladou především tyto požadavky: 

a) technologické: 

 vytvářet nejhomogenější směs vzduch a vody s provzdušněním celého flotačního 

procesu, 

 vytvářet vhodnou velikost vzduchových bublin, 

 udržovat ve vznosu zrna tuhé fáze a vytvářet podmínky pro co nejpevnější spojení 

zrna a bublin, 

 optimalizovat maximální výsledky flotace v co nejkratším čase. 

b) strojně-technické: 

 udržovat nepřerušovaný provoz, 

 minimalizovat spotřebu elektrické energie, 

 umožnit regulovat některé parametry stroje (výška hladiny, množství vzduchu atd.), 

 umožňovat velké individuální výkony, 
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 minimalizovat poruchovost stroje, 

 zajistit dlouhou životnost celého zařízení, 

 jednoduché spouštění po zastavení stroje.[30] 

c) ekonomické: 

 optimalizovat investiční a provozní náklady na jednotku vyrobeného 

koncentrátu.[30] 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části je analyzována struska vzniklá po zpracování měděných rud  

v Rokycanech. Samotný vzorek strusky pochází z výrobního slévárenského procesu 

výroby bronzových tyčí. Na tavících pecích AJAX se nataví potřebné množství kovu a 

v přenosné pánvi se přelije do ustalovací pece. Hladina se musí udržovat v potřebné výši 

pro dosažení kvalitního odlitku. Celý postup se neustále opakuje.  

Vzhledem k neznalosti složení strusky bylo nutné určit petrografické složení. Vzorek byl 

podroben analýze RTG spektrometrie. Flotace probíhala v laboratořích Institutu 

environmentálního inženýrství na VŠB-TUO. 

 

3.1  Úprava vzorků 

V experimentální části byla použita struska pocházející z Kovohutí Rokycany, a.s. 

Zmiňovanou strusku bylo potřeba, vzhledem k velké zrnitosti, upravit. Struska obsahovala 

již na pohled velké množství mědi a jiných kovů, pocházejících z výrobního procesu. 

Úprava vzorků spočívala v drcení a následnému mletí strusky na námi požadovanou 

velikost zrn. K drcení byl použit čelisťový drtič, dále byla struska mleta, a to na vibračním 

mlýnu. Další fází úpravy vzorků byla sítová analýza. Síta byla sestavena horizontálně  

ve směru gravitačního transportu používané látky. Námi užívaná soustava sít se skládala  

ze třech sít. Nejmenší okatost síta byla 0,05 mm střední 0,071 mm a síto s největším okem 

mělo velikost 0,1 mm. Celková váha podrceného a pomletého vzorku byla  305 g. 

Vzhledem k malému množství strusky nejmenší zrnitosti, byly frakce 0 - 0,05 mm a 0,05 -

 0,07 mm smíchány a využity jako jednotný vzorek na následné flotaci. Tento směsný 

vzorek byl také podroben analýze RTG spektroskopie. V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky 

sítové analýzy. Tabulka 3 popisuje chemické složení zkoumané strusky.  
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Tabulka 2:Výsledky sítové analýzy. 

zrnitost 0- 0,05 mm 0,05 - 0,07 mm 0,07 - 0,1 mm 

výnos 19 % 58,4 % 22,6 % 

 

Tabulka 3: Chemické složení strusky. 

PRVEK HODNOTA mg/kg suš. % 

Ca (vápník) 645 000 64,50 

Sn (cín) 17 700 1,77 

P (fosfor) 15 000 1,50 

Na (sodík) 15 000 1,50 

Si (křemík) 13 700 1,37 

Fe (železo) 12 200 1,22 

Cu (měď) 34 500 3,45 

Ostatní prvky 246 900 24,69 

Z tabulky vyplývá, že ve strusce je 3,4 % mědi, což znamená, že v kilogramu zvolené 

strusky je 34 gramů mědi. Na obrázku č. 1 lze vidět původní vzorek strusky před úpravou. 

Na dalším obrázku č. 2 je vyfocen použitý čelisťový drtič. 
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Obrázek 1:Struska z výroby bronzových tyčí 

 

Obrázek 2: Čelisťový drtič firmy Retsch BB 200 WC 

Na následujícím obrázku je zachycena soustava sít užitá pro sítovou analýzu. 

 

Obrázek 3:Soustava sít 
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3.2  Flotace vzorků 

Jako první byla vždy provedena základní flotace vzorku strusky, z níž vznikl odpad (O) a 

koncentrát 1 (K1), který byl následně podroben přečistné flotaci. Z přečistné flotace vznikl 

meziprodukt (M) a koncentrát 2 (K2). Následující obrázek zobrazuje schéma základní i 

přečistné flotace. 

 

 

Obrázek 4:Schéma flotačního procesu 
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3.3  Flotace I 

Základní flotace I 

Vzorek předúpravené strusky byl flotován na flotačním stroji typu VRF - 1. K 50 gramů 

vzorku strusky bylo přidáno 1000 ml vody, 5 kapek borovicového oleje a ethylxantogenan 

sodný v dávkování 100 g/t (5 ml připraveného roztoku). Doba agitace trvala 1 minutu. Na 

začátku flotace vznikla bohatá dobře mineralizovaná pěna. Po 7 minutách docházelo 

k řídnutí pěny a k viditelnému poklesu mineralizace. V desáté minutě pěna nenesla téměř 

žádná zrna. Po 15 minutách došlo k ukončení flotace. Vzniklý odpad (O) byl zfiltrován a 

koncentrát (K1) byl podroben přečistné flotaci. 

Přečistná flotace I 

Koncentrát základní flotace (K1) byl doplněn vodou na 1000 ml, pěnič ani sběrač nebyl 

přidán. Po 2 minutách byly přidány 3 kapky borovicového oleje, z důvodu netvořící se 

pěny. Poté se během minuty vytvořila bohatá dobře mineralizovaná pěna, která se začala 

po 5 minutách ztrácet. Po 10 minutách byla flotace ukončena. Z flotovaného K1 vniknul 

koncentrát (K2) a meziprodukt (M). Následovala filtrace a sušení v sušárně při 105 ˚C. Na 

následujícím obrázku č. 4, lze vidět flotátor VRF-1 při základní flotaci. Obrázek č. 5 

zobrazuje odpad (O) po filtraci. 
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Obrázek 5: Flotátor VRF-1 v průběhu Základní flotace I 

 

 

Obrázek 6: Odpad (O) po filtraci a sušení, vzniklý při Základní flotaci I 
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3.4  Flotace II 

Základní flotace II 

Navážka strusky byla opět 50 g/1000 ml vody. Do vzniklé suspenze bylo přidáno 5 kapek 

borovicového oleje, dále byl přidán sběrač aminxantogenan sodný 100 g/t (5 ml 

připraveného vzorku). Agitace trvala 1 minutu. V prvních minutách se tvořila bohatě 

mineralizovaná pěna. Po uplynutí 5 minut došlo k řídnutí pěny a ke snížení její 

mineralizace. V 9. minutě byla pěna téměř bílá, což znamenalo, že již do pěnového 

produktu nevynášela žádné částice, tudíž byla flotace ukončena. Vzniklý koncentrát (K1) 

byl opět flotován. Odpad (O) byl podroben filtraci, poté vysušen při 105 ˚C.  

Přečistná flotace II.  

Koncentrát základní flotace (K1) byl doplněn vodou na 1000 ml a byly do něj přidány 3 

kapky borovicového oleje. Již v začátcích samotné flotace se tvořila mineralizovaná černá 

pěna dobré hustoty. V 6. minutě došlo k omezení tvorby pěny a ztrátě barvy. V 9. minutě 

byla pěna téměř bílá, avšak stále dobře pěnila. Po 14 minutách od začátku flotace došlo k 

útlumu tvorby pěny. Z tohoto důvodu byla flotace ukončena. Výsledný koncentrát (K2) i 

meziprodukt (M) byl zfiltrován, posléze vysušen při 105 ˚C.  
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4. VYHODNOCENÍ ANALÝZ 

Výsledky analýz vzorků byly stanoveny metodou ICP a AAS ve Zdravotním ústavě se 

sídlem v Ostravě. 

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) 

Jedná se o spektrometrickou analytickou metodu, která slouží ke stanovení obsahu 

stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném roztoku. 

Zmíněná metoda využívá jako analytickou vlastnost absorpci záření volnými atomy 

sledovaného elementu. 

 

V nadcházející tabulce lze vidět výsledky Flotace I. Na obrázku č. 7 jsou výsledky 

znázorněny v grafu. 

 

 

Tabulka 4: Výsledky Flotace I 

Flotace I (Ethylxantogenan sodný) 

Vzorek v (g) v (%) Kovnatost 

(mg/kg) 

Kovnatost 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

Přívod 50 100 34 500 3,45 100 

Odpad (O) ZF 5,05 10,10 11 400 1,14 3,40 

Koncentrát (K1) ZF 44,95 89,90 37100 3,71 96,60 

Meziprodukt (M) 39,20 78,40 22 200 2,22 50,30 

Koncentrát (K2) 5,75 11,50 139 000 13,90 46,30 
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Obrázek 7: Graf výsledků Flotace I 

Z výsledků analýzy flotace I, kde byl jako činidlo použit ethylxantogenan sodný v dávce 

100 g/t, je patrné, že více než 50 % výtěžnosti Cu připadá na meziprodukt (M). Pomocí 

přečistné flotace se podařilo soustředit více než 46 % Cu do výsledného koncentrátu (K2) a 

zvýšit kovnatost koncentrátu z 3,71 % na 13,90 %. V odpadu (O1) zůstalo pouze 3,40 % 

Cu. Nepatrně větší polovina Cu tedy přešla do meziproduktu. 

V tabulce 5 jsou shrnuty výsledky Flotace II. Graf výsledků je uveden na obrázku č. 8. 

 

Tabulka 5: Výsledky Flotace II 

Flotace II (Aminxantogenan draselný) 

Vzorek v (g) v (%) Kovnatost 

(mg/kg) 

Kovnatost 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

Přívod 50 100 34 500 3,45 100 

Odpad (O) ZF 6,60 13,20 15 600 1,56 5,95 

Koncentrát (K1)ZF 43,40 86,80 37 400 3,74 94,05 

Meziprodukt (M) 37,50 75,00 33900 3,39 73,35 

Koncentrát (K2) 5,9 11,8 60 700 6,07 20,70 
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Obrázek 8: Graf výsledků flotace II 

Z Flotace II, s použitím aminxantogenanu draselného jako flotačního činidla, vyplývá, že 

73,35 % Cu bylo soustředěno do meziproduktu (M). Po přečistné flotaci dosáhla výtěžnost 

Cu do koncentrátu 20,70 % při kovnatosti 6,07 %. Kovnatost koncentrátu (K2) po 

přečistné flotaci stoupla jen nepatrně, a to z 3,74 % (kovnatost koncentrátu K1 základní 

flotace) na 6,07 %. Výtěžnost Cu do koncentrátu (K2) přečistné flotace klesla na 20,70 % 

oproti výtěžnosti v koncentrátu (K1) základní flotace 94,05 %. V odpadu (O) zůstalo 5,95 

% Cu. V meziproduktu se tedy nachází více než ¾ výtěžnosti  Cu. 

 

4.1  Shrnutí 

Porovnáním obou flotací, lze konstatovat, že výsledky Flotace I jsou příznivější, protože 

zde byla výtěžnost Cu do koncentrátu přečistné flotace vyšší (46,18 %) při kovnatosti 

13,90 %, než u Flotace II, kde byla výtěžnost Cu do koncentrátu pouze 20,70 % při 

kovnatosti 6,07 %. Dalo by se říct, že u Flotace II neměla základní ani přečistná flotace 

smysl. Když porovnáme kovnatost přívodu (3,45 %) při výtěžnosti 100 % nebo kovnatost 

koncentrátu (K1) základní flotace (3,74 %) a výtěžnosti Cu (94,05 %) s kovnatostí 
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koncentrátu (K2), došlo pouze k nepatrnému navýšení kovnatosti na 6,07 %, avšak k 

razantnímu snížení výtěžnosti na 20,70 %. Vstupní vzorky Flotace I a Flotace II byly 

stejné. Způsob flotace byl obdobný, pouze flotační činidla se v jednotlivých flotacích lišila. 

Jako výhodnější se jeví flotační činidlo, použité u Flotace I, tedy ethylxantogenan sodný.  

Následující obrázek graficky znázorňuje porovnání výsledných výtěžností koncentrátů 

obou flotací. 

 

 

Obrázek 9: Graf porovnání výsledných výtěžností Cu do koncentrátů jednotlivých přečistných flotací 

 

 

5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo ověřit a vybrat možnosti využití flotace při získávání Cu z odpadní 

strusky při výrobě bronzových tyčí. Z důvodů malého časového prostoru v laboratořích 

VŠB nebylo možné zaměřit se na všechny možnosti flotace. Byla zvolena přečistná flotace 

s dvěma různými flotačními činidly, a to s ethylxantogenanem sodným a 

aminxantogenanem draselným. Časové omezení neumožnilo najít vhodnější metodu, která 
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by do koncentrátu převedla více jak 50% Cu. Přečistnou flotací se ale podařilo redukovat 

objem kalu při současném zvýšení kovnatosti. 

Jako další řešení této problematiky bych proto doporučovala zaměřit se na možnosti 

kombinace flotačních činidel spolu s jejich různorodým dávkováním. Vhodnějším 

dávkováním flotačních činidel, hlavně ethylxantogenanu sodného, lze předpokládat větší 

převod Cu do koncentrátu. Dále by bylo možné pokusit se využít i jiných kombinací 

sběračů jako například kyseliny benzoová, kyselina hydroxamové nebo oktadecylaminu. 

Rovněž by bylo také zajímavé vyzkoušet metodu chemického loužení strusky s různými 

činidly. Tímto způsobem bylo dosaženo výborných výsledku v dizertační práci Ing. 

Moniky Podešvové. 
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