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Anotace 

Tato práce si klade za cíl zjištění možnosti pro možné využití odpadního materiálu 

z odkaliště Měděnec. V práci je stručně shrnuto použití metod rozdružování. Pro naši další 

potřebu získání užitkových složek. Dále jsou vyhodnoceny výsledky našich pokusů.  

Klíčová slova: Měděnec, odpadní materiál, rozdružování, odkaliště, užitková složka 

 

Annotation 

The goal of this work is to find out the possibilities for a practicable use of the waste 

materials from the pond Měděnec. The work briefly summarizes the use of sorting methods 

for our other utility component acquisition needs. Furthermore, the document also 

evaluates results of our experiments. 

Key words: Měděnec, waste material, sorting, pond, utility component. 
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1 ÚVOD 

 

Těžba všech nerostných surovin znamená vždy významný zásah do přírodních 

poměrů okolního území. Těžbou jsou přitom ohrožena jednak ložiska sama, jednak 

přírodní prostředí. Dochází k úbytku půdního fondu, likvidaci vegetačního krytu, 

poškození zemědělského, lesního a vodního hospodářství, likvidaci sídlišť, zhoršení 

ekologických podmínek, vytváření antropogenního georeliéfu. Hlavními projevy ovlivnění 

geomorfologie těžbou jsou antropogenní pohyby způsobené poddolováním, dále změny 

georeliéfu (montánní formy), ovlivnění krajiny těžbou a odpadem (skrývky, haldy), 

havárie lomových svahů a indukované otřesy. Odpady při těžbě nerostů vznikají od 

geologického průzkumu až po následnou úpravu vytěžené suroviny. Problematika 

nakládání s těžebními a úpravárenskými odpady je tedy velmi rozsáhlá a vždy je nutno 

zohlednit celou řadu faktorů. 

Jakákoliv těžební a úpravárenská činnost je samozřejmě nedílně spojena se 

vznikem značného množství odpadů. V současné době jsou ve velké řadě případů jediným 

dostupným zdrojem neželezných popřípadě drahých kovů na území ČR. Provedení obecné 

charakteristiky odpadů, uložených na haldách nebo odkalištích není možné, protože je 

vždy úzce spojena s charakteristikou ložiska, použitými dobývacími a úpravárenskými 

technologiemi.   

V zásadě je nutno rozlišit dva druhy odpadů:  

Odpady z těžby rud jsou většinou představovány odpady z historické těžby, kdy 

vydobytá ruda nebyla podrobena následnému zpracování úpravnickými technologiemi (s 

cílem nakoncentrování - obohacení ) a zpracovány byly pouze materiály s vysokými 

obsahy užitkových minerálů. V případě většího množství mohou tyto odpady představovat 

poměrně významný zdroj užitkových kovů, samozřejmě za předpokladu nasazení moderní 

technologie jejich úpravy. 

Odpady z úpravy rud jsou většinou představovány jemnozrnnými materiály – 

odpadními produkty úpravnických technologií, popřípadě pevnou fází z čištění odpadních 

vod. Tyto druhy odpadů představují již částečné upravenou surovinu, kterou lze v řadě 

případů použít pro výrobu dalších užitkových složek. Obsah případných užitkových složek 
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(kovů) je samozřejmě vždy odrazem úrovně v minulosti použitých technologií dobývání a 

následného zpracování vydobyté rudy, změn výrobních programů, variability suroviny a 

řady dalších vlivů. Získání užitkových složek je komplikováno nejen relativně nízkými 

obsahy kovů, nýbrž i skutečností, že ve většině odpadů je přítomno několik užitkových 

složek a faktem, že uložené materiály byly během svého uložení na odkališti nebo skládce 

podrobeny celé řadě vnějších vlivů, které mohly způsobit změnu jejich mineralogicko -  

petrografických  a chemických charakteristik. Je nutno rovněž zohlednit problematiku 

těžby většinou jemnozrnných surovin (více či méně zvodnělých) z odkališť a skládek. Z 

hlediska současných znalostí a technologických možností lze původně použité 

zpracovatelské (úpravnické) technologie inovovat, popřípadě doplnit o další technologické 

uzly a opětně tak zpracovat původně odpadní materiály.  V některých případech je možno 

v těchto surovinách prokázat i obsahy dalších - dříve neanalyzovatelných nebo 

nezajímavých - prvků (například Sc, Ge, Rb, Cs) a uvažovat o jejich případném získání a 

využití. [7]. Jednou z lokalit, která by mohla být využita pro získání užitkových podílů, je 

odkaliště po bývalé úpravě Fe-rud na Měděnci.  

 

 



Bc. Aneta Landecká: Možnosti využití odpadního materiálu z odkaliště Měděnec 

 

2015  9 

 

2 CHARAKTERISTIKA ODPADNÍHO MATERIÁLU 

 

2.1 Popis oblasti a historie těžby 

 

Městečko Měděnec nacházející se ve střední části Krušných hor bylo založeno 

již v roce 1520 majitelem panství Hanušem z Vitzhumu. 

Hornická činnost prováděna v tomto rudním revíru v okolí obce Písečnice, 

Měděnec a Vejprd nedosáhla takovému věhlasu, jako jiné krušnohorské hornické 

střediska. I přesto má tato oblast svůj značný hospodářský význam. 

Z nejstarších doložených zpráv ze 14. a 15. století, je potvrzeno, že u Měděnce 

byla intenzivně dobývána železná ruda. Ze zápisu Horního úřadu v Písečnici z roku 

1383 v okolí Měděnce bylo postaveno 26 hamrů na zpracování železa. V období kdy se 

rozvíjela činnost dolování v okolí Měděnce, byly s největší pravděpodobností dobývány 

pouze stříbronosné měděné rudy, ty byly zpracovávány na tzv. “černou měď ” s malým 

obsahem stříbra. O mnoho let později v druhé polovině 16. století byly dobývány 

chalkopyrit, pyrhotin a také pyrity pro výrobu vitriolu a skalice, ty byly následně 

zpracovávány ve vitriolové huti v Horní Halži.  

Třicetiletá válka a emigrace obyvatel v 17. století měla za následek úpadek 

těžby v měděnecko-přísečnickém revíru. Značný podíl na tomto útlumu mělo i samotné 

vypálení Měděnce v roce 1640. Ani následné pokusy o oživení těžby v průběhu 18. 

století nepřineslo slibované výsledky a následně v 19. století doly rychle upadaly. 

Rovněž těžba kyzových rud a na nich závislá výroba vitriolu a skalice silně poklesla. 

Naproti tomu se mírně zvýšila těžba železných rud, jejich těžba se začala omezovat až v 

19. století.  

Mimořádný význam těžby železných rud v okolí Měděnce a Přísečnice je 

dokládáno vyspělým železářstvím v této oblasti Krušných hor, která se zcela právem 

stala druhou nejvýznamnější železářskou oblastí v Čechách, a to až do poloviny 19.  

století. Krušnohorská železnorudná ložiska jsou zastoupena dvojicí rozdílných 

genetických typů. Žilná ložiska se vyznačují výskytem hematitu, oxidické rudy 
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manganu, křemenem, pyritem a fluoritem. Tyto žíly jsou prostupovány rulami, 

ortorulami a migmatity většinou pod strmými úhly. Mocnosti žil jsou velmi 

nepravidelné, většinou malé což má za následek z hlediska vytěžení mnohdy i 

nerentabilnost. Železorudná lože nebo čočky jsou tvořeny polohami skarnů.  

V okolí Měděnce a Písečnice byl v roce 1954 zahájen rozsáhlý geologický 

průzkum, jelikož cílem bylo vyhledání především fluoritových a barytových ložisek. 

V průběhu následného magnetometrického průzkumu byla nalezena nová, skarnová 

ložiska magnetitu.  

Následně v roce 1960 byla zahájena nová výstavba dolu Měděnec a první 

vytěžená ruda byla 17. 5. 1968. Řadě organizačních změn, prováděných v letech 1969 - 

1977 se nevyhnul ani důl Měděnec. Po roce 1968, kdy byl dán podnět k útlumu 

československého rudného hornictví, probíhala příprava projektu útlumu a likvidačních 

prací dolu Měděnec. Díky vedoucím odborníkům dolu byl současně vypracován projekt 

nového výrobního programu. Po vyčerpání zásob železných rud, byla těžba ukončena 

v červenci roku 1992. [11] 

Během 24 let důlní činnosti bylo na Měděnci vytěženo asi 2700 tun rudniny 

s kovnatostí cca 35%Fe, Vedle železonosného koncentrátu  na bázi magnetitu, který měl 

sloužit jednak jako vysokopecní vsázka, jednak jako zatěžkávadlo při těžkosuspenzní 

úpravě uhlí byla po určité období (od r.1981) vyráběna zásypová hmota pro SONP 

Kladno. Technologie výroby koncentrátu byla založena na nízkointenzitní magnetické 

separaci. Mezi léty 1982 -1990 byl vyráběn rovněž měděný koncentrát s obsahem 

stříbra z chalkopyritu, přítomného v Fe-rudě za tuto dobu bylo vyrobeno přibližně1700 

tun koncentrátu s obsahem mědi průměrně19%. Později byla také produkována 

magnetitová drť stínící betony budované jaderné elektrárny v Temelíně. [20]  

Nový výrobní program vycházel z velké části z reálných úvah o další existenci 

nově vybudovaného a technicky moderně zařízeného dolu. Tím bylo rozhodnuto o těžbě 

muskovitu pro chemický průmysl a granátů jako brusivo. Vedlejšími produkty byl 

křemen a odpadní písky. Těžba byla prováděna společností Garmica spol. s.r.o., 
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následně byla zastavena v roce 1994 pro odbytové a finanční potíže, následně v roce 

1998 byl důl opuštěn a zatopen. [11] 

3 Experimentální část 

 

Praktická část práce je zaměřena na ověření možnosti separace užitkových 

podílů (technického granátu) z odpadního materiálu, uloženého na odkališti Měděnec. 

Materiál byl dodán firmou Ecological Investment Group, s.r.o. Praha v množství cca 

100kg. 

3.1 Materiál a metody 

 

3.1.1 Charakteristika suroviny  

 

Dodaný materiál byl zhomogenizován kvartací a poté byl podroben dalším 

zkouškám. Mineralogické složení dodaného vzorku bylo zjištěno metodou RTG 

difrakce na Institutu geologického inženýrství HGF-VŠB-TU Ostrava. Chemické 

složení (obsahy Fe) bylo stanovováno metodou AAS na Institutu hornického inženýrství 

a bezpečnosti. Pro stanovení granulometrického složení byly odebrány dva vzorky o 

hmotnosti 200g. Zrnitostní složení bylo stanoveno sítovou analýzou za mokra na sítech 

okatosti 0,05 mm, 0,08 mm, 0,10 mm 0,15 mm a 0,30 mm. Výsledky zrnitostní analýzy 

byly doplněny stanovením obsahu silně magnetických podílů pomocí permanentního 

magnetu. 

  

3.1.2 Laboratorní zkoušky separačních metod 

 

Zkoušky magnetické separace byly provedeny na indukčním magnetickém 

separátoru UVR, (Obrázek 1), který produkuje magnetické pole o maximální indukci 

0.85T (Institut hornického inženýrství a bezpečnosti, HGF) a indukčním magnetickém 

rozdružovači FELEMANG (SFAI-LAB TYPE, Obrázek 2) s maximální dosažitelnou 

indukcí 2.1T (Institut environmentálního inženýrství HGF). Principem separace na 
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indukčním válečkovém rozdružovači je využití uzavřeného elektromagnetického 

systému, kde mezi dvěma póly je otáčen indukční válec s drážkami. Válec se 

působením magnetické indukce zmagnetizuje a tím dochází k vytvoření magnetických 

pólů. Rozdružovanou surovinu přivádíme pomocí vibračního podavače, díky němu se 

materiál dostává pod indukční válce. Magnetické částečky ulpívají na válci a v oblasti, 

kde již magnetické pole nepůsobí, odpadají z jeho povrchu a to v oblasti, kde již 

elektromagnetické pole dále nepůsobí. Nemagnetické části nejsou magnetickým polem 

nijak ovlivněny a pokračují pod indukčním válcem taktéž to předem připraveného 

zásobníku pro nemagnetické podíly přiváděné suroviny. V praxi je možné se setkat se 

systémem, který využívá větší počet indukčních válečků. Rozdružovače mohou být 

konstruovány, jak s horním tak se spodním přívodem materiálu. Přiváděný materiál 

musí být v suchém stavu, nejlepších výsledků při rozdružování je dosahováno u 

materiálu se zrnitostí 0,2 – 2 mm. [6] 

Gravitační rozdružování bylo provedeno s využitím záchvějného splavu 

HOLMAN-WILFLEY na Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti (Obrázek 3). 

Rozdružování na splavu je možné považovat za nejstarší gravitační způsob úpravy 

surovin. Tento způsob je vhodný pro rozdružování materiálu v rozmezí 0,03 – 3,0 mm 

ve zvláštních případech je možné do 6,0 mm. Při tom se využívá účinku gravitačních sil 

v tekoucí vrstvě vody proudící po mírně nakloněné splavové desce, která vykonává 

kmitavý pohyb ve směru podélné osy splavu. Na splavu byl rozdružován materiál o 

zrnitosti (0,3 - 0,18) mm, (0,18- 0,12) mm a (0,12 -0,071) mm. K separaci byla použita 

výměnná splavová deska, určená ke zpracování jemnozrnných materiálů (dle údajů 

výrobce pro zrnitost menší než 0,25mm). [5, 21] 
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Obrázek 1 INDUKČNÍ MAGNETICKÝ ROZDRUŽOVAČ UVR 

 

 

 

Obrázek 2 Indukční magnetický rozdružovač Felemang 
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Obrázek 3 Záchvějný splav Holman-Wilfley 

 

 

 

Obrázek 4 Splavová deska pro jemnozrnný materiál 
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Rozdružování v odstředivém poli bylo provedeno s využitím rozdružovače 

KNELSON a zařízení CYCLOSIZER.                          

CYCLOSIZER (Obrázek 5) se skládá z konzolové skříně, na jejíž čelní straně 

je umístěno 5 navzájem propojených hydrocyklonů, zásobník pro vzorek, rotametr, 

tlakoměr, teploměr a elektrický řídící panel. V dolní části skříně je umístěno čerpadlo a 

nádrž na vodu. Ovládání a samotný průběh klasifikace se řídí za pomoci kontrolního 

ventilu a horních ventilů u každého hydrocyklonu.  

Pro stanovení granulometrického složení je vzorek známé hmotnosti smíchán 

s vodou a umístěn do zásobníku vzorku. Poté se uzavře ventil vzorkovnice. 

Vzorkovnice je naplněna vodou a pomalým otevíráním ventilu na max. průtok je 

zahájeno proplachování vzorku. Jakmile je celý vzorek převeden do systému (cca 5 

minut), je průtok suspenze stabilizován pomocí kontrolního ventilu na požadovanou 

hodnotu a zahájena vlastní separace. Menší částice než je dělící velikost zrna 

hydocylonu přechází pomalu k přepadové trysce a postupují do následujícího 

hydocyklonu. Jemný produkt posledního hydrocyklonu je odváděn do odpadu. Ty 

částice, které jsou větší než, dělící velikost zrna se shromažďují v komoře hydrocyklonu 

u výtokové trysky, která je umístěná v horní části. Po uplynutí stanoveného času je 

průtok vody maximalizován a otevřením výstupního ventilu výtokové trysky jsou hrubé 

částice převedeny do připravených sběrných nádob. Získané vzorky jsou poté 

filtrovány, vysušeny a zváženy. [8, 21] 

Kalibrační hodnoty přístroje: 

 Průtok vody - 11,6 l/min 

 Teplota vody - 5°C 

 Tlak vody – 275 kPa 

 Průměrná hustota částic – 3128 kg/m
3
 

 Promývací čas – nekonečný 
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Obrázek 5 Cyclosizer 

 

Hlavní pracovní částí rozdružovače KNELSON (Obrázek 6 a Obrázek 7) je 

separační kužel, který je z vnitřní strany osazen horizontálními žebry. Tento kužel je 

připevněn k rotoru v nádobě, kde je přiváděna tlaková voda. Materiál je přiváděn ke 

středu nádoby shora a to buď v sypkém stavu, nebo ve formě suspenze. Průtok vody a 

otáčky je možné regulovat. Dovnitř kužele je přiváděn tlakový proud vody. Tlak vody 

působí proti již působící odstředivé síle v rotačním kuželi, čímž vzniká fluidní vrstva; 

v této vrstvě se zachytávají lehčí částice materiálu, ty jsou poté vynášeny směrem 

vzhůru a přepadem jsou odváděny do odpadu. Těžší částice mají díky odstředivé síle 

dostatečnou energii, aby fluidní vrstvou prošla a zachytila se tak v drážkách kužele. U 

použitého laboratorního přístroje KNELSON KC – MD3 je možné průtok vody nastavit 

v rozmezí (0 – 15) dm
3
.min

-1
 a počet otáček je možné regulovat do maximální hodnoty 

2300 min
-1

. Maximální dosažitelná hodnota odstředivého zrychlení je 120g. [13, 14] 

Parametry použité pro separaci: 

 Odstředivé rychlení - 90g(120g) 

 Průtok fluidizační vody - 3,0 dm
3
.min

-1
  

 Rychlost podání – 250g.min
-1
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Obrázek 6  SEPARÁTOR KNELSON KMD3(FOTO J.KOSTRHUN) 

 

 

 

Obrázek 7 SEPARAČNÍ KUŽEL (FOTO J. KOSTRHUN) 
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4 Výsledky a diskuze 

 

4.1 Mineralogická charakteristika 

 

Výsledky RTG difrakce materiálu uvádí Obrázek 8. Hlavní minerální složkou 

zkoumaného materiálu je hedenbergit (cca 44%), další významnou složkou je andradit 

(cca 30%) jako jediný zástupce skupiny granátů a aktinolit (cca 10%). V rozporu 

s původními předpoklady obsahuje materiál téměř zanedbatelné množství magnetitu 

(0.5%) jako zástupce feromagnetických minerálů. Dalšími minoritními složkami jsou 

pak křemen, živce, jílové minerály a zástupci slíd, vždy v obsazích řádově jednotek 

procenta. Přibližný obsah minerálů s magnetickými vlastnostmi činí 86%. Stručná 

charakteristika jednotlivých minerálů je uvedena v následujícím textu.  

Z technologického hlediska je důležitá skutečnost, že převážná část obsažených 

těžkých minerálů s hustotou nad 3000 kg/m
3
 (s výjimkou dravitu) vykazuje 

paramagnetické (feromagnetické) vlastnosti. 

 

Obrázek 8 VÝSLEDKY RTG DIFRAKCE 
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Hedenbergit CaFe Si2O6 

Jedná se o silikát patřící do skupiny monoklinických pyroxenů. Tvoří krátké 

sloupcovité krystaly, vyskytuje se v černozelené, černohnědé nebo černé barvě. Lesk 

skelný, tvrdost mezi 5-6 Mohsonovi stupnice tvrdosti s hustotou 3600 kg/m
3
. Jeho další 

vlastnosti se mění s ohledem na množství podílů Mg ve struktuře. Jedná se o významný 

horninotvorný minerál regionálně i kontaktně metamorfovaných hornin – skarnů, erlanů 

nebo taktitů. Spíše okrajově se vykytuje v syenitech, pegmatitech nebo gabrech. Z hlediska 

magnetických vlastností jde o paramagnetický minerál. (Obrázek 9) [10] 

 

Obrázek 9 Hedenberit 

 

Aktinolit Ca2(Mg,Fe
2+

)5{(OH)Si4O11}2  

Jednoklonný minerál ze skupiny klinoamfibolů. Tvoří dlouhé sloupcovité až 

jehlicovité krystaly, s odstíny zelené barvy. Lesk skelný, hedvábný s tvrdostí 5-6 

Mohsonovi stupnice tvrdosti, hustotou 3200 kg/m
3
. Horninotvorný minerál 

metamorfovaných bazických hornin facie zelených břidlic, vyskytuje se v hydrotermálně 

přeměněných magmatických a metamorfovaných horninách, někdy je vznik spojen se 

vznikem magnetitových nebo Cu-Ni rud. Jde o paramagnetický minerál. (Obrázek 10) [1] 
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Obrázek 10 Aktinolit 

Dravit NaMg3Al6(BO3)3 Si6O18(OH)4  

Minerál patřící do skupiny turmalínů. Tvoří dlouze až krátce sloupcovité krystaly 

a stébelnaté až jehlicovité agregáty. Může se také vyskytovat zrnitý. Hnědé až tmavě hnědé 

barvy se skelným až matným leskem. Tvrdost se pohybuje mezi 7-7,5 Mohsonovi stupnice 

tvrdosti s hustotou 3000 kg/m
3
. Dokonale vyvinuté krystaly mohou být, až 20 cm dlouhé. 

Vznik je metamorfní v migmatitech, rulách, svorech, mramorech a v kontaktně 

metasomatických horninách. Může být také magmatický v některých granitických 

pegmatitech, hydrotermální z křemenných žil a rudních žil. Je známý také z rozsypů. 

Vykazuje nemagnetické vlastnosti. (Obrázek 11) [9]    

                                        

Obrázek 11 Dravit 

Magnetit Fe3O4 

Jde o krychlový nerost, s českým názvem magnetovec. Železná ruda s nejstarší 

známou látkou s magnetickými vlastnostmi. Je tvořen černými, kovově lesklými krystalky 

s magnetickými vlastnostmi. Ve většině případů se vyskytuje jako jemně krystalický, 
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zrnitý nerost s kubickou strukturou spinelu. Tvrdost dosahuje 6 Mohsonovi stupnice. 

Teplota tání činí asi 1550 °C s hustotou 5000 kg/m
3
. Patří mezi feromagnetické nerosty. 

(Obrázek 12) [16] 

                                      

Obrázek 12 Magnetit 

Andradit Ca3Fe2
3+

(SiO4)3 

Krychlový minerál patřící do skupiny granátů. Tvoří ombododekaedrické a 

hexaoktoedrické krystaly. V náplavech se vyskytují jednotlivá zrna nebo ohlazené oblázky.  

Vyskytuje se v několika možných zbarveních, žlutozelená, zelená, sytě zelená, červená, 

hnědá a černá. Lesk může být skelný, matný nebo hedvábný. Tvrdost je mezi 6,5-7 

Mohsonovi stupnice s hustotou 3800 kg/m
3
. Vykazuje paramagnetické vlastnosti. (Obrázek 

13) [3] 

                                       

Obrázek 13 Andradit 
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Biotit K(Mg,Fe
2+

)3[(OH,F)2 (Al,Fe
3+

) Si3O10] 

Jedná se o minerál ze skupiny fylosilikátů, říká se mu také tmavá slída. Je pro něj 

typická tmavá barva černá, hnědá, červenohnědá, zelená a ve výjimečných případech může 

být i bezbarvý. Biotit převážně vzniká krystalizací z magmatu u vyvřelých hornin (žuly, 

pegmatity, granodioritů, atd.), nebo metamorfózou jílovitých minerálů. Krystalizuje do 

pravidelných pseudohexagonálních tabulek. Lesk má skelný až perleťový, tvrdost biotitu 

se pohybuje mezi 2,5-3 Mohsonovi stupnice s hustotou má hodnotu 3000 kg/m
3
. Díky 

obsahu železa vykazuje paramagnetické vlastnosti. (Obrázek 14) [4] 

                                       

Obrázek 14 Biotit 

Křemen SiO2 

Minerál, který se hojně vyskytuje v litosféře. Křemen má celou škálu odrůd, a to 

čirý křišťál, růžový růženín, záhněda, chalcedon, achát, tygří oko, jaspis, citrín a celá řada 

dalších. Křemen je běžnou součástí žuly, pískovce a dalších hornin. Struktura křemene je 

tvořena propojenými tetraedry SiO4, které spadají do základních stavebních prvků 

křemičitanů. Často se vyskytuje v žulách, ryolitech, pegmatitech či jako výplň žilných těles 

a různých dutin. Lesk má skelný, tvrdost je 7 Mohsonovi stupnice s hustotou 2700 kg/m
3
. 

Křemen je diamagnetický. (Obrázek 15) [15] 
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Obrázek 15 Křemen 

 

Ortoklas KAl Si3O8 

Tvoří krátké sloupcovité či tabulkovité krystaly, velmi často bývá v podobě 

dvojčetných srůstů a běžně tvoří zrnité štěpné agregáty. Barva ortoklasu je převážně 

bezbarvá, bílá nebo světle šedá. Představuje jeden z hlavních horninotvorných minerálů 

granitů, alkalických granitů, monzonitů, syenitů. V menší míře je zastoupen ve výlevných 

ekvivalentech výše jmenovaných hornin. V pegmatitech tvoří agregáty nebo krystaly 

velkých rozměrů. Nalezneme jej na žilách alpské parageneze, vzniká v podmínkách 

granulitové facie a v kontaktní metamorfní facii pyroxenických rohovců. Je skelného lesku 

s tvrdostí 6 Mohsonovi stupnice a s hustotou 2500 kg/m
3
. Vykazuje diamagnetismus. 

(Obrázek 16) [19] 

                                         

Obrázek 16 Ortoklas 
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Kalcit CaCO3  

Krystalický kalcit vzniká především na hydrotermálních žílách různého původu, 

kde často tvoří masivní výplně či krystaly do dutin. Vyskytuje se samostatně, ale i společně 

s mnoha dalšími minerály, běžně například na rudních žílách. V ohromném množství 

vzniká chemickým srážením a sedimentací schránek mrtvých živočichů na mořském dně v 

podobě vápence. Kalcit je zbarven do čiré bílé, žlutavé, červené, šedé nebo hnědé až černé. 

Se skelným až perleťovým leskem, s tvrdosti 3 Mohsonovi stupnice a hustotou 2700 

kg/m
3
. (Obrázek 17) [12] 

                                        

Obrázek 17 Kalcit 

Montmorillonit (Ca, Na) MgAl2 (Si4O10) (OH)2 ± nH2O 

Minerál spadající do rozsáhlé skupiny tzv. jílových minerálů. Je součástí skupiny 

smektitu. Je tvořen jemně zrnitý, celistvý nebo jako zemité agregáty složené 

z mikroskopických destiček. Je běžnou součástí jílových sedimentů a půd. Vzniká při 

zvětrávání tufitických hornin a vulkanických skel, objevuje se při zvětrávání serpentinitů 

nebo vzácně na hydrotermálních žilách. Montmorillonit se vyskytuje v bělavé, šedé, 

narůžovělé nebo nažloutlé barvě. Jeho tvrdost je mezi 1,5-2 Mohsonovi stupnice s hustotou 

2400 kg/m
3
. Jako zástupce jílových minerálů je diamagnetický. (Obrázek 18) [17, 18] 
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Obrázek 18 Montmorillonit 

Albit Na[Al Si3O8] 

Albit je trojklonný minerál. Vytváří zrnité a masivní agregáty, krystaly jsou 

prizmatické, tabulkovité. Důležitá součást alkalických magmatických hornin, v 

pegmatitech a v přeměněných horninách. V usazených horninách již méně. Barva albitu je 

bílá, šedá nebo namodralá se skelným nebo perleťovým leskem. Tvrdost se pohybuje mezi 

6-6,5 Mohsonovi stupnice s hustotou 2600 kg/m
3
. Z hlediska magnetických vlastností 

vykazuje diamagnetismus. (Obrázek 19) [2] 

                                      

Obrázek 19 Albit 

 

4.2 Granulometrické složení 

 

Výsledky sítové analýzy za mokra a obsahy magnetických podílů, 

vyseparovaných ručně permanentním magnetem (střední hodnoty ze dvou stanovení), 

uvádí Tabulka 1. Z hodnot, uvedených v tabulce je vidět, že nejvyšší obsah magnetických 

podílů obsahuje nejjemnější třída materiálu (zrnitost pod 0,05mm). Je však otázkou, zda 
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při ruční separaci za sucha nebyl tento zvýšený obsah zapříčiněn i přechodem 

nemagnetických částí vlivem elektrostatických přitažlivých sil. Distribuce magnetických 

frakcí v ostatních třídách je vcelku rovnoměrná.  

 

TABULKA 1 ZRNITOSTNÍ SLOŽENÍ MATERIÁLU A OBSAHY MAGNETICKÝCH PODÍLŮ 

velikost 

zrna (mm) 

výnos 

(%) 

výnos podsítného 

(%) 

výnos nadsítného 

(%) 

obsah 

magnetického 

podílu [%] 

0,05 16,52 16,52 100 94,44 

0,05-0,08 30,55 47,07 83,48 23,28 

0,08-0,10 12,74 59,81 52,93 18,91 

0,10-0,15 27,88 87,69 40,19 22,5 

0,15-0,30 11,41 99,1 12,31 20,36 

0,3 0,9 100 0,9 16,02 

celkem 100 
  

33,86 

    

 

     

4.3 Laboratorní zkoušky separačních metod 

 

4.3.1 Magnetické rozdružování na separátoru UVR 

 

Vzorek suroviny o hmotnosti 200g byl podroben frakční magnetické separaci za 

sucha. Postup a dosažené výsledky znázorňuje Obrázek 20. Rozdružování na indukčním 

separátoru nepřineslo předpokládané výsledky. Účinnost rozdružování je velmi nízká, což 

je vidět z hodnot kovnatostí jednotlivých magnetických produktů, přestože cca 55% železa 

přešlo do magnetického produktu již při nejnižší intenzitě magnetického pole. Pro ověření 

získaných poznatků bylo rozhodnuto o využití obdobného magnetického rozdružovače (typ 

FEHLEMANG). Výsledky jsou uvedeny v dalším textu. 
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4.3.2 Magnetické rozdružování na separátoru FELEMANG 

 

Vzorek materiálu o hmotnosti cca 11kg byl podroben frakčnímu magnetickému 

rozdružování při postupně se zvyšující indukci magnetického pole, dané napájecím 

proudem elektromagnetických cívek. Výsledky uvádí Obrázek 21. Z údajů je vidět, že 

magnetickou separací je možno získat cca 69% magnetických podílů již rozdružováním při 

velmi nízkých intenzitách magnetického pole. Průměrný obsah Fe v tomto podílu je 

13.28%. Nemagnetický produkt z tohoto stupně však obsahuje ještě poměrně vysoký obsah 

Fe (11.13%) při velkém hmotnostním výnosu. Ve skutečnosti tedy nedošlo k výraznému 

nabohacení magnetického produktu železem. O nízkých účinnostech rozdružování svědčí i 

kovnatosti dalších produktů frakčního rozdružování. Teprve při separaci při nejvyšší 

intenzitě magnetického pole (16A) došlo k přibližně 4násobnému nabohacení 

magnetického produktu železem. Opakovaným rozdružením vstupního materiálu při 

nejvyšší intenzitě pole byly dosaženy výsledky, které uvádí Obrázek 22. Výsledky 

magnetického rozdružování ukázaly jednoznačně nevhodnost použité metody 

magnetického rozdružování za sucha pro zpracování materiálu této zrnitosti.  

 



Bc. Aneta Landecká: Možnosti využití odpadního materiálu z odkaliště Měděnec 

 

2015  28 

 

 

Obrázek 20 FRAKČNÍ MAGNETICKÉ ROZDRUŽOVÁNÍ NA SEPARÁTORU UVR 
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Obrázek 21 TECHNOLOGICKÝ POSTUP FRAKČNÍ MAGNETICKÉ SEPARACE 



Bc. Aneta Landecká: Možnosti využití odpadního materiálu z odkaliště Měděnec 

 

2015  30 

 

 

Obrázek 22 MAGNETICKÁ SEPARACE PŘI NEJVYŠŠÍ INTENZITĚ MAGNETICKÉHO POLE 

 

 

 

4.4 Rozdružování na záchvějném splavu 

 

Výsledky gravitačního rozdružování na záchvějném splavu uvádí Tabulka 2, 

Tabulka 3 a Tabulka 4. Z dosažených výsledků můžeme konstatovat, že gravitační 

rozdružování probíhá v porovnání s magnetickou separací mnohem lépe. Výsledky 

separace roztříděného materiálu ukazují, že lze získat těžké produkty s obsahem Fe 

v mezích 25% až 37% při kovnatostech odpadů v rozmezí 5% až 7%. Ve spojení 

s meziprodukty pak ve všech případech dosáhneme průměrné kovnatosti koncentrátu 

kolem 17%. Určitého zlepšení bychom mohli dosáhnout další separací meziproduktů.   

 

TABULKA 2 GRAVITAČNÍ SEPARACE NA SPLAVU (0,18 - 0,3MM) 

produkt 
výnos 

(%) 

obsah Fe 

(%) 

výtěžnost 

(%) 

koncentrát 10,12 25,1289 21,59 

meziprodukt 45,18 15,4723 59,29 

lehký podíl 44,70 5,0478 19,14 

celkem 100,00 11,7898 100,00 
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TABULKA 3 GRAVITAČNÍ SEPARACE NA SPLAVU (0,12-0,18MM) 

produkt 
výnos 

(%) 

obsah Fe 

(%) 

výtěžnost 

(%) 

koncentrát 15,21 29,7436 37,78 

meziprodukt 30,89 11,7122 30,21 

lehký podíl 53,90 7,1123 32,01 

celkem 100 11,9754 100,00 

 

TABULKA 4 GRAVITAČNÍ SEPARACE NA SPLAVU (0.071-0,12MM) 

produkt 
výnos 

(%) 

obsah Fe 

(%) 

výtěžnost 

(%) 

koncentrát 5,26 37,1645 16,27 

meziprodukt 54,32 14,5799 65,91 

lehký podíl 40,42 5,2978 17,82 

celkem 100,00 11,5587 100,00 

 

 

4.5 Rozdružování na separátoru KNELSON 

 

Průběh odstředivého rozdružování byl významnou měrou ovlivňován 

zahlcováním drážek separačního kužele těžkými podíly v důsledku jejich vysokého obsahu 

ve zpracovávaném materiálu. O tom svědčí i výsledky, které uvádí Tabulka 5. I přesto byly 

výsledky separace lepší, než v případě magnetického rozdružování. Proto již nebyly další 

zkoušky prováděny. 

 

TABULKA 5 ROZDRUŽOVÁNÍ NA SEPARÁTORU KNELSON 

produkt 
výnos 

(%) 

obsah Fe 

(%) 

výtěžnost 

(%) 

těžký podíl 36,15 17,1952 53,47 

odpad 63,85 8,4730 46,53 

celkem 100,00 11,6261 100,00 
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4.6 Separace na zařízení CYCLOSIZER 

 

Výsledky zpracování suroviny na zařízení CYCLOSIZER (Tabulka 6) potvrzují 

možnost separace v odstředivém poli s využitím hydrocyklonů a v zásadě souhlasí 

s výsledky gravitační separace pomocí záchvějného splavu. Již v prvním hydrocyklonu 

bylo zachyceno cca 45% těžkých podílů s obsahem železa cca 15%, což zhruba odpovídá 

těžkému produktu, získanému gravitačním rozdružováním na splavu. 

 

TABULKA 6 SEPARACE NA ZAŘÍZENÍ CYCLOSIZER 

produkt 
výnos 

(%) 

obsah Fe 

(%) 

výtěžnost 

(%) 

K1 45,32 15,2547 53,91 

K2 25,78 12,6389 25,41 

K3 11,99 11,9852 11,21 

K4 4,09 11,6321 3,71 

K5 2,55 12,1206 2,41 

odpad 10,27 4,1832 3,35 

celkem 100,00 12,8232 100,00 

 

4.7 Zhodnocení dosažených výsledků 

 

Na základě poměrně rozsáhlého odzkoušení separačních metod bylo prokázáno, 

že z použitých postupů je pro primární zhodnocení materiálu z odkaliště Měděnec vhodná 

metoda gravitační separace. Tato metoda umožňuje nakoncentrování těžkých minerálů do 

jednoho produktu, který však bude obsahovat vedle granátové složky podstatné množství 

hedenbergitu. Vzhledem k malým rozdílům v hustotách obou minerálních složek se další 

gravitační rozdružování vyrobeného produktu jeví jako nereálné. Pro další výzkum 

gravitačních metod rozdružování by však bylo vhodné například ověření tzv. kalových 

splavů.  V případě, že mezi magnetickými susceptibilitami obou složek budou významnější 

rozdíly (přestože oba minerály se chovají jako paramagnetické), připadalo by v úvahu 

podrobnější studium magnetické separace ve vodním prostředí, která je pro jemnozrnné 

materiály z technologického hlediska vhodnější. Předpokládaný cíl práce – výroba 
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granátového produktu, vhodného např. pro řezání a broušení vodním paprskem – se 

nepovedlo beze zbytku splnit. Dosažené výsledky však alespoň naznačily cesty, kterými by 

se další výzkum měl zabývat.  

 

4.8 Návrh využití získaných produktů 

  

Jak bylo uvedeno v předcházejících částech práce, nebylo možno pomocí 

použitých metod získat předpokládaný užitkový produkt – granátový prach – v dostatečné 

čistotě. Protože kvalitativní požadavky na brusné a řezné materiály jsou dosti striktní 

(zejména z hlediska obsahu křemene a požadovaného zrnitostního rozsahu) připadá 

v úvahu pouze případné odzkoušení vyrobeného produktu z hlediska jeho aplikačních 

možností pro tyto účely. 
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5 ZÁVĚR 

 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku možností využívání odpadního 

materiálu z odkaliště Měděnec. 

Těžiště práce spočívá v experimentálním ověření možností separace granátových 

podílů z výše uvedených odpadů.  Provedená mineralogická analýza prokázala významný 

obsah granátové složky (andradit – cca 30%). Pro získání užitkové složky byla odzkoušena 

celá řada úpravnických separačních metod. Během práce však bylo zjištěno, že sledovaný 

materiál obsahuje přibližně 86 % těžkých podílů, která vykazují rovněž magnetické 

vlastnosti. Tato skutečnost ve značné míře ovlivnila dosažené výsledky jednotlivých 

zkoušek, během nichž se nepodařilo získat požadovaný užitkový produkt – granátový 

koncentrát pro řezání a broušení.  Další postup výzkumu tedy musí být zaměřen na 

možnosti separace tohoto koncentrátu ze získaného meziproduktu. 
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