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ANNOTATION 

The aim of diploma work is foundation and purification of mine waters, after 

mining ore in the area of Zlaté hory. It covers also geological description of the 

subsoil. 

The next aim is the description of metal waste and the possibility of 

isolation of copper by usage of flotation method. Experimental part covers flotation 

of the sludge, that is being produced thanks to sedimentation and neutralization of 

the mine waters. The aim is to get enriched copper concetrate. 
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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá procesem vzniku a čištění důlních vod po 

těžbě rud v lokalitě Zlatých Hor. Zabývá se také geologickým popisem podloží. 

Dále charakterizuje kovonosné odpady a možnosti separace mědi pomocí 

flotační metody. Experimentální část je zaměřena na flotaci kalu, pocházejícího ze 

sedimentu důlních vod a sedimentu z vzniklého v rámci jejich neutralizace. Cílem 

bylo získat flotační koncentrát s navýšeným obsahem mědi. 

 

Klíčová slova: Flotace, sediment, důlní voda, Cu koncentrát 
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1 Úvod 

Jak jistě víme, zpracování, úprava a vůbec dnešní nakládání s nerostnými 

surovinami vyžaduje rozvahu a péči. V některých případech těžby a úpravy 

surovin se společnosti specializují jen na jednu pouhou užitkovou složku, poté ale 

zjistí, že odpad obsahuje velké množství složek jiných a copak s tím lze provést? 

Lze zpracovat odpad, který se nahromadí v průběhu času, však celý tento proces 

musí být ekologicky a ekonomicky únosný. Proto jsou zkoumány metody, pomocí 

kterých, lze získat co největší podíl suroviny. 

Nejdřív bylo poukázáno na lokalitu, která byla specifikována jako těžební 

oblast suroviny. Jedná se o nezbytnost, jelikož vzhledem k porovnání lokality se 

experimentální část může lišit pro jiné lokality a to hlavně díky různorodosti 

minerálů vyskytujících se v lokalitě. 

V práci je zkoumáno, zdali sediment z důlních vod z uzavřených důlních 

děl po těžbě zlata, který byl navezen na danou lokalitu, obsahuje kovy a zda-li je 

tyto kovy možno významně nakoncentrovat do flotačního produktu.  [23], [24] 
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2 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce bylo získat flotační koncentrát se zvýšeným 

obsahem mědi z kalu ze sedimentu důlních vod a neutralizační stanice. Vzorek byl 

odebrán z odkaliště v lokalitě DIAMO státní podnik Zlaté hory. 
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3 Geologická a petrografická charakteristika oblasti 

Zlaté hory 

Nejdříve byla posouzena lokalita z hlediska geografického, bylo vymezeno 

území, kde se těžilo a odkud byl náš materiál získán, dále bylo zjištěno, které 

horniny se rozkládají na daném území a celkově zpracováno v ucelený komplex, 

abychom měli odhad, jaké minerály je možno ve stanovovaném vzorku očekávat a 

jaký je podíl prvků, které se mnohou ve vzorku vyskytovat. 

3.1 Geografické uložení oblasti 

Daná lokace se rozkládá na hranici Olomouckého a Moravskoslezského 

kraje. Okresním městem pro danou oblast je Bruntál. Celá oblast je označena jako 

Zlatohorský rudní revír (nebo také jen pouze Zlatohorský revír). A je rozdělena do 

6 částí, Zlaté hory – Jih, Zlaté hory – Sever, Zlaté hory – Západ, Zlaté hory – 

Východ, Zlaté Hory – Hornické skály, Ložisko Heřmanovice.[1]    

 

Obr. 1 Mapa lokace pro těžbu zlata DIAMO [2] 

3.2 Areálu DIAMO st. podnik Zlaté Hory 

Celý objekt je rozložen do 5 oblastí. To znamená oblasti 1-4, kde byla 

ukládána původní hlušina a oblast číslo 5, kde je ukládán materiál v nynější době, 

který vzniká při ukládání kalu, z mineralizovaných oblastí, který je shromažďován 

na tomto místě (popsáno dále v hydrologii oblasti). 

 



Karel Kvašný : Flotace důlních vod po těžbě zlata za 
účelem získání Cu koncentrátu 

Rok 2015 Strana 4 

 

Hlavní oblastí je oblast číslo 3., z které byl vzorek odebrán, tato oblast je 

nejrozlehlejší, a je zde uloženo cca 63% materiálu. Nejstarší je oblast číslo 1, 

která je zase specifikována nejvíce bohatým materiálem na rudy, jelikož je 

z období začátku těžby, kdy úpravnické procesy nebyly plně dokonalé a nebyl zde 

plně vytvořený kontrolní systém. Všechny oblasti obsahují jistý podíl mědi, který by 

však neměl přesáhnout 7%, což bylo hlídáno v období těžby. Tohoto odpadu se 

celkově na území nachází 7 miliónu tun. 

 

Obr. 2 Mapa odkaliště a schéma úpravy vody [10] 
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3.3 Petrografický a geologický průzkum 

Celý horní masiv je součástí silezika, což je vyšší geologický prvek. Je 

taky považován za nejvyšší část příkrovu Vysoké hole, což je část celku desenské 

skupiny. Původně se zde vyskytovaly sedimenty a vulkanoidy z období Devonu, 

postupem času se zvyšoval stupeň metamorfózy a nyní se jedná o zcela 

přeměněné pohoří. Směrem k severu oblasti se spíš vyskytují horniny bohaté na 

křemík, směrem jižněji se objevují karbonové sedimenty.[3] 

Najdeme zde opravdu širokou škálu metamorfovaných hornin. Například 

grafit muskovitové břidlice, kvarcity a mramory. Dále vulkanoidy jako amfiboly, 

metakeratofyry, zelené břidlice a další. Další také široké zastoupení mají 

chloritové břidlice, amfibol, biotit, muskovit a karbonáty.[3] 

Co se týče rudního zastoupení, jsou zde zastoupeno především sulfidické 

rudy, kdy převažuje pyrit, doprovázený chalkopyritem, sfaleritem, galenitem a tyto 

sulfidy jsou dále doprovázeny zlatem. Cu rudy tvoří centrální a hlubší partie zón, 

zatímco Pb-Zn jsou spíš okrajovou záležitostí.[3] 

3.3.1 Zastoupení rud v jednotlivých oblastech 

Jelikož je daná oblast velmi rozsáhlá, je nutno určit, jaké rudy se vyskytují 

v jakých oblastech. Celá oblast je rozdělena na Zlaté hory – Západ, Zlaté hory – 

Východ, Zlaté hory – Jih, Zlaté hory – Sever, Zlaté hory – Hornické skály a Zlaté 

hory – Heřmanovice. [1.] 

 

Zlaté hory – Západ: rudy zlata, zinku, mědi a olova 

Zlaté hory – Východ: ruda olova, zinku, mědi, stříbra a zlata 

Zlaté hory – Jih: rudy mědi 

Zlaté hory – Sever: rudy mědi a zlata 

Zlaté hory – Hornické skály: rudy mědi 

Zlaté hory – Heřmanovice: rudy olova, zinku a mědi  
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Obr. 3 Zjednodušená podrobná geologická mapa 1 : 50 000 [4] 

 

Dle geologické mapy je pozorováno mnoho povrchových hornin, mezi ty 
nejrozlehlejší patří svahové sedimenty, jíly a písky, droba, jílové břidlice a 
prachovce. Všechny horniny jsou stáří karbonu až kvartéru.[4] 
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3.3.2 Rozdělení hornin v dané oblasti 

Horniny nacházející se v dané oblasti lze rozdělit na rudné a nerudné. 

Toto rozdělení je níže popsáno. 

 

Nerudné horniny nacházející se v oblasti Zlaté hory[10]: 

Metatufity – páskované a nepáskové, šedé a šedozelené typy. Zastoupení 

minerálů fysosilikáty a křemen s nepravidelnými polohami živce. 

Metakvarckeratofyry – masivní hornina, rohovcovitého vzhledu a 

lasturnatého lomu, obsahující především živce a muskovity. 

Muskovitickokvarcitické břidlice až zbřidličnatělý kvarcit – přechod mezi 

kvarcity a podložními metakvarckeratofyry. 

Rohovcovité kvarcity – světlá, šedá hornina, foliace jen v místech 

s razantnějším obsahem muskovitu 

Krystalické vápence Modré štoly – šedobílá až bílá hornina, tvořená 

kalcitem a vtroušelým křemenem, draselným živcem, muskovitem, chloritem a 

rudními minerály. 

Grafitické fylity – grafito muskovitická břidlice. Složený převážně 

z křemenné části a fysosilikátového grafitu. Křemen vytváří alotrimorfní zrna a 

mezi nimi je rozprostřen muskovit. 

 

Rudné horniny nacházející se v oblasti Zlaté hory[10]: 

Pyrit – zastoupen především v nižší rudní zóně. Rudní pásky se sfaleritem 

nebo chalkopyritem. Zrna jsou dle pravidla hypidiomorfní a idiomorfní. Vázán na 

fylosilikátové pásky. 

Sfalerit – po pyritu, druhá nejčastěji zastoupena hornina. V podloží se 

nachází světlejší vrstva červenohnědého sfaleritu se chalkopyritem a pyritem. 

Dále se vyskytuje s galenitem, kde je zastoupen v příkontantní vrstvě majoritně.  

V příčných trhlinách se vyskytuje tmavý. 

Chalkopyrit – jedná se o nosný rudní materiál v podložních tělesech. Dále 

se vyskytuje v zrnitých agregátech v pásech pyritu. 

Galenit – výskyt v rudných pásech sfaleritu. Ve vápenci se vyskytují zrnité 

shluky, často obklopuje ostatní útvary minerálu 

Pyrhotin – výskyt ojediněle, zastoupen minimálně s chalkopyritem, 

v menší míře s pyrhotinem a sfaleritem. 
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Tetraedrit – ocelově šedá hornina, převažující v přípovrchových polích, 

nejčastěji se vyskytuje jako žilkování chalkopyritu 

3.4 Hydrologie Zlatohorského revíru 

Celá oblast Zlatohorského revíru se rozkládá na povodí pramenících toků 

v dané oblasti Olešnice, Černého potoka a Zlatého potoka. Jedná se o zlatonosné 

vodní útvary. Celá oblast je bohatá na minerály, to znamená, že toky mají vysoký 

obsah rudních podílů. Celá oblast je málo propustná, což znamená, že maximální 

krasová propustnost je do 100m pod úrovní terénu. Při krátkodobých deštích je, 

zaznamenám vysoký nárůst mineralizace řek, při delších intervalech dešťů se tyto 

toky značně naředí. Toto by však nemělo být způsobeno našim odkalištěm, jelikož 

proces úpravy vody je v odkališti více než dokonalý a je popsán níže. [9] 

Proces úpravy vody v dané oblasti je zajištěn firmou DIAMO státní podnik. 

Vyžaduje neustálou kontrolu, jak ze strany supervize podniku, tak i ze strany 

inspekcí. Toto je monitorováno několika institucemi. Mezi tyto patří Česká 

Inspekce Životního Prostředí, Okresní Inspekce Životního Prostředí, Povodí Odry 

a dále je také monitorování zajištěno firmou Aquatest a.s. Monitoring je také 

zajištěn Polskou inspekcí, která monitoruje vody na Polské straně cca 15 km od 

zmíněné lokality. 

Jelikož celá oblast je zavodněná spodními vodami, je nutno, chránit tuto 

oblast vůči tomu, aby se mineralizované složky dostaly do spodních vod. Pro toto 

je zaveden systém kanálů, které jsou ukončeny studnami, odkud se voda čerpá, 

do nádrže průsakových vod. Dále je také upravována voda, která vytéká ze spodní 

štoly. Toto jsou dva zdroje vody, které se na území nacházejí. Množství vody ze 

spodní štoly výrazně kolikrát přesahuje množství průsakových vod v oblasti. 
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Obr. 4 Výpusť pro mineralizovanou vodu [foto autor] 

 

Postupným rozkladem se mineralizují nejdříve materiály obsahující železo, 

posléze měď a olovo a dále po několika letech mangan. Tyto kovy se ve formě 

oxidů a síranů dostávají do vod, které jsou z objektu sváděny kanály. Tyto kanály 

odvádějí vody z celého areálu a stahují je na dočisťující stanici. Kde je nutno tyto 

vody díky kyselému charakteru z části neutralizovat hašeným vápnem, které je 

přiváděno z kontrolní (neutralizační) stanice. 

 

Obr. 5 Kontrolní (neutralizační) stanice pro dávkování vápna se zásobníky 
[foto autor] 

 



Karel Kvašný : Flotace důlních vod po těžbě zlata za 
účelem získání Cu koncentrátu 

Rok 2015 Strana 10 

 

 

Obr. 6 Neutralizovaný mineralizovaný materiál z odkaliště [foto autor] 

 

Poté tato voda pokračuje do usazovací nádrže viz. obrázek 7, kde pomocí 

tohoto vápna celá složka koaguluje a vzniká hustá kašovitá směs – kal. 

 

Obr. 7 Podélná usazovací nádrž s čerpacím systémem [foto autor] 

 

Který je dále přečerpáván do dosazovací stanice DORR, která slouží 

především k rychlému zachycení primárního kalu.  
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Obr. 8 Dosazovací nádrž Dorr [foto autor] 

 

Z této dosazovací stanice se celý materiál potrubní cestou přečerpává do 

usazovacího jezírka, kde je jednou ročně usazený kal, je ze dna přečerpáván na 

skládku kalu. 

 

Obr. 9 Nádrž jezírko [foto autor] 

 

Toto úložiště kalů je plně izolována několika vrstvami izolační fólie. 
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Obr. 10 Uložiště kalu [foto autor] 

 

Celkový obsah vody v kalu se pohybuje stále okolo cca. 80%, z této 

skládky kalu vede odpadní potrubí a voda, která prosákne kalem, se používá 

znova do celého procesu a je čerpána do retenčních nádrží 1 a 2. 

Celý podnik odkaliště v dnešní době produkuje čistou vodu, která je 

prodávána společnostem a pokryje bohatě celý náklad na provoz odkaliště. 

Celkové pH vody odvedené z oblasti je 6,3-7,2. Toto je zajištěno díky 

dokonalému procesu úpravy a monitoringu. Pokud by v rámci oblasti došlo 

k navýšení pH, či výraznému snížení, vypouští se retenční nádrže, které 

vypouštěnou vodu naředí na požadovanou hodnotu. 

 

3.4.1 Složení důlních vod 

Veškerá voda je sváděna systémem otvírkových a přípravných důlních 

šachet a vydobytých prostor ložisek v lokalitě Zlaté hory.[10] 

V lokalitě se vyskytuje voda ze 4 zdrojů. Mezi tyto zdroje patří voda 

z ložisek (voda akumulována v ložiskových výplních nebo v bočních či nadložních 

prostorách mezi horninou), voda mimoložisková (tato voda se dostává do lokality 

ve formě srážek, nebo jedná se o vody povrchových toků), dále se do lokality 

dostává provozní voda (technologická voda pro potřeby areálu) a v neposlední 

řadě voda stařinová (kombinace všech tří vod, které jsou výše uvedené, 

akumulované v hornických dílech).  
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Veškerá voda je sváděna do odvodňovací štoly na úroveň 3. poschodí 

Zlaté hory Východ a potom sváděna do pomocné jámy, která je také umístěna na 

3. patře. Poté se veškerá voda dostává na povrch. [10],[12] 

 

Obr. 11 Výpusť pomocné štoly [foto autor] 

 

Množství důlních vod, které vytéká, se liší na základě ročních období, 

v rozmezí od 110 – 180 l/s. Vytékající voda má kyselý charakter, v rozmezí pH 

2,34 – 2,83. Tyto vody obsahují mnoho minerálů, dle kterých se také liší jejich 

kyselost a bohatost. Tyto minerály jsou uvedeny v tab. 1. [10], [12] 

 

Tab. 1 Koncentrace složek v důlní vodě [10] 

R
o

z
m

e
z
í Koncentrace obsažených složek  

v mg/l 

NL RL SO4 Cu Zn Pb Fe Mn 

od 56 1206 673 19,8 10,0 0,06 66,4 9,2 

do 5417 2921 888 89,0 113,8 1,68 96,3 22,8 

NL – nerozpustné látky 

RL – rozpustné látky 
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 Z tohoto důvodu se může lišit i složení kalu v dle daných ročních období a 

podle obsahu minerálů, které kal obsahu, jelikož při neutralizaci pH důlních vod se 

vždy přidává určité množství vápna, což mění celou jeho chemickou strukturu.[19] 
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4 Charakteristika sedimentu z důlních vod po těžbě 

zlata v oblasti Zlaté Hory 

Sediment vykazuje známky mírně písčité báze. Jedná se spíš o suspenzi, 

kdy opravdu jemný písek je doprovázen mírnými částečkami hornin. Jedná se o 

dokonale rozdružený materiál s částečkami hornin cca od 0,01mm po 2,5mm. Ve 

složce jsou ojediněle rozpoznatelná zrníčka. Působí velmi jemně, nedráždivě. 

Připomíná jemné pískové abraziva. Docela dobře se rozmačkává rukou. Má 

charakter měkkého másla, avšak není tolik mazlavý. 

Má téměř neutrální pH, což bylo upraveno v procesu, aby odpad mohl být 

uskladněn na odkališti a nevykazoval žíravost v prostředí. Nebylo zpozorováno, že 

by sediment způsoboval lidem alergickou reakci, však nelze u něj vyloučit všechny 

nebezpečné vlastnosti, jelikož obsahuje kovy. [12],[14] 

Zbarvení je oranžovo-hnědé s lesklý charakterem, zřejmě způsobeným 

vysokým obsahem kovů a jemností frakce, většinu částí nelze rozeznat pouhým 

okem, působí jako homogenní složka. Má kašovitý charakter, který připomíná 

kaolín, však je o něco jemnější. 

 

 

Obr. 12 Kal [foto autor] 

 

Charakteristický je kovový zápach. Vzorek se jeví jako mírně zapáchající. 

Odér ze vzorku mírně připomíná odér mladého bahna. Zápach není nepříjemný, 
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ani příjemný, spíš celkově neutrální. Při vystavení delší práci se vzorkem nepůsobí 

zažívací potíže. 

Celková vlhkost materiálu před vysušením byla 86,7% což dokazuje 

poměrně velkou část vody. Materiál se po vysušení poměrně těžce drolí, je velmi 

adhezní k jiným materiálům (velmi dobře ulpěl na hodinovém sklu). Vazby 

materiálu mezi sebou nejsou příliš pevné, docela dobře a rychle se rozplaví ve 

vodném prostředí. 
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5 Experimentální část – flotace sedimentu 

Tato část dokumentu se zabývá samotným experimentem. Kdy bylo 

zjišťováno, zda-li je možno získat flotační koncentrát se zvýšeným obsahem mědi. 

Příprava této části byla nejkritičtější, vzhledem k tomu, že bylo nutno zajistit 

dostatečnou aeraci a použít správné reagencie. Dále, bylo nutno zajistit, aby se 

daly použít běžně dostupné reagencie a to vzhledem k ekonomické úrovni celého 

experimentu. [11], [12], [14], [24], [28] 

Flotace probíhala na zařízení flotátor VRF na institutu IEI VŠB-TUO. Tento 

flotátor je založen na principu přívodu vzduchu přes rotační hlavu a pracuje na 

stejně jako flotátor typu Davy-S. Rotační hlava je spuštěna do substance, 

obsažené ve flotační cele. Při napěnění je koncentrát stírán hrazdou. Otáčky 

měšidla jsou na tomto přístroji nastavené primárně na 1400 ot./min. Otáčky 

stěrače pěny se pohybují rychlostí 14 ot./min. [6], [13] 

 

Obr. 13 Flotační přístroj Davy – S [6] 

 

Dále pro získání dokonalého rozmíchání suspense byl použit mixér a to 

z důvodu, že se jedná o nejrychlejší a nejúčinnější dostupný způsob, jelikož 

mixování zajistí jak velmi dobré rozplavení materiálu, tak i homogenní zahuštění. 

Důležitý poznatek je mít substanci o co nejmenších částicích, a to 

z důvodu vázání částic pyritu chelační metodou. Tato metoda využívá schopnosti 

xanthogenanu a tou je postupné vázání, díky, které se zvyšuje celková účinnost a 

výtěžnost. Na povrchu těchto částic se totiž tvoří koordinačně kovalentní vazba. 

[15], [21] 

5.1 Příprava sedimentu 

Celková navážka vzorku, vzhledem k jeho vlhkosti 86,7% činila 225,6 g. 

Účelem bylo získání 30 g materiálu s vlhkostí maximálně 0,1%, který bude 

vyhodnocován po flotaci.  
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Vzhledem k vlastnostem, které sediment vykazoval, nebylo možné jej plně 

rozpustit ve vodě, bylo přistoupeno ke kroku mixování ve stacionárním mixéru, tak 

aby produkt byl co nejjemnější a při flotaci zůstával v pěně a nešel do odpadu, tak 

abychom dostali co největší výnos a materiál plně zflotován.[25], [32] 

Rozmixovaný materiál byl rozmíchán tak, aby koncentrace částic ve rmutu 

byla 30 g v jednom litru suspense, což byl objem flotační cely. Pro každou flotaci 

probíhalo samostatné rozplavování zvlášť a samostatná příprava. Byly provedeny 

tři flotace. [21], [32] 

5.2 Příprava flotačního prostředí 

Pro celý proces flotace byly použity tři prostředí, ve kterých se flotovalo. 

Očekávání byla pro každé prostředí jiná. Toto bylo podrobeno potom 

experimentální části a zhodnocení je provedeno v kapitole 5, kde probíhá 

vyhodnocení flotačních testů. 

5.2.1 Seznam použitých flotačních reagencí 

Kal po úpravě – odebrán přímo z prostředí, kde byl navážen sediment, tento 

materiál byl skladován v uzavřeným nádobách, při pokojové teplotě, po dobu 1 

měsíce, což by ale nemělo na vlastnosti daného materiálu mít vliv. 

Ethylxanthogenan draselný – byl použit jako flotační činidlo. Jedná se o Xanthát 

s ethylovou skupinou. Nejlepší účinnost je zajištěna při ph 10,5. Xanthogenová 

skupina se naváže na materiál rudy chelací. Pro práci byl použit klasický 

xanthogenan s kratším nepolárním řetězcem, který má lepší vlastnosti než 

isobutyl-xanthogen a to z důvodu chování měděné rudy jako slabě kyselého 

média. Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že jako minerál se bude flotovat 

pyrit, který má s Xanthogenanem velmi vysokou výtěžnost, není potřeba 

doupravovat flotační činidlo, nejdůležitější je však koncentrace ke vztahu k pěniči. 

Jedná se spíš o ověření postupu, kdy experimentálně je dokázáno, jaké 

procentuální množství minerálu kal opravdu obsahuje. Toto množství je 

přepočítáváno v jednotkách kg/t. Flotace nikdy není dokonalá, však zefektivnění 

bylo nejdůležitější části našeho experimentu. [5], [6], [26], [29] 
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Obr. 14 Chelace Xathogenanu na minerál [5], [16] 

 

Borovicový olej – byl použit jako pěnič, jedná se o chemický prostředek terpinol, 

což je netoxický alkohol s malými sběracími schopnostmi. Který byl opatrně 

dávkován, jelikož při vyšším dávkování způsobuje přechod neužitkových složek do 

koncentrátu, což je našem případě značně nežádoucí. Slouží především jako 

pěnič. [6], [28], [29], [31] 

Kyselinu sírovou – bylo použito 10 ml o molární hmotnosti 0,1 mol/l, tato kyselina 

simulovala mírně kyselé prostředí. [29], [33] 

Soda (hydrogen uhličitan sodný) – podíl sody ve flotační suspenzi byl 20 g/l. Tím 

bylo dosaženo zásaditého prostředí o pH 9,1. 

Voda – klasická nedestilovaná. Nedestilovaná voda byla použita z důvodu 

pozdějšího předpokladu průmyslového využití. Navíc by při tomto velice 

mineralizovaném vzorku neměla kvalita vody mít vliv. Malé procento chloru a 

jiných látek ve vodě obsažených. [17],[18] 

5.2.2 Seznam pomůcek pro přípravu flotace 

Nejdůležitější částí je flotační aparát. V našem případě bych použit flotátor  

VRF. [6] 

Flotátatační zařízení – přístroj typu, principu Davy-S 
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Obr. 15 Flotační zařízení VRF použité při flotacích kalu [6] 

 

Pipety – byly potřeba 20 ml a 5 ml pipety 

Vzduchovací motorek – byly zapojeny 2 motorky s jednotlivým výkonem 20KPa na 

jednotku 

Kádinky – celkem bylo zapotřebí 6x1,5 l kádinek 

Filtrační aparatury – jednalo se o odsávací mechanismus - vývěvu, kde 

podtlakem, vytvořenému díky kompresoru, byl odsán vzduch, tento mechanismus 

byl použit díky rychlosti filtrace, kterou poskytl [34] 

Filtrační papír – byl použit filtrační papír KA-1, společnosti FILPAP VERKON, 

s plošnou hmotností 80 g/m2, filtrační normou 15 dle ČSN normy, použitých pro 

filtraci větších částic nad 15 µm. 
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Obr. 16 Filtrační aparatura [foto autor] 

 

Sušárna – finální vzorek bylo nutno vysušit při 105°C 

Kuchyňský robot – byl použit mixér o výkonu 800 W, pro důkladné rozplavení kalu, 

s dobou mixování 60 sekund 
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5.3 Flotace vzorku 

Jedná se o nejdůležitější experimentální část z celého procesu, kdy byl 

proveden experiment na daném vzorku, tyto měření lze rozdělit do tří fází. 

Pro danou flotaci byly připraveny 3 flotační prostředí, vzhledem k ověření, 

ve kterém prostředí bude flotace probíhat nejlépe. 

Neutrální: pH nebylo upraveno. 

Zásadité: upraveno dávnou sody – 20 g, jedná se také o změkčovadlo vody, což 

se projevilo dále v procesu. Upraveno na pH 9,1 

Kyselé: upraveno dávkou kyseliny na pH 2,6 

5.3.1 Flotace bez úpravy prostředí 

Při této flotaci bylo použito 225,6 g kalu po úpravě v provozu DIAMO Zlaté 

hory. Tento vzorek byl rozmixován v klasickém domácích kuchyňském robotovi 

s cca 800 ml vody. 

Dále vzorek byl dokonale přelit do filtrační cely a zbylý obsah robota byl 

vypláchnut a dolit do jednoho litru, což byl objem flotační cely. Poté vzorek byl, 

ponechám promíchávání po dobu 300 sekund, což zaručilo dokonalé promíchání. 

Dále jsme přidali EthylXanthogenan draselný v koncentraci 100 g/tunu a dále 5 

kapek borovicového oleje, pomocí kapátka. Vzorek byl podroben agitaci po dobu 

300 sekund, dále byl připouštěn proud vzduchu pod tlakem a započat proces 

flotace. [32] 

Z počátku byla zpozorována hustá pěna, kalného charakteru. Po cca 320 

sekundách hustá sytá pěna začala se měnit na čiřejší a jemnější, po celkové době 

900 sekund pěna zůstala lehká, bezbarvá, bez známek zrníček. 
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Obr. 17 Flotace za standartních podmínek hustá pěna [foto autor] 

 

Ve flotační cele zůstal odpad, kalného charakteru, který byl posléze 

zfiltrován a vysušen v sušárně. Tento odpad se vysušen při teplotě 105°C. 

Výsledný produkt byl podroben přečistné flotaci po dobu 600 sekund. Obě 

tyto frakce byly zfiltrovány a postoupeny k sušení jako předešlá frakce. 

5.3.2 Flotace v zásaditém prostředí 

Pro další flotaci jsme použili 225,6 g kalu po úpravě v provozu DIAMO 

Zlaté hory. Tento vzorek byl stejně jako předchozí rozmixován v klasickém 

domácích kuchyňském mixéru s cca 800 ml vody. 

Dále vzorek byl dokonale přelit do flotační cely a doplněn vodou do 

objemu jednoho litru. Poté vzorek byl promícháván, přičemž bylo přidáno 20 

gramů sody, která nám měla mírně upravit pH. Agitace trvala 300 sekund což 

zaručilo dokonalé rozpuštění a promíchání sody ve rmutu. Výsledné pH 9,1 bylo 

naměřeno pH metrem. Dále jsme přidali Ethylxanthogenan draselný v koncentraci 

100 g/tunu a po dvou minutách agitace, dále 5 kapek borovicového oleje, pomocí 

kapátka. Vzorek byl podroben agitaci po dobu 300 sekund, dále byl připouštěn 

proud vzduchu pod tlakem a započat proces flotace. 
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Na rozdíl od předchozího měření jsme zpozorovali opravdu jemnou a 

nízkou pěnu, která měla jen jemnou strukturu. Bublinky vlivem sody praskaly a 

nad flotační celou se vytvářel jemný šumivý oblak. 

 

 

Obr. 18 Flotace v zásaditém prostředí s jemnou a nízkou pěnou 
[foto autor] 

 

Zůstav odpad ve flotační cele, který měl docela hustě tmavý charakter, 

který byl posléze zfiltrován a uskladněn v sušárně, tento odpad se sušil po dobu, 

kdy byl finálně vysušený, při teplotě 105°C. 

Výsledný produkt byl podroben přečistné flotaci po dobu 600 sekund. 

Meziprodukt se jevil tmavý a hustý. Obě tyto frakce byly zfiltrovány a postoupeny 

k sušení jako předešlá frakce. 
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5.3.3 Flotace v kyselém prostředí 

Pro poslední flotační měření bylo použito jakožto v předchozích případech 

225,6g kalu po úpravě v provozu DIAMO Zlaté hory. Tento vzorek byl stejně jako 

předchozí rozmixován v klasickém domácích kuchyňském robotovi s cca 800ml 

vody přelit do flotační cely a doplněn na objem jednoho litru. 

Poté vzorek byl, ponechám promíchávání, přičemž bylo přidáno 10 ml c = 

0,1 mol/l H2SO4, která nám měla mírně upravit pH směrem dolů, po dobu 300 

sekund bylo promícháváno ve flotační cele, což zaručilo dokonalé promíchání. 

Výsledné pH suspenze 3,6, bylo naměřeno pH metrem. Posléze byl přidán 

Ethylxanthogenan draselný v koncentraci 100 g/tunu a dále 5 kapek borovicového 

oleje, pomocí kapátka. Vzorek zůstal podroben agitaci po dobu 300 sekund, 

nakonec byl připouštěn proud vzduchu pod tlakem a započat proces flotace. 

Na rozdíl od předchozích měření byla zpozorována hustá pěna, která 

měla velmi jemnou strukturu. Husté bublinky a bohatá sytá pěna se lehce stíraly. 

Flotace probíhala po dobu 900 sekund. Celkový proces se byl ukončen vzhledem 

k předchozím měřením po době 900 sekund, však zdálo se, že proces by mohl 

ještě cca 600 sekund pokračovat. 

 

Obr. 19 Flotace v kyselém prostředí [foto autor] 
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Zbylý odpad ve flotační cele se jevil světlý a řídký, byl posléze zfiltrován a 

uskladněn v sušárně, tento odpad se sušil po dobu, kdy byl finálně suchý, při 

teplotě 105°C. 

Produkt byl podroben přečistné flotaci po dobu 600 sekund. Meziprodukt 

se jevil tmavý. Obě tyto frakce byly zfiltrovány a postoupeny ke vysušení jako 

předešlá frakce. 

5.4 Schéma flotace 

Důležitým faktorem flotace je postup, při práci bylo zaměřeno nejenom na 

pouhý produkt, ale také na přečistnou fázi viz. obrázek 20. Tak aby byly získány 

co nejpřesnější data a pokud by se vyskytly chyby, odchylky nebo nějaká 

nesrovnalost, aby mohlo být dost dosaženo odstranění chyby v jejím počátku. 

Dále bylo počítáno s tím, že v přečistné fázi zůstanou „nečistoty“, které se 

nevypraly při flotaci v první fázi. 

 

 

Obr. 20 Flotační schéma [Autor] 
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6 Vyhodnocení flotačních testů 

Při vyhodnocování byly zhodnoceny jednotlivé výnosy ze všech flotací, 

tzn. i flotací přečistných. Byly uspořádany do tabulek, k jedlotlivým byly napsány 

posudky, pro přehled a porovnání byly jednotlivé výsledky vyneseny do grafu. 

Dále bylo porovnáno se standartním vzorkem. 

Posouzení a stanovení jednotlivých vzorků pro měď poskytlo detašované 

pracoviště výzkumný ústav Excelence Telč, kde bylo zasláno celkem 10 vzorků, to 

znamená 9 výstupních z celého procesu a jeden vzorek jako standart, pro 

porovnání. Vzorky byly analyzovány pomocí optické metody rentgenové difrakce. 

 

6.1 Analýza přívodu 

Pro uvedení práce a celkové zhodnocení bylo nutno nejdřív analyzovat 

vzorek. Při atestaci vzorku laboratoří ústavem Centrum Excelence Telč, bylo 

naměřeno v celkovém množství mědi 10,5 kg/t vzorku. 

 

Tab. 2 Stanovení mědi v atomární formě v původním vzorku 

Vzorek 
Koncentrace mědi ve vzorku 

kg/t 
Koncentrace mědi ve 

vzorku % 

Přívod 10,5 1,050 

 

Stanovení mědi ve standartu bylo stanoveno na 10,5 kg/t. Což při objemu 

několik miliónu tun materiálu skýtá docela markantní objem mědi. 
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6.2 Analýza flotace bez úpravy pH 

První flotační proces byl bez přidaných aditiv, bez zásahu a úpravy 

procesu a bez jakékoliv změny. [22] 

 

Tab. 3 Hmotnosti flotačních produktů 

Vzorek Hmotnost naměřených vzorků v g 

K1 7,53 

M1 13,83 

O1 7,63 

Celkem 28,99 

 

Tab. 4 Výnosy jednotlivých produktů flotace 

Vzorek Výnos flotovaných produktů v % 

K1 25,97 

M1 47,71 

O1 26,32 

 

Tab. 5 Kovnatosti jednotlivých produktů flotace 

Vzorek Kovnatost % 

K1 1,29 

M1 1,00 

O1 0,8 

 

Tab. 6 Tabulka výtěžností jednotlivých produktů flotace 

Vzorek Výtěžnost v % 

K1 32,90 

M1 46,56 

O1 20,54 
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Tab. 7 Obohacení flotačního koncentrátu 

Obohacení 1,23 

 

 

Graf 1 Graf výnosů a obsahu mědi při flotaci bez úpravy prostředí v 
procentech 

  

 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že téměr 33% Cu přešlo do pěnového 

produktu (koncentrátu). 46,56% Cu přešlo do meziproduktu a v odpadu zůstalo 

20,54% Cu. Kovnatost flotačního koncentrátu se zvýšila oproti kovnatosti přívodu 

1,23 krát při výnosu 25,97 %. 
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6.3 Analýza flotace v zásaditém prostředí 

V rámci experimentu byl podroben vzorek zásaditému prostředí, kdy byla 

do upravena vsázka flotace sodou na změkčení vody o hmotnosti 20 gramů na litr 

flotovaného roztoku. 

 

Tab. 8 Hmotnosti flotačních produktů v zásaditém prostředí 

Vzorek Hmotnost naměřených vzorků v g 

K1 14,42 

M1 7,84 

O1 8,49 

Celkem 30,75 

 

Tab. 9 Výnosy jednotlivých produktů flotace v zásaditém prostředí 

Vzorek Výnos flotovaných produktů v % 

K1 49,89 

M1 25,50 

O1 27,61 

 

Tab. 10 Kovnatosti jednotlivých produktů flotace v zásaditém prostředí 

Vzorek Kovnatost % 

K1 1,35 

M1 0,80 

O1 0,68 

 

Tab. 11 Tabulka výtěžností jednotlivých produktů flotace v zásaditém 
prostředí 

Vzorek Výtěžnost v % 

K1 61,60 

M1 20,02 

O1 18,38 
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Tab. 12 Obohacení flotačního koncentrátu v zásaditém prostředí 

Obohacení 1,29 

 

 

 

Graf 2 Graf výnosů a obsahu mědi při flotaci v zásaditém prostředí v 
procentech 

 

 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že téměr 62% Cu přešlo do pěnového 

produktu (koncentrátu). 20% Cu přešlo do meziproduktu a v odpadu zůstalo 18% 

Cu. Kovnatost flotačního koncentrátu se zvýšila oproti kovnatosti přívodu 1,29 krát 

při výnosu 49,89 %.[22] 
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6.4 Analýza flotace v kyselém prostředí 

Pro dosažení kyselého prostředí jsme použili kyselinu sírovou v molární 

koncentraci 0,1mol/l, ta byla vpravena do flotační cely před aktivací. 

 

Tab. 13 Hmotnosti flotačních produktů v kyselém prostředí 

Vzorek Hmotnost naměřených vzorků v g 

K1 4,89 

M1 9,72 

O1 14,42 

Celkem 29,03 

 

Tab. 14 Výnosy jednotlivých produktů flotace v kyselém prostředí 

Vzorek Výnos flotovaných produktů v % 

K1 16,84 

M1 33,48 

O1 49,68 

 

Tab. 15 Kovnatosti jednotlivých produktů flotace v kyselém prostředí 

Vzorek Kovnatost % 

K1 1,62 

M1 0,94 

O1 0,88 

 

Tab. 16 Tabulka výtěžností jednotlivých produktů flotace v kyselém 
prostředí 

Vzorek Výtěžnost v % 

K1 26,54 

M1 30,79 

O1 42,67 
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Tab. 17 Obohacení flotačního koncentrátu v kyselém prostředí 

Obohacení 1,54 

 

 

 

Graf 3 Graf výnosů a obsahu mědi při flotaci v kyselém prostředí v 
procentech 

 

Na základě výsledků bylo zjištěno, že téměr 27% Cu přešlo do pěnového 

produktu (koncentrátu). 31% Cu přešlo do meziproduktu a v odpadu zůstalo 42% 

Cu. Kovnatost flotačního koncentrátu se zvýšila oproti kovnatosti přívodu 1,54 krát 

při výnosu 16,84 %. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo ověřit, zda je možno flotační metodou vytvořit 

koncentrát se zvýšenou kovnatostí Cu ze vzorku kalu pocházejícího ze sedimentu 

důlních vod a neutralizační stanice. Zkoumaný vzorek obsahoval 10500 mg/kg 

(1,05 %) mědi. 

Flotační testy probíhaly v kyselém, neutrálním a zásaditém pH. Jako 

flotační sběrač byl použit ethylxantogenan draselný, jako pěnič borovicový olej 

(pine oil). Zahuštění rmutu bylo 30 g/l. Provzdušnění rmutu bylo zajištěno dvěma 

paralelně zapojenými vzduchovými čerpadly, které do flotační suspenze dodávaly 

200-300 l∙m-2∙min-1 vzduchu. 

Z dosažených výsledků vyplynulo, že největšího obohacení koncentrátu 

došlo při kyselém pH (1,54) a to za výnosu koncentrátu 17 % při výtěžnosti 27 %. 

Do odpadu přešlo 43 % Cu.   

Při zásaditém pH bylo obohacení koncentrátu 1,29. Kovnatost Cu stoupla 

z 1,05 % na 1,35 % při výnosu 50 % a výtěžnosti 62 %. 

Při neutrálním pH dosahovalo obohacení pouze 1,23. Kovnatost byla ze 

všech flotací nejnižší (1,29 %) při výnosu 26 % a výtěžnosti 33 %. 

Jak výsledky ukázaly, nejvyšší kovnatosti bylo dosaženo za kyselého pH 

rmutu. Bohužel však 43 % Cu přešlo do odpadu. Toto by se mohlo řešit kontrolní 

flotací nebo flotacemi a uniklou měď z odpadu tak ještě vyseparovat. Taky by bylo 

dobré provést další přečistné flotace koncentrátu, které by vedly ke snížení jeho 

objemu a zároveň k dalšímu navýšení jeho kovnatosti. 

Flotace za daných podmínek tedy nedosáhla významnějšího nabohacení 

koncentrátu. 
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