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Anotace 
 

Práce se zabývá ověřením vybraných technologií úpravy písčitých odpadů z úpravy 

Sn-W rud s vysokým obsahem SiO2, uloţených v odkališti Cínovec, pro jeho případné 

vyuţití ve sklářském průmyslu jakoţto alternativního zdroje křemičitého písku, který je 

základní a zároveň nejdůleţitější sloţkou sklářského kmene.  

Obsahuje také báňsko-geologickou charakteristiku loţiska a způsoby úpravy 

vydobyté rudniny. V experimentální části jsou prezentovány výsledky laboratorních 

zkoušek flotace a magnetické separace včetně výsledků a vyhodnocení zkušebních taveb 

skla. Uvedeny jsou rovněţ analýzy získaných produktů. 

Výsledky experimentů podmiňují vyuţití získaného křemičitého koncentrátu 

podstatným sníţením obsahu agresivního fluoru. 

Úprava se zaměřuje na odseparování minerálů obsahujících Fe, které je kvůli jeho 

nepříznivým vlivům během tavby, neţádoucí příměsí ve sklářském kmeni. Jako vedlejším 

produktem této úpravy mohou být získávány a dále vyuţívány Li, Cs, Rb. 

 

Klíčová slova: 
odkaliště, úprava surovin, cinvaldit, písek, flotace, tavba 

 

 

 

 

Abstract 

 

The goal of this diploma paper is to verify the selected technologies of the 

modification of sandy wastes from Sn-W ore with high amount of SiO2, loaded in sludge 

bed at Cinovec, for its utilization in glass industry like an alternative source of silica sand, 

which is basic and simultaneously most important component of glass batch. 

 

The work includes also mining-geologic characteristics of ore field and the way of the 

treatment of the broken ore. In the experimental part are presented the laboratory test 

results of flotation and magnetic sepration including the evaluation of the glass meltage. 

The analysis of the obtained products are mentioned also.  

The results of the experiments are subject to substantional reduction of contamination 

of aggressive fluor. The treatment is focused in how to separate minerals containing Fe, 

which is objectionable in the glass batch.  

Because of his indisposed influences during the meltage. The by-products can be obtained 

and used Li, Cs, Rb. 

 

Keywords : 
sludge bed, processing of raw material, sand, flotation, glass meltage 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1:  Úložiště Cínovec 
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1. Úvod - charakteristika materiálu, uloţeného na odkališti 

Cínovec 

1.1 Geologoie loţiska a jeho okolí 

Cínovecká loţisková oblast se rozkládá na vrcholu Krušných hor. Těţba byla 

prováděna v ţulové kopuli, která proniká do masy teplických křemitých a 

ţulových porfyrů. 

Hlavní horninou v oblasti loţiska je komplex teplických křemitých a 

ţulových porfyrů. Křemitý porfyr je typickou horninou se značně jemnozrnnou 

strukturou a jen místy lze pozorovat odlišné typy těchto hornin. Tento křemitý 

porfyr je na některých místech proraţen značně mocnými ţilami daleko 

hrubozrnnějšího porfyru ţulového s pravidelně omezenými vyrostlicemi ţivců. 

Ţíly ţulového porfyru mají přibliţně směr severo-jiţní a vějířovitě se rozšiřují 

směrem k severu. Vlastní ţíly jsou vyvinuty v ţule, která má tvar pně. 

Zlomový systém celé oblasti lze řešit pouze všeobecně a to podle vzájemného 

poměru ţulového a křemitého porfyrů. Avšak i zde je toto řešení nepřesné, protoţe 

na vrcholu je značný čtvrtohorní pokryv, takţe při zjišťování geologických detailů 

se museli provádět značně hluboké povrchové odkryvy.  

Celá oblast souvisí s prvohorním vrásněním a její vznik moţno zařadit do 

mladšího údobí prvohor (karbon, spodní perm).  

Cínovecké pneumatolyticko-hydrotermální loţisko se vyvinulo v kopuli 

ţulového tělesa, které má tvar pně. Těleso se rozšiřuje do tří stran (k východu, 

severu a jihu) velmi ploše, naproti tomu k západu upadá daleko strměji. Původně 

se předpokládalo, ţe tento styk ţuly s porfyrem je normální, později době se však 

uvaţovalo o styku tektonickém. 

Ţula tvořící tuto kopuli je poměrně jemnozrnná aţ středně zrnitá a patří k 

typicky ţulovým tělesům prvohorního vrásnění. Hlavními minerály jsou křemen a 

světlá slída muskovit s určitým obsahem prvku lithia, prakticky bez tmavé slídy 

biotitu a ţivce. U ţivce proběhla ve všech částech druhotná dokonalá přeměna v 

jílovité minerály sericit a kaolin. Tyto pochody nazýváme kaolinizací a 

sericitisací. Rozklad ţivce byl tak rozsáhlý, ţe proniká celou kopulí. Dokladem je 

rozfárání loţiska, které je všesměrné a moţno říci komplexní a na všech důlních 
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dílech nebyla nalezena nerozloţená ţula (granit).  Styk tělesa je tvořen porfyrovým 

pláštěm, do něhoţ ţulové těleso proniklo, avšak nedostalo se aţ k povrchu. Na 

styku obou hornin dochází dosti často k pravidelné plynné přeměně hornin, které 

říkáme greisenisace. 

1.2 Vznik loţiska ve vztahu ke společenství vyskytujících se minerálů 

(paragenese) 

Na celém loţisku lze pozorovat několik typů zrudnění souvisejících s 

různými fázemi vývoje chladnutí ţulového tělesa. Chladnutí celého masivu 

v hermeticky těsnícím porfyrovém plášti, dalo vznik řadám puklin, které se 

vytvořily smrštěním (kontrakcí) ţulového materiálu a jejichţ směry jsou 

všeobecně rovnoběţné s obrysem masivu.  Tyto tak zvané kontrakční pukliny jsou 

ukloněny plošeji, neţ celý kontakt a probíhají proto pod ostrým úhlem aţ do 

sousedního křemitého porfyru. Tímto způsobem byly vzniklé pukliny v 

pegmatitové, případně v pneumatolytické fázi vyplněny křemennou ţílovinou jako 

nejstarší. V časově těsném sledu následovalo vyloučení wolframitu, dále kasiteritu 

(cínovce) a ostatních produktů závěrečné fáze hydrotermální. 

Obvyklým doprovodem těchto ţil, ne však zákonitým, bývá plynná  přeměna - 

greisenisace nadloţních a podloţních partií. Vznik těchto  rudních úloţku řadíme 

do fáze pegmatiticko-pneumatolytické. Dalším typem zrudnění jsou tak zvané 

stojaté ţíly (strmě ukloněné) s křemennou ţílovinou  a závalky wolframitu.  Dosti 

často pozorujeme sirníkové příměsi, kterých přibývá směrem k povrchu loţiska.  

Třetím typem zrudnění jsou mocné greisenové masy, které jsou prošlehány 

křemennými ţilkami v severní části důlního pole. Posledním ţilným typem  jsou v 

celku bezvýznamné mineralizované poruchy (dislokace), sledující spádnici kopule 

s drobnými čočkami růţového barytu, méně jiţ fluoritu a sirníků (chalkopyrit, 

arsenopyrit). 

1.3 Jednotlivé typy zrudnění 

1.3.1  Klasický ţilný systém 

Klasický ţilný systém je nejlépe vyvinut v jiţní části ţulové kopule. Ţíly 

pronikají i do sousedního porfyru. V porfyrové západní i východní části ztrácejí 
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postupně na kvalitě a vykliňují.  Známe celkem pět hlavních ţil, největší mocnosti 

dosahují ve vrchlíkové části a to aţ dva metry. Nejsvrchnější ţíla je budována 

oproti ţilám ostatním převáţně cinvalditem (slída s obsahem lithia), křemenem a 

topasem. Všeobecně je  ţílovina tvořena především cinvalditem, který je spolu s 

wolframitem a křemenem nejstarší. Cinvaldit nalézáme buď  v typických 

tabulkách, nebo tvoří nepravidelné shluky lupenitého slohu pravidelně soustředěné 

v souvislých, někdy značně mocných okrajových lemech. Na těchto pásech pak 

sedí nebo částečně prorůstá s wolframitem. Wolframit tvoří ojedinělá zrna, shluky 

nebo souvislé polohy menší mocnosti do 4 cm.  Místy lze pozorovat přeměnu 

wolframu pozdějšími magmatickými pochody v  scheelit. V  křemenné ţílovině 

místy rozbité a tmelené fluoritem, bývá přítomen v menším mnoţství kasiterit ve 

formě jemných vtroušenin.  Kasiteritu značně  přibývá v místech menší 

temperovanosti ţil, tj. při přechodu ţil do křemitého porfyru. Z ostatních minerálů 

nutno jmenovat topas, vyvinutý dosti často ve stébelnaté odrůdě zvané  pyknit. 

Jako poslední se vylučovaly sirníky olova a zinku (chalkopyrit, pyrit). 

1.3.2  Greiseny 

Dnes je známo větší greisenové těleso v severní části dolu v těsné blízkosti 

českoněmeckých hranic.  V těchto místech jsou zachovány různě velké haly 

svědčící o tom, ţe v dřívější době byl greisen předmětem těţby. Hlavní součástí 

greisenu jsou křemeny dvou generací, jeden původní, který byl obsaţen v ţule a 

druhý novotvořený, vzniklý při plynných přeměnách ţuly v greisen. Často jsou 

greiseny zrudněné cínovcem, wolframitem a cinvalditem. 

1.3.3 Stojaté (strmě ukloněné) ţíly 

Stojatá ţíla, která byla nafárána v západní části dolu, probíhá křemitým 

porfyrem severovýchodním směrem (úklon ţíly se pohybuje v rozmezí 80 — 85°). 

Minerální sloţení těchto ţil je poněkud jiné neţ u ţil vlastního loţiska (mírně 

ukloněné, ploché). Můţeme popisovat naprostou převahu křemene takřka bez 

slídy, ale se značným procentem sirníkové sloţky a to hlavně arsenopyritu. V 

poslední době docházelo k četným úvahám o stáří těchto stojatých ţil, které byly 

srovnávány se ţilami plochými. Podle výsledků výzkumu byly vysloveny  

předpoklady stejného stáří obou ţilných systémů. Na loţisku pracovaly četné 
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skupiny geologů různých generací, přesto však nebyl dodnes objasněn vznik 

cínoveckého loţiska. Je faktem, ţe tato lokalita zůstává vzácným klasickým 

příkladem loţisek typu pneumatolytických, ale konečná slova o genesi (vzniku) 

mimo mnoha domněnek, které byly postupem doby znovu revidovány, budou  

jednoho dne přece jen vyřčena. 

1.4 Nerostný obsah ţil 

Rudné ţíly na Cínovci jsou tvořeny převáţně křemenem. Křemen  je 

doprovázen lithnou  slídou- cinvalditem.  Na různých místech doprovází 

křemennou ţílu i topas. Vystupuje samostatně, jako podloţní nebo nadloţní poloha 

v malých mocnostech. Často se vyskytuje i v krystalické formě ve vlastních 

ţilách. Doprovází nejen křemenné ţíly, ale i cinvalditové  a velmi často přechází 

do typicky stébelnaté odrůdy - pyknitu. Pyknit se nalézá v různých barvách od 

běloţluté, růţové, světle zelené aţ karmínové.  Z rudních nerostů jsou 

nejdůleţitější wolframit, kasiterit a cinvaldit.  Ostatní minerály nemají 

podstatnějšího významu.  

 Wolframit- (Fe, Mn) W04  

 

Tvoří hnízda v průměru od několika milimetrů aţ do jednoho decimetru při 

okraji rudní ţíly, nejčastěji při její spodní části. Místy se vyskytují shluky 

značných plošných rozměrů. Wolframit je svou hnědočernou barvou, silným 

polokovovým leskem podobný cínovci. Liší se značně dokonalejší štěpností a 

menší tvrdostí neţ cínovec. Krystaluje v soustavě jednoklonné.  

 Cínovec (kassiterit) —  Sn02 

 

Je jedním z nejvýznamnějších minerálů ţulové pneumatolysy. V pořadí 

důleţitosti je druhou hlavní cínoveckou rudou.  Vyskytuje se v drobných 

krystalech, často vrostlých mezi lupínky cinvalditu. Velmi hojně bývá zastoupen v 

partiích lithných slíd a v greisenu. Je barvy tmavě hnědé aţ černé, lesku kovového 

aţ démantového. Vryp je obvykle hnědý. Krystaluje v soustavě čtverečné.   

 Cinvaldit (lithná slída) - KLiFeAl  (Si3ALO10) (FOH)2 

 

Cinvaldit je světlá slída s obsahem lithia. V roce 1956 byl nalezen krystal v 
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délce 25cm. Typické krystaly nalézáme dosti často v dutinách  ţil.  Cinvaldit tvoří 

doprovodné polohy v nadloţí nebo podloţí křemenných ţil, známe i ţilné partie 

tvořené vysloveně cinvalditem. Je barvy zelenošedé, šedé aţ hnědé, lesku 

perleťového. Krystaluje v soustavě jednoklonné. 

 Topas -  Al2SiO4F2 

 

Na některých místech lemuje topas stejně jako cinvaldit v podloţních nebo 

nadloţních pruzích vlastní ţílu. Je barvy medově ţluté nebo mléčně bílé. Někdy 

přechází topas ve svou stébelnatou odrůdu pyknit. Pyknit nalézáme v různých 

barvách od mléčně bílé, medově ţluté, narůţovělé, nazelenalé, světle červené aţ 

po karmínové. Místy tvoří samostatné ţíly, zpravidla doprovázené cinvalditem. 

Často větrá a přechází v masu jílovitých minerálů.  Krystaluje v soustavě 

kosočtverečné. 

 Fluorit (kazivec)- CaF2 

 

Nalézáme jej často v dutinách ţil v krystalické formě společně se scheelitem 

a cínovcem. Mnohdy bývá vtroušen v greisenu s přítomným wolframitem a 

cínovcem. Fluorit se vyskytuje převáţně v barvě fialové, ţluté, zelené a často 

přechází do bělavých odstínů. Krystaluje  v soustavě krychlové. 

 Křemen- Si02  

 

Cínovecké ţíly jsou budovány z  95 % křemenem, který je převáţně nositelem 

zrudnění. V dutinách nalézáme často krystalické tvary. (V roce 1952 byl nalezen 

krystal v délce 50 cm). Křemen má barvu mléčně bílou, čirou aţ hnědavou. 

Krystalické tvary kouřových odstínů jsou tak zvané záhnědy. Krystaluje v 

soustavě šesterečné. 

 Ž i v e c - KAlSi3Os 

 

Je barvy masově červené, červenoţluté, šedobílé aţ bílé. Krystaluje v 

typických tabulkách. Vyskytuje se jen na některých místech dolu. Nalézáme jej v 

přítomnosti křemene a cinvalditu. Je patrně nejmladším minerálem na loţisku. 

Krystaluje v soustavě jednoklonné. 
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 Scheelit - Ca (WO)4 

 

Nasedá ve formě drobných hustých ţlutošedavých krystalů na křemenné 

drůzy  a jiné nerosty. Tvoří téţ nátokové formy. Krystaluje v soustavě čtverečné. 

 Galenit (leštěnec olověný) — PbS 

 

Vyskytuje se v krychlích, je dokonale štěpný. Najdeme jej ve společnosti 

sfaleritu a cinvalditu. Z hlediska úpravenského zpracování cínu a wolframu je 

nevítanou příměsí rudních ţil. Je barvy olověně šedé, lesku silně kovového, vrypu 

černého. Krystaluje v soustavě krychlové. 

 Torbernit - (uranová slída)  -  Cu(U02)2. (P04)2. 8 H20 

 

Nalézáme jej na stěnách příčných poruch narušujících běţné cínovecké ţíly. 

Je barvy smaragdově zelené.  Krystaluje v tabulkách čtvercového obrysu. Z 

ostatních cínoveckých minerálů můţeme popisovat nálezy molybdenitu, sfaleritu 

(blejno zinkové), pyritu (kyz ţelezný), chalkopyritu (kyz měděný), tetraedritu, 

krevele, goetitu, sideritu, cerussitu, malachitu, azuritu, chrysokolu, pyromorfitu, 

autunitu, barytu, chalkantitu, sádrovce a wulfenitu. 

1.5 Důlní dobývací metody 

Cínovecké loţisko bylo otevřeno několika jámami (hloubením),  z nichţ 

pouze jediná v centru závodu slouţila ke dvěma základním účelům - k větrání a k 

těţbě spolu s jízdou muţstva. Těţní jáma otevírala důlní patra (horizonty) aţ ke 

čtvrtému patru (118 m pod úroveň povrchu). Níţe poloţené důlní obzory byly 

otevřeny kombinací úpadních chodeb, překopu a sledných chodeb. Rozlehlost a 

rozfáranost loţiska byla velmi značná a můţeme říci, ţe byl důl protkán spletí 

chodeb v délce více jak 60 km. Horní partie loţiska, tak zvaná mělká patra, 

uloţená přímo pod povrchem, byla jiţ převáţně vytěţena našimi předky. Velmi 

častá změna majitelů dolu a obě světové války způsobily, ţe dnes prakticky 

postrádáme větší část mapového materiálu podpovrchových partií. Rovněţ nám 

nejsou známy výchozy jednotlivých ţil, takţe velkým problémem závodu bylo 

ovětrávání dolu.  Zůstaly nám neznámé i větrné  spoje ponechané „starci", kde 

vlivem doby došlo k závalům, k vytvoření nových průchodových cest apod. 
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Větrání celého dolu bylo přirozené, to znamená, ţe větrný proud byl zaloţen na 

principu atmosférického tlaku a bylo proto nutné, aby důlní pole bylo s povrchem 

spojeno minimálně dvěma větracími komíny. 

Podmínkou ovšem bylo, aby čerstvé větry přicházely aţ na nejniţší místo 

dolu aby jejich další cesta byla účelně řízena. Rozlehlost, rozfáranost, velmi časté 

propojení jednotlivých chodeb, neznalost většiny vytěţených partií a velmi časté 

zkraty mezi jednotlivými patry, vytvořily problém pro řízení větrného proudu. 

Těţní jáma, která slouţila jako výdušná, byla prohloubena pouze na čtvrté patro, 

zatím co nejniţší patra byla otevřena těţními úpadními díly a vtaţná vertikální 

díla byla prohloubena pouze na úroveň třetího patra. Z těchto důvodů bylo proto 

přistoupeno k řešení regulace větrného proudu, hlavně potom na pátém patře a v 

souvislosti s tím i na niţších patrech. Došlo k zazdívání vyrubaných bloků, ke 

stavění cihlových zdí u opuštěných dobývek a na pátém patře k budování větrných 

dveří a zábran. Tento způsob zajistil dostatečné mnoţství větrů na niţších patrech 

a pomocí umělého větrání - ventilátorů a plechových větraček, na nejniţších 

patrech. K celkové orientaci rozfárání dolu a účelnosti je třeba říci, ţe mírně 

ukloněné (tzv. ploché) ţíly - od 20 do 24°, byly vzájemně propojeny překopy a ve 

svém směru (horizontálně) v patrech ověřeny dovrchními chodbami v délkách 90-

140 m. K vlastní hornické práci jsou na závodě pouţívána vzduchová pneumatická 

vrtací kladiva typu  EDK  60, VK 17 a VK 21  čsl.výroby. Aby bylo zabráněno 

tvoření kamenného prachu a tím onemocnění horníků silikosou (zaprášení plic), 

bylo na všech pracovištích pouţíváno vodního výplachu. Při vrtání byla aţ na dno 

vývrtu přiváděna voda pod určitým tlakem, která procházela středem vrtné tyče a 

vrtnou  korunkou, smísí se s vrtným prachem v kal,  který je pak  proudem vody  

vyplavován.  Podle lékařských záznamů se nevyskytl na závodě ţádný případ 

onemocnění silikosou.  

Po stránce mechanizační můţeme říci, ţe vrtná práce byla na určitém stupni 

mechanizace. Samotné drţení vrtacího kladiva nebo pouţívání havíře jako podpěry 

bylo nahrazeno pneumatickým sloupkem typu PT 60, který nejen ţe vrtací kladivo 

drţel, ale zároveň jej přitlačoval silou k hornině. Vlastní práce vrtače spočívala 

pouze v řízení směru vrtání, v přidrţování kladiva a v regulování příkonu vzduchu 

do podpěry či vrtacího kladiva. Při pouţívání vodního výplachu docházelo 
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částečně k rozprachu vody, a poněvadţ bylo vlastní důlní prostředí na mnohých 

místech mokré, vlhké, byli zaměstnanci v dole vybaveni potřebnými ochrannými 

pomůckami jako gumovými obleky, botami, čepicemi a rukavicemi. Všichni 

zaměstnanci dolu byli vybaveni ochrannými přilbami chránícími hlavu proti pádu 

horniny. Odvodňování jednotlivých důlních úseků a pracovišť  se provádělo 

pomocí vodotoků zhotovených na všech sledných chodbách a překopech. Důlní 

vody se sváděly do vodních nádrţí v blízkosti těţní jámy. Odtud byla voda 

čerpána výkonnými čerpadly do vodních nádrţí na úpravnu závodu. K osvětlení 

důlních prostor pouţíval kaţdý zaměstnanec dolu lehkou acetylenovou přenosnou 

lampu, jejíţ karbidová náplň vytvářela světlo po dobu deseti hodin. Kromě toho 

byla náraziště, hlavní překopy a vrátkovny se skladišti osvětleny elektrickými 

světly, takţe pohyb a práce zde byla naprosto bezpečná. Důlní díla byla prováděna 

vesměs bez výdřevy. Pouze tam, kde se  procházelo poruchovým pásmem, 

prováděla se výdřeva spočívající v postavení neúplné dveřeje se zapaţením stropů, 

případně boků chodby. Spojení stropnice se stojkou bylo prováděno dvěma 

způsoby a to na zub nebo na výkruţ. Jen v ojedinělých případech bylo pouţíváno 

cihlové zdivo a ţelezné přenosné stojky. Výdřeva komínů byla prováděna ze dřeva 

s lezným oddělením vybaveným odpočívadly a ţebříky a těţním oddělením pro 

dopravu nastříleného materiálu. Ostatní důlní díla jako náraziště, sklady a remizy 

pro důlní lokomotivy byla zhotovena a vyztuţena vzájemnou kombinací betonu a 

cihel. Důlní dobývací práce na závodu Cínovec můţeme rozdělit do dvou hlavních 

skupin a to dovrchní zátinkování se základkou (tato dobývací metoda se pouţívá u 

mírně ukloněných ţil – 20 - 24°) a dobývání na skládku (u strmě ukloněných  ţil - 

stojáků). Dříve, neţ se můţe přikročit k dobývání loţiska, je nutné, aby loţisko 

bylo dokonale otevřeno. Otevření loţiska se provádí průzkumnými a otvírkovými 

důlními díly. Průzkumem rozumíme prozkoumání  průběhu ţil a to jak ve směru 

horizontálním (sledné chodby, překopy), tak i ve směru vertikálním (komíny, 

dovrchní a upadní). Závodní geologické oddělení odebírá ze sledných chodeb, 

komínů, dovrchních a úpadních zásekové vzorky, které jsou laboratorně 

vyhodnocovány na uţitkové sloţky (Sn, W, Li). Mocnosti ţil a kvalitativní  

hodnoty jsou zanášeny do geologických map a map kovnatosti, které  jsou 

základem pro ekonomické plánování těţby. Pod pojmem příprava  rozumíme 
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připravit a otevřít úsek určený k dobývání.  Provede se výstřel horniny v rozloze 

šířky porubu (dobývky) se dvěma přístupovými a dopravními cestami po stranách. 

Čelní stěna se otevře tak, aby po skončení přípravných prací bylo moţno započít 

ihned s vlastními dobývacími pracemi. Vlastní dobývací metody:  

Dovrchní zátinkování se základkou lze charakterizovat přebíráním rudniny od 

průvodní horniny (ţula, greisen) přímo na pracovišti. Několik rozdílných variant 

tohoto způsobu si zachovávalo svůj osobitý ráz. Organizace práce na dobývce 

spočívala ve stavění suchých ochranných zdí po stranách dovrchních dopravních 

cest, mezi něţ pak byla ukládána základka z horniny.  Protoţe ţilná výplň tvořená 

převáţně křemenem, cinvalditem, wolframitem a cínovcem byla křehká, bylo 

nutné ţílu vystavovat a to ať jiţ u stropu nebo u počvy (podlahy). Sestřelenou 

ţílovinu bylo třeba zbavit veškerých nečistot z okolní horniny. Před sestřelením 

ţíloviny musela být počva dokonale vyčištěna. Vystavená ţílovina se uvolňovala 

buď střelnou prací, nebo sbíjecím kladivem.  Ţíla se vystavovala zpravidla po celé 

délce dobývkové fronty na vzdálenost dvou metrů od předku dobývky. Základka 

byla vzdálena maximálně 3m  od předku dobývky a budovala se proto, aby nebyla 

ponechána větší otevřená nezajištěná prostora, která by mohla způsobit zával a 

přivodit úraz pracovnímu kolektivu. Uvolněná ţilovina byla ručně přehazována 

nebo mechanicky stahována k soupravě nátřasných ţlabů, kterými  byla 

dopravována aţ do důlních vozíků přistavených na sledné chodbě pod ţlabovou 

soupravou. Na některých dobývkách byla rubanina dopravována nátřasnými ţlaby 

do sběrných sýpů-zásobníků. Ze zásobníků se rubanina vypouštěla do vlakové 

soupravy a odváţela k těţní jámě. Značně rozdílné od tohoto způsobu dobývání je 

dobývání na skládku nebo také do zásoby. Jiţ samotný název dobývací metody 

říká, ţe ţílovina vytváří v dobývce určitou zásobu  nastříleného materiálu. Této 

metody se můţe pouţít pouze u těch ţil, které mají úklon vyšší jak  65°, a 

soudrţné nadloţí a podloţí (strmě ukloněné ţíly, stojaté ţíly, stojáky). Dobývka je 

po obou stranách opatřena komíny, s lezným a těţným oddělením a je zakládána 

přímo ze sledné chodby na umělý strop. Místo umělého stropu můţe být nad 

chodbou ponechán ochranný pilíř, jehoţ mocnost je řízena soudrţností horniny.  

Materiál ze skládkové dobývky je odtěţován sérií sýpkíi vybudovaných na 

dopravní chodbě ve vzájemné vzdálenosti 4 - 6m od sebe. Vlastní dobývací práce 



Bc. Michal Neuţil: Vyuţití odpadu po úpravě Sn-W rud ve sklářském průmyslu 

 

2009                                                                                                                         

 

11 

spočívá pouze v odvrtání a odstřelu porubní fronty. Osádka pracoviště po 

provedeném odstřelu oznámí důlní dopravě počet vozů, které je nutno z určitých 

sýpů vypustit. Odtěţování se smí provádět pouze v době, kdy není na dobývce 

osádka, která by posunem materiálu mohla přijít k úrazu. Celkové mnoţství 

materiálu, které je nutno odtěţit, pohybuje se v rozmezí jedné třetiny, zatímco dvě 

třetiny sestřeleného materiálu zůstávají na dobývce jako zásoba, po níţ se pak 

horníci pohybují. Kdyţ dojde k vyrubání celého úseku, který má zpravidla 

rozměry 50x50 m, je teprve potom přistoupeno k pravidelnému odtěţování zásob. 

Při tomto způsobu dobývání je nutno uvaţovat s dostatečným předstihem 

jednotlivých dobývek, protoţe by mohlo dojít k ohroţení plnění těţby. Veškerá 

doprava v dole je prováděna důlními elektrickými lokomotivami, kterými jsou 

sváţeny a rozváţeny důlní vozíky na všechna  pracoviště. Rozlehlost jednotlivých 

pracovišť vyţaduje velmi dobrou organizaci práce, protoţe v kaţdé směně je 

doprava prováděna na všech patrech dolu. Pouze třetí a čtvrté patro slouţí k 

vlastnímu dopravování vozíků s materiálem těţní  jamou  na povrch.  Z vyšších 

obzorů je doprava prováděna pomocí komínů, ze spodních pater potom pomocí 

těţních vrátků po úpadnicích. K vertikální těţbě je pouţíváno  dvou bubnového 

těţního stroje a jednoetáţových klecí pro jeden vozík. Jednoetáţové klece slouţí 

téţ pro dopravu muţstva (1 klec pro  5osob). Rychlost jízdy na laně pro muţstvo i 

pro těţbu nepřesahuje hranici dvou metrů za vteřinu. Rubanina a hlušina vyváţená 

na povrch je pečlivě tříděna na jalovinu (hlušinu), která je odváţena na  hlušinový 

odval a na rubaninu určenou k dalšímu zpracování na úpravně. 

1.6 Úpravnický proces  

  Vytěţená cínowolframová rudnina s obsahem slídy byla dodávána do 

úpravny ke gravitačnímu rozdruţení v rozdrceném stavu (dvoustupňové drcení). 

Čelisťovým a kuţelovým drtiče se docílilo poţadované zrnitosti rudniny. Rudnina 

byla dopravována skupinou elevátorů do zásobníku, odtud na vibrační síta a 

proudem vody k proudovým přístrojům. Vlastní obohacení bylo  prováděno 

gravitačním způsobem v sazečkách, kde byl  získáván hrubý produkt a na splavech, 

kde byl získáván jemný produkt. Takto docílený cínowolframový  koncentrát byl 

sušen, mělněním homogenizován a připraven k expedici. Kromě koncentrátů byl 

získáván i meziprodukt, který byl rozemílán na poţadovanou zrnitost v kulových 
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mlýnech a vracel se zpět do třídicího a obohacovacího procesu. Veškerá doprava 

materiálu mezi jednotlivými úpravenskými stroji byla prováděna vodním proudem 

a samospádem. Dříve byl na úpravně vyráběn cínowolframový  a wolframový 

koncentrát. Wolframový koncentrát byl získáván rozdruţováním pomocí 

elektromagnetické separace ze základního produktu sazeček a splavů jako produkt 

magnetický. Aby se odstranily ztráty cínu ve wolframovém koncentrátu, 

přistoupilo se v roce 1959 k výrobě jednoho koncentrátu  cínowolfrámového. 

Odpady úpravny byly ještě znovu přepracovány na nově vybudovaném flotačním 

zařízení za účelem získání lithné slídy. Konečné odpady byly pomocí zahušťovače 

koncentrovány a čerpány na odkaliště.  Vybudováním odkaliště bylo umoţněno 

pouţívat úpravenské vody jako repetiční a tím odstranit dlouhodobé potíţe se 

zásobováním vodou zvláště v období sucha. Obnovení úpravny bylo provedeno 

během druhé světové války. Řešení provozu pro vlastní potřebu si vyţádalo 

velkého úsilí a nákladů, aby bylo moţno provést dalekosáhlé úpravy. Bylo nutno 

zamezit dalšímu odtékání odpadních vod na německou stranu, vybudovat vlastní 

odkaliště k zadrţování pískových kalů a zajistit si tak určité mnoţství vody pro 

letní období. Vyřešením technologie výroby finálních produktů v chemickém 

průmyslu, bylo umoţněno zahájit výstavbu nového zařízení pro flotační získávání 

lithné slídy. Aţ do roku 1957 byla veškerá rudnina z těţby zpracována pouze na 

cín a wolfram. Slída odcházela nevyuţita do odpadu spolu s písky na pískový 

odval, kde tvoří zásoby pro pozdější období, kdy dojde k jejímu zpracování.  

Flotační způsob úpravy (vzplavování), byl zaloţen na přidávání chemických přísad 

(reagencií) do roztoku rozmělněné rudniny dokonale provzdušněné. Vzplavování 

lithné slídy bylo dáno sběrací schopností slídových reagencií, které současně 

vytvářejí na vodní hladině dostatečnou pěnu, ve které se vzplavené  šupinky slídy 

zachycovaly a pomocí stírače automaticky stíraly. Takto vzplavená  slída ve formě 

mineralizované pěny přecházela do třídiče, kde se pěna rozpadá a slída klesá. 

Třídič byl proto upraven tak, ţe slídu pomocí  hřebel vynášel do vozíků jako 

hotový produkt obsahující značné procento vody. Poněvadţ byl celý úpravnický 

proces velmi sloţitý a obsluha přicházela s koncentráty cínu a wolframu do styku 

aţ v konečné fázi vyţadoval tento pochod značnou kontrolu, aby se zjistilo s 

jakým výtěţkem, a výtěţností provoz pracuje a jaká je kvalita vyráběných 
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produktů. Proto bylo na úpravně v místě koncentrace veškerých odpadů 

zabudováno automatické vzorkovací zařízení, které v  pravidelných intervalech 

odebíralo potřebné vzorky odpadu, odcházejícího na pískový odval. Vedle 

automatického vzorkovače byly současně odebírány vzorky hotových produktů. 

Odebrané vzorky odcházely do laboratoře, kde byly po úpravě analyzovány na 

sledované sloţky. Tím byla dána úpravně moţnost řízení po stránce technologické, 

běţně podle výsledků laboratoře.[1] 

1.7 Odkaliště 

Odkaliště je situováno v mírné depresní kotlině, která vznikla přirozenou 

denudační cestou v jihovýchodní části cínovecké klenby. Kotlina je otevřena 

severním a severovýchodním směrem a nachází se v místech silně zvětralé 

cínovecké ţuly. Okraje kotliny tvoří tvrdý teplický křemenný porfyr. V  místě 

odkaliště prochází kontaktní hranice mezi teplickým křemenným porfyrem a 

středně hrubozrnnou cínoveckou ţulou. 

Původní povrchovou vrstvu území před zaloţením odkaliště tvořily silně 

humózní hlíny s drobnými úlomky teplického křemenného porfyru a ţulového 

detritu. Přímo v místě odkaliště (v místě terénní deprese) bylo rašeliniště 

vrchovištního typu. Před zaloţením byla tato poloha odtěţena pro zemědělské 

účely. V podloţí rašeliniště se vyskytuje vrstva svahových sutí a hlín s  úlomky 

teplického křemenného porfyru a ţulového detritu a to výrazné proměnné 

mocnosti. 

Odkaliště Cínovec bylo v provozu od roku 1957. Nachází se cca 200 m od 

budovy bývalé úpravny severozápadním směrem. Slouţilo k ukládání kalů 

z gravitační úpravny cínowolframové rudy, které se do odkaliště dopravovaly 

hydraulickou cestou pomocí kalového potrubí a naplavovacích odboček.  

Základní hráz je budována ze zemních minerálů (hlušina z  odvalů místních 

dolů) a zvyšování se provádělo z  naplavovaných úpravárenských písků. Naplavený 

materiál na odkališti sedimentoval a odsazená voda odtékala sběrným kolektorem 

do přírodní akumulační nádrţe u úpravny.  

Z této odsazovací nádrţe byla voda odčerpána a znovu pouţívána k dopravě 

úpravárenských kalů. Jednalo se tedy o odkaliště s  uzavřeným oběhem vody.  

V roce 1990 byl definitivně ukončen jeho provoz. Kal byl naplaven na kótu 
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858 aţ 859 m n. m. Maximální výška systému obvodových hrází byla tedy 

přibliţně 18 m. 

V rámci technické rekultivace byly oba odběrné kolektory se svou nadzemní 

částí odstraněny v úrovni terénu a otevřené části kolektorů pak zasypány 

materiálem z odvalu jámy Cínovec II (frakce o zrnitosti 20 aţ 80 mm). Tato 

úprava byla provedena na přelomu let 1992 a 1993. Funkční zůstaly obvodové 

příkopy a drény, kterými je odváděna voda natékající do odkaliště z  okolního 

území. Skruţe šachtic obvodových drénů nad úrovní terénu byly odstraněny, 

spodní část šachtic byla zasypána hrubým štěrkem, aby byla zachována trvale 

dobrá funkčnost těchto drénů. Veškerá technologie (kalové potrubí, potrubní 

kanály a naplavovací odbočky, elektroinstalace) byla zlikvidována.  

V současné době jsou vody vtékající do bývalého odkaliště (především se 

jedná o sráţkové vody) zachycovány zasypanými kolektory a odváděny odpadním 

potrubím a propustkem pod silnicí do bývalé dosazovací nádrţe. Do stejného 

propustku jsou zaústěny téţ vody vytékající z  obvodových drénů, které podchycují 

podzemní vody a sráţkové vody natékající z  boku do tělesa odkaliště. Vytékající 

vody z odkaliště jsou stále v reţimu vod důlních. 

S ohledem na skutečnost, ţe při úpravě rudy nebyla pouţita flotační 

technologie (flotační technologie bylo pouţito ve velice krátkém období - pouze 

několik měsíců, kdy bylo tímto způsobem získáváno lithium), je velice 

pravděpodobné, ţe v naplaveném tělese odkaliště nevznikly chemické vazby mezi 

jednotlivými zrny, nebo jen minimální, coţ je velice významný fakt pro dobré 

odvodňování naplavených kalů a tedy příznivá skutečnost pro stabilitu 

naplaveného tělesa odkaliště. Ze stejného důvodu se téţ nedá předpokládat, ţe by 

se z uloţených sedimentů v budoucnu uvolňovaly neţádoucí látky, které by 

nepříznivě ovlivňovaly kvalitu a reţim vod.  

Při posuzování stability odkaliště pro potřeby zvyšování odkaliště aţ na kótu 

865 m n. m. byly naplavené materiály klasifikovány jako jemnozrnné písky o 

jednotném efektivním úhlu vnitřního tření () 27, efektivní soudrţnosti (c) 0,10 

MPa o objemové hmotnosti 1,5 t/m
3
 přirozeně vlhkých materiálů a 1,0 t/m

3
 

zvodnělých materiálů pod hladinou depresní křivky prosakující vody.  

Vody vytékající z bývalého odkaliště jsou pravidelně vzorkovány v  souladu 
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s platným vodoprávním rozhodnutím a následně analyzovány. Jejich kvalita je 

velice dobrá a splňuje limity pro ostatní povrchové toky dle Nařízení vlády č. 

61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění. 

Na odvalech a odkališti Cínovec byly deponovány odpady z  těţby a úpravy 

Sn-W rud z loţiska Cínovec a Cínovec-jih. Ţilné loţisko Cínovec bylo těţeno jiţ 

od roku 1378. Od roku 1959 do ukončení těţby v  roce 1978 bylo na loţisku 

Cínovec-Starý závod vytěţeno.kt rudniny s obsahem 0.222%Sn, 0.207% W a 

0.307% Li. Na loţisku Cínovec-jih bylo od r. 1980 do ukončení těţby v  roce 1990 

vytěţeno 451.3kt rudniny o kvalitě 0.183% Sn a 0.024% W. Dobývací prostor 

Cínovec byl zrušen v roce 1992. Pro loţisko Cínovec-jih je stanoveno Chráněné 

loţiskové území Cínovec, v němţ je evidováno 53371kt nebilančních zásob Sn-W-

Li rud. Důlní díla byla v souladu s platnými báňskými předpisy zlikvidována nebo 

zajištěna. Důl byl zlikvidován, podzemí zatopeno a povrch částečně rekultivován. 

Odkaliště s plochou 62400m
2
 a objemem uloţeného materiálu 783170m

3
 je 

částečně rekultivováno a svahy pokryty humusní vrstvou. Hlušinové odvaly 1 a 2 s 

celkovou plochou 48800m
2
 a objemem uloţeného materiálu 290000m

3
 jsou rovněţ 

částečně rekultivovány a zalesněny, přičemţ převaţuje vegetační kryt přírodním 

náletem dřevin a travin (DIAMO, s. p., 2006).[2] 

1.8 Výpočet zásob na odkališti Cínovec  

Na základě výsledků získaných při vrtném průzkumu odkaliště Cínovec je 

moţno provést orientační výpočet zásob,  uloţených na odkališti. Z dostupných 

údajů (DIAMO, s. p., 2006) a (Rudné doly Teplice, 1991) o mnoţství vytěţené 

rudy (1110 kt) a dosahovaných technologických ukazatelů úpravy těchto rud 

(hmotnostní výnos Sn-W koncentrátu cca 0.1%) je moţno stanovit přibliţné 

mnoţství materiálu uloţeného na odkališti na 1099 kt. Budeme -li uvaţovat 

průměrné obsahy sledovaných uţitkových kovů tak, jak jsou uvedeny v  tabulce 18, 

pak můţeme stanovit celkové zásoby těchto kovů na 2934 t Li, 2154 t Rb a 56 t 

Cs.[2] 
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2. Laboratorní zkoušky separace neţádoucích příměsí 

z materiálu na odkališti Cínovec 

2.1 Moţnosti úpravy 

Pro úpravu materiálu s vysokým obsahem Si (60-70%) na odkališti Cínovec 

se nabízejí tři moţné způsoby. Prvním z  nich je gravitační rozdružování, 

zaloţené na rozdílných hustotách jednotlivých sloţek zpracovávané suroviny.  

Vzhledem k poměrně velkým rozdílům hustot uţitkové sloţky (  křemen 2650 

kg.m
-3

) a hustot hlušinových podílů (těţká frakce) ve sledovaných odpadech 

(cinvaldit 2900-3200 kg.m
-3

, topaz 3500-3600 kg.m
-3

) se nabízí moţnost získání 

lehké křemité frakce některou z  metod gravitační separace a to zejména na 

splavech. 

Flotační metody zpracování silikátových minerálů představují další moţnost 

jejich získávaní. Silikáty obecně jsou však z  hlediska flotovatelnosti velmi 

rozmanité. Selektivní dělení jednotlivých silikátů je velmi obtíţné, protoţe 

všechny tyto minerály mají velmi podobné flotační schopnosti. Podmínky pro 

selektivitu flotace silikátů je moţno vytvořit aktivací nebo deaktivací 

rozdruţovaných minerálů v kyselém nebo zásaditém prostředí. Poměrně často je 

pouţívána tzv. obrácená flotace, především v  případě silikátů s vrstvenou 

strukturou, mezi něţ patří rovněţ cinvaldit.  

V případě cinvalditu se (na rozdíl od ostatních Li slíd) jako nejvhodnější 

metoda pro jeho získávání jeví proces Magnetického rozdružování na některém 

ze známých typů magnetických rozdruţovačů. Cinvaldit díky poměrně vysokému 

obsahu ţeleza (cca 12%) vykazuje významné magnetické vlastnosti, které 

umoţňují jeho převedení do magnetického produktu. [2] 

2.2 Laboratorní zkoušky 

2.2.1 Odběr vzorků z deponie 

Před samotným odebráním vzorků bylo nutné pečlivě zváţit z  jakých míst, 

z jaké hloubky a jaké mnoţství vzorku z  daných míst odebrat. Toto plánování 

vedlo k odebrání takové kvality vzorků, o kterých  se dá říci, ţe jsou plně 

reprezentativními pro celé úloţiště odpadů po těţbě Sn -W rud v oblasti Cínovce.  
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Prvním krokem bylo prozkoumání geologické mapy úloţiště a dále pak 

leteckého snímku, který se nachází na internetu. Z  leteckého snímku (úvodní 

snímek diplomové práce) si lze udělat velice dobrý přehled o velikosti, tvaru a 

stavu v jakém se deponie nachází v současnosti. Po zhlédnutí tohoto snímku je 

patrné, z jakých míst lze získat vzorky napříč celým úloţištěm, aniţ by bylo nutné 

provádět průzkumné výkopy a sloţitě zjišťovat zda je moţné se běţnými 

výkopovými prostředky vůbec dostat ke kvalitnímu vzorku odpadu z  těţby. Toto 

je dáno částečnou rekultivací deponie. Jak je patrno jiţ z  leteckého snímku, tak 

část povrchu je pokryta travinami různého druhu. V rámci rekultivace dané 

lokality, byla také provedena výsadba dřevin. Ve většině případů se jedná o 

smrky.  

Na základě výše zmíněných skutečností bylo vybráno 8 míst pro odebrání 

vzorků deponovaného materiálu.  

Jako pomůcky pro odebrání vzorku byl pouţit krumpáč, rýč a lopata. Vzorky 

byly odebrány do předem připravených plastových kyblíků s  víky. Jako dostačující 

mnoţství bylo určeno a tudíţ odebráno z kaţdého z 8mi míst, cca rovnoměrně 

pokrývajících plochu odkaliště, po 10ti kg materiálu. Hloubka, ze které se vzorky 

odebíralo, byla 1m. Tato hloubka je dostatečná k  zajištění toho, ţe bude odebrán 

takový vzorek, který nebude obsahovat při povrchu se nacházející různorodé 

materiály pocházející z rekultivačních prací, které nejsou původní a nepocházejí 

z těţby.  

 Povrch byl vlivem klimatických podmínek zhruba do hloubky 10cm lehce 

krustovitý. K rozrušení této vrstvy byl pouţit krumpáč. Nejprve byla odstraněna 

vrstva cca 30cm o průměru 1,2m. Průměr samotného výkopu byl zhruba 80cm. 

Bylo velice důleţité postupovat opatrně a systematicky, aby nedocházelo k  sesuvu 

boků výkopu a tudíţ následné kontaminaci povrchovými vrstvami, ve kterých se 

díky antropogenní činnosti nachází i velké mnoţství různorodých látek, které 

nemají s původním deponovaným materiálem nic společného. Vzorky byly 

následně odebrány z profilu výkopu. 

Po odebrání vzorků byl kaţdý výkop uveden do původního stavu.  
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2.2.2 Zrnitostní rozbor 

Experimentální část diplomové práce byla provedena v  laboratořích Institutu 

hornického inţenýrství a bezpečnosti na HGF při VŠB – TU Ostrava, za 

odborného dozoru doc. Ing. Jiřího Botuly, Ph.D., vedoucího odd. úpravy 

nerostných surovin. 

 Jako první úkon byl proveden zrnitostní rozbor sesypu z odebraných vzorků. 

Kvartace 

Kvartace je proces získávání reprezentativního vzorku sypké povahy (půda, 

chemikálie apod.). Provádí se tak, ţe vzorek je vysušen a poloţen na pracovní 

desku. Zde je mísen. Následně je úhlopříčkami rozdělen na čtyři části, pomyslné 

trojúhelníky. Vţdy protilehlé části jsou odstraněny a zbylé dvě části smíchání. 

Kvaratace se několikrát opakuje. Při odběru vzorků je nutno odebírat větší 

mnoţství, aby nedošlo kvartací o zmenšení vzorku pod únosnou míru. Po kvartaci 

následuje většinou drcení hrud a prosývání - poté analýza. Pouţití v praxi je 

například při kvartizování zeminy za účelem, pedologického či agrochemického 

rozboru. 

 

Obr. č. 2 Schéma kvartace 

Odebraných 80kg bylo podrobeno čtyřnásobné kvartaci, dle výše uvedeného 

postupu. Výsledným produktem bylo 5kg zhomogenizovaného reprezentativního 

vzorku písku. 

Zrnitostní sloţení hrubozrnnějších materiálů bylo stanoveno pomocí sítových 

rozborů. Obecně jsou hlavní zásady k této problematice podány v  ČSN 01 5030. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ahlop%C5%99%C3%AD%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrouda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agrochemie
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V této normě je uvedeno, ţe jednotlivé ustanovení mohou být v  příslušných 

normách (nebo jinou dohodou stran) dále rozvedena, popřípadě upravena podle 

povahy zkoušené látky nebo podle speciálních podmínek. Proto se částečně od 

sebe liší normy pro sítové rozbory, např. uhlí, rud nebo kameniva.  

Sítový rozbor se provádí ručně nebo mechanicky, při čemţ rozhodující 

metodou je rozbor prováděný ručně. Rozdíly v  ručním a mechanickém sítovém 

rozboru provedeném na jednotlivých sítech nemají být větší neţ ± 0,1% naváţky 

získané ručním proséváním. 

Rozbor byl proveden dvakrát, vţdy s novou naváţkou vzorku. Za výsledné 

hodnoty se povaţují hodnoty aritmetických průměrů těchto měření.  

Postup řazení sít byl zvolen od největšího rozměru oka k nejmenšímu. Pro 

síta o průměru oka 200mm je osévání ukončeno, je-li propad sítem za 1 minutu 

menší neţ 0,1% naváţky vzorku, pro čtvercová síta velikosti velikosti 500x500mm 

je-li propad sítem za 3 minuty menší neţ 0,1%  naváţky vzorku, u rozboru za 

mokra odtéká-li čirá voda. 

Součet hmotností všech tříd vyjádřený v  hmotnostních procentech se nelišila 

od původní naváţky povaţované za 100% více neţ 2% 

Ruční prosévání na sítech o průměru 200 mm se provádí při sklonu sít 10 -

20°, frekvenci 60 poklepů za minutu. Vţdy po 15 poklepech se uvede síto do 

vodorovné polohy, pootočí se jím o 90° a udeří se tvrdou podloţku.  

 Kontrolní síta 

 

Sítové rozbory se provádějí pomocí kontrolních sít. Pro tato platí ČSN ISO 

2395, v níţ je kontrolní síto definováno jako přesné, výrobcem ověřené síto, 

tvarem, rozměry a provedením odpovídající normě, jehoţ jmenovitou délkou 

strany oka drátěné tkaniny nebo otvoru děrovaného plechu se vyjadřuje velikost 

zrna osévaného materiálu.  

Kontrolní síta bývají řazena do řad. Základem těchto řad je základní síto a 

modul (koeficient) sítové stupnice, který nám určuje poměr velikosti ok dvou 

sousedních sít. 

Pro vlastní praktické technologické účely nemá řazení sít do řad zvláštní 

důleţitost, poněvadţ si z nich vybíráme pouze ta, která potřebujeme pro kontrolu 



Bc. Michal Neuţil: Vyuţití odpadu po úpravě Sn-W rud ve sklářském průmyslu 

 

2009                                                                                                                         

 

20 

technologického procesu úpravy.[3] 

 Vyhodnocování výsledků třídících rozborů - křivky zrnitosti 

 

Hodnoty získané sítovými si nejčastěji vynášíme graficky ve formě křivek 

zrnitosti. 

Nejpouţívanější formou jsou křivky zrnitosti vyjadřující závislost velikosti 

zrna (osa X) na výnosu tříd nebo jejich součtu (osa Y). Výnos tříd se udává 

v hmotnostních procentech původního vzorku.  

 

 Velikost zrna Vzorek č.1     

  g Hm.% Obsah Li (%) Podsítné(%) Nadsítné(%) 

0 - 0,063 5,97 6,04 0,182 6,04 100 

0,063 - 0,1 9,84 9,95 0,245 15,99 93,96 

0,1 - 0,355 60,41 61,06 0,284 77,05 84,01 

0,355 - 0,63 16,25 16,43 0,302 93,48 22,95 

0,63 - 1,0 6,24 6,32 0,346 99,8 6,52 

1 0,2 0,2 0,246 100 0,2 

∑ 0 - max 98,91 100 0,263     

Velikost zrna Vzorek č.2     

  g Hm.% Obsah Li (%) Podsítné(%) Nadsítné(%) 

0 - 0,063 6,56 6,66 0,207 6,66 100 

0,063 - 0,1 9,77 9,92 0,29 16,58 93,34 

0,1 - 0,355 59,01 59,94 0,306 76,52 83,42 

0,355 - 0,63 17,05 17,78 0,329 94,3 23,48 

0,63 - 1,0 5,47 5,56 0,269 99,86 5,7 

1 0,14 0,14 0,246 100 0,14 

∑ 0 - max 98,45 100 0,266     

Tabulka č. 1 : Zrnitostní analýza reprezentativního vzorku z Cínovce 
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Graf č. 1 : Křivka závislosti výnosů a  zrnitosti vz.č.1 

 

Graf č. 2 : Křivka závislosti výnosů a  zrnitosti vz.č2 
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2.2.3 Frakční magnetická separace 

Frakční magnetická separace je zaloţena  na rozdílných magnetických 

vlastnostech mezi sloţkou uţitkovou a odpadní.  

 Jsou to:  Magnetická permeabilita      (mí) 

              Magnetická susceptibilita    (kappa) 

                            - 1 =  

Na rozdíl od hustot dovedeme v současnosti selektivně uměle měnit 

magnetickou vodivost u některých nerostů.  

 Tyto procesy jsou velmi nákladné a představují kombinaci tepelného 

zpracování ner. suroviny a vlastní magnetické úpravy.  

 Při magnetickém rozdruţování na materiál působí magnetické a mechanické 

síly obr. 2 

Látky dělíme podle magnetických vlastností na:  

 1. Diamagnetické:   permeabilita    < 1  susceptibilita   < 0 

 2. Paramagnetické:                         > 1                                 > 0 

 3. Feromagnetické:                          >>1                               >>0 

 Látky diamagnetické - nesprávně jako nemagnetické, v homogenním 

magnetickém poli se orientují svým delším rozměrem kolmo na směr siločar. 

Natáčí se tedy proti směru magnetického pole.  

V nehomogenním poli působí na diamagnetické částice posuvná síla tím 

směrem, kde je intenzita niţší. Diamagnetismus se výrazněji projevuje aţ při 

vysoké magnetické indukci nad 1,5 T. Např. Cu, Bi, Sn.  

Látky paramagnetické - v homogenním poli se částice orientují delším 

rozměrem ve směru magnetických siločar.  

V nehomogenním poli jsou přitahovány k pólu, kde je silnější magnetické 

pole. Jsou to látky vhodné pro magnetické rozdruţování, pokud jsou ve směsi s 

látkou diamagnetickou. Např. FeCO3 (slabě paramagnetický nerost)  SiO2 

(diamagnetická hlušina)W, Zr. Suroviny vhodné pro magnetické rozdruţování v 

silném poli. 
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 Látky feromagnetické - vyznačují se vysokou permeabilitou a 

susceptibilitou. 

  >> 1           nad 1000   >> 0           nad 1000 

 

 Chování feromagnetických látek v magnetickém poli je podobné jako u 

paramagnetických. Zatímco látky paramagnetické projevují své magnetické 

vlastnosti aţ při vysokých intenzitách magnetických polí nad 800 kA.m
-1

. 

Feromagnetické při nízkých intenzitách   1000 A.m
-1

.  Feromagnetismus se 

projevuje u Fe, Ni, Co, Gd. 

 Magnetické vlastnosti nerostů 

 Silně magnetické nerosty 

  (specifická susceptibilita) (m3.kg
-1

) 

  > 35 .10
-6

 m
3
.kg

-1
 

 Dají se rozdruţovat na rozdruţovačích s poměrně slabým mag. polem do 

intenzity  1,2 .10
5
 A.m

-1
.  

Patří mezi ně - magnetit, pyrhotin, maghemit Fe2O3, franklinit,  kubanit 

(Cu4S.Fe4S3). 

 Středně magnetické nerosty 

  = 7,5 - 35.10
-6

 m
3
.kg

-1
 

 magnetické pole intenzity 2,4 – 4,8.10
5
 A.m

-1
 

 Ilmenit (FeTiO3), Wolframit (FeMn)WO4,  Martit (ZnFe)S, Tantalit Ta2O5 

  Slabě magnetické nerosty 

  = 0,2 – 7,5.10
-6

 m
3
.kg-1 

 vysokointenzitní mag.rozdruţovače 4,8 - 20. 10
5
 A.m

-1
 

 Siderit, Biotit, Hematit Fe2O3, Muskovit, Amfibolit, Granáty, Pyroxeny 

  Proměnlivé magnetické vlastnosti 

 Monazit, Chromit, Tmavý sfalerit, Malachit, Chalkopyrit.  

  Nemagnetické nerosty 

  < 0,2. 10
-6

 m
3
.kg

-1
 

 hlušiny                           cenné složky 

 Křemen                           Galenit  

 Kalcit                              Molybdenit  



Bc. Michal Neuţil: Vyuţití odpadu po úpravě Sn-W rud ve sklářském průmyslu 

 

2009                                                                                                                         

 

24 

 Fluorit                             Pyrit  

 Baryt                               Kassiterit  [4] 

Tato část experimentu byla provedena na vzorku zrnitosti 0,5mm a na 

Indukčním válečkovém rozdruţovači UVR  (viz obr. 3).  

 

Obr. č. 3: Frakční magnetická separace 

 

Celkem bylo provedeno 10 dílčích separací při různém nastavení intenzity 

indukčního válečkového separátoru:   

 0,5T   

 0,6T   

 0,7T   

 0,82T   

 

Jednotlivé vzorky byly označeny MP1 – MP10.  

Výsledky jednotlivých experimentů jsou uvedeny v  tabulce č. 1.  

Vzorky MP5, MP7 a MP10 z frakční magnetické separace a vzorek O1 

z flotace byly podrobeny analýze v centru nanotechnologií při VŠB TU Ostrava na 

zjištění obsahu Li metodou ICP – AES a obsahu Na, K, Mg, Ca, Fe, Si, Ti a Al 

metodou XRFS [příloha č. 1]. 
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Intenzita Vzorek m Obsah kovu (%) Obsah kovu (%) 

[T]   [g] Li Fe 

  0,063-0,5 228,05 0,221 1,641 

-0,5 MP1 3,58 0,933 6,528 

0,5 - 0,6 MP2 5,38 1,11 6,96 

0,6 - 0,7 MP3 4,03 0,872 5,991 

0,7 - 0,82 MP4 3,4 0,676 4,405 

>0,82 MP5 56,02 0,045 0,606 

-0,6 MP6 7,86 1,141 6,995 

>0,6 MP7 51,11 0,104 0,693 

-0,82 MP8 zákl.koncentrát 15,39 0,997 6,187 

-0,82 MP9 koncentrát kontrolní separace 2,61 0,703 4,591 

>0,82 MP10 odpad kontrolní separace 81,68 0,048 0,824 

Tabulka č. 2: Kovnatost vzorků z frakční magnetické separace 

 

 

Graf č. 3 : Výnosy Li a Fe při daných intenzitách 

2.2.4 Flotace 

je fyzikálně chemický způsob rozdruţování pro velmi jemné částice. V 

současné době je to nejrozšířenější způsob rozdruţování většiny rud neţelezných a 
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drahých kovů, ale i nekovových surovin např. baryt, fluorit. 

 V současné době, kdy ve většině průmyslových zemí jsou omezeny  zdroje 

prvotních surovin je flotace vyuţívána i jako jedna z metod  pro získávání 

uţitkových sloţek z druhotných surovin.  

 Flotace je zaloţena na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech 

povrchu minerálů, které jsou podmíněny měrnou povrchovou energií. Povrchová 

energie je úměrná velikosti měrného povrchu částic. Čím menší jsou zrna 

suroviny, tím je větší měrný povrch. Velikost flotovaných částic se pohybuje do 

0,6 mm. Některé suroviny velmi nesmáčivé čili přirozeně hydrofóbní jsou např. 

síra nebo grafit flotují i při zrnech 2 mm. Větší zrna přecházejí do pěnového 

produktu pouze při pěnové separaci, která je technologickou odnoţí flotace.  

Flotace jako proces oddělování minerálů je zaloţena na rozdílných 

schopnostech minerálních zrn přichytit se a ustálit na povrchu fázového rozhraní. 

 Zjednodušeně je to vidět na násl. schématu, obr. 4, kde je znázorněna poloha 

minerálních zrn ve vztahu k fázovému rozhraní dvou fází (plynné a kapalné).  

 

      I        II       III       IV                           

                                              Plyn 

                                              Fázové rozhraní 

                                              Kapalina 

 

Obr. č. 4: Poloha minerálních zrn vzhledem k fázovému rozhraní 

 

2.2.5 Typy flotace vyuţívané v praxi 

 Rozdělujeme je podle toho, na jakém fázovém rozhraní probíhají.  

 I. Fázové rozhraní kapalina – plyn (voda – vzduch) 

 Pěnová flotace 

 

je nejrozšířenější typ flotace 99 % rozdruţovacích způsobů.  Spočívá v tom, 

ţe ve flotovaném rmutu se vytváří pomocí reagencií pěna, do níţ přechází 

flotovaná sloţka, zpravidla uţitkový nerost.  Minerální hydrofóbní zrna, na 

kterých se zachycují bublinky vzduchu, tvoří poměrně stálou vrstvu 
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mineralizované pěny, která se vytváří pomocí provzdušnění a flotačních činidel 

tzv. pěničů a sběračů. 

 Při obyčejné pěnové flotaci je do flotátoru přiváděn vzduch a to buď pod 

tlakem, nebo samonasávacím rotorem flotátoru. Plní zde úlohu plynné fáze př i 

tvorbě mineralizované pěny. 

II. Fázové rozhraní kapalina - kapalina. 

III. Fázové rozhraní pevná látka - kapalina 

IV. Fázové rozhraní pevná látka - plyn 

2.2.6 Smáčitelnost nerostů     

 Nerosty rozdělujeme na přirozeně hydrofilní (smáčitelné) a přirozeně 

hydrofóbní (nesmáčitelné). 

 Nerosty přirozeně hydrofilní mají úhel smáčení (theta) 0
o
 (10

o
) do 50

o
 

(60o) převáţně jsou to hlušinové nerosty - křemen, baryt. 

 Nerosty přirozeně hydrofóbní mají úhel  50
o
 (60

o
) – 100

o
 (120

o
) převáţně 

sulfidové nerosty, galenit, sfalerit, pyrit, chalkopyrit, a grafit, síra, černé uhlí atd.  

 Úhel smáčení se měří laboratorně na optické lavici tzv.  Rebinderovým 

přístrojem. V kyvetce je umístěn nerost, na který je nanášena kapilárou kapka 

vody nebo vzduchová bublina.  

2.2.7 Flotační reagencie 

 jsou to různá chemická činidla, která zabezpečují selektivitu a výtěţnost při 

flotačním rozdruţování nerostných surovin.  

 Rozdělujeme je podle působení na:  

Sběrné přísady - sběrače 

Zpěňovací přísady - pěniče 

Regulující přísady 

 potlačující - depresory 

 aktivující - aktivátory 

 modifikující - regulace pH 

 deaktivátory. 
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 Sběrné přísady  

 

Sorbují se selektivně na rozhraní fází pevná-kapalná.  

Kationaktivní sběrné přísady 

 

Kationaktivní sběrné přísady jsou odvozené od aminu nebo hydroxidu 

amonného - účinná sloţka je kation. 

 Kationaktivní amonné soli tvoří mazlavé pasty slabého nepříjemného 

zápachu a jsou těţko rozpustné ve studené vodě. Při rozpouštění v horké vodě se 

pak po vychladnutí vysráţejí z roztoku.  

 Dávku je nutno určit pro kaţdou sloţku. Mají dobré zpěňovací vlastnosti. 

Pouţívají se pro flotaci křemene a křemičitanů. Při flotaci Fe -rud je vyuţívána tzv. 

obrácená flotace, kdy se do pěnového produktu dostane křemen (hlušina) a Fe 

zůstane v komorovém produktu coţ je výhodnější pro magnetickou úpravu.  

  Zpěňovací přísady 

 

 Zpěňovací přísady jsou to heteropolární látky, které se sorbují na rozhraní 

plyn-kapalina a vytvářejí únosnou a stabilní mineralizovanou pěnu.  Kromě toho 

zabraňují ve rmutu spojování malých bublin ve velké.  

Polární část by neměla mít sběrné vlastnosti. Nepolární uhlíkový řetězec 

hydrofóbní vlastnosti 

 Pěniče jsou povrchově aktivní látky, které sniţují povrchové napětí na 

rozhraní voda - vzduch. Nepolární konec ve vzduchu, polární ve vodě.  

 Regulující přísady 

 

 Regulující přísady se pouţívají pro regulaci vzájemného působení mezi 

povrchem nerostu se sběrnou přísadou. Pouţitím regulátorů se zvyšuje 

selektivnost a účinnost flotace. 

 Aktivátory 

 

Aktivátory jsou zpravidla elektrolyty dobře rozpustné ve vodě.  

 a) Aktivátory očišťují povrch nerostu odstraněním nebo rozpuštěním 

hydrofilních povlaků na nerostech.  
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 Pokud jsou povlaky tvořeny uhličitany nebo křemičitany musí se aktivace 

provádět mechanicky otírkou. 

 b) Aktivace sníţením rozpustnosti povrchu nerostu  

 c) CuSO4 .5H2O pouţívá se jako aktivátor pro špatně flotující  sfalerit nebo 

pyrit a také v případě předchozího potlačení  flotovatelnosti těchto nerostů.  

  Depresory 

 

Depresory jsou přísady, jimiţ dočasně nebo trvale potlačujeme  flotovate lnost 

určitého nerostu nebo skupiny nerostů. Jsou to rovněţ anorganické elektrolyty. 

 a) skupiny alkalických kyanidů (NaCN, KCN)  

 b) skupina Na2S a ostatních thio sloučenin, 

 c) depresory pro potlačení hlušin a ox idických nerostů 

 Modifikující přísady 

 

Modifikující přísady regulují pH rmutu a to v oblasti kyselé - kyseliny a 

zásadité -  zásady (alkálie). 

 Nevýhodou silnějších činidel je, ţe korodují zařízení, proto dávkujeme 

menší koncentrace ve větších dávkách.  

 Typy flotátorů         

     Ve flotátorech se intenzivně promíchává rmut. Promícháním se dociluje:  

 - udrţování pevných částic ve vznosu,  

 - nárazem částic na vzduchové bubliny dochází k jejich přilnutí a ke vzniku 

mineralizované pěny. 

 Flotátory rozdělujeme na:  

 Pneumatické 

 Měsidlové 

 Kombinované 

2.2.8 Flotace silikátů 

Silikáty jsou z hlediska flotovatelnosti velmi rozmanité. V současnosti se 

nejčastěji vyuţívá flotace při úpravě ţivců a surovin obsahujících beryl a 

spodumen. Mastek a kaolinit mají velmi dobré flotační vlastnosti. Flotační 

technologie je pouţitelná při úpravě písků pro sklářské účely a jiných keramických 
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surovin. 

Úkolem flotace je odstranění neţádoucích oxidů ţeleza a jiných příměsí. 

Flotují se také minerály obsahující lithium a to přímou i obrácenou flotací. Při 

obrácené-nepřímé flotaci přechází do pěnového produktu znečišťující sloţka 

(odpad) a v komorovém produktu se koncentruje uţitková sloţka. Postup nepřímé 

flotace je výhodný tehdy, kdyţ znečišťující sloţka suroviny má lepší 

flotovatelnost neţ uţitková sloţka. Nepřímou flotaci je moţno vyuţít k  oddělení 

znečišťujících minerálů ţeleza ze sklářských písků. 

Selektivní dělení jednotlivých silikátů je obtíţné, protoţe silikáty mají velmi 

podobné flotační schopnosti. Flotační rozdruţování silikátů vyţaduje selektivní 

aktivaci nebo potlačení rozdruţovaných minerálů.[5] 

K této části experimentu byl pouţit flotátor Metso D12 Laboratory flotation 

machine. Jedná se flotátor se závěsným typem mechanismu.  

  

 

Obr. č. 5: Flotátor Metso D12 

 

Pro tyto účely byla zvolena tzv. obrácená flotace. Flotace byla provedena na 

vzorku o zrnitosti 0,063 – 0,5mm. Tento vzorek je výstupem z ručního a 
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mechanického sítového rozboru uvedeného v  předchozí kapitole. Zahuštění 

flotačního rmutu bylo 100g/L. Na základě dlouhodobého výzkumu moţnosti 

vyuţití flotace při úpravě odpadu na odkališti Cínovec, který je prováděn 

v laboratoři VŠB- HGF, byly doporučeny následující reagence: jako depresor SiO2 

byl pouţit fluorid sodný a to v poměru 2000 g/t, jako pěnič byl pouţit aroma olej 

v poměru 1140 g/t, jako sběrač lithných slíd byl pouţit Aeromine 3030C, (amin 

kation aktivní sběrač) v poměru 1760 g/t. Pro flotaci cinvalditu je nutné kyselé 

prostředí kolem pH 2. Toto bylo docíleno nadávkováním H2SO4.  

Pouţito bylo 1,5kg odpadu odebraného z  odkaliště Cínovec. Toto mnoţství 

bylo přesně odváţeno na digitální laboratorní váze.  

 Ve vybavení pouţitého flotátoru jsou 5 litrové nádoby k  promíchávání a 

zahušťování rmutu. Eperiment byl tedy rozdělen na tři části po 500g. Nejprve se 

nádoba naplnila zhruba do poloviny svého objemu. Po té bylo do vody 

nadávkováno odpovídající mnoţství výše uvedených reagencí. Reagence se 

z bezpečnostních důvodů vţdy dávkují do vody. V  ţádném případě obráceně. 

Mohlo by dojít k prudké reakci vody s danými reagencemi a k následnému úrazu. 

 Po nadávkování příslušných reagencí bylo zapnuto mísidlo (lopatkový rotor) 

a do nádoby s vodou a reagencemi bylo pomalu přisypáno odpovídající mnoţství 

vsázky (500g). Od momentu nasypání vsázky do nádobky s vodou bylo odpočítáno 

5 minut. Tato část flotace se nazývá agitace, která je důleţitá pro důkladné 

promíchání flotačního rmutu a k proběhnutí příslušných chemických reakcí.  
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Obr. č. 6:  Agitace 

 

 Po uplynutí 5 minut byla nádoba doplněna vodou po výše přepadové hrany 

nádoby. Otevřením ventilu pro přívod vzduchu do prostoru lopatkového rotoru, 

došlo k intenzivnímu provzdušňování rmutu. V tomto momentě byla započata 

samotná flotace. Na základě nesčetného mnoţství provedených experimentů při 

výzkumu moţnosti vyuţití flotace pro úpravu odpadu z  odkaliště Cínovec, byla 

stanovená optimální doba flotace cinvalditu 10 minut. V okamţiku započetí 

intenzivního provzdušňování, se na hladině začala vytvářet flotační pěna 

s obsahem lithných slíd. Tato pěna byla ručně stěrkou z  hladiny opatrně snímána 

do předem připravených nádob. Jak bylo zmíněno výše, tak se jedná o obrácenou 

flotaci, tudíţ flotační pěna s obsahem lithných slíd je odpadem flotace a kleslá 

část s vysokým obsahem SiO2 je pro nás koncentrátem. Po uplynutí 10 minut, kdy 

jiţ nedocházelo k flotaci ţádných sloţek rmutu, byla flotace ukončena. Byl 

uzavřen přívod vzduchu do prostoru lopatkového rotoru a následně byl zastaven i 

tento. Vyflotovaný odpad byl přelit na filtrační papír, uloţený do porcelánové 

Bűchnerovy nálevky, vzduchotěsně usazenou na skleněnou odsávací lahev . Na 

skleněnou olivku odsávací lahve a na ní navlečenou gumovou hadičku,  byly 

odsávací lahve napojeny na centrální vývěvu. Stejně bylo postupováno  i s kleslým 
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koncentrátem. Během této části došlo k odstranění převáţné většiny vody 

z koncentrátu a odpadu.  Díky tomu pak bylo následné sušení urychleno. Vzorky 

koncentrátu a odpadu byly společně s filtračním papírem uloţeny na hodinové sklo 

a následně vloţeny do sušičky. Sušení probíhalo v sušičce Binder za konstantní 

teploty 105°C do doby dosaţení konstantní váhy sušeného vzorku .  

 

 

Obr. č. 7: Stírání flotační pěny 

 

Po důkladném vysušení byl kaţdý vzorek zváţen na digitální  analytické 

laboratorní váze Kern 572. Odpad a koncentrát byl následně podroben chemické 

analýze na zjištění obsahu Li a Fe.   
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Vzorek Obsah kovu (%) Obsah kovu (%) 

  Li Fe 

0,063-0,5 0,221 1,641 

Koncentrát 1 0,034 0,595 

Koncentrát 2 0,033 0,622 

Koncentrát 3 0,04 0,602 

Odpad 1 0,886 5,395 

Odpad 2 0,785 5,224 

Odpad 3 0,821 5,53 

Tabulka č. 3 : Výnosy odpadu a koncentrátu z flotace 

 

 

Graf č. 4 : Výnosy Li a Fe v odpadu 
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Graf č. 5: Vvýnosy Li a Fe v koncentrátu 

2.2.9 Laboratorní analýza v R&D centru v Jumet  

 Po chemické analýze byl koncentrát odeslán do R&D Centra v  Jumet 

v Belgii. Jedná se o výzkumný ústav společnosti, která je největším výrobcem 

plochého skla a jeho aplikací na světě. Tento ústav je vybaven nejmodernějším 

zařízením pro výzkum základních surovin pro výrobu skla, simulace výroby skla 

jako takové aţ po vývoj různých moţností vyuţití skla a jeho aplikací. Jedná se o 

jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu v  Evropě a pravděpodobně i na 

světě. 

 Zde byla provedena analýza odborníky na sloţení sklářského kmene, 

z pohledu moţnosti vyuţití daného vzorku jako náhrada křemičitého písku, který 

je základní surovinou sklářského kmene a tudíţ základní vstupní surovina pro 

výrobu skla.   

Do R&D byly poslány dva vzorky. Prvním byl reprezentativní vzorek písku 

nakopaného na odvalu na Cínovci. Tudíţ se jedná o základní vzorek, který nebyl 

ţádným způsobem laboratorně upravován. Druhým vzorkem poslaným do R&D je 

upravený koncentrát získaný z  flotace.  
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Analýzy provedené v R&D: 

 

 Sloţení a obsah nečistot 

 Distribuce velikost částic 

 Testovací tavby, vliv sloţení suroviny na barvu a redox skla 

Chemické sloţení 

Tabulka č. 4 : Složení písku (z hlediska obsahu nečistot) používaného pro sklářské účely obsahující Al/Fe 

 

Sloţení SiO2 SO3 MgO Na2O Al2O3 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

% 81,3 <0,01 <0,03 0,33 10,3 3,40 0,43 0,008 2,05 

Sloţení F- MnO Rb2O SnO2 ZnO WO3 PbO Ga2O3 ZrO2 

% 1,76 0,18 0,17 0,05 0,04 0,011 0,010 0,004 0,002 

Tabulka č. 5 : Složení písku po těžbě 

 

Z analýzy provedené pomocí XRD metody v  R&D Jumet je zřejmé, ţe 

analyzovaný písek obsahuje velké mnoţství fluoridů. Pokud by tato surovina měla 

být pouţita jako zdroj písku, muselo by se jejich % mnoţství sníţit na úroveň 

splňující stanovené limity. 

Jinak by docházelo k velké korozi ţáruvzdorné vyzdívky a zároveň by se 

muselo čelit ekologickým problémům spojenými s  emisemi. 

Pokud by byly F-ionty odstraněny dalo by se o pouţití této suroviny uvaţovat 

ze dvou úhlů pohledu.  

Jako zdroj písku, který by byl pouţit jako náhrada max. 20% standardního 

skl. písku. V tomto případě by se jednalo o výrobu plochého skla. Max 20% kvůli 

vysokému obsahu Al2O3 na úkor SiO2 a zvýšenému obsahu Fe2O3, který ovlivňuje 

zbarvení výsledného produktu. 

 

V úvahu rovněţ připadá pouţití této suroviny jako náhrada max. 60% 

standardního skl. písku. Zde by mohl být písek pouţit pro obalovou sklovinu, kde 

Sloţení F- R2O Al2O3 TiO2 Fe2O3 

% <0,004 2 5 0,5 1 
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zvýšený obsah Fe2O3 nehraje takovou roli.  

Surovina by mohla být pouţita jako zdroj ţivce do sklářského kmene. 

Vzhledem ke zvýšenému obsahu Al2O3 a nízkému obsahu SiO2.  

 

Sloţení F- Cl Fe2O3 

% 0,01 0.04 <0.1 

    

Tabulka č. 6: Limity % složení nečistot živce  

 

Distribuce Velikosti Castic (Granulometrie) 

 Granulometrie sklářského písku má zásadní vliv na průběh tavení. Příliš 

hrubá zrna se rozpouští dlouho, a tak se přímo zvyšují náklady na vyrobenou tunu 

skla. Příliš jemná zrna se nedoporučují z  hlediska nebezpečí flotace a tvoření 

shluků, které se obtíţně taví.  

Při měření granulometrie laserem musela být odstraněna hrubší frakce neţ 

2mm u nepřečištěného písku:  

>2 

15g/976g suroviny =1,54% 
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Graf č.6: Kumulativní křivky znečištěného písku a vzorků A, B, C 
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Po přečištění je patrný posun kumulativní křivky směrem doleva => podíl  

hrubší frakce je sníţen. Vzorky A, B, C, jsou jednotlivé vzorky koncentrátu 

z flotace vstupní suroviny.  

 

Surovina Č. materiálu 
m [g] 

Č.vz09C24P4 

m [g] 
Č.vz.09C24P5 

m[g] 
Č.vz.09C24P7 

m[g] 
Č.vz.09C24P8 

Písek VR3845 88,95 71,16 53,37 35,58 

Soda VR3848 28,10 28,10 28,10 28,10 

Dolomit VR3849 20,54 20,54 20,54 20,54 

Vápenec VR3851 4,95 4,95 4,95 4,95 

Struzka VR3847 6,24 6,24 6,24 6,24 

Sulfate VR3846 1,230 1,230 1,230 1,230 

Písek 
(Cínovec) VR4327 0,00 17,79 35,58 53,37 

Tabulka č. 6: Navážky kmene pro testovací tavby 

 

Testovací tavby a vliv sloţení suroviny na barvu a redox skla 

Experimentální plán je zřejmý z tabulky č. 4. Standardně pouţívaný písek byl 

postupně nahrazován zkoumaným pískem. Postupně bylo nahrazeno 20, 40, 60% 

původního písku, pískem zkoumaným, který nebyl podrobený řádné úpravě. 

 

Oxid % Č.vz09C24P4 Č.vz.09C24P5 Č.vz.09C24P7 Č.vz.09C24P8 

SiO2 72,17 69,77 67,37 64,95 

Al2O3 0,674 2,107 3,55 5,00 

CaO 9,41 9,49 9,58 9,66 

Mg0 3,83 3,85 3,86 3,88 

Na2O 13,48 13,56 13,64 13,72 

K2O 0,058 0,532 1,01 1,49 

Fe2O3 0,065 0,352 0,64 0,93 

TiO2 0,043 0,041 0,04 0,04 

MnO 0,0185 0,0441 0,07 0,10 

Tabulka č. 7: Vypočítané složení skla tavených vzorků 
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Obr. č. 8: Směr zvyšování podílu testovaného písku 

 

Reagování vlastností výsledných vzorků skla na postupné nahrazování 

standardního písku znečištěným je patrné na obr. 1. , kde vlevo je vzorek bez 

suroviny z odkaliště Cínovec a dále pak směrem doprava 20, 40 a  60% obsahu 

suroviny z odkaliště Cínovec. Jedná se o důkaz vysoké přítomnosti Fe iontů, které 

jsou zodpovědné za tento druh zabarvení. Byla změřena tzv. propustnost světla, na 

kterou má zabarvení přímý vliv (tabulka 7).  

 

Vzorek  Č.vz09C24P4 Č.vz.09C24P5 Č.vz.09C24P7 Č.vz.09C24P8 

Tv (%) (IST5C) 98,3 90,6 81,0 69,8 

Tabulka č.9: Naměřené hodnoty propustnosti světla 

 

Vzorky koncentrátu po úpravě flotací se na první pohled vyznačovali menším  

obsahem Fe, tzn. nejednalo se tedy o krystal, protoţe zabarvení bylo opravdu do 

zelena (viz obr.č.8 ), nicméně ve srovnání s tavbami, kdy byl pouţit nepřečištěný 

písek nebylo toto zabarveni tak intenzivní.  

Tavby s přečištěným pískem byly provedeny tím způsobem, ţe veškerý 

standardně pouţívaný písek byl nahrazen koncentrátem z  flotace odpadu 

z odkaliště Cínovec, tedy 100% náhrada (obr.9). Výsledky z tavby viz příloha č. 2.  
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Obr. č. 9 : Vzorky skla z tavby koncentrátu z flotace 

3. Vyhodnocení dosaţených výsledků a návrh vhodné 

technologie 

Z výsledků uvedených v předcházejících kapitolách je jasné, ţe v  případě 

flotačního, tak i magnetického rozdruţování bylo dosaţeno velmi podobných 

výsledků. Obsah Fe2O3 byl z původních 2,05% sníţen na průměrných 0,43%, 

obsah Al2O3 byl z původních 10,3% sníţen na 6,9%, obsah F
-
 byl z původních 

1,76% sníţen na 0,95%. Tyto obsahy jsou ale stále nadlimitní u Al2O3 a u F
- 

(maximální hodnota obsahu Al2O3 je 5% a u F
-
 je to <0,004%), tudíţ pro další 

sníţení by bylo nutné do procesu úpravy zařadit přečistnou magnetickou separaci. 

Z hlediska účinnosti technologického procesu i z  hlediska dosahované kvality 

koncentrátu SiO2. Vzhledem k technologickým, ekonomickým a ekologickým 

nárokům na flotační rozdruţování, je zřejmé, ţe provozně i ekonomicky 

jednodušší je případná realizace suchého magnetického rozdruţování. Z tohoto 

důvodu byl tento technologický postup zpracování odpadů, deponovaných na 

odkališti Cínovec, navrţen jako nejvhodnější (viz obr.č. 10)  Toto schéma zahrnuje 

těţbu deponovaného materiálu běţně pouţívanými druhy nakladačů, jako jsou 
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např. kolové nebo pásové nakladače. Dále je pak zahrnuta doprava vytěţeného 

materiálu do úpravny k suchému magnetickému rozdruţování v kombinaci 

s mechanickým tříděním na sítových třídičích.  

V úvahu připadá i mokré vysokointenzitní rozdruţování. Výhodou je vyšší 

dosahovaný výkon. Bohuţel komplikací je sloţité nakládání s  odpadními vodami, 

coţ je v případě úloţiště Cínovec, limitní a tudíţ momentálně zásadní důvod, proč 

tohoto druhu rozdruţování nelze vyuţít.  

Pro suché magnetické rozdruţování nízko aţ středně magnetických surovin (a 

tedy i materiálu s obsahem cinvalditu) se jako nejvhodnější jeví vysokointenzitní 

magnetické rozdruţovače bubnové nebo prstencové. Tyto rozdruţovače mají 

magnetický systém vytvořen z  permanentních magnetů na bázi kovů vzácných 

zemin ( Sm-Co a Nd-Fe-B), u nichţ je v současnosti dosahováno nejvyšších 

hodnot energetického součinu (BH)max (140-265kJ.m-3 a koercivity Hc(640-

870kA/m), která 5-10krát převyšuje tyto hodnoty u magnetů na bázi ALNICO a 

feritů. V průmyslových typech je dosahováno hodnot magnetické indukce aţ 0,9T, 

coţ je plně vyhovující.  
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Obr. č. 10 : Blokové schéma úpravy materiálu z odkaliště Cínovec 

 

4. Závěr - posouzení aplikovatelnosti produktu ve 

sklářském průmyslu 

Z dostupných údajů (DIAMO, s. p., 2006) a (Rudné doly Teplice, 1991) o 

mnoţství vytěţené rudy (1110 kt) a dosahovaných technologických ukazatelů 

úpravy těchto rud (hmotnostní výnos Sn-W koncentrátu cca 0.1%) je moţno 

stanovit přibliţné mnoţství materiálu uloţeného na odkališti na 1099 kt. 

Vzhledem k celosvětově se zvyšující poptávce po surovinových zdrojích, jejichţ 

zásoby především v části západní a střední Evropy jsou omezené respektive 

netěţené kvůli negativním dopadům na ţivotní prostředí, můţe být deponovaný 

materiál na odkališti Cínovec jedním z  významných surovinových zdrojů v  ČR.  
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V souladu se zadáním diplomové práce byla v  průběhu řešení provedena řada 

prací a experimentů, jejichţ cílem bylo:  

 charakterizovat materiál deponovaný na odkališti Cínovec  

 experimentální ověření vhodných metod úpravy suroviny vedoucí ke 

sníţení obsahu nečistot 

 posouzení moţnosti pouţití jako alternativní náhrada sklářských p ísků 

Z výsledků experimentální části, jeţ se skládala z  Flotace a z magnetické 

separace plyne, ţe podíly nečistot obsaţených v  písku se sice podařilo významným 

způsobem sníţit, ale ne pod hranici maximálních povolených obsahů daných 

nečistot. Písek je základní surovina dodávající SiO2. Z provedených analýz a 

zjištěných výsledků vyplývá, ţe tento zdroj písku nemůţe být pouţit jako surovina 

pro výrobu plochého či jiného skla. Důvodem je velký obsah fluoridů, které 

způsobují korozi ţáruvzdorného materiálu konstrukce, zejména klenby a tak 

rapidně sniţují ţivotnost tavicího agregátu. Z  ekologického hlediska je zvýšený 

obsah F
-
  v emisích jednoznačně neţádoucí a nebezpečný pro rostliny a dobytek.  

Museli bychom čelit ekologickým problémům spojeným s velkým obsahem  F v 

emisích. Problematika odstranění F
-
z materiálu deponovaného na odkališti 

Cínovec, můţe být eventuelně dalším tématem práce, která by na tuto navazovala.  

Při odstranění F iontů z této suroviny lze uvaţovat o pouţití tohoto zdroje 

dvěma způsoby: 

 surovina dodávající SiO2 pro výrobu plochého skla s max. náhradou 

20% původního písku. Vzhledem k vysokým hodnotám Al2O3 a Fe2O3.  

 surovina dodávající SiO2 pro výrobu obalového skla s max. náhradou 

60% původního písku.  

 Vzhledem k chemickému sloţení suroviny ji lze pouţít jako zdroj Al2O3 tedy 

jako ţivce.  

V případě, ţe nedojde ke sníţení obsahu F iontů lze produkt – písek 

s vysokým obsahem SiO2 poţít jako stavební nebo technický písek.  

Vzhledem k obsahu Li 2934t, Rb 2154t a Cs 56t, stanoveného z  dostupných 

informací a výsledků na Institutu hornického inţenýrství a bezpečnosti – oddělení 

Úpravy nerostných surovin, lze uvaţovat o odkališti Cínovec jako moţný 

surovinový zdroj těchto kovů.[2] 
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