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Anotace 

Diplomové práce se zabývá charakteristikou kovonosných odpadů a možnosti získávání 

stříbra z těchto odpadů. Experimentální část se pak zabývá konkrétně flotací strusky 

pocházející z metalurgického zpracování stříbra v minulém století v Kutné Hoře. Účelem 

je získání flotačního koncentrátu s navýšeným obsahem stříbra. 

 

Klíčová slova: struska, metalurgické odpady, flotace, stříbro 

 

 

 

Abstract 

Diploma thesis deals with the characteristics of metal waste and the possibility of silver 

separation from this waste. The experimental part describes flotation of slag from silver 

metallurgical processing in the last century in Kutna Hora. The aim is obtain a flotation 

concentrate with an increased content of silver. 

 

Keywords: slag, metallurgical wastes, flotation, silver 
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Seznam zkratek 

 

AMU   atomová hmotnostní konstanta 

NPK    nejvyšší přípustná koncentrace 

ppm   jedna miliontina celku 

EU   Evropská Unie 

XRFS   rentgenová fluorescenční spektrometrie 

RTG-difrakce  rentgenová difrakční analýza 

EXS   ethylxantogenan sodný 

IBXS   isobuthylxantogenan sodný 

AT.F.   bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans 

Me   metal (kov) 

 

 



Bc. Jiří Tirpák: Flotace kovonosných odpadů 

 

                                                                                                                           1 

2013 

1 Úvod 

Díky průmyslové revoluci v 18.-19. století se začala prudce rozvíjet technologická úroveň 

naší společnosti. Rychlost tohoto rozvoje ovlivnily i dvě světové války a celkové politické 

napětí, kdy bylo potřeba v rámci zbrojení zdokonalovat vojenské technologie.  

Z důvodu stále větší poptávky po surovinách, především kovech, se začaly využívat, 

kromě primárních surovin, i druhotné kovonosné suroviny. Problematika zpětného 

získávání kovů z odpadů, například elektrotechnických nebo metalurgických, vyžaduje 

komplexní přístup a použití kombinace více úpravnických metod a postupů k dosažení co 

nejlepších výsledků. 

Surovinová báze neželezných kovu je zatím celosvětově postačující, ale zpracované 

prognózy se týkají pouze nejbližších 20 let. Jedním z potenciálních zdrojů kovů mohou být 

také dna světových moří a oceánů, využívání těchto zdrojů však zatím naráží 

na ekonomické bariéry. [1] 

Co se týče stříbra, je Evropská Unie odkázána především na dovoz této suroviny 

z mimounijních států a na recyklaci stříbronosných druhotných surovin, ačkoliv se v EU 

stříbro těží. Velkým zdrojem stříbra, v rámci EU téměř 1180 t/rok, jsou tuhé komunální 

odpady, ze kterých se zpětně získává 62 % Ag. Zbylých 38 % stříbra končí na skládkách. 

[2] 
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2 Cíl práce 

Cílem této práce je ověřit možnost zpětného získání zbytkového stříbra z odpadní strusky 

po metalurgickém zpracování stříbrné rudy. Práce se zabývá pouze navýšením kovnatosti 

koncentrátu pomocí flotační metody. Flotace vzorků probíhala v rámci optimalizace 

procesu za různých podmínek.  Vzorky byly odebrány z odvalu poblíž Kutné hory, který se 

nachází v údolí řeky Vrchlice. Podle literárních zdrojů by tento odval mohl obsahovat až 

1% stříbra.  
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3 Teoretická část 

Tato část práce se zaobírá teoretickými poznatky především v oblasti získávání 

neželezných kovů, stručně popisuje jejich vlastnosti a také zdroje jejich výskytu, hlavně 

v oblasti sekundárních (druhotných) surovin. Teoretická část je zaměřena hlavně na 

charakteristiku stříbra, jeho výrobu na Kutnohorsku v minulých stoletích zpracováním 

stříbrné rudy. Popisuje také metodu flotace, její princip a možnosti využití při separaci 

neželezných kovů, především sulfidů z primárních a sekundárních surovin. 

 

3.1  Neželezné kovy a jejich získávání 

Tato kapitola je věnována stručnému popisu vybraných neželezných kovů, jejich 

chemicko-fyzikálním vlastnostem a způsobu získávání. 

Výroba surového železa a oceli je založena téměř výlučně na pyrometalurgických 

procesech (pražení, tavení apod.), zatímco získávání neželezných kovu je spojeno s 

podstatně širším spektrem výrobních postupů a to z důvodů velké rozmanitosti surovin, v 

nichž se neželezné kovy nacházejí a různými vlastnostmi jednotlivých kovů v surovině.  

Porovnáním postupů výroby železa a oceli a výroby neželezných kovů je nutno si rovněž 

uvědomit, že suroviny na výrobu železa jsou, na rozdíl od surovin na výrobu neželezných 

kovu, prakticky monometalické, což usnadňuje jejich úpravu. Neželezné kovy mají v rudě 

většinou podobné chemicko-fyzikální vlastnosti.   

Při zpracování surovin neželezných kovů se často uplatňují hydrometalurgické postupy 

jako chemické a bakteriální loužení, které se při výrobě železa a oceli téměř nepoužívají. 

Během metalurgických procesů tavení jsou získávány buď sloučeniny kovů nebo, pokud to 

daná technologie umožňuje, lze získat i čisté kovy. Při získávání neželezných kovů z 

roztoků se využívají také elektrometalurgické procesy, například elektrolýza, nebo v rámci 

čištění kovů, elektrolytická rafinace.  

Celá řada kovů muže být efektivně získávána i přes jejich velmi malé zastoupení v zemské 

kuře díky například jejich výskytu ve formě minerálů, což usnadňuje jejich získávání ze 

vstupní primární suroviny, nebo je možné pomocí moderních úpravnických metod snadno 

dosáhnout vysokoprocentních koncentrátů, popřípadě  i čistých kovů. [3] 
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3.2 Charakteristika odpadů z metalurgického průmyslu 

neželezných kovů 

Kovy jsou od jejich objevení pro lidskou společnost nepostradatelné a hutnictví se tak stalo 

po hornictví nejdůležitějším výrobním procesem, který umožňoval výrobu kovových 

předmětů. Výroba základních a drahých kovů jako jsou zlato, stříbro, olovo, cín, měď a 

rtuť byla známa již ve středověku. V českých zemích se otevírala ložiska stříbra především 

ve 13. až 16. století. Jednou z významných lokalit byla například Kutná Hora nebo Stříbro. 

Největší rozmach mělo hutnictví v 19. a 20. století v návaznosti na vědecko-

technologickou revoluci a na požadavky průmyslu, mimo jiné i z důvodu zbrojení během 

dvou světových válek a následné poválečné výstavbě.  

Z toho důvodu vznikalo velké množství metalurgických odpadů jednak během výroby 

surového železa a ocele, neželezných kovů, ferroslitin, ale také při jejich zpracování na 

polovýrobky a finální výrobky jako např. plechy, pásy, dráty, odlitky a další. Většina 

odpadů v hutnickém průmyslu má charakter druhotné suroviny, která se dá opětovně 

využít. [4] 

Metalurgické odpady vznikající během výroby kovů, mohou být v pevném, plynném nebo 

kapalném skupenství. Vysoká toxicita nebo vysoká koncentrace škodlivých látek, 

například těžkých kovů, může způsobovat škody na životním prostředí, v extrémních 

případech může poškozovat také lidské zdraví. [5, 6] 

Při pyrometalurgickém zpracování neželezných kovů vznikají kovohutnické strusky. Jsou 

to slitiny kovových i nekovových prvků, které spolu navzájem tvoří chemické sloučeniny. 

Tyto strusky obsahují především malé množství kovů, plynů, sulfidů, oxidů a jiných látek, 

je to tedy vícesložkový systém.  

Struska má v tavící peci nejmenší hustotu a plave zcela na povrchu. Je složena převážně 

z Fe-silikátů, poněvadž do strusky přešla většina rudního Fe, v menším množství obsahuje 

také Ca, Pb a Zn silikáty, případně silikáty dalších kovů. Struska vznikala při většině 

metalurgických procesů. Největší množství strusky se tvořilo v počátečních fázích 

hutnického zpracování rudy. Ve struskách také docházelo k významným ztrátám stříbra. 

Pokud bylo množství stříbra ve strusce rentabilní, byla následně recyklována v dalších 

tavbách. Po ztuhnutí má struska většinou sklovitý charakter. Patří mezi hlavní hutnický 

odpad, který se nachází na struskových odvalech. (obrázek 1)  
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Podle charakteru lze strusky rozdělit na zásadité, kyselé a neutrální. U zásaditých strusek 

převažují sloučeniny jako CaO, FeO nebo MgO. Oxidy těchto kovů vytvářejí hydroxidy, 

které zvyšují pH do zásadité oblasti. U kyselých strusek zase převažují sloučeniny SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, které snižují pH do kyselé oblasti. U neutrálních strusek je obsah kyselých a 

zásaditých složek přibližně ve stejném poměru. [7] 

Kovohutnické strusky mohou být využity v mnoha průmyslových odvětvích.  Ocelárenské 

strusky mohou být využity například jako zásypový materiál nebo být součástí betonových 

směsí místo portlandského cementu. [8]  

Strusky z pyrometalurgického zpracování neželezných kovů jsou však, díky nedokonalým 

úpravnickým metodám zpracování, také zdrojem kovů jako Fe, Cr, Cu, Al, Pb, Zn, Co, Ni, 

Nb, Ta, Au, Ag, Pd atd. V rámci logistiky, snadné manipulace a ekonomičnosti celého 

procesu je nutno nejprve vyrobit kvalitní koncentrát s vysokou kovnatostí a separované 

kovy tak nabohatit do menšího objemu suroviny. Nejdříve je však nutno surovinu 

mechanicky upravit, to znamená podrtit a pomlít, popřípadě roztřídit nebo upravit na 

určitou zrnitost. Pro zvyšování kovnatosti jsou pak využívány různé úpravnické metody 

jako drcení, mletí, třídění, magnetické rozdružování, pražení, chemické nebo biochemické 

loužení, flotace apod., popřípadě kombinace těchto metod. [6] 

Volba vhodné recyklační technologie vždy vychází ze schémat pro zpracování druhotné 

suroviny. Technologie zpracování je souborem navzájem na sebe navazujících procesů, 

postupů a technologických operací, jehož cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu. 

[9, 35] 

Výběr vhodné technologie úpravy je dán kovnatostí suroviny, obsahem doprovodných 

prvků, chemickými vazbami separovaného prvku ve sloučeninách a složením 

doprovodného materiálu. Je tedy nutné posoudit možnosti komplexního využití všech 

složek odpadu. [10] 
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Obrázek 1: Detail na struskový odval v údolí řeky Vrchlice (Kutnohorsko) 

 

3.3 Stříbro a jeho vlastnosti 

Stříbro je nejrozšířenějším ušlechtilým kovem, používá se nejen při výrobě šperků a mincí, 

ale v dnešní době je nepostradatelné především v technických odvětvích jako například 

v elektrotechnickém a chemickém průmyslu. Velký význam má stříbro také při výrobě 

fotografického materiálu, i když dnes již klasické fotografie pomalu ztrácí na významu. 

Kromě jiného je stříbro využíváno také v lékařství atd.  

Stříbro je kovově lesklé, bílé, na povrchu hnědne až černá, což je způsobeno v atmosféře 

přítomným H2S. Stříbro reaguje se sulfanem velmi intenzivně za vzniku sulfidu stříbrného 

(Ag2S). Stříbro je dobře kujný a tažný kov, je také nejlepším vodičem tepla a elektrického 

proudu. Často se používá k desinfekci pro jeho antibakteriální vlastnosti. Ryzost stříbra je 

udávána v tisícinách obsahu kovu. Nejznámější slitina obsahuje 92,5 % Ag (ryzost 

925/1000). [11] 

Stříbro se v přírodě vyskytuje, oproti jiným drahým kovům, hojně, a proto je jeho cena 

nižší. Vyskytuje se většinou spolu s jinými kovy jako Au, Bi, Cu, Hg, Sb a As. Přírodní 

„slitina" zlata a stříbra se nazývá kustelit (do 10 % zlata) nebo elektrum (nad 10 % příměsi 

zlata). Přibližně 2/3 světových zásob stříbra se nachází v polymetalických rudách (Pb-Zn a 
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Cu). Minerály, ve kterých se vyskytuje stříbro, jsou galenit, argentit, kerargyrit, polybazit, 

proustit, pyrargyrit, stromeyerit nebo tetraedrit (freibergit), popřípadě další. [12]  

Sekundárním zdrojem stříbra jsou druhotné suroviny jako například odpadní materiál 

z výroby stříbra, zpracování stříbrných rud, fotografický materiál a jiné.   

Stříbro krystalizuje v kubické soustavě s plošně centrovanou kubickou mřížkou jako jemné 

žilkování v dutinách hornin, jindy se objevuje v podobě pokroucených drátků, vzácněji ve 

formě plíšků, povlaků, kompaktních kusů nebo též celistvých agregátů (obrázek 2). [13]  

Jak už bylo řečeno, jsou jedním z mnoha sekundárních zdrojů stříbra odpady vzniklé po 

metalurgickém zpracování stříbrné rudy. V České republice je několik oblastí, kde se tato 

ruda dobývala a zpracovávala, jako například Krušné Hory, Kutná Hora a Stříbro. Ačkoliv 

se u nás, kromě uranové rudy, žádná jiná ruda dnes již nedobývá, existuje spousta odpadů 

vzniklých hornickou a hutnickou činností v podobě odvalů.  

Jednou z nejvýznamnějších oblastí těžby a zpracování stříbra byla v České republice oblast 

Kutné Hory. 

 

 

Obrázek 2: Drátkovité stříbro [38] 
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3.4 Geologický profil kutnohorských ložisek 

Kutnohorský revír zaujímá plochu o přibližné rozloze 36 km
2
, kde se nachází 10 až 14 

stříbrných žilných pásem, pouze 7 jich však bylo hornicky významných. V severní části se 

nachází pásmo rejzské, turkaňské, staročeské a kuklické a ve střední až jižní části pak 

pásmo grejfské, oselské a roveňské. Menší význam pak měla pásma skalické, gruntecké, 

hloušecké, nifelské, Alžbětino a štola Antonína Paduánského. 

Celý revír je tvořen silně zvrásněnými a metamorfovanými horninami kutnohorského 

krystalinika, které se dělí na 3 skupiny a to spodní šternbersko-čáslavskou, střední 

kutnohorskou a svrchní malínskou.  

Spodní šternbersko-čáslavskou skupinu tvoří dvojslídné a svorové ruly, migmatity 

s vložkami amfibolitů, eklogitů, mramorů, erlánů a skarnů. Střední kutnohorská skupina 

obsahuje svory, ruly, migmatity a ortoruly. A svrchní malínskou skupinu budují svrchní 

ruly, centrální migmatity a spodní migmatizované ruly. 

Největší mineralizace byla soustředěna na okrajích drobných hrástí – pásma staročeského, 

turkaňského a rejzského. V ostatních případech jsou přítomny spíše širší zóny drobných 

trhlin s rozptýlenou mineralizací – pásmo nifelské, alžbětino aj. 

Kutnohorské rudní žíly jsou typickými kyzovými ložisky polymetalických rud 

s křemenokarbonátovou výplní žil a polymetalickou mineralizací - olovo, zinek, měď 

a stříbro. Hydrotermální zrudnění je karbonského stáří a je vázáno na severní část 

centrálního moldanubického plutonu. [14, 15, 16, 17] 

 

3.5 Stručná historie těžby rud na Kutnohorsku 

Skutečný rozvoj těžby stříbra začal až koncem 13. století, kdy se výrazně zrychlil proces 

zakládání nových dolů. V letech 1290 až 1350 se zde těžilo přibližně 55 kg čistého stříbra 

denně. 

Koncem 14. Století nabyla Kutná Hora na politickém významu, především z důvodu 

koncentrace cizích báňských podnikatelů a zastoupení německého patriciátu. Po dobu 

husitských válek provázel město útlum těžby stříbra, došlo k uzavření mincovny a mnoho 

dolů bylo zavaleno. Město bylo dvakrát vypáleno. 
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Těžbu stříbra pozvedla až doba vlády Jagellonců na českém trůně v letech 1471 až 1526. 

Kutná Hora se opět stala centrem politického a hospodářského života, ale bohužel už ne 

takového významu, jako v době před husitskými válkami.  

Od poloviny 16. století došlo k dalšímu útlumu těžby, neboť se stříbro nacházelo ve stále 

větších hloubkách. Do Evropy bylo v tomto období také přiváženo stříbro z Ameriky, což 

snižovalo jeho cenu na trhu. Ekonomický a politický úpadek však nastal pro město během 

třicetileté války (1618 - 1648), po jejímž konci Kutná Hora ztratila statut hornického města 

a stala se obyčejným provinčním městečkem. 

Od těch dob byly opětovně prováděny pokusy o obnovu těžby, z nichž poslední se 

uskutečnil v letech 1904 až 1905. Od druhé světové války do roku 1991 probíhala těžba 

olověných, měděných a zinkových rud. Těžba byla ukončena v roce 1992 na dole Turkaňk.  

Během 400 let dolování v Kutné Hoře bylo vytěženo na 2000 tun stříbra a 100 000 tun 

mědi. [14, 15, 16, 17] 

 

3.6 Technologie zpracování stříbra na území ČR 

Literární zdroje, které toto téma popisují, se velmi liší a některé metalurgické procesy jsou 

uváděny odlišně. Dochází k nesouladům mezi jednotlivými technologickými kroky, 

zpracování meziproduktů výroby a podobně.  

Metalurgické zpracování sulfidických stříbrných rud se v zásadě řídilo několika kroky a to: 

1) třídění rudy a další úpravy na vstupní sulfidický koncentrát  

2) oxidace sulfidů pražením 

3) redukce na kovové stříbro (resp. jeho slitinu s dalšími kovy)  

4) oddělení a přečišťování (rafinace) stříbra  

 

Podle charakteru vstupní suroviny je možno rudu rozdělit na: 

a) komplexní sulfidická ruda 

b) galenitové rudy 

c) ušlechtilé stříbrné rudy 
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Komplexní sulfidická ruda 

Komplexní sulfidická ruda je vlastně polymetalická ruda, konkrétně směs několika 

minerálů jako galenit, sfalerit, chalkopyrit, pyrit, arzenopyrit a pyrhotin. Stříbro je vázáno 

na tyto minerály v podobě mikroskopických inkluzí Ag-sulfidů nebo je přítomno přímo ve 

struktuře sulfidického minerálu. Kovnatost suroviny bývá obvykle v řádech desetin 

procenta. [17] 

Bohaté na stříbro byly také některé tetraedrity (freibergity) v oblasti Kutné Hory nebo u 

Obecnice u Příbrami.  

Kromě stříbra mohou sulfidické minerály obsahovat ve své struktuře i prvky platinové 

skupiny včetně zlata. Tyto vzácné kovy se pak koncentrují v kamínku z tavicích pecí. [18] 

Zpracování komplexních sulfidických rud byl z metalurgického hlediska náročný proces, 

který vyžadoval množství technologických kroků jako opakované tavení na kamínek, 

vyvázání železa do strusky, vypražení kamínku, zolovění koncentrátu atd. 

Těžba a zpracování komplexních sulfidických rud probíhala především v Kutné Hoře a 

jejím okolí. 

 

Galenitové rudy 

Stříbronosný galenit obsahoval stříbro přímo ve své struktuře nebo jako mikroskopické 

inkluze minerálů stříbra. Obsah stříbra se v takových rudách pohyboval v řádech desetin 

procenta. V rámci úpravy byl stříbronosný galenit podroben pražení, tavení a následné 

redukci na olovo, které bylo dále sháněno.  

 

Ušlechtilé stříbrné rudy 

Mezi ušlechtilé stříbrné rudy patří především ryzí stříbro, argentit (akantit), proustit, 

pyrargyrit, stefanit, stříbronosný tetraedrit a další. Hlavní ložiska takových bohatých rud  

se vyskytovala v Jáchymově. Jejich zpracování bylo poměrně jednoduché. Rudu bylo 

možné přímo rozpouštět v olovu (zolovňovat) a následně shánět. 

Následující text popisuje komplexní zpracování sulfidických rud za účelem získávání 

mědi, kdy je přítomné stříbro oddělováno v závěrečné fázi technologického procesu. [17] 



Bc. Jiří Tirpák: Flotace kovonosných odpadů 

 

                                                                                                                           11 

2013 

2.6.1 Vytavování kamínku 

Metoda vytavování kamínku je používána především při úpravě chudých rud. Během 

redukčního tavení rud za přítomnosti pyritu a struskotvorných přísad vzniká tzv. kamínek, 

což je vzniklá tavenina sulfidů kovů obsahující i určité množství kovů vyredukovaných. 

V kamínku byl nejhojněji zastoupen  Cu2S, dále pak FeS, PbS a v menšinovém zastoupení 

také Ag2S a jiné. Kamínky byly tmavé barvy, matně kovového vzhledu a s vysokou 

hustotou.  

Technologie výroby byla zaměřena na co možná největší výtěžnost mědi, a proto bylo 

potřeba vyseparovat z procesu železo, kterého tam bylo velké množství. K tomu sloužilo 

oxidační pražení, při němž byla odstraněna část síry. Poněvadž FeS oxiduje přednostně, 

vznikala následně směs FeO, Fe2O3 a Cu2S. Následným tavením této směsi za přítomnosti 

SiO2 přecházelo Fe do Fe-silikátové strusky. Hmotnostní podíl Cu2S v kamínku tak 

narůstal. V posledním kroku před samotnou redukcí na kovovou měď se používalo úplné 

vypražení kamínku na CuO.  

Tavná směs se tedy v peci skládala ze dvou nemísitelných vrstev. Spodní vrstvu tvořil 

kamínek na němž plavala svrchní Fe-silikátová struska, která byla z pece upouštěna.  

Jeden možných mechanismů tvorby Fe-silikátové strusky (a dalšího Cu kamínku) popisuje 

rovnice 1:  

 

3 CuO + FeS + C + SiO2 → Cu2S + FeSiO3 + CO  (1) 

 

Tato metoda předpokládá předběžnou oxidaci části Cu2S na CuO oxidačním pražením. 

Částečným pražením pyritické rudy vznikl produkt s menším obsahem Cu (složený 

převážně Cu2O, CuO, Fe2O3, FeS a SiO2) vhodný k vytavování kamínku. Výsledným 

produktem byla surovina zbavená nežádoucích příměsí, jako jsou Fe, Zn, silikáty, zbytky 

hornin atd. Při tavbě přecházela většina stříbra ve formě sulfidu do vznikajícího kamínku. 

Takto vytavený kamínek obsahoval převážně Cu2S a FeS a mohl být dále taven s novou 

pecní vsázkou (ruda + strusky + další přísady). Tavení probíhalo kontinuálně i několik dnů 

a proces se opakoval do té doby, než došlo k dostatečnému obohacení kamínku stříbrem. 
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2.6.2 Pražení – oxidace sulfidů na oxidy 

Poněvadž přímá redukce sulfidů uhlíkem na ryzí kovy není termodynamicky schůdný 

proces, bylo nutné nejprve sulfidy převést na oxidy postupem zvaným oxidační pražení. 

Rudní koncentrát nebo kamínek z předešlého kroku, byl po podrcení pražen v otevřených 

pecích v proudu vzduchu a za občasného prohrabávání nebo jen na zapálených hromadách 

ve volné krajině. Praženec pak byl opět podrcen a znovu pražen. Celý proces se opakoval 

až do vizuální eliminace síry.  Sulfidy ve vsázce byly oxidovány na SO2 a kovy se 

navázaly na kyslík za vzniku oxidů. Z některých sulfidů vznikaly, vlivem nedostatečné 

oxidace, sírany, které byly zdrojem kamínku v následujícím redukčním tavení. Během 

pražení odešla ve spalinách většina arsenu a antimonu ve formě As2O3 a Sb2O3. 

Následující rovnice 2 a 3 popisují oxidační a sulfatační pražení, které probíhají v rámci 

různých chemicko-fyzikálních podmínek současně (Me = kov):  

 

2 MeS + 3 O2 → 2 MeO + 2 SO2  (2) 

MeS + 2 O2 → MeSO4  (3) 

 

2.6.3 Redukční tavení – získávání kovů 

Po oxidačním pražení, kdy byly sulfidy kovů převedeny na oxidy, případně část na sírany, 

následovala metoda redukce kovů obsažených v surovině. Jako redukční činidlo se 

využíval uhlík (koks) nebo olovo. Celý proces popisují následující rovnice (4-6): 

 

2 MeS + 3 O2 → 2 MeO + 2 SO2  (4) 

MeO + C → CO + Me   (5) 

MeO + Pb → PbO + Me   (6) 

 

Během redukčního procesu probíhaly i reakce mezi oxidy a sulfidy (rovnice 7):  
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2 Cu2O + Cu2S → 6 Cu + SO2 (7) 

 

Z historických zdrojů vyplývá, že při zpracování komplexních rud nebyly výše zmíněné 

postupy využívány principiálně čistě, ale byly spíše využity rozličné mezistupně tavebního 

procesu (od pražně-reakčního po pražně-redukční), a to často v jedné tavbě.  

Při tavbách tedy probíhaly, kromě jiných, hlavně tyto chemické pochody (rovnice 8-13):  

 

MeO + C → CO + Me   (8) 

MeO + Pb → PbO + Me   (9) 

PbO + C → Pb + CO    (10) 

MeSO4 + 4 C → MeS + 4CO  (11) 

2MeO + MeS → 3 Me + SO2  (12) 

2 PbO + MeS → 2 Pb + Me + SO2  (13) 

 

Redukční tavení byl komplexní proces, při němž docházelo k redukci kovu, ale i k 

odstraňování nežádoucích příměsí, které přecházely do strusky, například železo apod. 

Docházelo také k částečné regeneraci sulfidů redukcí síranů, čímž vznikal kamínek. 

 

Redukční tavení probíhalo v předehřáté šachtové peci. Vsázka obsahovala uhlí, pražené 

rudy nebo pražený kamínek, často i nepražené sulfidické rudy a PbO (klejt), který vznikal 

jako vedlejší produkt při shánění rudního olova a byl takto znova využíván. Klejt ve vsázce 

působil jako oxidační činidlo pro oxidaci sulfidů. Jeho redukcí vznikalo olovo, ve kterém 

se koncentrovalo stříbro nebo jiné drahé kovy. V neposlední řadě obsahovala vsázka 

křemen jako struskotvornou přísadu pro eliminaci železa atd.  

Po určité době byla výpust u dna pece otevřena a tavenina vytekla do kelímku, kde po 

vychladnutí vytvořila několik nemísitelných vrstev. Na dně bylo vytavené rudní olovo, na 

něm vrstva míšně, pokud tavenina stále ještě obsahovala arzén, třetí vrstvu od spodu tvořil 
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kamínek a svrchní nejvyšší vrstvou byla Fe-silikátová struska. Většina stříbra, která se 

nacházela v tavenině, přešla do olova. 

Během redukčního tavení unikla ve splodinách část zbylého As, Sb, část Pb a většina 

zinku. Redukovaný zinek se v peci vypařoval, se vzdušným kyslíkem tvořil oxid zinečnatý 

(ZnO) a přecházel do splodin. Do strusky přešlo zbylé Fe, část Zn, což způsobovalo 

zvýšenou viskozitu strusky, a značná část Pb ve formě silikátů. 

V rámci technologického procesu probíhalo množství dalších taveb, které měly za cíl dále 

převádět co největší množství zbylého Ag z měděného kamínku do olova.  

Konečnými produkty tedy byly hutní olovo obohacené stříbrem, černá měď obohacená 

stříbrem a Cu kamínek s určitým obsahem stříbra. Cílem bylo zkoncentrovat co největší 

množství Ag do redukovaného olova, které pak bylo sháněno.  

Množství stříbra v jednotlivých přísadách a meziproduktech byly pečlivě sledovány a lze 

říci, i přes náročnost celého postupu byl celý proces překvapivě účinný.  

Kamínek, který byl prostřednictvím olova zbaven stříbra a pomocí strusky železa, byl 

následně několikrát důkladně pražen a nakonec redukčně taven na tzv. černou měď, což 

byla slitina velmi proměnlivého složení (Cu + Pb + Ag včetně dalších kovů). Obsah Cu byl 

v tomto produktu kolem 50 %. Obsah stříbra se v ní pohyboval v řádu desetin procenta až 

procento. Černou měď bylo možno dále rafinovat na čistou měď. Poněvadž tato měď 

obsahovala stále ekonomicky významné množství stříbra, byla nejprve zpracována tzv. 

ságrováním. [17], [19] 

 

3.7 Postupy používané při oddělování stříbra 

V rámci celého tavícího postupu bylo snahou zkoncentrovat stříbro obsažené v rudě 

do rudního redukovaného olova, ze kterého pak bylo odděleno kupelací (sháněním). 

Nemalé množství Ag však zůstalo i v dalších produktech tavby například ve strusce nebo v 

„černé mědi“, která se z tohoto důvodu pak musela upravovat tzv. ságrováním.  

 

Ságrování (vycezování) je postup, kterým bylo ze slitiny černé mědi pomocí olova 

oddělováno zbylé stříbro. Černá měď byla nejprve tavena s olovem v poměru zhruba 1 : 3. 
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Vzniklá tavenina Pb-Cu-(Ag), ale i dalších prvků, byla následně zchlazena. V tuhé fázi je 

olovo v mědi téměř nerozpustné. Výsledná slitina se tedy skládala ze dvou oddělených 

fází. Vznikly dendritické krystaly mědi obklopené olovem. Prakticky veškeré stříbro 

během tohoto postupu přešlo do olova.  

V praxi bylo nutno, následkem kolísajícího složení černé mědi, vlivu příměsí atd., 

ságrování několikrát opakovat a vedlejší produkty a odpady recyklovat. Pro efektivní 

ságrování musela slitina obsahovat minimálně 530 - 560 g Pb na 1 g Ag.  

Proces ságrování byl zaveden někdy okolo poloviny 15. století v Norimberku a vzápětí se 

rozšířil do Čech. Zprvu byl postup utajován, ale brzy začal být používán v celé Evropě. Do 

té doby byly na stříbro chudé měděné rudy zpracovávány na měď s vysokým obsahem Ag, 

poněvadž se Ag tehdejšími technologiemi nedalo oddělit.  

Oddělování stříbra od mědi ságrováním bylo ukončeno až zavedením elektrolytických 

metod.  

 

Kupelace (shánění) je oddělení stříbra z rudního olova. Do pece s roztaveným olovem, do 

kterého přešla většina stříbra, byl pomocí vháněn vzduch. Olovo se na povrchu okamžitě 

oxiduje na oxid olovnatý (klejt), který je při teplotě pece kapalný. Z povrchu lázně je 

postupně upouštěn, zatímco stříbro se za těchto podmínek neoxiduje a postupně se v Pb-Ag 

lázni koncentruje. Část klejtu se též vsákne do materiálu nístěje za vzniku tzv. nístějoviny. 

Kupelace se provádí tak dlouho, dokud se na dně pece nezaleskne zrcadlově čistá hladina 

stříbrné taveniny. Takto vyrobené stříbro (hertovní stříbro) obvykle obsahovalo asi 90 % 

kovu, zbytek byly znečisťující příměsi.  

Nečistoty byly ze stříbra odstraňovány tzv. přepalováním, což bylo v podstatě dalším 

sháněním ve speciální kupelační nádobě, kde docházelo i k oxidaci kovových příměsí jako 

Cu apod. Oxidy nežádoucích kovů jsou vázány porézními stěnami nádoby. Výsledné 

vyrobené stříbro (přepalované stříbro) obsahuje 98 až 99 % Ag. 

 

Zolovňování bylo další možností vyredukování kovů z rud. Bylo využíváno především u 

bohatých až velmi bohatých stříbrných rud. Principem byla oxidace sulfidů, případně i 

jiných sloučenin stříbra klejtem (PbO) na hladině olova. Rudy byly přiváděny 
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do roztaveného olova, kde začaly struskovat. Síra se oxidovala na SO2 a veškeré stříbro se 

rozpustilo v olovu. Celý postup lze zjednodušeně vyjádřit rovnicí (rovnice 14):  

 

Ag2S + 2 PbO → 2 Pb + 2 Ag + SO2  (14) 

 

Pokud se jednalo o sulfidickou rudu, umožňoval tento technologický postup vynechat fázi 

oxidačního pražení. Tímto způsobem se vyrábělo stříbro v Kutné Hoře i v Jáchymově. 

Nevýhodou byla značná spotřeba olova. [17], [19] 

 

3.8 Flotace kovonosných surovin 

K získávání stříbra z rud nebo stříbronosných odpadů je vhodné využit flotační metodu. 

Nejprve je však třeba nastínit několik základních principů a podmínek flotace. 

Flotační metoda je založená na principu rozdílných chemicko-fyzikálních vlastností 

povrchů jednotlivých minerálů nebo materiálů určených k rozdružování.  V závislosti na 

rozdílném povrchovém napětí jsou materiály méně či více smáčivé.  Ve flotaci probíhají 

chemicko-fyzikální děje na fázových rozhraních kapalina-vzduch, kapalina-kapalina, 

kapalina-pevná látka a pevná látka-vzduch. Existují však i další interakce jako například 

olej-voda v rámci olejové flotace nebo pevné částice-pevné částice při flotaci na nosiči. 

Flotace byla nejprve využívána hlavně k rozdružování ryzích kovů obsažených v 

polymetalických rudách. Během desetiletí jejího vývoje se však začala využívat i v jiných 

odvětvích. Nejprve se flotačně rozdružovaly rudné minerály, černé uhlí, následně pak 

haldy s kovonosnými odpady a dnes je flotace využívána v širokém spektru průmyslových 

odvětví, jako jsou chemický průmysl, potravinářský, papírenský a další. Flotace se také 

běžně využívá při čištění odpadních a průmyslových vod, při rozdružování plastů a 

dokonce i mikroorganismů. 

Základní flotace je první fáze flotačního rozdružování jedno nebo vícesložkové suroviny, 

kdy je oddělena užitková složka od jalové (neužitkové). V rámci flotace polymetalických 

(vícesložkových) rud nebo kovonosných odpadů je důležité zvolit, zda využít postup 



Bc. Jiří Tirpák: Flotace kovonosných odpadů 

 

                                                                                                                           17 

2013 

získávání selektivního nebo kolektivního koncentrátu, případně zvolit kombinovanou 

flotaci. 

V rámci základní flotace se mnohdy nedosahuje dostatečné kvality pěnového produktu, 

který stále ještě obsahuje velké procento jalových složek. V tom případě se volí přečistná 

flotace, kdy je pěnový produkt opět flotován, většinou 2 - 4 krát, ve výjimečných 

případech i vícekrát.  

Opakovaná flotace nepěnového produktu (většinou odpadu) se nazývá kontrolní flotace. Ta 

zabraňuje ztrátám užitkové složky (složkám), které přecházejí do odpadního produktu. 

Počet kontrolních flotací bývá většinou 2 - 3.  

Schéma jednotlivých procesů flotace je znázorněno na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3: Schéma flotačního cyklu 

 

Flotační rmut (suspenze) obsahuje zrna v celé zrnitostní škále, od nejmenších o velikosti 

několika mikrometrů, až po ta největší v rozmezí desetin milimetrů a více. Kinetika flotace 

je u jednotlivých zrnitostních tříd rozdílná. V praxi se ukázalo, že optimální výsledky 

flotace se dosahují, pokud rmut neobsahuje velmi jemná („flotační jed“) ani hrubá zrna. 

Horní velikostní limitní hodnoty u zrn vybraných surovin uvádí tabulka 1. 
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Tabulka 1: Limitní velikosti zrn vybraných surovin při flotačním rozdružování v závislosti na jejich 

hustotě [37] 

 

flotovaná surovina 

 

hustota (kg·m-3) horní limitní velikost zrn (mm) 

sulfidická ruda 5000 - 7000 0,15 - 0,25 

nesulfidická ruda 2500 - 4000 0,20 - 0,30 

černé uhlí 1400 1,0 -2,0 

síra 1300 0,5 - 1,0 

 

Limitující hranici velikostí velmi jemných zrn, která jsou ještě flotovatelná, je těžké 

jednoznačně definovat. Různí se dle jednotlivých autorů (5, 10, 15, 20 μm). Neznamená to 

však, že by tato ultrajemná zrna nešla flotovat. Existují speciální způsoby flotace, kde se 

oddělují i molekuly a ionty. Důvod špatné flotovatelnosti velmi jemných zrn je především 

ve fyzikálně-chemickém omezení flotačního procesu (malá pravděpodobnost střetu zrna s 

bublinou, nedostatečná kinetická energie při překonávání energetické bariéry vytvořené 

hydratačními vrstvami mezi částicí a bublinou, nedostatečná velikost povrchu 

vzduchových bublin na přichycení velkého množství těchto ultrajemných částic, 

shlukování částic s jalovými složkami, zvýšená oxidace povrchu, vynášení jaloviny do 

pěnového produktu v mezibublinových prostorách atd.).  Velký měrný specifický povrch 

ultrajemných zrn je také příčinou velké spotřeby flotačních činidel a zároveň způsobuje 

vysokou flotační aktivitu. To má za následek, že tato velmi jemná zrna přednostně obsadí 

povrch bublin a zabrání tak uchycení zrn hrubozrnnějších. 

Flotační sběrače, látky zvyšující nesmáčivost (hydrofobnost) užitkových minerálů či 

materiálů, které se používají v praxi, je možno rozdělit na heteropolární (častější použití) i 

nepolární sběrače. Heteropolární sběrače ve vodě disociují na příslušné ionty a to 

uhlovodíkový radikál (alifatická nebo cyklická sloučenina), který má nepolární charakter a 

na polární skupinu, která určuje jeho chemické vlastnosti a schopnost adsorbovat se na 
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polárním povrchu minerálního zrna (solidofilní skupina). Na obrázku 4 je znázorněna 

molekula sulfhydrilového sběrače – xantogenanu. 

 

 

Obrázek 4: Schéma molekuly xantogenanu [20] 

 

V rámci flotační separace stříbra nebo jeho sloučenin, především sulfidů, jsou jako flotační 

sběrače využívány nejčastěji sulfhydrilové sběrače, konkrétně xantogenany. Xantogenany 

jsou průmyslově vyráběny reakcí sirouhlíku, hydroxidu draselného (popřípadě sodného) a 

příslušného alkoholu podle chemické rovnice: 

 

CS2 + KOH + ROH → ROCSSK + H2O   (15) 

 

Mechanismus interakce mezi jednotlivými typy molekul xantogenanů a kationty kovů, 

konkrétně mědi v rudě a v kovonosné surovině - strusce, popisuje ve své studii například 

Bag, Das a Mishra. Z výsledků jejich studie vyplývá, že nejsilnější chemickou vazbu ze 

zkoumaných xantogenanů s Cu - kationty měl amylxantogenan draselný, což bylo 

potvrzeno i experimentální flotací. [20, 34, 36]  
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Obrázek 5 znázorňuje zjednodušeně vazbu sulfhydrylového sběrače (xantogenanu) 

k povrchu minerálního zrna nebo obecně materiálu. 

 

 

Obrázek 5: Zjednodušené schéma interakce xantogenanu s povrchem minerálního zrna [22] 

 

Jak už bylo řečeno v úvodu kapitoly, flotace byla především metoda určena k separaci 

ryzích kovů nebo kovových sloučenin z většinou polymetalických rud. Jednalo se 

například o Au, Ag, Pt, Cu a někdy i Bi a Hg. Největšího významu měla především flotace 

zlata a mědi. Stříbro je většinou vázané na sulfidy a s nimi také flotuje. Tyto ryzí kovy 

mají vynikající flotovatelnost. Jako sběrač se nejvíce osvědčily xantogenany ve slabě 

zásaditém prostředí. Ryzí kovy potřebují k vyflotování do pěnového produktu kratší čas, 

než například sulfidy, a proto flotují před nimi. Flotační reagence a jejich adsorpční 

mechanismus jsou stejné jako při flotaci sulfidů.  

Výhodou sulfidických minerálů, například chalkopyritu, chalkozínu, sfaleritu, antimonitu, 

a dalších, je tedy schopnost flotovat do pěnového produktu za použití xantogenanů. 

Zároveň však těmito sběrači nelze flotovat doprovodné, většinou nežádoucí, minerály jako 

křemen, silikáty, oxidy, karbonáty a podobně, což přispívá k vysoké selektivitě flotačního 

rozdružování sulfidů a tím k tvorbě kvalitních čistých koncentrátů. 

Flotačně se tedy začaly zpracovávat haldy kovonosných odpadů a skládky starých úpraven, 

odvaly strusek z metalurgických závodů, vyzdívky z tavících pecí a podobně, odkud se 

separovala hlavně měď, olovo, zinek a další kovy. V posledních letech se také provádějí 

výzkumy na rozdružování strusek a jiných kovonosných odpadů s obsahem zlata, stříbra a 
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celé řady jiných kovů jako rubidia, cesia a lithia, které jsou například vázány na Li-slídách 

v odpadech po těžbě Sn-W rud.  [21] 

Flotační metoda je také efektivní způsob jak separovat měď z konvertorových strusek a 

zabránit tak ztrátám hutního podniku. Důležitými faktory je teplota a čas lití strusky, 

poněvadž od toho se odvíjí vznik Cu-sulfidů ve strusce. Důležité je také mletí, velikost 

částic musí být pod 0,05 mm (100 %).  

Flotace je využívána také při separaci mědi ze strusky z šachtové pece při zpracování Cu-

šrotu (odpadu). Měď se v této strusce vyskytuje ve formě malých kapiček nebo ve vazbě 

CuFeO. Díky výborné flotovatelnosti mědi lze dosáhnout dobré výtěžnosti za použití 

jednoduchého reagenčního režimu pomocí xantogenanů a borovicového oleje, případně 

jiného pěniče ve slabě zásaditém prostředí. [22, 27] 

Z metalurgických strusek, které obsahují více kovových prvků jako Cu, Zn, Pb lze tyto 

kovy flotačně separovat do kolektivního koncentrátu. Selektivně je totiž možno tyto kovy 

flotovat jen obtížně nebo vůbec. Flotační režim je stejný jako při flotaci sulfidů.  

Některé kovonosné odpady je však nutno před samotnou flotací upravit například 

segregačním pražením, což je chloridační pražení v redukčním prostředí. K rozemleté 

surovině se přidává redukční činidlo, například koks (1 - 3 %) a chlorid sodný (1 - 3 %). 

Při teplotě 700 - 800 ºC a minimálně 1 - 2 hodinovém pražení se oxidické sloučeniny mědi 

nebo niklu redukují až do kovové formy, kdy se pak flotují ve slabě kyselém prostředí 

sulfhydrilovými sběrači. 

Jako flotační aktivátory nebo depresory lze využít i některé mikroorganismy. Například 

pomocí aerobních mikroorganismů Acidithiobacillus ferrooxidans lze například potlačit 

flotaci pyritu. Tato bakterie v kyselém prostředí metabolicky oxiduje povrch pyritu, což 

potlačuje jeho flotovatelnost. Rmut se nejdříve nechá 4 hodiny s touto bakterií agitovat při 

pH 2 a následně se pomocí Ca(OH)2 zvýší pH až na hodnotu 9. Za takových podmínek 

pyrit během flotace neflotuje. 

Také anaerobni mikroorganismy, například síran - redukující bakterie (SRB), mají vliv na 

flotační proces. Tyto bakterie mají schopnost sulfidizace povrchu minerálů a tím zvýšit 

jejich flotovatelnost. [22, 26] 
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Před zavedením flotačního rozdružování byly často kovonosné odpadní suroviny z úpraven 

deponované na odvaly. Tím docházelo ke zbytečným ztrátám. Obsah těchto užitkových 

složek v odpadech (například po gravitační úpravě) býval často vysoký, a proto se po 

zavedení flotace začaly tyto odvaly reflotovat. Flotační metodou mohly být rozdružovány i 

chudé rudy s nízkou kovnatostí jako například měděné rudy s obsahem kovu do 1% Cu, 

cín-wolframové rudy do 0,1% Sn nebo wolfram-molybdenové rudy do 0,01% Mo apod. 

Další předností flotace je selektivní získávání všech složek ze suroviny. Příkladem jsou 

například polymetalické rudy, které se pomocí flotace mohou, až na některé výjimky, 

jednotlivě rozdružovat na jednotlivé kovy. Selektivní flotací je možno z polymetalických 

rud získat všechny minerály, i když se některé v rudě vyskytují jen ve stopovém množství. 

Při úpravě neželezných rud, především pak s obsahem ušlechtilých kovů, je flotace 

prakticky jedinou přijatelnou metodou získávání těchto jednotlivých kovů do koncentrátu a 

to i když mají tyto užitkové minerály podobné chemicko-fyzikální vlastnosti.  

Flotací je možno dosáhnout vysokých výtěžností kovů do koncentrátu, což často při jiných 

rozdružovacích metodách nelze. Flotační metoda se využívá i při rozdružování velmi 

jemných zrn a kalových podílů, které vznikají během úpravy suroviny. Toho se využívá 

například při rozdružování cínových rud, černouhelných kalů a podobně. [22]  
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4 Experimentální část 

Cílem experimentální části této práce je nabohacení flotačního koncentrátu především o 

stříbro, ale i další kovy ze strusky vzniklé úpravou stříbrných rud na kutnohorsku. Tato 

struska vznikala v minulém století hutními procesy. V současnosti se tyto haldy zachovaly 

pouze na strmých místech. Ostatní byly rozvezeny, rozvlečeny a převrstveny ornicí. 

Odvaly, které se zachovaly do dnešní doby, jsou nezarostlé, vysoké až 10 m. Je zde 

uloženo asi 400 000 t strusky. Plocha struskových hald a hlušiny dosahuje několika 

hektarů. [28], [30] 

Vzorky použité v těchto experimentech byly z haldy v údolí řeky Vrchlice (obrázek 6).  

 

 

Obrázek 6: Odval strusky v údolí říčky Vrchlice na Kutnohorsku 

 

3.1 Charakteristika vzorku 

Vzorek strusky byl odebrán na různých místech cca 20 centimetrů pod povrchem haldy. Po 

podrcení na čelisťovém drtiči a pomletí na vibračním drtiči byl vzorek podroben 

rentgenové fluorescenční analýze. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 7.  
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Obrázek 7: Spektrogram přívodního vzorku strusky 

 

Výsledky analýzy ukázaly, že vzorek strusky obsahuje kromě stříbra také vyšší množství 

paládia a molybdenu. Koncentrace těchto kovů byly dokonce vyšší, než koncentrace 

stříbra.  

Zkoumaná struska také vykazovala kyselinotvorné vlastnosti. Během agitace 50 gramové 

navážky vzorku s vodou se hodnota pH pohybovala okolo hodnoty 6. 

V rámci charakteristiky vzorku byla provedena také zrnitostní analýza za mokra. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 2. Graficky jsou pak znázorněny v grafech na obrázku 8 a 9.  

 

Tabulka 2: Zrnitostní charakteristika vzorku 

Zrnitostní třída 

(mm) 

Hmotnost 

(g) 

Σv(%) Σ↓v(%) Σ↑v(%) 

+ 0,3 1,39 14,14 14,14 100 

0,3 - 0,2 5,44 55,34 69,48 85,86 

- 0,2 3 30,52 100 30,52 

Σ 9,83 100   
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Obrázek 8: Graf výnosů jednotlivých zrnitostních tříd 

 

 

Obrázek 9: Součtové křivky výnosů v závislosti na velikosti zrn 

 

Vzorky testované strusky byly podrobeny rentgenfluorescenční spektrometrické analýze 

(XRF), pomocí které byly zjištěny obsahy stříbra.  

Kovnatost výchozího (přívodního) vzorku byla stanovena 118,9 mg/kg, což je 0,01189 % 

Ag ve vzorku. 
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3.2 Flotační testy 

Vzorek strusky pomletý pod 0,2 byl podroben flotačnímu testování za různých vstupních 

podmínek. Flotačním sběračem byl ethylxantogenan sodný (EXS) a isobuthylxantogenan 

sodný (IBXS). Jako aktivátor se sulfinizačním účinkem byl odzkoušený sulfid sodný 

(Na2S). Flotační testy probíhaly v kyselém i zásaditém pH. Byl také ověřen vliv síru a 

železooxidujících aerobních bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans.  

Flotační testy byly provedeny na pneumo-mechanickém flotátoru VRF-1 v laboratoři 

Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava, který byl speciálně vyvinutý pro 

flotaci rud (obrázek 10). 

Jednotlivé flotační postupy a vyhodnocení výsledků je uvedeno v následujících kapitolách. 

 

 

Obrázek 10: Pneumo-mechanický flotátor VRF-1 
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Flotace 1 

Flotace 1 probíhala 30 minut při pH 5,7 a navážce 50g vzorku. Jako flotační činidlo byl 

použit ethylxantogenan sodný v dávce 100g/tunu suroviny. Do flotační cely byl také přidán 

v dávce 100g/t borovicový olej, který plnil funkci pěniče. Doba agitace před samotnou 

flotací byla 5 minut. Pro přehlednost jsou parametry flotace 1 uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Podmínky flotace 1 

Navážka  50g 

Dávka flotačního činidla (EXS) 100g/t (0,005g/50g) 

Dávka pěniče 100g/t  (4 kapky) 

Doba agitace 5 minut 

pH 5,7 

Délka flotace 30 minut 

 

Většina flotovaných zrn přešla do pěny hned v první minutě. Po této době byla pěna 

podstatně méně mineralizovaná. Výsledky testu jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Výsledky flotace 1 

Produkt Výnos 

(%) 

Kovnatost Ag 

(mg/kg) 

Kovnatost Ag 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

K 13,39 280 0,028 31,53 

O 86,61 94 0,0094 68,47 

Σ (přívod) 100 118,9  0,01189  100 

K koncentrát 

O odpad 

 

Z naměřených výsledků vyplývá, že se kovnatost koncentrátu zvýšila více než dvakrát. 

Výtěžnost stříbra do koncentrátu však byla jen 31,3 %. Většina stříbra (68,47 %) tak přešla 

do odpadu. Pro názornost jsou tabulkové hodnoty uvedeny také v grafu (obrázek 11).  
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Obrázek 11: Graf výnosu, kovnatosti a výtěžnosti Ag v jednotlivých produktech flotace 1 

 

 

Flotace 2 

U testu 2 bylo snahou ověřit možnost využití aerobních bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans při flotaci. Tyto bakterie dokážou oxidovat redukované formy síry, což by 

mohlo narušit sulfidy, na které je stříbro nejvíce vázané. Byly také prokázány bioflokulační 

účinky těchto bakterií, což by mohlo zvýšit flotovatelnost vzorku.   

Flotace 2 probíhala opět 30 minut. Vzorek byl však nejprve 3 hodiny loužen v kyselém 

roztoku s obsahem bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans při pH 2. Koncentrace 

bakteriálních buněk byla 4·10
8
/ml. Navážka vzorku byla 50g a jako flotační činidlo byl 

použit ethylxantogenan sodný v dávce 100g/tunu suroviny. Jako pěnič byl opět přidán 

v dávce 100g/t borovicový olej. Doba agitace před samotnou flotací byla 5 minut. 

Parametry flotace 2 jsou uvedeny v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Podmínky flotace 2 

Navážka  50g 

Dávka flotačního činidla (EXS) 100g/t (0,005g/50g) 

Dávka pěniče 100g/t  (4 kapky) 

Doba loužení s AT.F. 180 minut 

Doba agitace 5 minut 

pH 2 

Délka flotace 30 minut 

 

Pěna byla od počátku chudá a málo mineralizovaná. Nízké pH pro flotaci tohoto vzorku 

není vhodné. Výsledky testu jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Výsledky flotace 2 

Produkt Výnos 

(%) 

Kovnatost Ag 

(mg/kg) 

Kovnatost Ag 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

K 4,98 239,1 0,02391 10,02 

O 95,02 112,6 0,01126 89,98 

Σ (přívod) 100 118,9  0,01189  100 

K koncentrát 

O odpad 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že flotace za těchto podmínek není optimální. Nejen, že se 

snížila kovnatost koncentrátu, ale i výnos byl minimální a to necelých 5%. Do pěnového 

produktu přešlo z přívodu pouze 10,02 % stříbra. Tabulkové hodnoty jsou uvedeny také 

v grafu na obrázku 12. 
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Obrázek 12: Graf výnosu, kovnatosti a výtěžnosti Ag v jednotlivých produktech flotace 2 

 

 

Flotace 3 

Z důvodu ověření vlivu pH na flotaci byla provedena flotace 3 za stejných podmínek jako 

flotace 2, tedy s 3 hodinovým bakteriálním loužením za pomocí AT.F, ale s následným 

zvýšením pH pomocí NaOH (10%) na hodnotu 9. Parametry flotace jsou uvedeny 

v tabulce 7. 

  

Tabulka 7: Podmínky flotace 3 

Navážka  50g 

Dávka flotačního činidla (EXS) 100g/t (0,005g/50g) 

Dávka pěniče 100g/t  (4 kapky) 

Doba loužení s AT.F. 180 minut 

Doba agitace 5 minut 

pH 9 

Délka flotace 30 minut 
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Oproti předešlé flotaci (flotace 2) byla pěna už od počátku hustá. Je tedy zřejmé, že kyselé 

pH pro flotaci tohoto vzorku není vhodné. Výsledky flotace jsou uvedeny v tabulce 8. 

 

Tabulka 8: Výsledky flotace 3 

Produkt Výnos 

(%) 

Kovnatost Ag 

(mg/kg) 

Kovnatost Ag 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

K 9,83 262,9 0,02629 21,74 

O 90,17 103,2 0,01032 78,26 

Σ (přívod) 100 118,9  0,01189  100 

K koncentrát 

O odpad 

 

Hodnoty ukazují, že zvýšením pH z kyselé do zásadité oblasti se také zvýšil výnos 

koncentrátu ze 4,98 % na 9,83 %, což je téměř dvojnásobek. Také kovnatost koncentrátu 

vzrostla ze 239,1 mg/kg na 262,9 mg/kg. Výtěžnost stříbra do koncentrátu však byla jen 

lehce nad 20 % (21,74 %). 78,26 % Ag tedy přešlo do odpadu. Graficky jsou získané 

hodnoty uvedeny na obrázku 13.  

 

 

Obrázek 13: Graf výnosu, kovnatosti a výtěžnosti Ag v jednotlivých produktech flotace 3 
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Bakteriální loužení vzorku aerobními bakteriemi rodu Acidithiobacillus ferrooxidans tedy, 

v porovnání s flotací 1, nepřispívá ke zvýšení účinnosti flotace, tedy ke zvýšení kovnatosti 

a výtěžnosti stříbra do koncentrátu.  

 

 

Flotace 4 

V rámci 4 testu byl do flotačního rmutu přidán sulfid sodný (Na2S), který má sulfidizační 

účinky na povrch minerálních zrn a zároveň zvyšuje pH prostředí, poněvadž jeho 

rozkladem ve vodě vzniká hydroxid sodný a sulfan. Rmut se se sulfidem sodným agitoval 

15 minut, poté byl přidán ethylxantogenan sodný, pěnič a dalších 5 minut se suspenze 

promíchávala. Parametry flotace jsou uvedeny opět v tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Podmínky flotace 4 

Navážka  50g 

Dávka flotačního činidla (EXS) 100g/t (0,005g/50g) 

Dávka pěniče 100g/t  (4 kapky) 

Dávka Na2S 100g/t (0,005g/50g) 

Doba agitace 15 (Na2S) + 5 minut 

pH 9 

Délka flotace 30 minut 

 

Po přidání dávky Na2S do suspenze se pH ustálilo na 6,5. Bylo tedy nutno přikápnout ještě 

asi 20 kapek 10% roztoku NaOH, aby se pH dostalo na hodnotu 9. 

Během flotace byla pěna od počátku dobře mineralizovaná. Výsledky testu jsou uvedeny 

v tabulce 10. 
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Tabulka 10: Výsledky flotace 4 

Produkt Výnos 

(%) 

Kovnatost Ag 

(mg/kg) 

Kovnatost Ag 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

K 15,48 268,5 0,02685 34,96 

O 84,52 91,5 0,00915 65,04 

Σ (přívod) 100 118,9  0,01189  100 

K koncentrát 

O odpad 

 

Za použití sulfidu sodného bylo dosaženo kovnatosti koncentrátu 268,5 mg/kg při výnosu 

15,48 %. Výtěžnost stříbra do koncentrátu byla 34,96 %. Při porovnání těchto výsledků 

s flotací 1 je patrné, že jsou výsledné hodnoty obou testů podobné. Při flotaci 1 bylo sice 

dosaženo vyšší kovnatosti (280 mg/kg), ale zároveň o něco málo nižšího výnosu (13,39 %) 

a nižší výtěžnosti (31,53 %). Graficky jsou hodnoty testu 4 znázorněny na obrázku 14. 

 

 

Obrázek 12: Graf výnosu, kovnatosti a výtěžnosti Ag v jednotlivých produktech flotace 4 
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Flotace 5 

Poněvadž výsledky ukázaly, že flotace je účinnější v oblastech zásaditého pH, byl 

proveden test 5, který probíhal za podmínek testu 1, kde bylo pouze zvýšeno pH z hodnoty 

5,7 na pH 9. Parametry flotace jsou uvedeny v tabulce 11. 

 

Tabulka 11: Podmínky flotace 5 

Navážka  50g 

Dávka flotačního činidla (EXS) 100g/t (0,005g/50g) 

Dávka pěniče 100g/t  (4 kapky) 

Doba agitace 5 minut 

pH 9 

Délka flotace 30 minut 

 

Během flotace vznikala hustá dobře mineralizovaná pěna, která vykazovala slabou 

mineralizaci i po 30 minutách. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 12. 

 

Tabulka 12: Výsledky flotace 5 

Produkt Výnos 

(%) 

Kovnatost Ag 

(mg/kg) 

Kovnatost Ag 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

K 13,9 293,6 0,02936 34,32 

O 86,1 90,7 0,00907 65,68 

Σ (přívod) 100 118,9  0,01189  100 

K koncentrát 

O odpad 

 

Ačkoliv bylo zvýšeno pH z 5,7 na pH 9, nebylo dosaženo výrazného zlepšení. Jen mírně 

vzrostl výnos z 13,39 % na 13,9 % a kovnatost z 280 mg/kg na 293,6 mg/kg. Výtěžnost Ag 

do koncentrátu vzrostla oproti testu 1 z 31,53 % na 34, 32 %. Graficky jsou výsledky 

znázorněny na obrázku 15. 
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Obrázek 15: Graf výnosu, kovnatosti a výtěžnosti Ag v jednotlivých produktech flotace 5 

 

 

Flotace 6 

V testu 6 byla provedena flotace vzorku za přídavku ethylxantogenanu sodného (EXS) a 

isobuthylxantogenanu sodného (IBXS) v poměru 1:1, pH suspenze nebylo upravováno, 

jeho hodnota byla 5,7. Podmínky flotace jsou uvedeny v tabulce 13. 

 

Tabulka 13: Podmínky flotace 6 

Navážka  50g 

Dávka flotačního činidla (EXS/IBXS) (50+50)g/t (0,005g/50g) 

Dávka pěniče 100g/t  (4 kapky) 

Doba agitace 5 minut 

pH 5,7 

Délka flotace 30 minut 

 

Flotace probíhala za vzniku husté bohatě mineralizované pěny. Výsledky testu jsou 

uvedeny v tabulce 14. 
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Tabulka 14: Výsledky flotace 6 

Produkt Výnos 

(%) 

Kovnatost Ag 

(mg/kg) 

Kovnatost Ag 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

K 11,88 316,2 0,03162 31,6 

O 88,12 92,3 0,00923 68,4 

Σ (přívod) 100 118,9  0,01189  100 

 

Na základě tohoto testu se docílilo kovnatosti 250,5 mg Ag v jednom kilogramu suroviny 

při výtěžnosti 33,51 % stříbra do koncentrátu. Do odpadu přešlo 66,49 % Ag. Graficky 

jsou výsledky znázorněny na obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16: Graf výnosu, kovnatosti a výtěžnosti Ag v jednotlivých produktech flotace 6 
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Tabulka 15: Podmínky flotace 7 

Navážka  50g 

Dávka flotačního činidla (EXS/IBXS) (50+50)g/t (0,005g/50g) 

Dávka pěniče 100g/t  (4 kapky) 

Doba agitace 5 minut 

pH 9 

Délka flotace 30 minut 

 

Flotace opět probíhala za vzniku husté bohatě mineralizované pěny. Výsledky testu jsou 

uvedeny v tabulce 16. 

 

Tabulka 16: Výsledky flotace 7 

Produkt Výnos 

(%) 

Kovnatost Ag 

(mg/kg) 

Kovnatost Ag 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

K 15,9 250,6 0,02506 33,51 

O 84,1 94 0,0094 66,49 

Σ (přívod) 100 118,9  0,01189  100 

K koncentrát 

O odpad 

 

Na základě tohoto testu se dosáhlo nejvyšší kovnatosti ze všech 7 flotací a to 316,2 mg Ag 

v jednom kilogramu suroviny při výtěžnosti 31,6 % stříbra do koncentrátu. Do odpadu 

však přešlo stále velké množství Ag a to téměř 70 % (68,4 %). Graficky jsou výsledky 

znázorněny na obrázku 17. 
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Obrázek 17: Graf výnosu, kovnatosti a výtěžnosti Ag v jednotlivých produktech flotace 7 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda-li je možno, pomocí flotace za daných 

podmínek, zkoncentrovat stříbro ze strusky, která v minulém století vznikla při úpravě 

stříbrných rud na kutnohorsku, do flotačního koncentrátu, který by pak sloužil jako 

sekundární surovina pro výrobu stříbra, případně pro jiné účely.  

Analýza přívodního vzorku také prokázala zvýšený obsah paládia, což vede k myšlence 

pokusit se tento prvek z této odpadní suroviny získat. 

V rámci testování bylo provedeno celkem 7 flotačních pokusů, které jsou popsány 

v experimentální části této práce. Z výsledků vyplynulo několik důležitých poznatků. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v zásaditém pH. Kyselé prostředí pro flotaci této 

strusky v rámci získávání stříbra je tedy nevhodné. Během flotace v kyselém prostředí (pH 

2), kdy byl vzorek nejprve podroben 180 minut bakteriálnímu loužení za přídavku inokula 

s bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans bylo dosaženo nejmenšího výnosu a to 4,98 %. 

Kovnatost byla také nejnižší ze všech flotací, činila 262,9 mg/kg. Výtěžnost stříbra do 

koncentrátu byla v tomto případě jen 10,2 %. Téměř 90 % Ag přešlo do odpadu. Při 

opakování tohoto pokusu v zásadité oblasti (pH 9) vyskočily hodnoty výnosu i kovnatosti 

na dvojnásobek původních hodnot, ale i přesto byla výtěžnost stříbra do koncentrátu pouze 

21,74 % a kovnatost koncentrátu 262,9 mg/kg. Vliv těchto bakterií, které dokážou 

oxidovat, kromě jiných prvků, redukované formy síry a mohlo tak dojít k narušení 

sulfidických minerálů, na které je stříbro nejčastěji vázané, na kvalitu koncentrátu daného 

vzorku nebyl žádný. Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans spíše flotovatelnost stříbra 

snižovaly.  

Kvalita koncentrátů u flotací probíhajících v zásaditém prostředí pak byla podobná a 

výsledky jednotlivých testů se od sebe lišily jen nepatrně. Nejvyšší obsah stříbra byl 

dosažen u flotačního testu 6 a to 316 mg/kg, což je v přepočtu 0,0316 % Ag v koncentrátu 

při výtěžnosti 31,6 %.  

Bohužel však stále velké procento stříbra přechází do odpadu (téměř 70 %). Naskýtá se 

otázka, zda-li je možno pomocí flotační metody získat více, než těch 30-35 % Ag ze 

vstupní suroviny. Existují samozřejmě i jiné úpravnické metody, které by byly jistě 

účinnější, než flotace, například chemické loužení, ale je třeba vzít v potaz také ekonomiku 
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celé technologie, nebezpečnost pro životní prostředí, lidské zdraví a podobně. V každém 

případě, by bylo vhodné předmětný kov, v tomto případě stříbro, nejprve zkoncentrovat, 

aby se snížily náklady na provoz, dopravu, spotřebu chemického činidla atd. K tomuto 

účelu je flotace, dle mého názoru, vhodnou metodou. Je pouze zapotřebí dál optimalizovat 

podmínky, zkoušet nová flotační činidla, nové předúpravy vzorku apod. To vše by mohlo 

být předmětem příštích diplomových prací.  
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