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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá technologii úpravy zlatonosné suroviny z lokality Pukanec a 

Zlaté Hory. Úvodní části práce jsou věnovány pojednání o zlatě a formách jeho výskytu, 

jednotlivým typům zlatonosných ložisek. Charakterizovány jsou možné způsoby získávání 

zlata z nerostných surovin, důraz je kladen na fyzikální a fyzikálně chemické metody 

separace. Samostatná kapitola pojednává o charakteristice jednotlivých ložiskových lokalit, 

ze kterých pochází zkoumané vzorky. Experimentální část práce obsahuje výsledky 

laboratorních experimentů. Cílem této kapitoly bylo vyhodnocení nejlepších flotačních 

sběračů, ověření vlivu otáček na výnos koncentrátu zlata (získání nejkvalitnějšího 

koncentrátu zlata) a další úpravnické metody: gravitační rozdružování, gravitační 

rozdružování v odstředivém poli. 

Klíčová slova: Pukanec, Zlaté Hory, flotace, zlatonosná surovina, fotační sběrače, výnos, 

koncentrát, gravitační rozdružování v odstředivém poli 

Summary: 

This thesis treats of an the technology of gold-bearing raw material from the site Pukanec 

and Zlaté Hory. Introductory chapters deal treatise on gold and forms of its occurrence, 

various types of gold bearing. It presents possible ways of recovering gold from raw 

minerals, the emphasis is on the physical and physicochemical methods of separation. A 

single chapter discusses the characteristics of the individual bearing localities from which 

comes the examined samples. The experimental part of the work contains the results of 

laboratory experiments. The objective of this chapter was to evaluate the best flotation 

collectors, check the effect of speed on yield concentrate gold (getting the best quality 

concentrate gold) and other treatmend methods: gravity separation, gravity separation in a 

centrifugal field. 

Keywords: Pukanec, Zlaté Hory, flotation, gold-bearing raw material, flotation collectors, 

yield, concentrate, gravity separationin in a centrifugal field. 
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Seznam použitých zkratek  

Au Zlato 

Ag  Stříbro 

Pb Olovo 

Zn Zinek 

Cu Měď 

AAS Atomová absorpční spektrometrie 

ppm parts per million, 10
-6

, ekvivalentem je g.t
-1

 

ZH-J Zlaté hory jih 

HGF Hornicko-geologická fakulta 

VŠB-TU Vysoká škola báňská- Technická Univerzita  

RTG Rentgenové záření 

JAR Jihoafrická republika 

USA Spojené státy americké 
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1 Úvod 

Svět byl stvořen z mnoha různých prvků. V současné době je lidstvu známo 94 prvků, 

které se přirozeně vyskytují na Zemi. Jeden z prvků, a to zlato, dokázalo po celou dobu 

dějin měnit lidské osudy. Zdánlivě studený, obyčejný kámen vzbudí v každém člověku 

zájem. Zprvu zvědavost, poté člověka přepadne jakási touha mít a hromadit tento třpytivý, 

lesklý, zlatý kámen. Po staletí bylo zlato terčem bohatství a moci. Faraoni měli své 

monumentální zlaté sochy a předměty, kterými si plnili své hrobky ve víře zabezpečit i 

svůj posmrtný život. Králové a císaři kupili zlato za cenu lidských životů. Vládcové 

jihoamerické říše Inkové žili v palácích ze zlata, oblékali se do zlatých hávů a nosili zlaté 

šperky. Kvůli zlatu se pořádaly vojenské výpravy a umírali lidé. Obyčejní lidé toužebně 

hledali a rýžovali tento kov a mnozí ztratili život. V rozdílných obdobích lidstva, na 

rozdílných územích světa, všichni považovali zlato za symbol bohatství. Opravdu je zlato 

tak nezbytné a stojí i za lidský život? 

Zlato se vyskytuje v podstatě všude. Z hornin putuje do rostlin, živočichů. Zlato najdeme 

rozptýlené i ve vesmíru. Průměrný obsah zlata v zemské kůře je 0,004 g.t
-1

. V mořské vodě 

je rozptýleno 0,001 až 6 mg zlata v 1m
3
. Moře a oceány naší planety mají v sobě milión 

tun zlata. Ekonomicky využitelné ložiska jsou tyto s obsahem zlata zhruba 0,2 g.t
-1

 a víc, 

ložiska s obsahem nad 10 g.t
-1

 jsou už považované za bohaté. Celkové množství zlata 

vytěžené člověkem se odhaduje na 75 000 až 117 000 tun přičemž se těží již 6000 let. [6]  

V poslední době lidstvo využívá zlato nejen jako symbol bohatství, ale také 

v elektrotechnice, lékařství a dalších odvětvích. Důraz je taky kladen na téma intenzity a 

nezbytnosti těžby nerostných surovin. Nedílnou součástí této diskuze jsou otázky 

budoucího zajištění surovinové soběstačnosti zemí Evropské unie. Surovinová 

soběstačnost je nezanedbatelnou podmínkou pro rozvoj EU, stejně jako problémy, spojené 

s vlivem exploatace ložisek primárních surovin na biosféru a lidské zdraví. 

Pro pokrytí spotřeby nerostných surovin a zároveň omezení vlivu jejich těžby na životní 

prostředí je nezbytné neustále zlepšovat technologii těžby, zpracování a využití surovin, 

technologické postupy výroby. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce je navržení a experimentální ověření vhodné technologie úpravy zlatonosných 

surovin z lokality Pukanec a Zlaté hory se zvláštním zaměřením na fyzikální a fyzikálně – 

chemické metody separace. Konečným produktem by měl být koncentrát se zvýšeným 

obsahem Au, vhodný pro případné další hydrometalurgické zpracování. 
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3 Zlato a jeho význam  

3.1 Charakteristika zlata 

Zlato je vzácným kovem zlatožluté barvy, kovového lesku a žlutého vrypu. Tvoří 

oktaedrické a kubické krystaly, kostrovité a dendritické agregáty, plíšky a nugety. [1] Na 

Mohsově stupnici tvrdosti patří zlatu hodnota 2,5 z deseti možných, což ho řadí mezi velmi 

měkké látky, a tento fakt ve spojení s absencí štěpnosti dává zlatu mimořádné vlastnosti  

k jeho zpracovávání a tvarování. Zlato zařazujeme mezi těžké kovy; hustota zlata činí 

19 320 kg.m
-3

. Z chemického hlediska se jedná o prvek velice stabilní, nepodléhající žádné 

korozi a velmi špatně rozpustný. [2] Zařazení zlata v elektrochemické řadě napětí ukazuje 

na vytěsňování zlata z téměř všech roztoků kovů, není-li zlato přítomno ve formě 

komplexních sloučenin, v nichž je pevně vázáno. [3] 

Pro své mimořádné vlastnosti je zlato společně s mědí historicky nejdéle využívaným 

kovem (od 12. tisíciletí př. n. l.). Poprvé ho člověk získal rýžováním z říčních náplavů. Je 

zajímavé, že tento způsob přetrval až do dnešní doby, přičemž umožňuje využívat ložiska 

zlata zhruba již od obsahu 1 g.t
-1 

rudniny. [4] 

Zlato je součástí zemské kůry a v různém kvantitativním zastoupení se nachází v mnohých 

oblastech světa. Průměrný obsah zlata v zemské kůře je 0,004 g.t
-1

. Ekonomicky využitelná 

jsou ložiska s obsahem zlata zhruba větším než 0,2 g.t
-1

; ložiska s obsahem nad 10 g.t
-1

 

jsou považována za velmi bohatá. [5,6,7] 

3.2 Formy výskytu zlata 

Vzhledem k tomu, že zlato je kov velmi inertní, nevyskytuje se v přírodě mnoho sloučenin 

zlata. V převážné míře se zlato vyskytuje jako ryzí kov. Časté je zlato legované stříbrem, 

kdy obsah stříbra je vyšší než 20 %; tato slitina se označuje jako elektrum. Jiné slitiny zlata 

jsou poměrně vzácné. Po ryzím zlatu a elektru jsou nejběžnějšími slitinami zlata teluridy, 

například calaverit [AuTe2] a sylvanit [(Au,Au)Te2]. Přehled minerálů zlata uvádí tabulka 

č. 2. [8] 
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Tabulka č. 1: Mineralogické vlastnosti zlata [3] 

Barva  Zlatožlutá  

Vryp  Žlutý  

Lesk  Kovový  

Průhlednost  Opakní  

Štěpnost  Chybí  

Lom  Hákovitý  

Četnost výskytu  Vzácně  

Tvrdost (Mohsova stupnice)  2,5–3  

Morfologie  Oktaedrické a kubické krystaly, plíšky, 

nuggety, zploštělé nebo protáhlé agregáty  

 

Volná forma zlata se běžně vyskytuje v křemenných žilách, v sypných nebo náplavových 

ložiskách, uzavřené v zrnech různých sulfidů (pyritu, pyrhotinu, chalkopyritu apod.). 

Graficky jsou možnosti asociace volného zlata se sulfidy znázorněny na obrázku č. 1.  

[5,6,7] 

Tabulka č. 2: Zlato a jeho sloučeniny s kovy [9] 

Ryzí zlato (obsah Ag < 20 mol %) Au 

Elektrum (obsah Ag 20–80 mol %) (Au, Ag) 

Porpezit (Au, Pd) 

Rhodit (Au, Rh) 

Iridiové zlato (Au, Ir) 

Platinové zlato (Au, Pt) 

Zlatý amalgám (Au, Ag) Hg 
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Weishanit (Au,Ag)3Hg2 

Maldonit Au2Bi 

Aurikuprid Cu3Au 

Tetra-aurikuprid AuCu 

Hunchinite Au2Pb 

Bogdanovit Au5(Cu,Fe)3(Te,Pb)2 

Bezsmertnovit Au4Cu(Te,Pb) 

Fischesserit Ag3AuSe2 

Petrovskaite AuAg(S,Se) 

Calaverit AuTe2 

Krennerit (Au,Ag)Te2 

Muthmannit (Au,Ag)Te 

Petzit Ag3AuTe2 

Sylvanit (Au,Ag)2Te4 

Kostovit CuAuTe4 

Nagyagit [Pb(Pb,Sb)S2] [Au,Te] 

Auroantimonit AuSbO3 

Aurostibit AuSb2 

 

Atomární zlato je distribuováno v krystalické mřížce sulfidických minerálů. V první řadě 

se koncentruje v arzenopyritu, maximální známá koncentrace je 17 700 ppm. Ve větších  

(> 50 μm) arzenopyritových krystalech je distribuce většinou nehomogenní. Atomární 

zlato obsažené v jemnozrnných (< 20 μm) sulfidech je významnější. [8,9] 
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Koloidní zlato představuje ultrajemné částice zlata, obsažené v sulfidických minerálech. 

Běžnými mikroskopy není vidět. Může, ale nemusí být v krystalické mřížce minerálu. 

Velikost částic se pohybuje mezi 5 nm až 500 nm. Může vznikat koagulací při pražení 

pyritu na magnetit, maghemit a hematit. Koloidní zlato je nejčastěji zastoupeno v pyritu, 

méně pak v arzenopyritu. Je více reaktivní než hrubší zlato, což je dáno jeho větším 

měrným povrchem, a je lépe rozpustné již v nízkých koncentracích kyanidového roztoku. 

[9] 

Povrchovým zlatem se rozumí zlato, detekované na povrchu minerálů. Běžným příkladem 

je zlato adsorbované na povrchu karbonátových částic. Je to výsledek pokovení, srážení  

a možné iontové výměny v ložisku. [9]   

Tabulka č. 3: Přehled zlatonosných sulfidových minerálů [9] 

Pyrite  Gersdorfit  Tetraedrit  

Markazit  Realgar  Antimonit  

Pyrhotin  Chalkopyrit  Tetraedrit  

Arsenopyrit  Bornit  Maghemit*  

Tennantit  Kovelit  Hematit*  

Enargit  Chalkocit  Goetit*  

*Minerály vzniklé pražením pyritu 
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Obrázek č. 1: Schematické znázornění typů asociací Au se sulfidickými minerály [10] 

3.3 Ložiska zlata 

Zlatonosné rudy se vyskytují v prostředí hornin různého geologického věku, od nejstarších 

až po nejmladší. Geologické podmínky jsou tedy v každém místě výskytu zlata odlišné. 

[5,11] Hlavním ložiskotvorným minerálem zlata je ryzí zlato. Průmyslově významné jsou 

relativně běžné sulfidy (pyrit, arzenopyrit, sfalerit), které mohou zlato obsahovat jako 

diadochonní příměs nebo v podobě velmi jemných inkluzí (jde o tzv. „neviditelné zlato“).  

Průmyslové typy ložisek zlata můžeme rozdělit na [12]:  

Zlatonosné konglomeráty 

Ryzí zlato je zde vázáno na poměrně málo mocné, ale plošně rozsáhlé horizonty 

konglomerátů (na ploše 300 km x 150 km). Je obsaženo v sulfidech nebo ve formě 

jemných zlatinek. Zlato často doprovázejí minerály uranu (proto se tyto konglomeráty 
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často označují jako zlato-uranonosné). Obsahy zlata se pohybují v rozmezí 4,5 až 10  

a lokálně až 20 g/t. Zástupce tohoto typu ložiska je zejména Witwatesrandu v JAR. [4,12] 

Subvulkanická ložiska 

Subvulkanická ložiska Pb-Zn a Cu-Pb-Zn rud (často s ekonomicky významnými obsahy 

Ag a Au) se vyskytují ve formě žil a žilníků nebo (méně často) metasomatických těles ve 

vulkanogenních komplexech andezit-dacit-ryolitové povahy. Zlato se vyskytuje jako ryzí, 

jako slitina se stříbrem nebo ve formě teluridů zlata. Zástupci tohoto typu například v 

Rumunsku, USA, Mexiku. [4,12] 

Plutonická ložiska Au a metamorfogenně hydrotermální ložiska Au 

Ložiska zlata mají nejčastěji povahu žil nebo žilníků. Zlato bývá přítomno jako ryzí (někdy 

jde o zlato s vysokým podílem stříbra – tzv. elektrum) nebo jako příměs v sulfidech 

(hlavně v arzenopyritu a pyritu), méně často je zlato vázáno na teluridy. Příkladem tohoto 

typu ložiska je Homestake (Jižní Dakota), Berezovsk (Ural, Rusko). Na území ČR jde 

např. o ložiska Jílové u Prahy, Čelina a Mokrsko na Sedlčansku, Kašperské Hory u Sušice, 

Suchá Rudná u Vrbna pod Pradědem a Zlatý Chlum u Jeseníku. [12] 

Vulkanosedimentární sulfidická ložiska s příměsí Au 

Zlato se vyskytuje jako součást sulfidů nebo v podobě jemně rozptýleného ryzího zlata. 

Obsahy kolísají od desetin do 2–3 ppm. [4] 

Rýžoviska 

Primární ložiska zlata jsou provázena jeho akumulacemi ve zvětralinovém plášti a hlavně 

aluviálními rýžovisky. Příkladem aluviálních rýžovisek jsou historicky významná ložiska 

na řekách Yukon na Aljašce nebo bohatá rýžoviska v povodí řek Lena a Amur v Rusku.  

V ČR jsou aluviální rýžoviska zlata téměř na všech jihočeských řekách včetně četných 

přítoků. Významná rýžoviska zlata jsou i ve Slezsku. Jde zejména o aluviální rýžoviska ve 

zlatohorské oblasti. [4] 
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4 Historie zlata v Československu 

4.1 Česká republika 

Za posledních dva tisíce let došlo na území dnešní České republiky k významnější 

produkci zlata ve třech obdobích: v období keltského osídlení ve 2. a 1. tisíciletí př. n. l.,  

s produkcí cca 40 t (z rozsypů). [13] Na druhé straně zlato keltských mincí z Bavorska  

s vysokými obsahy stříbra a mědi neodpovídá přírodnímu zlatu tamních nalezišť  

a poukazuje na možnost dovozu, pravděpodobně z Balkánu [8]. Za nejvýznamnější období 

hlubinné těžby drahých kovů je považováno 13. a 14. století, panování Lucemburků. Těžba 

hlavních českých zlatodolů, je historiky odhadována, na 100–200 kg za rok, za celé období 

cca 48 t. [2, 15] V 80. a 90. letech 20. století nastal útlum rudného hornictví, které bylo 

velice ztrátové. Jako součást programu byla v letech 1989–1994 uskutečněna výběrová 

těžba na ložisku polymetalických rud ve Zlatých Horách, která poskytla 1,2 t zlata. [16] Ve 

20. století těžba zlata dosáhla cca 9 t v České republice, což odpovídá 0,1 % evropské 

produkce. Od roku 1994 se u nás zlato netěží. Množství zlata získaného v historii na území 

Čech, Moravy a Slezska se odhaduje na cca 100 t. [17] 

 

Obrázek č. 2: Ložiska zlatonosných rud v ČR [18] 
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4.2 Slovenská republika 

Těžba zlata, ale i hornictví jako takové, je významnou součástí dějin a historie Slovenska. 

Už ve středověku bylo území dnešního Slovenska důležitým producentem drahých kovů,  

a města jako Kremnica nebo Banská Štiavnica byly v tehdejší Evropě známými pojmy. Co 

se týče ložiska Pukanec, těžba v této oblasti byla skončena před více než 20 lety. [19] 
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5 Technologie zpracování zlatonosných surovin 

Volba technologie zpracování jakékoliv zlatonosné suroviny závisí zejména na formě 

výskytu zlata v surovině a jejím chemickém, popřípadě mineralogickém složení. V zásadě 

lze pro zpracování těchto surovin (primárních surovin i odpadů) použít jak klasické 

úpravnické metody, založené na rozdílných fyzikálních nebo fyzikálně-chemických 

vlastnostech (zejména gravitační rozdružování a flotace), tak procesy hydrometalurgické či 

pyrometalurgické.  

5.1  Rozdružování v odstředivém poli 

Rozdružování nerostných surovin včetně zlatonosných se dlouhá léta provádí výhradně 

pomocí gravitačních metod. Postupem času se ukázalo, že v některých případech jsou tyto 

metody málo účinné, resp. s některými problémy se nedokážou vypořádat vůbec. 

Například případy, kdy je velmi malý rozdíl v měrných hmotnostech zrn rozdružování 

suroviny nebo rozdružovaná surovina je velmi jemnozrnná – rychlost oddělování těžkých 

zrn od lehkých je nízká (Knelson). Tyto problémy se částečně podařilo odstranit 

vynálezem hydrocyklonu ve třicátých letech 20. století. Impulsem byla snaha o dokonalejší 

separaci směsi zrn na základě jejich hustoty (Knelson). Rozdružování jemnozrnných 

surovin pomocí odstředivých sil se jeví jako nejúčinnější metody. Můžeme je řadit do 

skupin gravitačního rozdružování podle odlišné hustoty suroviny a podle odlišné velikosti 

částic. K zařízení, používajícímu odstředivých sil k separování jednotlivých složek, řadíme 

především: hydrocyklony, odstředivé pneumatické a hydraulické separátory (např. 

KNELSON). [18] 

5.1.1 Rozdružovač Knelson 

Ložiska s jemnou distribucí zlata vyžadují nízké výtěžnosti, díky tomu byl iniciován vývoj 

rozdružovač Knelson s nízkou výtěžností. V Knelsonu, kde probíhá rozdružování v 

odstředivém poli, je velikost vyvinuté odstředivé síly rovna 60 až 150 násobku síly 

gravitační. Maximální velikost zrna v sázce je 6 mm. Zrna jsou vystavena působení 

odstředivé síly a síly fluidizačního vodního proudu, která působí opačným směrem než 

odstředivá. Průtok vody lze nastavit v rozmezí 0–15 litrů za minutu. Rozdružování probíhá 
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v kuželové části, která je po obvodu opatřena drážkami. Průměr drážek i celého kužele 

narůstá zdola nahoru. Drážky jsou po celém obvodu perforované. Tím je zajištěn vstup 

fluidizačních proudů vody (tlakové vody) dovnitř do kuželové části. Tlak vody působí 

proti odstředivé síle v rotačním kuželu, čímž vytváří fluidní vrstvu, která vyplňuje prostor 

po obvodu rozdružovacího kužele v celé jeho výšce, a lehčí částice jsou touto fluidní 

vrstvou unášeny přepadem do odpadu. Těžší částice mají velkou kinetickou energii, díky 

odstředivé síle projdou fluidní vrstvou a usazují se mezi žebry kuželu. Vsázka může být 

dávkovaná v suché podobě nebo ve formě rmutu. Zahuštění rmutu v tomto typu 

rozdružovače by mělo být v intervalu 25 % – 30 % částic. Rozdružovací proces je 

cyklický, po každém cyklu se kužel vyjme a vypláchne. [21, 22, 9] 

 

 

 

Obrázek č. 3: Schéma konstrukce Knelson [22] 
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Fáze separace 

Vsázka vstupuje do zařízení na dno kužele troubou v jeho ose. Odtud vlivem odstředivé 

síly směřuje k obvodu kužele. Částice postupně začnou zaplňovat obvodové drážky 

směrem zdola nahoru. Vlivem fluidizačních proudů vody (proudí opačným směrem, než je 

směr působení odstředivých sil) dochází k načechrávání lůžka – vrstvy zrn v drážce. 

Fluidizace se začíná, když fluidizační proud vody proudící přes minerální lůžko je v 

rovnováze s odstředivou silou působící na částice. Díky tomu i jemnější částice specificky 

těžšího minerálu mohou stéci na lůžko. Naopak část specificky lehčích zrn opouští prostor 

drážky (koncentrát). Ostatní rmut obsahující převážně jalové minerály, respektive minerály 

specificky lehčí, proteče vrchním okrajem kužele ven. Přívod vody, která fluiduje 

minerální lůžko, je kontinuální, rovněž popsaná separace minerálů podle hustoty. 

 

Obrázek č. 4: Princip činnosti Knelson [21] 

Fáze vyplachování koncentrátu 

Kapacita drážek, kde se ukládá koncentrát, je omezená. Když se naplní, otáčení rotoru se 

přeruší. Ventil přívodu fluidizační vody se naplno otevře a voda vypláchne koncentrát  

z drážek, který přes dno kužele teče ven ze zařízení. [21, 22] 
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Obrázek č. 5: Řez separátoru Knelson [21] 

 

Rozdíl mezi koncentrátorem Knelson a klasickým hydrocyklonem je v principu, jakým 

vzniká odstředivé pole. Hydrocyklon je nepohyblivý, neotáčí se. Odstředivá síla se vytváří 

tak, že rmut je pod tlakem tangenciálně přiváděn do válcové části. Rozdružovač Knelson 

má otočný buben, který svým pohybem uvádí do pohybu i rmut. [23] 

Rychlost usazování částic 

Na zrno uvnitř otáčejícího se rotoru rozdružovače působí dvě hlavní síly: odstředivá síla 

(působí směrem kolmo na osu otáčení kužele ve směru od osy) a síla odporu prostředí. [23] 

Síla odporu prostředí v laminárních podmínkách proudění je závislá od viskozity prostředí 

a rychlosti částice. [22,23] Rychlost částice pohybující se od osy směrem k vnějšímu 

obvodu rotoru je dána odstředivou silou Fod., vztlakovou silou Fvz. a silou odporu prostředí 

Fs. [26] Částicím je udělováno zrychlení úměrné jejich hustotě, velikosti a tvaru. [24] Vliv 

gravitačního pole na částici pohybující se v kapalném médiu v odstředivém poli je tak 

malý, že se zanedbává. Tíhové zrychlení g je nahrazeno odstředivým zrychlením a. [23] 
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Odstředivé zrychlení:  

a = ω
2
r  

 

(1) 

 a = odstředivé zrychlení [m*s
-1

], 

 ω = uhlová rychlost částice [rad.s
-1

], 

 r = vzdálenost od osy – poloměr [m]. 

 

Sila odporu prostředí (Stokesův vztah): (za laminárního proudění a kulové částice) 

Fs= 3 π µ d vr  

 

(2) 

 Fs = síla odporu prostředí [g.cm.s
-2

] 

 µ = viskozita prostředí [Pa.s
-1

], 

 d = průměr částic [m], 

 vr = obvodová rychlost proudění [m.s
-1

]. 

 

Vztlaková sila: 

Fvz.= 
π   

 
 ρp r ω

2 

 

(3) 

 Fvz = vztlaková síla [N] 

 π d
3
/ 6 = objem částice (kulový tvar) [m

3
], 

 ρp = hustota částice [kg.
m-3

], 

 ω = uhlová rychlost částice [rad.s
-1

], 

 r = vzdálenost od osy – poloměr [m]. 
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Odstředivá sila: (kulové částice) 

Fod. = 
π   

 
 (ρč – ρp) r ω

2
    

   

(4) 

 Fod. = odstředivá síla [N] 

 π d
3
/ 6 = objem částice (uvažovaný kulový tvar) [m

3
], 

 ρč = hustota prostředí [kg.m
-3

], 

 ω
2
 = uhlová rychlost částice [rad.s

-1
], 

 r = vzdálenost od osy – poloměr [m]. 

 

Pokud zanedbáme účinek fluidních proudů vody, částice se bude pohybovat svou 

konečnou rychlostí usazování v radiálním směru (od osy k plášti) za předpokladu, že 

odstředivá síla a síla odporu prostředí se vyrovnají (Fo = Fs). [21,23]Tato rychlost je 

determinována vztahem: 

Rychlost usazování: 

vt = 
    č      

    
 r ω2

  

      

(5) 

 vt = rychlost usazování [m.s
-1

] 

 d = průměr částice [m], 

 ρč = hustota částice [kg.m
3
], 

 ρp = hustota prostředí [kg.m
-3

], 

 ω = uhlová rychlost [rad.s
-1

], 

 r = vzdálenost od osy – poloměr [m], 

 µ = viskozita prostředí [Pa.s
-1

]. 



Bc. Petr Gorzolka: Technologie úpravy zlatonosné suroviny Pukanec a Zlaté Hory 

2015                                            17 

 

 

Jak již bylo řečeno, jednou z výhod rozdružování v odstředivém poli je, že separace 

jemnozrnných materiálů je efektivnější v porovnání s rozdružování v gravitačním poli. 

Matematicky je tato skutečnost vyjádřena následující rovnicí, která v podstatě říká, že čím 

je větší odstředivé zrychlení (jmenovatel zlomku), tím menší je kritický průměr zrna 

(nejmenší průměr zrna, které je ještě možné odseparovat): [23] 

dcr = K  
         

    

 

 

 

      

(6) 

 dcr = koeficient rozdružování [-] 

 ω = úhlová rychlost částice [rad.s
-1

], 

 R = průměrný poloměr kuželové časti rozdružovače [m], 

 g = tíhové zrychlení [m. s
-2

], 

 H = tloušťka vodného filmu [m], 

 K = konstanta pro sférické částice 4,43 [bezrozměrné], 

 m,c = konstanty. 

Kromě toho je z rovnice zřejmý důvod, proč je rozdružovač Falcon schopen odseparovat 

ještě jemnější částice než Knelson: vytváří totiž odstředivé zrychlení 300 G oproti 60 G 

v Knelsnu. [23] 

Mechanismus koncentrování těžkých minerálů 

Výše byly popsány jevy související s radiálním pohybem částic směrem k obvodu zařízení, 

rychlost jakou se částice tímto směrem mohou pohybovat. Je ještě třeba popsat chování 

částic v prostoru koncentrátu, v drážce. Tam jsou výrazně ovlivňovány fluidizační vodou, 

která vstupuje do drážky tangenciálně, proti směru otáčení bubnu. Tangenciální přívod 

vody je zajištěn tím, že otvory v drážkách kuželu jsou navrtané šikmo. Proniká mezi zrny, 

kanálky a mezerami které jsou mezi nimi. Toto proudění způsobuje jen malé nebo žádné 

pohyby těžkých zrn, které již jsou usazeny. [25] Síla fluidizačních vody však působí proti 

odstředivé síle a je dostatečně silná na to, aby narušovala kompaktnost lůžka na- 
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koncentrovaných minerálů (lůžko ve fluidním stavu). Výsledkem je, že zrna zůstávají v 

určitém pohybu a dovolují tak pronikání dalších těžkých zrn mezi sebe. Postupně jsou lehčí 

minerály více a více v drážce nahrazovány těžšími zrny. [22] 

 

Obrázek č. 6: Pohyb zrn v odstředivém poli separátoru Knelson [23] 

 

Byly provedeny analýzy jednotlivých těžkých předmětů z každé drážky koncentrátoru. 

Hrubší zrna mají tendenci usazovat se v dolních drážkách, jemné zlatinky se nacházely  

v nejvyšších drážkách. [25] V rámci samotné drážky se těžké minerály koncentrují na dně 

perforovaného lůžka, a to díky fluidizaci. Právě ta způsobuje, že do této oblasti proniknou 

převážně zrna s větší hustotou. [23, 25] 

5.2 Gravitační metody rozdružování 

Gravitačními metodami je možné odseparovat minerály rozdílných hustot díky odlišnému 

chování a pohybu v kapalném prostředí. Za předpokladu, že známe hustotu užitkového 

minerálu a jaloviny, můžeme odhadnout efektivnost gravitačního rozdružování 

následujícím výpočtem:  [27, 28] 
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(7) 

ρ1 = hustota těžšího minerálu [g.cm
-1

], 

ρ2 = hustota lehčího minerálu [g.cm
-1

], 

ρ = hustota rozdružovacího prostředí [g.cm
-1

]. 

Takto vypočítáme koeficient, tzv. Taggartovo kritérium [32] 

> 2,5; rozdružování jednoduché, je možné i pro jemné částice nad 0,05 mm, 

2,5–1,75; rozdružování účinné, jen pro částice nad 0,15 mm, 

1,75–1,5; rozdružování možné, ale obtížné, pro částice nad 2 mm, 

1,5–1,25; rozdružování možné, ale obtížné, pro částice nad 6 mm, 

< 1,25; rozdružování téměř nemožné. [27] 

Z uvedeného kritéria je zřejmé, že na rozdružování v gravitačním poli má vliv nejen 

hustota, ale i velikost částic. Čím jsou částice menší, tím je jejich rozdružování obtížnější. 

Rozdružováním v gravitačním poli lze rozdružovat nejen volné zlato, ale také sulfidické 

rudy; jedná se zejména o pyritové a arzenopyritové rudy. Z ekonomického hlediska je 

důležitým kritériem způsob úpravy, který předchází úpravu zlatonosných rud. Tyto 

přípravné procesy rozdělíme podle tabulky č. 4. [29] 
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Tabulka č. 4: Ekonomický vliv gravitačního rozdružování na vybrané operace [29] 

Aplikace Výhody 

Oddělení volného zlata  
před kyanidovým loužením 

Větší celkový výnos Au 
Nižší spotřeba aktivního uhlí 

Nižší retenční čas potřebný  
pro kyanidové loužení 

Oddělení volného zlata před flotací 

Větší celkový výnos Au 

Lepší celkový výnos ostatních složek z vsázky 

Snížení nákladů na reagence 

Možnost vyvarovat se kyanidovému loužení 

Koncentrace vsázky 
Menší nároky na následující procesy a menší 

náklady na odstraňování hlušin 

Oddělení volného zlata a zlatonosných 

sulfidových nosičů  
před kyanidovým loužením hald 

Větší celkový výnos Au 

Nižší náklady na mletí 

  

V případě sulfidických rud (tzv. zlatonosné nosiče) se gravitační rozdružování vyplatí 

daleko více než volné zlato, kde je zapojení diskutabilní. Toto zlato můžeme získat 

například kyanidovým loužením, flotací. V praxi úpravny zapojení dodatečného 

gravitačního okruhu do schématu úpravny vykazuje nárůst výnosů  

o 0,5–1,5 %. [29,30] 

O tom, zda do schématu úpravny zlata zařadíme gravitační rozdružování, rozhodují 

mineralogické parametry zlatých zrn: 

  velikost částice 

 stupeň volnosti 

 rozdíl hustoty jednotlivých minerálů v rudě 

  tvar částice 

 složení 

 hydrofobnost 
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Stupeň volnosti je důležitý faktor; například asociace zlata s křemenem snižuje hustotu,  

s 14 hmotnostními procenty ryzího zlata má hustotu jako pyrit. Proto je důležité, aby zlato 

z rudy mělo co největší stupeň volnosti, což je úkol přípravných procesů. [29] 

5.2.1 Záchvějný splav 

Záchvějný disponuje pohyblivou nakloněnou rovinou. Rozdružování probíhá na nakloněné 

obdélníkové splavné desce, která je pokrytá lištami osazenými kolmo na směr stékání 

rmutu. Splavná deska se pohybuje v horizontálním směru – výkyvy s určitou amplitudou a 

frekvencí. Směr výkyvů je totožný se směrem osazení splavných lišt. [31,32] 

 

Obrázek č. 7: Záchvějný splav [31] 

Surovina pro rozdružování musí být přetříděna vodním třídičem na soupádné třídy. Rmut  

i rozdružovací voda se přivádí na horní okraj splavné desky. Zrna s větší hustotou klesnou 

k povrchu splavu. Jejich výsledný směr pohybu je ovlivněný. Jejich výsledný směr pohybu 

je ovlivněný spíše silou tření o podložku než vztlakovou silou, lehčí překonávají lišty 

splavu a mají tendenci být unášené vodním proudem, méně silou tření. [31,32] 

Rychlost vody je menší při povrchu splavu a narůstá směrem nahoru. Při rozdružování 

rozdílných velikosti platí, že větší zrno je pod vlivem rychlejších vrstev proudění vody, 

přísluší mu větší rychlost. Při rozdružování zrn rozdílných hustot je princip totožný. [31] 
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5.3 Flotace 

Flotace je fyzikálně-chemický separační proces, který využívá rozdíly ve vlastnostech 

minerálních povrchů užitkových a doprovodných minerálů. [29] Konkrétně jde  

o rozdílnou  hydrofilnost a hydrofobnost povrchů. Tyto vlastnosti můžou být přirozené 

nebo vyvolané a podporované přidáním flotačních reagencí. [28] Sulfidické rudy se 

zejména upravují flotačně, ale používá se i pro získávání volného zlata z oxidických rud. 

Využívá rozdílné smáčecí schopnosti zlata, případně minerálů, se kterými je zlato 

agregováno, a matečné horniny. Hydrofobní částečky zlata se shromažďují na povrchu 

vzduchových bublinek, stoupají k hladině, kde se koncentrují v mineralizované pěně. 

Matečná hornina má hydrofilní vlastnosti a její částečky tak zůstávají ve zlatem 

ochuzované suspenzi. Flotační koncentrát lze zpracovávat hydrometalurgickým, 

pyrometalurgickým způsobem. [33] 

5.3.1 Princip flotace 

Pokud jsou částice dispergované ve vodě, a do takové suspenze se přivede vzduch, 

hydrofobní částice mají schopnost přilnout na povrch vzduchových bublin. Bublinami jsou 

pak transportovány na hladinu suspenze, kde se vytváří pěna. Vrstva pěny plovoucí na 

hladině obsahující cenné minerály vytváří koncentrát. Jelikož hydrofilní částice nedokážou 

vytvořit spojení s bublinou, zůstávají v objemu suspenze. Popsaný proces představuje 

takzvanou přímou flotaci. Opakem je reverzní flotace. Jde o případ, kdy jalové minerály 

mají lepší flotační vlastnosti jako užitková zrna, proto tvoří pěnový produkt. [28] 

Hydrofobnost různých materiálů, resp. jejich povrchů, je různá. Mírou hydrofobnosti 

určitého povrchu je styčný úhel, který je definován jako úhel mezi povrchem tuhé látky 

(zrna) a tečnou k vzduchové bublině. [34] 
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Obrázek č. 8: Styčný úhel mezi tečnou k bublině vzduchu a povrchem minerálu  

ve vodním prostředí [28] 

 θ = styčný úhel [⁰], 

 γs,g = povrchové napětí na fázovém rozhraní tuhá fáze / plyn, 

 γs,l = povrchové napětí na fázovém rozhraní tuhá fáze / kapalina, 

 γl,g = povrchové napětí na fázovém rozhraní kapalina / plyn. 

Čím je větší styčný úhel, tím větší je i adhezní práce potřebná k rozdělení agregátu zrno - 

bublina. Spojení zrna s bublinou je odolnější vůči rušivým silám. Zároveň je dáno, že čím 

je styčný úhel větší, tím je povrch hydrofobnější a tedy lepší flotovatelnost.[28, 35] 

Absolutně hydrofilní povrch se zcela pokryje vodou a vzduch vytěsní neboli styčný úhel θ 

= 0⁰. Na absolutní hydrofobní povrch se bublina vzduchu úplně rozostří a vytěsní vodu, 

styčný úhel θ = 180⁰. [34,35] Hydrofobní minerály s velkým styčným úhlem jsou v 

některých pramenech nazývané také aerofilníTím je podáno vysvětlení, proč do pěnového 

produktu procházejí právě hydrofobní částice. [28] 

5.3.2 Flotace zlatonosných rud 

V rudném úpravnictví, a tedy i v úpravě rud obsahujících zlato, má flotace široké možnosti 

uplatnění. Z hlediska rozdružování zlatonosných surovin je to mimořádně důležitá metoda. 

[5,6] Prakticky jediná neflotovatelná forma zlata jsou tlustší zlatinky, to znamená tlustší 

než 45–50 um. [6] Zároveň je flotace v této oblasti úpravnictví nejrentabilnější technologií, 

[5] to je však nutné posuzovat individuálně. 
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Zlato je do určité míry přirozeně flotovatelné, díky čemuž může projít do pěnového 

produktu bez použití sběrače. [8] Flotační vlastnosti ryzího zlata jsou však variabilní, 

protože povrch zrn je často více či méně pokrytý nečistotami. Největší problém ve flotaci 

ryzího zlata a jeho slitin spočívá v tom, že při mletí suroviny zrna kovu nabudou 

nepředvídatelný tvar. Částice s ostrými hranami se nemusí udržet vzduchové bubliny, což 

rezultuje ve ztráty zlata. [5] 

V praxi však žádná flotace zlata nespoléhá výhradně na přirozenou flotovatelnost. 

Hydrofobnost je podporována přídavkem sběračů, v případě zlata přicházejí v úvahu 

xantogenáty (X), ditiofosfáty (DTP), ditiofosfináty (DTPI), merkaptobenzotioláty (MBC) a 

jiné. Mechanismus hydrofobizace ryzího zlata uvedenými skupinami sběračů je podobný 

hydrofobizaci například pyritu – anionty sběrače jsou oxidovány na povrchu zrn zlata do 

formy dimerů. Jako příklad může posloužit oxidace iontů xantogenátu na povrchu zrn zlata 

do formy dixantogenátu (X2):  

2X
-
 ↔ X2 + 2e

-
 (8) 

O2 + 2H2O + 2e
-
 ↔ 4OH

- (9) 

Nepolární dixantogenát vytváří mastný povlak na povrchu zrna zlata, čím zvyšuje jeho 

hydrofobnost. [8] 
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6 Charakteristika zájmových lokalit a surovin 

6.1 Ložisko Pukanec 

6.1.1 Charakteristika ložiska  

Rudný obvod Pukanec se nachází na jihozápadním okraji Štiavnických vrchů poblíž 

stejnojmenné obce. Mineralizace drahých kovů Au-Ag vystupuje v andezitovém prostředí 

na ploše zhruba 5 x 3 kilometry a má žilně – žilníkový charakter. Tyto žilně – žilníkové 

zóny jsou orientovány ve směru sever – jih. Středem každé zóny je vždy významnější, 

mohutnější žíla, která je obklopena sérií menších žilek. Menší žilky však bývaly místy 

bohatší než hlavní. Žilní zóny dosahovaly délky několik stovek metrů, šířky maximálně 

několik desítek metrů. Dobývané byly do hloubky 80–100 metrů s tím, že co do obsahu Au 

a Ag byly nejbohatší úseky v hloubce 30–60 metrů. Jejich celková hloubka není známa, 

předpokládá se, že se ještě vkliňují dále do hloubky. Co se týče tloušťky žil samotných, 

pohybovala se od několika centimetrů do jednoho metru, výjimečně i více (například žila s 

názvem Bílý Důl s maximální tloušťkou 4 metry). Nejdelší Pukanská štola je dlouhá 1100 

metrů. Zlato vystupuje v této rudě především ve formě plíšků a drátků. [36] 

Hlavním objektem historické těžby zlata a stříbra v této oblasti byly obohacené zóny  

s bohatým zastoupením oxidů – hydroxidy manganu a železa vyvinuté při povrchových 

zvětralých částech ložiska. Jsou velmi dobře pozorovatelné v přístupných starých báňských 

dolech. Bohatou Au-Ag rudu tvořil většinou černý mazlavý jíl s úlomky křemene a velmi 

tvrdého prokřemeněného andezitu. V odebraných vzorcích ze zanechaných pilířů  

a dobývek ve starých štolách byl velmi proměnlivý obsah od desetin až do 12–28,4 ppm 

Au a 44–134 ppm Ag. Pečlivým rýžováním se podařilo získat jen zlomek tohoto množství. 

Technologie úpravy takové rudy a schopnosti středověkých zlatokopů nám tak i dnes jsou 

záhadou. Zlatinky získané ze supergenní obohacené zóny dosahují jenom několik setin 

milimetů a mají výraznou stříbro-žlutou barvu. Obsahují totiž 20–40 hm. % Ag. Tvoří 

drátkovité a keříčkovité agregáty často s náznaky krystalových tvarů. [36,37] 

Společnost Argosa zveřejnila výsledky průzkumu chemické analýzy z rýh kopaných napříč 

mineralizovanými zónami 0,65–5,48 ppm Au a 1,3–157 ppm Ag. Z vrtů pak 0,51–0,86 
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ppm Au a 30–50 ppm Ag. Většina vrtů vrtala pouze zóny mocné 10–40 m. 

Z ekonomického hlediska je lokalita Pukanec zajímavý objekt, protože silně zvětralá ruda 

je jen 10–20 m od povrchu, to znamená nízké těžební náklady. Výtěžnost kyanidem by 

byla nejspíš vysoká. Odhady těžby jsou 10–15 tun zlata a 70–250 tun stříbra z cca  

15 milionů tun rudy. Použití kyanidového louhování jako způsob úpravy je v současné 

době nemožné, proto je třeba najít jiný způsob úpravy. Hlubší úseky ložiska sice 

představují ještě několikanásobně vyšší rudní potenciál, ale mimořádně nízké obsahy 

drahých kovů by neumožnily jejich ekonomické využití. [36, 37] 

6.1.2 Mineralogické složení suroviny 

Vzorek suroviny z ložiska Pukanec byl podroben mineralogickému rozboru metodou RTG 

difrakce na Institutu geologického inženýrství HGF, VŠB-TU Ostrava. Výsledky analýz 

uvádí obrázek č. 9. Mineralogické složení Pukance 

 

Obrázek č. 9: Mineralogické složení vstupní suroviny Pukanec  

6.2 Ložisko Zlaté Hory jih 

6.2.1 Charakteristika ložiska 

O počátku těžby zlata ve Slezsku a v okolí dřívějšího Cukmantlu (nyní Zlaté Hory), stejně 

tak jako o bohatosti ložisek v době největšího rozkvětu těžby chybějí spolehlivé historické 

údaje. První údaje o produkci zlata pocházejí ze 16. století. V roce 1965 byla obnovena 

těžba na ložisku Cu-rud Zlaté Hory-jih. [13] 
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Ložisková tělesa jsou vyvinuta uvnitř polohy kvarcitů nebo na kontaktu kvarcitu 

s muskoviticko-kvarcitickými břidlicemi. Ložiskový prostor zaujímá jižní část revíru  

a rudní tělesa jako jediná v oblasti nevystupují na povrch. Proto také nejsou postižena 

starými pracemi, jak je tomu u ostatních ložisek v revíru. 

Otvírkové práce začaly ražbou pěti štol na 0. patře ložiska (740 m n. m.) v letech  

1961–1963, následovala ražba 1. patra (700 m n. m.), 1963–1965, a poté i 2. patra (620 m 

n. m.), cca 1964–1966. Štoly byly propojeny komíny s 3. patrem vyražené pomocné jámy 

v úrovni 540 m n. m. Dobývání probíhalo shora dolů, a při těžbě dobývek na 2. patře došlo 

k prolomení stropu jedné z komor (v roce 1985) a propad se projevil až na povrch. Po 

ukončení těžby na ložisku začala etapa likvidace důlních děl ústících na povrch (1990–

1995). [38]  

Ložiskový prostor ZH-J zaujímá jižní část zlatohorského rudného revíru a je 

charakteristický monometalickým Cu zrudněním. Rudní tělesa jsou vázána na polohu 

muskovitického až rohovcovitého kvarcitu, který vytváří složitou vrásovou strukturu 

modelovanou třemi generacemi vrás. Mocnost celé ložiskové zóny je cca 300 m. 

Zrudnění je vyvinuto uvnitř kvarcitu nebo na jeho kontaktech s podložními a nadložními 

muskovit chloriticko kvarticitickými kvarcitickými břidlicemi. Báze devonu tvořená 

krakovskými kvarcity a fylitickými břidlicemi zastižena nebyla. Nadložní břidlice 

přecházejí do grafitických fylitů a nad nimi jsou již horniny kulmské. V komplexu těchto 

břidlic jsou polohy zelené chloritické břidlice, zčásti karbonatické, místy s výrazným 

obsahem magnetitu. Poslední člen devonské sedimentace, heřmanovické vápence, 

v prostoru ložiska ZH-J vyvinut není.  

Zrudněná tělesa v kvarcitech jsou uložena strmě, a jejich vznik je přičítán metamorfní 

mobilizaci. Výskyt těchto těles je často vázán na směr, který je shodný s osní rovinou 

dílčích antiklinálních struktur, a jedná se pravděpodobně o predisponované tektonické 

zóny. Mineralizace je zastoupena chalkopyritem, pyrhonitem a pyritem, a tělesa obsahují 

mocnost až 30 m. [39] 
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6.2.2 Mineralogické složení suroviny 

Mineralogická charakteristika byla provedena na Institutu geologického inženýrství 

HGF,VŠB-TU Ostrava metodou RTG difrakce. Výsledky uvádí obrázek č. 11. 

 

Obrázek č. 10: Příklad vstupního minerálu v přívodu [foto: autor] 

 

 

Obrázek č. 11: Mineralogické složení vstupní suroviny Zlaté Hory 

43,29% 

17,69% 
5,88% 

4,86% 

0,29% 

27,99% 

Mineralogický rozbor 

Křemenn 

Muskovit 2M1 

kalcit 

Pyrit 

Chalkoryrit 

Chlority Iib 



Bc. Petr Gorzolka: Technologie úpravy zlatonosné suroviny Pukanec a Zlaté Hory 

2015                                            29 

 

7 Experimentální část  

7.1 Materiál z ložiska Pukanec 

7.1.1 Metodika práce 

Materiál byl nejprve zdrobněn s využitím čelisťového drtiče na zrnitost pod 2,5 mm a poté 

pomlet v kulovém mlýně na zrnitost pod 0,1 mm. Zrnitostní složení bylo stanoveno 

třídícím rozborem za mokra na soustavě sít okatosti 0,8; 0,4; 0,25; 0,1 mm. Takto 

předupravený materiál byl podroben zkouškám flotační úpravy, postupně doplněnými 

rovněž předúpravou materiálu na záchvějném splavu a experimenty odstředivé separace 

s využitím rozdružovače Knelson. 

Flotace byla realizována ve velkoobjemovém laboratorním flotátoru DENVER s vlastním 

nasáváním vzduchu a ručním stíráním flotační pěny. Při flotaci byl použit pěnič  

s obchodním názvem Oreprep F – 544 na bázi polyetylenglykolu. Výrobce udává spotřebu 

15–100 g.t
-1

. Jako sběrač byl použit  butylxantogenát draselný ve formě 1% roztoku 

v dávce 100 g.t
-1

. Zahuštění flotačního rmutu se pohybovalo v mezích 100–250 g.dm
-3

. 

Flotační čas byl stabilizován na hodnotě 5 minut (na základě předběžných sledování).  

V zájmu spolehlivosti výsledků byly flotační pokusy opakovány dvakrát v témže režimu  

a za stejných podmínek a dosažené výsledky byly průměrovány. Flotační zkoušky byly 

zaměřeny na vyhledání optimální zrnitosti vsázkového materiálu, optimálních otáček 

rotoru flotačního zařízení. Provedené experimenty byly vyhodnoceny stanovením 

kovnatostí a výpočtem výtěžností (účinností). Obsah Au byl stanoven metodou AAS na 

Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti.   
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Obrázek č. 12: Zjednodušené schéma přípravy materiálu 

7.1.2 Výsledky a diskuze 

Stanovení optimální zrnitosti vstupního materiálu 

V rámci experimentu byla provedena série flotací při různé zrnitosti vstupního materiálu. 

Ostatní parametry byly udržovány na konstantní hodnotě (otáčky 700 min
-1

; dávka sběrače 

100 g.t
-1

, dávka pěniče 100 g.t
-1

, zahuštění rmutu 250 g.dm
-3

, flotační čas 5 minut). 

Konkrétně se jednalo o následující zrnitostní třídy: 0,8–0; 0,4–0; 0,25–0; 0,1–0 mm. 

Výsledky flotací jsou uvedeny v tabulce č. 6. Z výsledků se jako nejvhodnější ukázala 

frakce (0–0,250) mm. 
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Tabulka č. 5: Optimalizace zrnitosti 

Flotace 0–0,800 mm 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 4,89 1,97 0,00109 5,48 1,97 3,50 
Odpad 242,95 98,03 0,00038 94,52 98,03 -3,50 

Přívod 247,84 100,00 0,00039 100,00 100,00 0,00 

Flotace 0–0,400 mm 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 11,63 4,69 0,00125 13,77 4,69 9,08 
Odpad 236,42 95,31 0,00038 86,23 95,31 -9,08 
Přívod 248,05 100,00 0,00042 100,00 100,00 0,00 

Flotace 0–0,250 mm 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 3,48 1,42 0,00598 26,26 1,42 24,84 
Odpad 241,63 98,58 0,00024 73,74 98,58 -24,84 
Přívod 245,11 100,00 0,00032 100,00 100,00 0,00 

Flotace 0–0,100 mm 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 190,49 76,88 0,00092 85,15 76,88 8,27 
Odpad 57,29 23,12 0,00053 14,85 23,12 -8,27 
Přívod 247,78 100,00 0,00083 100,00 100,00 0,00 

Výtěžnost zlata do koncentrátu narůstá od nejhrubší frakce k nejjemnější. Dvě nejhrubší 

frakce vykazují nízkou výtěžnost. Příčinou je pravděpodobně nedostatečné uvolnění 

užitkové složky. Nejjemnější frakce sice vykazuje nejvyšší výtěžnost, avšak účinnost je 

kvůli velkému hmotnostnímu výnosu nízká. Pěnový produkt je totiž znečištěný kalem. 

Obsah této frakce až 85 % zrn pod 0,071 mm. Částice takových rozměrů mohou být 

vířivým prouděním ve flotační cele strhávány do pěnového produktu. Díky svým malým 

rozměrům jsou v koncentrátu i zrna jaloviny, která by jinak neflotovala. V důsledku výše 

popsaných jevů se další flotační pokusy s touto frakcí konaly až po jejím odkalení na 

vibračním splavu. 
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Stanovení optimálních otáček 

Experimenty byly provedeny s materiálem zrnitosti 0–0,250 mm. Flotační režim byl stejný 

jako v předcházejícím případě; měnily se pouze otáčky rotoru flotačního zařízení (900, 

1050, 1200 min
-1

). Výsledky experimentů jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 6: Optimalizace otáček 

Flotace 900 ot.min
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 3,43 3,72 0,00482 48,95 3,72 45,23 

Odpad 88,79 96,28 0,00019 51,05 96,28 -45,23 

Přívod 92,22 100,00 0,00037 100,00 100,00 0,00 

Flotace 1050 ot.min
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 5,60 5,62 0,00170 31,62 5,62 26,00 

Odpad 93,99 94,38 0,00022 68,38 94,38 -26,00 

Přívod 99,59 100,00 0,00030 100,00 100,00 0,00 

Flotace 1200 ot.min
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 4,47 4,47 0,00268 36,79 4,46 32,32 

Odpad 95,64 95,53 0,00022 63,21 95,54 -32,32 

Přívod 100,11 100,00 0,00033 100,00 100,00 0,00 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při flotaci s využitím 900 ot.min
-1

. Kovnatost 

vyrobeného koncentrátu byla řádově přibližně stejná jako kovnatost koncentrátu získaného 

ze stejné frakce při 700 otáčkách za minutu v předešlé sérii pokusů. Zvýšila se však 

výtěžnost zlata do koncentrátu i účinnost flotace. Další zvyšování otáček na obsah užitkové 

složky v koncentrátu působilo negativně. Znečištění koncentrátu kalovým podílem bylo 

zřetelné již na filtračním papíru po odtoku vody. Lze předpokládat, že silnější vířivé 
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proudění v cele strhávalo do pěnového produktu jemná zrna jaloviny na úkor zrn užitkové 

složky. 

Rozdružování frakce 0,100–0 mm na záchvějném splavu a flotace  

Experiment byl proveden s cílem odkalit třídu 0–0,100 mm před vlastní flotací. Pokusy  

s touto frakcí byly provedeny při hledání optimální flotační zrnitosti a ukázaly se jako 

neúspěšné (účinnost flotace třídy pod 0,100 mm se rovnala 8,27 %). Příčinou nízkého 

obsahu Au byl především velký hmotnostní výnos koncentrátu, přičemž jeho značnou část 

tvořil kal – jemná, přemletá zrna jaloviny. Výsledky rozdružování jsou uvedeny v tabulce 

č. 8. 

Tabulka č. 7: Rozdružování na záchvějném splavu (třída 0,100–0 mm) 

Záchvějný splav 0,100–0 mm 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 360 8,91 0,0015606 32,2972 8,9068 23,3903 

Odpad 3681,8 91,09 0,0003199 67,7028 91,0932 -23,3903 

Přívod 4041,8 100,00 0,0004304 100,0000 100,0000 0,0000 

Dosažené výsledky nejsou příliš uspokojivé. V kalovém produktu (odpadním) odchází 

ještě značné množství Au (výnos produktu cca 91 % při kovnatosti asi 3 g.t
-1

). Proto bylo 

rozhodnuto o dalším stupni úpravy tohoto produktu pomocí odstředivé separace na 

rozdružovači Knelson.  

Koncentrát ze záchvějného splavu (cca 16 g.t
-1

 Au) byl pak podroben flotačnímu 

rozdružování. Při těchto experimentech byl sledován rovněž vliv zvýšené dávky flotačních 

činidel a různých otáček. Výsledky flotace gravitačního koncentrátu jsou uvedeny 

v tabulce č. 9.  
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Tabulka č. 8: Flotace koncentrátu ze splavu 

Flotace 1200 ot.min
-1

, sběrač 100 gt
-1

, pěnič 100 g.t
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 11,53 13,46 0,01096 89,79 13,46 76,33 

Odpad 74,12 86,54 0,00019 10,21 86,54 -76,33 

Přívod 85,65 100,00 0,00164 100,00 100,00 0,00 

Flotace 1200 ot.min
-1

; sběrač 200 g.t
-1

; pěnič 150 g.t
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 16,89 17,59 0,00655 86,89 17,59 69,30 

Odpad 79,11 82,41 0,00021 13,11 82,41 -69,30 

Přívod 96,00 100,00 0,00133 100,00 100,00 0,00 

Flotace 900 ot. min
-1

; sběrač 200 g.t
-1

; pěnič 150 g.t
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 11,21 12,49 0,01138 88,14 12,49 75,65 

Odpad 78,56 87,51 0,00022 11,86 87,51 -75,65 

Přívod 89,77 100,00 0,00161 100,00 100,00 0,00 

Nejbohatší koncentrát (113,75 g.t
-1

 Au) vznikl v reagenčním režimu se zvýšeným 

přídavkem obou flotačních činidel. Jen o málo nižší obsah zlata (109,6 g.t
-1

) obsahuje 

koncentrát z flotace při původním reagenčním režimu, bez zvýšení přídavku činidel, avšak 

s vyššími otáčkami. Hmotnostní výnos obou koncentrátů byl přibližně stejný, stejně jako 

výtěžnosti zlata do koncentrátu a účinnosti. Jednoznačně se tak prokázal kladný vliv 

gravitační předúpravy a odkalení na průběh a výsledky flotace.  

Odpad ze splavu s obsahem zlata cca 3,2 g.t
-1

 byl podroben rozdružování na odstředivém 

separátoru Knelson při odstředivém zrychlení 90 G. Výsledky rozdružování jsou uvedeny 

v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 9: Odstředivá separace Knelson – odpad ze splavu 

Knelson 90 G 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 62,96 1,71 0,00380 21,11 1,71 19,40 

Odpad 3618,84 98,29 0,00025 78,89 98,29 -19,40 

Přívod 3681,80 100,00 0,00031 100,00 100,00 0,00 

Kontrolní operace měla za cíl získat co nejvíce zlata, které se ještě nacházelo v odpadech 

ze splavu. Přitom byl vyroben koncentrát s obsahem Au cca 38 g.t
-1

.Vzhledem k tomu, že 

výtěžnost zlata do koncentrátu byla 21,11 % a většina zlata přešla do odpadu, lze účinnost 

rozdružování hodnotit jako nízkou. 

Rozdružování materiálu zrnitosti 0–0,250 mm na záchvějném splavu a flotace 

Vzhledem ke kladnému vlivu zařazení kombinované gravitačně-flotační úpravy suroviny  

o zrnitosti pod 0,100 mm byly stejné experimenty provedeny se surovinou o zrnitosti  

0–0,250 mm. Postup gravitační úpravy byl veden jako tříproduktový. Zařízení bylo 

nastaveno tak, aby byl vyroben produkt s malým hmotnostním výnosem a velkou 

kovnatostí.  Výsledky rozdružování na splavu jsou uvedeny v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 10: Rozdružování na záchvějném splavu (třída 0–0,250 mm) 

Záchvějný splav 0–0,250 mm 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 40,00 1,37 0,00485 19,25 1,37 17,88 

Meziprodukt 591,22 20,30 0,00035 20,72 20,30 0,42 

Odpad 2281,78 78,33 0,00026 60,03 78,33 -18,30 

Přívod 2913,00 98,63 0,00035 100,00 100,00 0,00 

Podstatným pozitivním rozdílem oproti pokusu s materiálem zrnitosti pod 0,100 mm je 

zhruba trojnásobně vyšší obsah užitkové složky v koncentrátu (cca 49 g.t
-1

). Vyrobené 

produkty (koncentrát a meziprodukt) byly následně podrobeny flotaci, odpadní produkt byl 

podroben rozdružování v odstředivém poli. 
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Flotační úprava gravitačního koncentrátu a meziproduktu byla realizována v souladu  

s dříve nabytými poznatky. Výsledky flotace jsou uvedeny v tabulce č. 12 a 13. 

Tabulka č. 11: Flotace – koncentrát ze splavu 

Flotace 900 ot. min
-1

, sběrač 100 g.t
-1

, pěnič 100 g.t
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 0,97 2,69 0,14499 76,70 2,69 74,02 

Odpad 35,10 97,31 0,00122 23,30 97,31 -74,02 

Přívod 36,07 100,00 0,00508 100,00 100,00 0,00 

Koncentrát vykazuje zdaleka nejvyšší obsah užitkové složky (1450 g.t-1). Je třeba si 

uvědomit, že do této flotace vstupoval koncentrát ze splavu odebíraný jiným způsobem 

(striktnější záchyt těžkých minerálů, odebíraných jen z úplného konce splavu). Výsledkem 

byl koncentrát výrazně bohatší než při prvním pokusu na splavu (48 g.t
-1

 proti 15 g.t
-1

 ). 

Tabulka č. 12: Flotace – meziprodukt ze splavu 

Flotace 900 ot.min
-1

, sběrač 100 g.t
-1

, pěnič 100 g.t
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 1,74 1,74 0,00516 33,11 1,74 31,37 

Odpad 98,26 98,26 0,00018 66,89 98,26 -31,37 

Přívod 100,00 100,00 0,00027 100,00 100,00 0,00 

Výsledky flotace meziproduktu ze splavu výrazně zaostávají za výsledky z flotace 

koncentrátu. Účinnost v této operaci je nižší o více než 40 %; i přesto byl vyroben flotační 

koncentrát s obsahem Au 52 g.t
-1

. 

Odpad ze splavu s obsahem zlata 2,6484 g.t
-1

 byl podroben kontrolní operaci na 

odstředivém separátoru Knelson. Odstředivé zrychlení bylo nastaveno na hodnotu 90 G. 

Výsledky rozdružování jsou uvedeny v tabulce č. 14. 
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Tabulka č. 13: Odstředivá separace – odpad ze splavu 

Knelson 90 G 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 46,08 2,55 0,00058 6,08 2,55 3,53 

Odpad 1757,92 97,45 0,00024 93,92 97,45 -3,53 

Přívod 1804,00 100,00 0,00024 100,00 100,00 0,00 

Zlato, které se ještě v odpadech ze splavu nacházelo, se touto kontrolní operací nepodařilo 

získat. Účinnost byla pouze 3,53 % a k rozdružování v zásadě nedošlo. Negativní vliv 

zřejmě sehrálo odlišné zrnitostní složení odpadu.  

Odstředivá separace materiálu zrnitosti 0–0,250 mm a flotace  

V předchozích experimentech byl prokázán kladný vliv gravitační předúpravy (záchvějný 

splav) na výsledky flotačního rozdružování. Na základě této skutečnosti bylo provedeno 

další ověření – tentokrát se zařazením odstředivého rozdružování na koncentrátoru 

Knelson, který byl v předcházejících experimentech použit pouze pro zpracování odpadu 

z rozdružování na splavu. Jeho použitím jako primárního rozdružovače v základní operaci 

se navíc naskytla možnost srovnání se splavem. Pro dodatečné ověření vlivu 

granulometrického složení na výsledky separace byl rozdružování podroben rovněž 

materiál o zrnitosti 80 % pod 0,100 mm. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 15. 
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Tabulka č. 14: Odstředivá separace Knelson, třída 0–0,250 mm a  80 % pod 100  m 

Knelson 90 G, 0–0,250 mm 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 50,65 1,74 0,006417 32,8782 1,7404 31,1377 

Odpad 2859,35 98,26 0,0002321 67,1218 98,2596 -31,1377 

Přívod 2910 100,00 0,0003397 100,0000 100,0000 0,0000 

Knelson 90 G, 80 % pod 0,100 mm  

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 50,1 1,68 0,0128021 61,0466 1,6754 59,3712 

Odpad 2939,9 98,32 0,0001392 38,9534 98,3246 -59,3712 

Přívod 2990 100,00 0,0003514 100,0000 100,0000 0,0000 

Z výsledků rozdružování je zřejmý podstatný vliv zrnitosti na průběh odstředivé separace. 

Při zpracování hrubozrnnějšího materiálu bylo dosaženo podstatně horších výsledků jak co 

do obsahu Au v koncentrátu (64 g.t
-1 

– 128 g.t
-1

), tak co do výtěžnosti (33 % – 61 %)  

a účinnosti (31 % – 59 %). Hodnota výtěžnosti Au do koncentrátu (61 %) v případě 

zpracování materiálu zrnitosti 80 % pod 0,100 mm představuje nejvyšší dosaženou 

výtěžnost v rámci všech provedených základních operací. V porovnání s rozdružováním 

materiálu zrnitosti pod 0,100 mm na záchvějném splavu bylo v případě odstředivé separace 

dosaženo mnohem lepších výsledků:  

- odstředivá separace (kovnatost koncentrátu 128 g.t
-1

, výtěžnost Au do koncentrátu  

61 %, účinnost 59 %) 

- separace na splavu (kovnatost koncentrátu 16 g.t
-1

,výtěžnost 32 %, účinnost 23 %) 

Koncentráty získané rozdružováním materiálu zrnitosti pod 0,250 mm a pod 0,100 mm 

v odstředivém poli byly podrobeny následné flotaci. Výsledky jsou uvedeny v tabulce  

č. 16. 
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Tabulka č. 15: Flotace koncentrátů z odstředivé separace 

Flotace 900 ot.min
-1

; 80 % pod 0.100 mm; sběrač 100 g.t
-1

; pěnič 100 g.t
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 2,7 6,42 0,0971536 92,5907 6,4136 86,1771 

Odpad 39,36 93,58 0,0005333 7,4093 93,5864 -86,1771 

Přívod 42,06 100,00 0,0067358 100,0000 100,0000 0,0000 

Flotace 900 ot.min
-1

; 0–0,250 mm; sběrač 100 g.t
-1

; pěnič 100 g.t
-1 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au výtěžnost 

jaloviny 
účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 2,7 4,88 0,101938 92,0212 4,8753 87,1459 

Odpad 39,36 95,12 0,00045344 7,9788 95,1247 -87,1459 

Přívod 42,06 100,00 0,0054059 100,0000 100,0000 0,0000 

Flotační úpravou koncentrátů byly vyrobeny produkty o velmi vysoké kovnatosti 972 g.t
-1

 

a 1019 g.t
-1 

při vysoké výtěžnosti i účinnosti. Potvrdil se tedy kladný účinek předúpravy.   

Z hlediska obsahu užitkové složky jsou koncentráty srovnatelné, nelze říci, že by rozdíl  

v zrnitostní charakteristice výrazně ovlivnil kvalitu koncentrátů, ať už pozitivně nebo 

negativně. 

Zajímavé je spíše srovnání těchto koncentrátů s koncentrátem předupraveným na splavu  

(a vyflotovaným), kde obsah užitkové složky byl 1449 g.t
-1

 a účinnost 74,02 %. Hodnoty 

jsou vneseny do grafu a doplněné o údaj o obsahu Au ve vsázce.  
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Obrázek č. 13: Přehled výsledků Pukanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knelson - flotace, 
80% pod 0,1 mm 

Knelson - flotace, 
0,25 - 0 mm 

záchvěvný splav - 
flotace 0,25 - 0 mm 

1449,9 g.t-1  

1019,38 g.t-1 971,54g.t-1 

48,46 g.t-1 64,17g.t-1 
128,2 g.t-1 

Přehled výsledků 

Obsah Au ve flotačním koncentrátě Obsah Au ve vsázce 



Bc. Petr Gorzolka: Technologie úpravy zlatonosné suroviny Pukanec a Zlaté Hory 

2015                                            41 

 

7.2 Materiál z ložiska Zlaté Hory – jih 

7.2.1 Metodika práce 

Metodika prováděných prací je přehledně znázorněna na obr. č. 14. Vzorky materiálu byly 

drceny v čelisťovém drtiči a mlety v kulovém mlýně s keramickými koulemi. Zrnitostní 

složení získaných produktů bylo stanoveno sítovou analýzou za mokra. Práce byly 

zaměřeny na ověření vybraných druhů gravitačního rozdružování (odstředivá separace 

v koncentrátoru KNELSON a rozdružování s využitím záchvějného splavu. V rámci prací, 

prováděných na rozdružovači KNELSON byla věnována zvýšená pozornost vlivu 

zrnitostního složení přívodního materiálu (maximální velikosti zrna) a velikosti 

odstředivého zrychlení. Výsledky byly vyhodnoceny stanovením obsahu Au v produktech 

separace a výpočtem výtěžností a účinnosti technologického procesu.  

 

Obrázek č. 14: Zjednodušené schéma přípravy materiálu Zlaté Hory 
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7.2.2 Výsledky a diskuze 

Odstředivá separace s využitím rozdružovače KNELSON 

Postupným zdrobňováním a tříděním byly získány vzorky o zrnitosti 0-0,4mm, 0-0,2mm, 

0-0,1mm a 0-0.056mm. Takto získané vzorky byly postupně podrobeny odstředivému 

rozdružování při různém nastavení odstředivého zrychlení. Hmotnost vsázky pro jeden 

cyklus rozdružování činila vždy přibližně 1000g. Granulometrické složení připravených 

vzorků uvádí tabulky č. 17, 18. Výsledky rozdružování materiálu o příslušných zrnitostech 

udávají tabulky č. 16. 

Tabulka č. 16: Zrnitostní složení materiálu 0-0,4mm 

okatost N(d) P(d) 

[mm] [%] [%] 

0,045- 72,20 27,80 

0,045 – 0,063 58,43 41,57 

0,063 – 0,1 37,87 62,13 

0,1 – 0,18 23,47 76,53 

0,18 – 0,4 4,85 95,15 

0,4 + 0,00 100,00 

Tabulka č. 17: Zrnitostní složení materiálu 0-0,1mm 

okatost  N(d) P(d) 

[mm] [%] [%] 

-0,045 78,8 21,2 

0,045 – 0,063 48,19 51,81 

0,063 – 0,1  24,22 75,78 

+0,1 0 100 
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Tabulka č. 18 Výsledky rozdružování Knelson 0,4 – 0 mm 

Knelson 60.g 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 159,62 16,24 0,00819 79,50 16,24 63,26 

Odpad 823,16 83,76 0,00041 20,50 83,76 -63,26 

přívod 982,78 100,00 0,00167 100,00 100,00 0,00 

Knelson 90.g  

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 157,30 15,99 0,00704 78,22 15,99 62,24 

Odpad 826,67 84,01 0,00037 21,78 84,01 -62,24 

přívod 983,97 100,00 0,00144 100,00 100,00 0,00 

Knelson 120.g 

vzorek hmotnost výnos Au  výtěžnost Au 
výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 151,60 15,73 0,00600 85,47 15,73 69,75 

Odpad 812,36 84,27 0,00019 14,53 84,27 -69,75 

přívod 963,96 100,00 0,00110 100,00 100,00 0,00 

 

Tabulka č. 19: Výsledky rozdružování Knelson, 0 - 0,200 mm 

Knelson 90.g 

vzorek hmotnost výnos Au  
výtěžnost Au 

výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 155,50 15,78 0,01018 87,64 15,78 71,86 

Odpad 829,77 84,22 0,00027 12,36 84,22 -71,86 

přívod 985,27 100,00 0,00183 100,00 100,00 0,00 
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Tabulka č. 20: Výsledky rozdružování Knelson 0-0,100 mm 

Knelson 30 G 

vzorek hmotnost výnos Au  
výtěžnost Au 

výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 5,18 0,67 0,09160 63,11 0,67 62,44 

Odpad 770,40 99,33 0,00036 36,89 99,33 -62,44 

přívod 775,58 100,00 0,00097 100,00 100,00 0,00 

Knelson 60 G 

vzorek hmotnost výnos Au  
výtěžnost Au 

výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 108,35 11,47 0,01780 84,38 11,47 72,91 

Odpad 836,20 88,53 0,00043 15,62 88,53 -72,91 

přívod 944,55 100,00 0,00242 100,00 100,00 0,00 

Knelson 90 G 

vzorek hmotnost výnos Au  
výtěžnost Au 

výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 121,69 12,89 0,01540 94,80 12,89 81,91 

Odpad 822,58 87,11 0,00013 5,20 87,11 -81,91 

přívod 944,27 100,00 0,00209 100,00 100,00 0,00 

Knelson 120 G 

vzorek hmotnost výnos Au  
výtěžnost Au 

výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 131,14 14,73 0,01330 93,49 14,73 78,76 

Odpad 758,99 85,27 0,00016 6,51 85,27 -78,76 

přívod 890,13 100,00 0,00210 100,00 100,00 0,00 

Tabulka č. 21: Výsledky rozdružování Knelson, 0 - 0,056mm 

Knelson 90 G 

vzorek hmotnost výnos Au  
výtěžnost Au 

výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 157,30 15,99 0,01183 91,53 15,98 75,55 

Odpad 826,67 84,01 0,00021 8,47 84,02 -75,55 

přívod 983,97 100,00 0,00207 100,00 100,00 0,00 
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Obrázek č. 15: Přehled výsledků Zlaté hory 

 

Z hodnot uvedených v jednotlivých tabulkách je zřejmý významný vliv odstředivého 

zrychlení na obsah Au zlata v koncentrátu. Se stoupající hodnotou odstředivého zrychlení 

se snižuje obsah zlata v koncentrátu – tento vliv se projevil především při zpracování 

materiálu zrnitosti 0-0,100m.  Při nízkých hodnotách zrychlení (30.g) jsou v drážkách 

rozdružovače koncentrovány pouze  částice nejvyšší hustoty (s nejvyšším obsahem 

užitkové složky). Je však samozřejmě docilováno pouze nízké technologické účinnosti, 

S dalším zvyšováním zrychlení (nad 60.g) jsou již rozdíly v kovnatostech i účinnostech 

podstatně menší  

Z výsledků rozdružování je vidět rovněž vliv zrnitosti na průběh odstředivé separace. Při 

zpracování hrubozrnějšího materiálu (-0,400mm) bylo dosaženo horších výsledků obsahu 

Au v koncentrátu (60 g.t
-1

 – 80 g.t
-1

) při výtěžnostech Au do koncentrátu 80% - 85% a 

účinnosti 62% - 70%. Při zpracování jemnozrnějšího materiálu (0-0,200mm a 0-0,100mm) 

bylo dosaženo lepších výsledků vzhledem k obsahu Au v koncentrátu (130 g.t
-1

 – 170 g.t
-

1
), hodnoty výtěžnosti Au do koncentrátu (84% - 95%) a účinnosti (72% - 82%). Dosažené  

výsledky jsou zřejmě způsobeny dostatečným otevřením zrna a tedy lepší možností 

přechodu užitkové složky do koncentrátu. 

knelson 0,4mm knelson 0,2mm knelson 0,1mm knelson 0,056 
mm 

70,4 g.t-1 
101,8 g.t-1 

178 g.t-1 

118,3 g.t-1 

14,4 g.t-1 18,3 g.t-1 24,2 g.t-1  20,7 g.t-1 

Přehled výsledků 

Obsah Au Obsah Au ve vsázce 
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Rozdružování na záchvějném splavu 

Jako doplněk k odstředivému rozdružování byl proveden experiment, zaměřený na 

možnost využití splavu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 22. Rozdružování bylo 

realizováno pouze orientačně, bez podrobnějšího sledování proměnných parametrů 

rozdružovacího zařízení. 

Tabulka č. 22: Rozdružování na záchvějném splavu, 0 - 0,400mm 

Záchvěvný splav   0,4 - 0 mm 

vzorek hmotnost výnos Au  
výtěžnost Au 

výtěžnost 
jaloviny 

účinnost 

  [g] [%] [%] [%] [%] [%] 

Koncentrát 180,78 20,67 0,00312 60,99 20.67 40.32 

odpad 693.95 79,33 0,00052 39,01 79,33 -40,32 

přívod 874,73 100,00 0,00106 100,00 100,00 0,00 

 

Při rozdružování na splavu jsou dosažené výsledky podstatně horší, než při odstředivé 

separaci. Kovnatost koncentrátu dosahuje zhruba třetinových hodnot ve srovnání 

s výsledky rozdružování materiálu stejné zrnitosti na zařízení Knelson; podstatně nižší jsou 

i hodnoty výtěžností a účinností. Experiment ale orientačně prokázal možnost využití 

tohoto typu separace pro daný materiál.   
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8 Závěr 

Diplomová práce je věnována problematice získávání zlata ze zlatonosných surovin české 

a slovenské provenience. Byla provedena mineralogická a technologická analýza dvou 

různých surovin rozličného charakteru. Pro získávání zlata byly aplikovány fyzikální  

a fyzikálně-chemické rozdružovací procesy. Experimentální část pracuje s gravitačními 

metodami, rozdružováním v odstředivém poli a flotační úpravou suroviny.  

Z hlediska pukanské rudy, první flotační pokusy v experimentální části práce mají za cíl 

najít nejvhodnější flotační podmínky (zrnitost, otáčky, reagenční režim). Další pokusy 

začínaly gravitační předúpravou na záchvějném splavu (frakce 0,100–0 mm). Koncentrát 

ze splavu byl flotovaný. Kladný účinek předúpravy se projevil ve zlepšení výtěžnosti, což 

potvrdil i další pokus s hrubšími frakcemi (0,25–0 mm). Zatímco při prvních flotačních 

pokusech byla průměrná výtěžnost zlata 36,33 %, po předúpravě stoupla na 88,27 %. 

Zároveň předupravením a flotovaním frakce 0,25–0 mm byl získán nejbohatší koncentrát  

v této práci vůbec, s obsahem zlata 1449,9 g.t
-1

. Problematická zůstávala nízká výtěžnost  

v základní operaci na záchvějném splavu (32,30 % a 19,25 %). Proto se dále přistoupilo  

v základní operaci k nahrazení vibračního splavu odstředivým koncentrátorem Knelson. 

Při rozdružování frakce 0,25–0 mm k výraznému zlepšení výtěžnosti ve srovnání se 

splavem nedošlo (32,88 %). Při jemnozrnné frakci (80 % pod 0,100 mm) však výtěžnost 

zlata na Knelsnu vzrostla na 61,05 %. Lze tedy konstatovat, že koncentrátor Knelson 

pracuje efektivněji s jemnozrnnými frakcemi. Také ve srovnání se splavem se Knelson 

ukázal účinnější. Oba koncentráty z Knelsnu byly flotované, výsledkem byly koncentráty  

s obsahem zlata 971,54 a 1019,38 g.t
-1

.  

Z hlediska Zlatých Hor byla hlavní pozornost věnována rozdružování v odstředivém poli 

na separátoru Knelson. Postupně byly separovány čtyři frakce: 0,4; 0,2; 0,1; 0,056–0 mm, 

z nichž nejlépe vyšla frakce 0,1–0 mm. Co se týče jemnějšího podílu, byly výsledky 

značně podobné, avšak vzorek musel být podroben intenzivnějšímu mletí. Při zpracování 

hrubozrnnějšího materiálu bylo dosaženo horších výsledků obsahu Au v koncentrátu  

(60 g.t
-1

 – 80 g.t
-1

), zatímco výtěžnosti (80 % – 85 %) a účinnosti (62 % – 69 %). Při 

zpracování jemnozrnnějšího materiálu dosahovaly výsledky podstatně lepších hodnot. 

Obsahu Au v koncentrátu (130 g.t
-1

 – 170 g.t
-1

), hodnoty výtěžnosti Au do koncentrátu  
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(85 % – 95 %) a účinnosti (72 % – 82 %). Tyto výsledky můžeme považovat za 

dvojnásobné než u hrubozrnnější frakce. Důsledkem kvalitních výsledků je zřejmě 

dostatečné otevření zrna rozdružení užitné složky do koncentrátu. 
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