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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma úpravy a zpracování železných rud. 

V první kapitole je lehce popsána historie zpracování železa u nás a ve světě. Druhá 

kapitola je zaměřena na charakteristiku průmyslových ložisek železných rud. Skládá se ze 

dvou částí -  první charakterizuje světová ložiska železných rud, druhá, podstatně menší, 

uvádí příklady ložisek železných rud na našem území. Ve třetí kapitole jsou shrnuty 

základní údaje o průmyslových minerálech železa. Následuje čtvrtá část této práce, kde 

jsou stručně popsány hlavní úpravnické pochody. Zvlášť jsou zde rozepsány kapitoly, ve 

kterých jsou uvedeny principy nejpoužívanějších technologií pro úpravu železných rud. Na 

závěr jsou uvedeny výsledky rozboru vzorků rudy z ložiska HOA-PHAT ve Vietnamu. 

Klíčová slova: ložiska, železná ruda, průmyslový minerál, úprava, flotace, 

aglomerace, magnetická separace. 

 

 

 Abstract  

 This thesis focuses on modification and processing of iron ore. In the first chapter, 

history of iron processing in our country and worldwide is lightly described. Second 

chapter focuses on characteristics of iron ore’s industrial deposits. It consists of two parts. 

The first part describes global iron ore deposits. The second part, which is substantially 

smaller, gives examples of deposits in domestic territory. Third chapter of the thesis 

summarizes basic information about industrial iron minerals. It is followed by fourth 

chapter which briefly describes main finishing process. Particular emphasis is placed on 

sections describing principles of commonly used technologies for treatment of iron ores. 

Last of all, results of analysis of the samples from HOA-PHAT deposit in Vietnam are 

presented. 

Keywords: deposits, iron ore, industrial minerals, modification, flotation, 

agglomeration, magnetic separation. 
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1 Úvod – kovové rudy a jejich význam pro lidstvo 

Kovové rudy měly pro historický vývoj společnosti zásadní význam. Jakmile lidé 

objevili pozitivní vlastnosti kovů a jejich slitin, byla jen otázka času, aby došlo k nalezení 

nejefektivnějších postupů úpravy těchto rud ve prospěch lidstva. Význam znalosti 

zpracování kovů byl důležitý hlavně z existencionalistického hlediska – člověk rychle 

zjistil výhody kovového materiálu, proto velmi rychle došlo k nahrazení dosavadních 

primitivních, méně odolných kamenných i dřevěných nástrojů a zbraní. 

Rané počátky cíleného využívání kovů na území České republiky spadá do počátku 2. 

tisíciletí př. n. l. [1, 5]. 

Za první technicky i hospodářsky významný kov můžeme považovat měď (Cu). 

Nalezené předměty z toho kovu můžeme datovat do období 5. – 7. tisíciletí př. n. l. Cíleně 

byla měděná ruda těžena Egypťany v pohoří Sinaj (přibližně od 4. tisíciletí př. n. l.). 

Zřejmě náhodně byl objeven bronz – slitina mědi a cínu. Pro svou dobrou 

opracovatelnost i lepší mechanické vlastnosti oproti mědi, se bronz stal nepostradatelný 

pro vývoj lidské společnosti. Dokonce podle něj je nazvaná jedna celá epocha pravěku – 

doba bronzová a řadí se tak po boku doby železné mezi nejvýznamnější období lidstva. 

Cín (Sn)byl těžen na území Velké Británie a Španělska. 

Dalším významným kovem, používaným již ve 12.století př. n. l., bylo zlato (Au). 

Zprvu bylo jeho použití omezeno na výrobu šperků (např. Egypt, 4. - 5. tisíciletí př. n. l.), 

od 3. tisíciletí se začalo využívat jako míra hodnot a taktéž v mincovnictví. Zprvu bylo 

zlato získáváno rýžováním říčního písku. Daleko větší množství tohoto drahocenného kovu 

bylo pak získáváno těžbou v dolech na území Balkánského a Pyrenejského poloostrova, 

v období antického světa [1]. 

Pro obdobné účely jako zlato se začalo v 3. – 4. tisíciletí př. n. l. používat stříbro (Ag). 

K ražení nejstarších mincí bylo používáno elektrum, přírodní slitina zlata a stříbra (Iónové, 

7. století př. n. l.). Teprve od 6. století se v mincovnictví začalo používat čisté stříbro a 

zlato, a o sto let později bronz. 

Olovo (Pb) se řadí mezi další významné kovy využívané již v antickém období (cca 3. 

tisíciletí př. n. l.). Mezi produkty, které se z něj vyráběly, můžeme zmínit především střely 

do vrhacích zbraní, závaží i vodovodní potrubí [1]. 

1.1  Železo a jeho historie 

Než se lidé naučili zpracovávat železo, trvalo jim to poměrně dlouhou dobu. Zprvu, 

když člověk neuměl dosáhnout teplot potřebných k procesu tavení, nacházel v přírodě 

železo ve své ryzí formě. Jedná se o tzv. meteorické železo – meteority, které spadly na 

naši planetu a jejichž základem je železo a nikl. Na území české republiky bylo meteorické 

železo objeveno na Kylešovickém kopci na Opavsku v počtu sedmi kusů. Také byla 
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prokázána snaha pravěkých lidí tyto vesmírné nálezy nějakým způsobem upravit, například 

dlouhodobějším zahříváním v ohni [2, 4].  

První železné nálezy, které byly utaveny z pozemského železa, můžeme datovat do 

období 3000 – 2000 let př. n. l. Pochází z oblasti Anatolie (poloostrov Malá Asie, dnešní 

Turecko), Mezopotámie (území dnešního Iráku) a údolí řeky Indus (dnešní Pákistán). 

Lidé brzy zjistili, že železo je pro výrobu nástrojů a zdraní lepším kovem, než do té 

doby běžně používaný bronz. Technologie získávání železa byla však v té době mnohem 

složitější, protože lidé zprvu neuměli dosáhnout vysoké teploty tavení tohoto kovu, která se 

pohybuje v rozmezí 1300 – 1350°C. Objev technologie zpracování železa byl pro lidstvo 

tak významný, že je podle něj pojmenována jedna celá epocha lidstva – doba železná (cca 

750 př. n. l. - 0) [2, 4]. 

1.1.1 Historie výroby železa ve světě 

Výroba železa byla zpočátku velice komplikovaná. Lidé se museli naučit způsobu, jak 

dosáhnou teplot, potřebných k úpravě železných rud. Jakmile byl tento problém překonán, 

stalo se železo nepostradatelným ve vývoji lidstva. V následujících bodech je 

chronologicky, a ve stručnosti, popsán technologický vývoj zpracování železa. 

 Prvotní zpracování železa 

Původní výroba železa spočívala v přímém tavení rud. Používaly se pece, které byly 

vytápěny dřevěným uhlím. Produktem byla tzv. železná houba, která se vyznačovala 

velkou pórovitostí a nekvalitním oddělením od strusky. Obsah železa v této „svářkové 

oceli“ dosahoval až 99,8 % Fe a 0,004 - 0,006 % C [2]. 

 Pudlovací pece 

O první výraznou modernizaci ve výrobě oceli se zasloužil Henry Cort, který v roce 

1784 poprvé použil tzv. pudlovací pec, vytápěnou černým uhlím. Plamenná pec byla 

opatřena mělkou nístějí, kde bylo taveno surové železo, a za stálého míchání byly 

z taveniny oxidovány nežádoucí prvky, které obohacovaly strusku o sloučeniny železa. 

Vychladnutá ocel nabyla tvar houbovitého tělesa. 

Oproti staršímu způsobu zpracování železa spotřebovaly tyto pece až třikrát méně 

paliva. Denní výkon pecí se pohyboval přibližně od 3 do 10 t oceli při ztrátách kovu 12 – 

15 % [2]. 

 Tavení v konvektoru 

Průmyslová revoluce přinesla zásadní změnu v technologii výroby oceli. Patent 

anglického vynálezce Henryho Bessemera z roku 1855 spočíval na principu dmýchání 

vzduchu do roztaveného železa v tzv. Bessemerově konvektoru (sklopná válcová nádoba z 

dinasové vyzdívky). 
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Hlavním nedostatkem byla nemožnost odstranění síry a fosforu ze surového železa 

z důvodu přítomnosti zásadité dinasové vyzdívky spolu s taktéž zásaditou struskou. Tento 

hlavní nedostatek vyřešil v roce 1878 anglický vynálezce Sidney Gilchrisk Thomas, který 

použil zásaditou vyzdívku konvektorů. Tento konvektor našel vhodné využití při 

zpracování rud s větším obsahem fosforu. Vzniklá ocelářská struska, která byla bohatá na 

fosfor, našla využití v zemědělství, kde se používala jako hnojivo [2]. 

 Siemens-Martinské pece 

Německý inženýr Carl Wilhelm Siemens vynalezl pec, kterou bylo možné od roku 

1856 vhodně použít ve sklářství, díky schopnosti dosáhnou vysokých teplot. Francouzi 

Emile Martin a Pierre Martin roku 1864 použili žáruvzdorné materiály a modifikovali tak 

pec pro ocelářský průmysl. 

Do těchto pecí, které byly opatřeny uzavřenou nístějí, byl vháněn předehřívaný topný 

plyn a vzduch. Za těchto podmínek bylo možné dosáhnout vyšších teplot a zpracovat 

neomezené množství ocelového odpadu (šrotu). 

Siemens-Martinské pece byly pro svou efektivitu využití tepla používány hojně až do 

počátku 2. poloviny 20. století. 

 Elektrické pece 

Na počátku 20. století, v roce 1902, se začaly používat k výrobě oceli dva typy 

elektrických pecí: 

obloukové elektrické pece - mezi elektrodami, které jsou uloženy svisle, a 

kovovou vsázkou se vytváří elektrický oblouk, který 

vytváří velkou teplotu a je schopný roztavit daný 

materiál, 

indukční elektrické pece –  přes měděný induktor je přiváděn střídavý proud, 

který se tím pádem indukuje a poté ohřívá a taví kov 

v kelímku. 

V současné době je nejpoužívanějším zařízením pro výrobu oceli kyslíkový 

konvektor, nazývaný též LD (Linz-Donawitz) konvektor. Tekuté surové železo je 

zkujňováno za procesu vhánění kyslíku pod dostatečným tlakem tak, aby pronikl do vrstvy 

strusky v požadované hloubce lázně [2]. 

1.2 Výroba železa na území ČR 

O počátky výroby železa na našem území se zasloužili Bójové, kteří patřili pod 

civilizaci Keltů. Doba železná probíhala v letech 750 př. n. l. – 0, avšak počátek této 

epochy ve střední Evropě je datován o celé století později. 

K tavbě se používaly zvětraliny bohaté na železo i primární oxidické rudy, které se 

v menším množství vyskytovaly na mnoha místech. Území kolem nalezišť byla 
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osídlována. Výroba železa nejdříve probíhala v malých pecích, které byly zčásti zapuštěny 

do země. Teplota zde mohla dosáhnout až 1300°C. Vznikla nehomogenní železná „houba“, 

která musela být dále kováním upravována do kujné formy. Keltové sice dovedli tento 

proces k dokonalosti, avšak žádný významný pokrok ve výrobě a zpracování železa se 

nekonal. Naopak byl dosavadní vývoj výroby a zpracování železa na dlouhou dobu 

zapomenut. Příčinou této stagnace byla migrace národů, tzv. stěhováním národů, ve 4. – 7. 

století n. l. [2]. 

Až v době Velkomoravské říše (833 – 906 n. l.) se začala opět rozšiřovat výroba a 

zpracování železných předmětů. V dobře izolovaných pecích se bez problému tavilo při 

provozní teplotě 1400 °C. Pro přísun dostatečného množství kyslíku se používaly ruční 

měchy. Struska však přesto obsahovala asi 50 % železa. 

V 16. století se poprvé začaly používat vysoké pece, které však zatím dosahovaly 

výšky pouhých 3 metrů. Nespornou výhodou byla možnost zpracování většího množství 

vsázky a produkce kujného železa a oceli. V 18. století byly vysoké pece již zcela běžně 

používány a nahradily tak přímou výrobu železa [2, 4]. 
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2 Charakteristika ložisek železných rud 

Existuje velké množství minerálů, ze kterých lze železo získat různými metodami. 

Technologický význam však mají pouze ty rudy, které obsahují kolem 30 % Fe. Můžeme 

je rozdělit do tří následujících skupin [1, 3]: 

1. oxidické rudy, 

2. karbonátové rudy, 

3. silikátové rudy. 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny nejběžnější minerály, které jsou zdrojem získávání železa, a 

jejich kovnatost [1, 3, 5]. 

Tabulka č. 1: Kovnatost těžených minerálů 

skupina rud minerál chemický vzorec skupina kovnatost [%] 

          

oxidické 

magnetit Fe3O4 oxidy 72,4 

hematit Fe2O3 oxidy 70 

goethit α-Fe3+O(OH) hydroxidy 62,9 

karbonátové siderit FeCO3 uhličitany 48,2 

silikátové chamosit (Fe, Mg)5Al[(OH)8|AlSi3O10] křemičitany 38 

Magnetitové a hematitové rudy běžně obsahují 64 – 57 % Fe, limonitové rudy (goethit) 

mohou klesat s kovnatostí až k 38 % Fe a sideritové rudy až k 30 % Fe. Silikátové a 

oxidické rudy mívají minimální kovnatost kolem 32 % Fe. 

Ve výjimečných případech, které jsou ovlivněny nadměrnou velikostí a vhodným, 

strategickým umístěním ložiska, je možno dobývat rudy s minimální kovnatostí 25 % Fe 

[3]. 

2.1 Světová ložiska rud 

Tato kapitola se bude zabývat světovými průmyslovými ložisky železa, která budou 

řazena podle významnosti. Zdroje budou stručně charakterizovány a budou uvedeny 

některé významnější příklady zahraničních ložisek. 

Pod pojmem průmyslový zdroj rozumíme taková ložiska, která v sobě ukrývají 

minimálně 1 % světové produkce daného kovu [1, 3, 5]. 
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2.1.1 Ložiska páskovaných rud 

V těchto nejvýznamnějších průmyslových typech je uloženo 60 – 80 % světových 

zásob železných rud a zastupují téměř dvě třetiny světové produkce. V rudách se střídají 

křemenné vrstvy s pásky, které tvoří nejčastěji magnetit, hematit, Fe-chlority nebo siderit. 

Jako hlušinové minerály se zde zpravidla vyskytují chlority, amfiboly, pyroxeny, biotit. 

Struktura těchto rud bývá velmi výrazně zrnitá, granoblastická [1, 3]. 

Tyto rudy jsou železité kvarcity (označovány mezinárodní zkratkou BIQ - banded iron 

quartzites). Podle toho, jakými minerály jsou tvořeny pásky, které se střídají s křemennou 

vrstvou, rozlišujeme u železných rud: 

taktonit - ruda, která je tvořena magnetit-hematitem, prokládaná křemennými pásky, 

sydvaranger – ruda je tvořena pásky magnetitu s vrstvami křemene,  

itabirity – rudy, které v sobě kombinují vrstvy šupinatého hematitu s vrstvami křemene. 

Průměrný obsah železa je nízký, nachází se v rozmezí 20 – 40 % Fe. Většinou se na 

ložiscích vyskytují jak oblasti chudých rud, tak místa s bohatými rudami, jejichž kovnatost 

se pohybuje až kolem 68 % Fe. Bohaté rudy vznikly druhotným obohacením – vyloužením 

SiO2. 

Obsah fosforu a síry bývá zpravidla nízký, pohybuje se v hodnotách 0,02 – 0,2 % P, < 

0,1 % S [1, 3, 11]. 

V následujících odrážkách jsou uvedeny oblasti, kde se nachází významná světová 

ložiska železitých kvarcitů: 

a) Kurská magnetická anomálie 

Ložisko nese název Kursk a v ruské literatuře je označováno zkratkou KMA (kurská 

magnetická anomálie). Těžba železné rudy započala rokem 1930. Jedná se o ohromné 

ložisko o rozloze kolem 160 000 km2, jehož délka činí asi 850 km a šířka se pohybuje 

v rozmezí 40 – 100 km. Ložisko je mocné od 30 do 350 m, přičemž hodnota střední polohy 

je asi 200 m. 

Při průměrné kovnatosti 32 – 36 % Fe se odhadují zásoby na 100 Gt. Bohaté rudy, 

s obsahem železa 64 – 69 % Fe se zde vyskytují v odhadovaném množství 6 Gt [1, 3, 5]. 

b) Krivoj Rog 

Ložisko Krivoj Rog je po ekonomické stránce nejvýznamnější ložisko, které se 

nachází v evropské části bývalého Sovětského svazu. Jeho délka činí asi 100 km a šířka je 

5 – 6 km. Mocnost ložiska se pohybuje v rozmezí 800 – 1200 m. 

Zásoby obsahují 18 Gt rud s průměrnou kovnatostí 35,9 % Fe a 1,5 Gt rud bohatých, 

s průměrným obsahem železa 57,6 % Fe [1, 3]. 
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c) Oblast u Hořejšího jezera (USA) 

Těžba započala v roce 1848 a od 60. let 20. století je základem pro ocelářský průmysl 

Pensylvánie. Tato oblast se skládá z několika ložiskových rudních hřbetů. 

Více než polovina těžby rudy se získala v Mesabi Range. Tento nejvýznamnější rudní 

hřbet poskytuje 40 Gt zásob s průměrnou kovnatostí 25 - 38 % Fe. Dále lze získat 2 Gt 

bohatých rud s obsahem 50 – 62 % Fe [3]. 

d) Brazilské státy 

Ložisko Carajás ve státě Pará disponuje zásobami 16 Gt bohaté rudy, jejíž průměrná 

kovnatost je 66,7 % Fe. 

Na území státu Minas Grenas se nachází hematitová ložiska, která z hlediska zásob i 

těžby patří k nejvýznamnějším na světě. Velkou nevýhodou pro těžbu je, že se tato ložiska 

nachází 480 – 600 km od přístavu [1, 3, 5]. 

e) Oblasti Austrálie 

Mezi nejvýznamnější oblasti těžby Fe rudy v Austrálii patří oblast Hamersley. 

Železorudný horizont zde dosahuje mocnosti 500 – 700 m a těžební kapacita se pohybuje 

na 32 Gt bohatých rud s kovnatostí 64 – 67 % Fe a stovkách Gt s 25 – 40 % Fe. 

V oblasti Pilbara je uloženo 200 Gt rudy s průměrnou kovnatostí 57 % Fe [1, 3, 5]. 

2.1.2 Ložiska sedimentárních rud 

Sedimentární ložiska jsou v pořadí druhým nejvýznamnějším zdrojem dobývání 

železných rud. Světové zásoby železných rud v těchto ložiscích představují asi 15 – 20 % a 

zajišťují tak 20 – 30 % celkové produkce. Ložiska tvoří plástevnatá a čočkovitá tělesa, 

jejichž tloušťka se pohybuje až v řádech desítek metrů. Rudy zpravidla tvoří hematit, 

goethit, magnetit, siderit a Fe-chlority. 

Obsah železa se obvykle pohybuje v rozmezí 20 – 50 % Fe. V těchto rudách se 

příznivě projevuje obsah Mn, který zde může zaujímat až několik procent. Obsah fosforu a 

síry se pohybuje v hodnotách 0,01 - 0,5 % (vzácně až 2 %) P a 0,01 – 0,35 % S [1, 3]. 

Mezi nejvýznamnější světové oblasti a ložiska patří: 

a) Lotrinská železorudná oblast 

Z větší části se nachází na území Francie, tou menší pak zasahuje na území 

Lucemburska a Belgie. Plocha ložiska činí asi 1100 m2, mocnost pak kolísá mezi 10 – 60 

m. Rudy, jenž nazýváme minety, tvoří převážně goethit, stilpnosiderit (s příměsí sideritu a 

Fe-chloritů), občas i magnetit a hematit. 
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b) Ajatský revír (Kazachstán) 

Nachází se zde ložiska, která jsou schopna poskytnout nejméně 10 Gt zásob 

s průměrnou kovnatostí 30 – 36 % Fe. Rudy obsahují hydrogoethit, ferimontmorillonit, 

leptochlorit, siderit i minerály Mn [1, 3]. 

2.1.3 Magmatická ložiska rud 

Tato ložiska jsou, ve srovnání s předchozími dvěma typy, mnohem méně významná 

co do velikosti, avšak průměrná kovnatost získaných rud se pohybuje v rozmezí 55 – 70 % 

Fe. Obsah fosforu se pohybuje v rozmezí 0,2 – 5,0 % P. 

Můžeme zde zařadit například ložiska v severním a středním Švédsku (Kirunavaara, 

Gellivaara, Svappavaara, Malmberget, Grängesberg) a v Mexiku (Cerro de Mercado). 

Typické jsou deskovité nebo čočkovité tvary ložiskových těles. Rudy tvoří z převážné 

části magnetit, s menším obsahem hematitu a fluorapatitu [1, 3]. 

2.1.4 Ostatní ložiska rud 

Obsahem železa jsou velice proměnlivé a z celosvětového hlediska mají jen lokální 

význam. Jedná se o ložiska: 

 Fe-skarnů 

Zásoby jednotlivých ložisek málokdy přesáhnou 1 Gt. Kovnatost ložisek pohybuje 

v rozmezí 25 – 70 % Fe. 

Mezi nejznámější ložiska patří Sokolov-Sarbaj (Kazachstán), Gora Blagodať (Rusko), 

Iron Spring (USA). 

 Hydrotermální 

Nejvýznamnější jsou ložiska sideritových rud, jejichž obsah železa je 30-35 % Fe. 

Patří zde například Sigerland (SRN), Erzberg (Rakousko), Rudabanya (Maďarsko). 

Hematitová ložiska poskytují poměrně malé zásoby rud, které jsou kvalitní - jejich 

kovnatost je větší než 60 %. 

Mezi známá ložiska patří například Cumberland (Anglie) a Chadžigek (Afghánistán) 

[1, 3]. 

 Vulkanosedimentární 

Označují se jako typ Lahn-Dill, jelikož tento název popisuje oblast výskytu 

v porýnském devonu. Ložiska nejsou moc rozměrná a tvoří je hematitové a sideritové 

rudy, které dosahují kovnatosti 55-60 % Fe.  

Mezi známá ložiska patří: Západní Karažal (Kazachstán), Vareš (Bosna), 

Garadžebilet (Alžírsko), Michipicoten (Kanada). 
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 Fe-lateritů 

Ložiska tvoří především hydrogoethit, do kterého bývá přimíšen opál, Fe-chlority, 

chalcedon aj. Kovnatost se pohybuje okolo 40-60 % Fe. 

Velká ložiska se vyskytují v zemích s vlhkým tropickým podnebím: Kuba, Guayana, 

Filipíny, Indonésie, Brazílie, rovníková Afrika. 

 Příbřežních rýžovisek a Fe-Mn konkrecí 

Magnetitová ložiska se vyskytují například v Itálii a Bulharsku. Poblíž japonského 

ostrova Kjúšú bylo roku 1960 objeveno magnetitové ložisko s příměsí rutilu a 

ilmenitu. Ložisko se nachází v moři a uchovává v sobě asi 1,7 Gt zásob rud o 

kovnatosti 56 % Fe [1, 3, 5]. 

2.2 Ložiska rud na území ČR 

Česká republika má z geologického hlediska výjimečnou stavbu, jelikož na tak malém 

území se vyskytují snad všechny známé horniny a nachází se zde většina typů 

geologických útvarů. Taktéž zde můžeme nalézt většinu známých typů rudních i nerudních 

ložisek. 

I když se v dnešní době rudní ložiska na území České republiky již průmyslově netěží, 

jsou cílem vědců i sběratelů kvůli své historii a celoevropskému významu v době 

středověku a raného novověku. Největší význam do 19. století měla ložiska rud železa, 

avšak z důvodu ekonomického byla těžba ukončena [10]. 

Území České republiky se rozkládá na těchto dvou metalogenetických jednotkách: 

pásmo evropských variscid - zaujímá území Českého masívu, který tvoří převážnou 

část Čech, Moravy a Slezka, 

mediteránní pásmo alpid- náleží zde východní část Moravy a Slezka. 

Pro Český masív je příznačné, že se zde utvořila řada nevelkých rudných ložisek. 

Důvodem je široká genetická rozmanitost, která koresponduje s geologickým vývojem. 

Výjimkou jsou ložiska uranu, který je zde zastoupen ve významném světovém měřítku. 

Mezi tradiční ložiska, která se zde po mnoho staletí těžila, patří naleziště Sn-W rud 

v greisenech. V minulosti známá ložiska stříbra byla většinou opuštěna nebo se stala 

místem pro dobývání jiných kovů (např. Pb-Zn, U). V případě neželezných kovů se 

centrem zájmu staly chudší rudy, které jsou představovány prožilkovým a vtroušeninovým 

typem, jejichž ložiska nejsou kontrastně vymezena [10]. 



Polochová Michaela – Technologie úpravy a zpracování železných rud 

 

10 

2014/ 2015 

2.2.1 Ložiska železných rud 

Skupina kovů železa je tvořena těmito technickými kovy: Fe, Mn, Cr, Ti a V. Jak již 

bylo řečeno, těžba rud těchto prvků je na území České republiky ukončena. V minulosti se 

na našem území těžila ložiska rud železa a manganu [1, 10, 11]: 

Fe-rudy 

 Krušné hory: 

skarnový typ, ložiska u obcí Měděnec, Kovářská, Přísečnice a Černý Potok 

průměrná kovnatost: 35 % Fe 

 Jeseníky: 

typ Lahn-Dill -Horní údolí, Malá Morávka, Horní Benešov, Leskovec 

průměrná kovnatost: až 40 % Fe 

 Českomoravská vrchovina: 

Vlastějovice (Posázaví), Budeč (U Žďáru), Županovice 

průměrná kovnatost: 37 až 40 % Fe  

Mn-rudy 

 Chvaletice: 

Dobývání ložiska bylo ukončeno v 60. letech. Do té doby zde těžený pyrit pokryl 

hlavní poptávku tehdejšího Československa. 

obsah Mn: asi 40 % Mn [1, 10] 
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3 Průmyslové minerály železa a jejich vlastnosti 

Jelikož se tato práce zabývá průmyslovými železnými rudami, bude v první 

podkapitole popsáno železo jako prvek. V kapitolách 3.2 až 3.6 budou stručně 

charakterizovány jednotlivé významné průmyslové minerály železa z hlediska jejich 

mineralogických vlastností a případně jejich využití. 

3.1 Železo jako prvek 

Všechny následující minerály spojuje jeden prvek – železo. V primární formě se tento 

kov vyznačuje šedobílou barvou, je feromagnetický, elektricky vodivý a na stupnici podle 

Moohse mu náleží stupeň číslo 4. Taktéž je kujný a má kovový lesk. Pro železo je 

charakteristická kubická soustava, přesto tvoří jen nedokonalá zrna. 

V suchém prostředí se vyznačuje chemickou stálostí (při teplotě do 150°C), vlhkost 

naopak způsobuje pokrytí železa vrstvou hydroxidu. Zemská kůra, z hlediska 

hmotnostního, obsahuje 4,2 % Fe. Jedná se o druhý nejrozšířenější kov (největší 

zastoupení z kovů zemské kůře má hliník s 7,45 %). V zemské kůře se železo vyskytuje 

pouze ve formě sloučenin. Jen sporadicky se může vyskytovat v přírodě jako ryzí kov. 

Siderazot je vzácný mineral s nejvyšším obsahem ze všech minerálů (90,88 % Fe) [7, 12]. 

Železo se vyznačuje vysokou afinitou ke křemíku a kyslíku. Při vyšších teplotách lehce 

reaguje s fosforem, chlorem a sírou. Při reakci se zředěnými kyselinami se dobře rozpouští, 

vzniká vodík a železnaté soli: 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 

Důsledkem reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou nebo se zředěnou kyselinou 

dusičnou je vznik železnaté soli bez vývoje vodíku: 

Fe + 2 H2SO4 → FeSO4 + SO2 + 2H2O 

Pokud vystavíme železo koncentrované kyselině dusičné, nerozpouští se z důvodu tzv. 

pasivace (vytvoří se ochranná vrstva na povrchu kovu) [7]: 

4Fe + 10HNO3 → 4Fe(NO3)2 + NH4 NO3 + 3H2O 

Mezi nejvýznamnější minerály železa, které mají ložiskotvorný význam, patří 

především: 

 magnetit (Fe3O4) – 72,4 % Fe, 

 hematit /martit/ - 70 % Fe, 

 limonity (hydratované oxidy Fe) – goethit FeO(OH), 
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 siderit (FeCO3) – 48,2 % Fe, 

 leptochlority (Fe-chlority) – chamosit (Fe, Mg)5Al[AlSi3O10|(OH)8] 

 

Koeficient bazicity je významným hodnotícím prvkem kvality minerálů železných rud 

a je vyjádřen poměrem B2=CaO+MgO/SiO2+Al2O3, přičemž výsledek by měl být ≥ 1. 

Z toho důvodu jsou vítanou příměsí karbonáty Ca a Mg, naopak nadbytek SiO2 se stává 

nežádoucí příměsí. Mezi další prvky, které při vyšším než přípustném množství dokážou 

značně znehodnotit kvalitu rudy, patří S, P, Zn, Pb, As, Sn a Cu. Při procesu výroby 

speciálních ocelí se mezi užitečné příměsi řadí Ni, Co, Cr, V, W, Mo [1, 3]. 

Největší průmyslový význam má železo především ve formě slitin s uhlíkem. Jedná se 

o tzv. technické železo (litina, ocel). Čisté železo našlo uplatnění pouze v práškové 

metalurgii. 

Technické železo je stále nejdůležitějším materiálem, ze kterého se vyrábí pracovní 

nástroje, technické i průmyslové stroje, zbraně atd. Taktéž se řadí mezi nejdůležitější 

materiály ve stavebnictví. 

 

Mezi nejvýznamnější producenty Fe-rud patří tyto státy (data z roku 2008) [4]:  

 Čína  824 mil. t 

 Brazílie 355 mil. t 

 Austrálie 345 mil. t 

 Indie  220 mil. t 

 Rusko  100 mil. t 

 

Ve výrobě oceli vedou v současné době prim tyto dva státy: 

Čína - je nejvýznamnějším producentem oceli. Za rok 2013 jí zde bylo 

vyrobeno 779 milionů tun, výroba se tak oproti předchozímu roku 

zvýšila o 7,5 %. 

Japonsko - v roce 2013 se vyrobilo 111 milionů tun oceli, výroba se oproti roku 

2012 zvedla o 3,1 % [9]. 

3.2 Magnetit 

Magnetit je spolu s hematitem nejvýznamnější ruda železa. Vyskytuje se převážně 

v hrubě až drobně zrnitých agregátech, v méně častých případech vytváří vtroušená zrna. 

Pokud se vytvoří dobře omezené krystaly, které jsou vzácností, mají především tvar 

osmistěnu, vzácně dvanáctistěnu a zcela výjimečně krychle. V tabulce č. 2 jsou uvedeny 

základní mineralogické vlastnosti magnetitu. 
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V čedičích a gabrech se v menším množství běžně magnetit vyskytuje. Je odhadováno, 

že tento minerál se vyskytuje až ve 2 % objemu zemské kůry. Ekonomický význam mají 

ložiska skarnového typu [13, 15].  

Tabulka č. 2: Magnetit – mineralogické vlastnosti [13, 14, 15] 

Magnetit (Fe3O4) 

  

soustava kubická 

barva šedočerná až černá 

vryp černý 

lesk kovový 

tvrdost 5,5-6,5 

hustota [g.cm-3] 5,17 

štěpnost chybí 

lom nepravidelný až lasturnatý 

vlastnosti opakní; silně magnetický; těžce rozpustný v HCl 

 

Magnetit se na světové produkci podílí jen 5 %. Vyrábí se z něj zatěžkávadlo, které se 

používá pro přípravu těžké suspenze při rozdružování uhlí. Synteticky vyráběné pigmenty 

slouží při výrobě paměťových nosičů (hard-disky; v minulosti diskety, videokazety). 

Přírodní pigmenty se používají při výrobě náplní do tužek, pastelek atd. 

 

Obrázek č. 1: Magnetit [2] 

3.3 Hematit 

I když je tento minerál velmi rozšířený, vyskytuje se nejčastěji v malých 

koncentracích. Často je součástí usazených hornin i zvětralin, kterým dává červený až 

hnědý odstín. Typická je také tvorba hematitového povlaku na zemitých agregátech. Tato 

vrstva vzniká v nejrůznějších podmínkách a na rozličných horninách. Pokud se hematit 
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vyskytuje v krystalických agregátech nebo celých krystalech, bývá jeho barva v odstínech 

hnědé až černé. Vryp ovšem za každých podmínek zůstává hnědočervené barvy [12, 13, 

15]. 

Výskyt v přírodě může nabývat mnoha forem – zrnité, zemité i celistvé agregáty, které 

mohou být vláknitě paprsčité, jejichž svazky mohou být ukončeny kulovitým povrchem, 

který má v těchto případech zpravidla silný kovový lesk. V tabulce č. 3 je přehled 

mineralogických vlastností hematitu [14, 15, 16]. 

Tabulka č. 3: Hematit – mineralogické vlastnosti [13, 14, 15] 

Hematit (α-Fe2O3) 

  

soustava hexagonální 

barva červená, červenohnědá až černá 

vryp červený, červenohnědý (barva zaschlé krve) 

lesk 
agregát je většinou matný; krystaly mohou mít až kovový 

lesk 

tvrdost 5-6,5 

hustota [g.cm-3] 5,26 

štěpnost chybí 

lom nepravidelný až lasturnatý 

vlastnosti opakní; slabě magnetický; rozpustný v koncentrované HCl 

 

Důležité využití hematitu je ve slévárenství a metalurgii. Tento minerál je významným 

zdrojem červeného pigmentu (rudka). Vyrábí se z něj leštící prášky a používán bývá také 

jako drahý kámen ve šperkařství. 

 

Obrázek č. 2: Hematit [2] 
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3.4 Goethit 

Předpokladem vzniku goethitu je rozklad (oxidace), všech minerálů, které obsahují 

podíl železa (např. pyrit, siderit, ankerit). Agregáty velmi čistého goethitu jsou 

jemnozrnné, vrstevnaté, vláknité i celistvé. Vrstevnaté a vláknité agregáty jsou často 

ledvinitého, kulovitého i krápníkovitého tvaru. Pokud jsou zdrojem krystalizace teplé 

hydrotermální roztoky, můžou mít utvořené krystaly a agregáty tvar jehličkovitý i 

sloupcovitý [12, 14, 15]. Mineralogické vlastnosti goethitu jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4: Goethit – mineralogické vlastnosti [13, 14, 15] 

Goethit (α-Fe3+O(OH)) 

  

soustava rombická 

barva černohnědá, žlutohnědá 

vryp žlutohnědý 

lesk polokovový, hedvábný, diamantový 

tvrdost 5-5,5 

hustota [g.cm-3] 3,3-4,3 

štěpnost dokonalá 

lom nepravidelný až lasturnatý 

vlastnosti 
opakní; žíháním v redukčním plameni se stává magnetický, 

slabě rozpustný v HCl, dobře v HNO3 

 

 

Obrázek č. 3: Goethit [2] 
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3.5 Siderit 

Siderit nejčastěji vytváří krystaly klencového tvaru, často se zaoblenými, čočkovitými 

i sedlovitě prohnutými plochami. Krystaly se mohou podobat tvaru čočky. V častých 

případech tvoří kusovité, hrubozrnné, jemnozrnné až celistvé agregáty. 

Ložiska sideritu, která mohou mít jezerní i mořský původ, jsou sedimentární. Taktéž 

velká ložiska tvoří ve vápencích a dolomitech [13, 14, 15]. Základní mineralogické 

vlastnosti shrnuje tabulka č. 5  

Tabulka č. 5: Siderit – mineralogické vlastnosti [13, 14, 15] 

Siderit (FeCO3) 

  

soustava trigonální 

barva žlutavá, nahnědlá, tmavohnědá až černá 

vryp bílý až nažloutlý 

lesk skelný, perleťový 

tvrdost 4 

hustota [g.cm-3] 3,96 

štěpnost dokonalá 

lom nepravidelný až lasturnatý 

vlastnosti průsvitný; po zahřátí rozpustný v HCl 

 

 

Obrázek č. 4: Siderit [2] 

 



Polochová Michaela – Technologie úpravy a zpracování železných rud 

 

17 

2014/ 2015 

3.6 Chamosit 

Chamosit nejčastěji tvoří celistvé, oolitické, šupinkaté a drobně zrnité agregáty. 

Složení bývá značně proměnlivé [13, 15]. V tabulce č. 6 jsou uvedeny mineralogické 

vlastnosti tohoto minerálu. 

Tabulka č. 6: Chamosit – mineralogické vlastnosti [13, 14, 15] 

Chamosit ((Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8) 

  

soustava trigonální 

barva žlutavá, nahnědlá, tmavohnědá až černá 

vryp bílý až nažloutlý 

lesk skelný, perleťový 

tvrdost 3 

hustota [g.cm-3] 3-3,4 

štěpnost dobrá 

lom nepravidelný 

vlastnosti poloprůsvitný až opakní; proměnlivé složení 

 

 
Obrázek č. 5: Chamosit [2] 
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4 Technologie úpravy a zpracování železných rud 

Tato kapitola se bude zabývat stručnou charakteristikou úpravy nerostných surovin 

z hlediska procesů přípravných, rozdružovacích a pomocných. Jelikož mezi 

nejvýznamnější technologie úpravy rud patři magnetické rozdružování, flotační 

rozdružování a tepelné způsoby úpravy (aglomerace a peletizace), budou v následujících 

kapitolách stručně charakterizovány principy jejich fungování. 

4.1 Význam úpravy nerostných surovin 

Člověk se úpravou surovin zabývá již od dob pravěku, kdy zatím jedinou možností 

bylo ruční přebírání nerostů. Středověk přinesl objev gravitační úpravy zlata, které 

spočívalo v zachytávání těžších zlatých zrn, která byla obsažena v jemně drcené hornině, 

na vlněné ovčí rouno. 

Jen málokteré nerostné suroviny jsou získávány z ložisek v takové kvalitě, aby byly 

přímo použitelné, bez předběžné úpravy. Podstatou úpravy nerostných surovin je zvýšení 

užitné hodnoty nerostu, kdy jsou balastní složky oddělovány od užitkových složek [6, 17, 

20]. 

Úprava nerostných surovin se skládá ze tří hlavních pracovních pochodů: 

1. přípravné procesy 

2. rozdružování 

3. pomocné procesy 

4.1.1 Přípravné procesy 

Podstatou přípravných procesů je předúpravit nerostnou surovinu pro další 

technologické pochody, které budou součástí rozdružování. Jde o proces mechanický, kdy 

se mění pouze velikost upravovaného materiálu. Přípravné procesy se skládají ze dvou 

hlavních úpravnických postupů [6, 17]: 

 Zdrobňování (drcení a mletí) – spočívá v mechanické úpravě zrn na požadovanou 

velikost. Rozlišujeme drcení, jejichž nejmenším výsledným produktem jsou zrna nad 

1,25 mm, a mletí, kde se velikost zrn pohybuje naopak pod 1,2 mm. 

Primárním účelem zdrobňování je: 

 zmenšení zrn na požadovanou velikost, 

 zmenšení zrn z důvodu dosažení většího povrchu, vhodného pro další 

zpracování (loužení, tavení, chemický průmysl), 

 uvolnit vzájemně prorostlou užitkovou a jalovou plochu. 
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 Třídění – účelem je rozdělit zrna podle velikosti a získat více produktů – nadsítné a 

podsítné. Rozlišujeme třídění mechanické, které spočívá v rozdělení materiálu na 

roštech a sítech, jejichž oky propadávají jednotlivá zrna, a třídění podle soupádnosti, 

které probíhá ve vodním nebo vzdušném prostředí [6, 17]. 

4.1.2 Rozdružování 

Účelem rozdružování je co nejefektivněji oddělit užitkovou složku od jaloviny. 

Většinou získáváme tři produkty:  

koncentrát – užitková složka, 

meziprodukt – obsahuje větší množství koncentrátu, proto se zpravidla dále upravuje, 

jalovinu – odpad. 

Proces rozdružování spočívá na základě odlišných fyzikálních a chemických 

vlastností. Čím jsou tyto vlastnosti mezi koncentrátem a jalovinou rozdílnější, tím je proces 

rozdružování účinnější. Dalším předpokladem je dobrá předúprava, pomocí přípravných 

procesů, na zrnitostní třídy. Vlastnosti, na kterých závisí průběh rozdružování, mohou být: 

hustota, vzhled, tvar, pevnost, smáčitelnost, elektrická a magnetická vodivost, přirozená 

radioaktivita [6, 17]. 

Rozdružování zahrnuje tyto procesy: 

 Gravitační rozdružování – probíhá na základě rozdílné hustoty koncentrátu a jaloviny. 

Patří sem čtyři základní skupiny - rozdružování v těžkých suspenzích, rozdružování 

v proudu vody, rozdružování v tenké vrstvě vody, rozdružování pomocí odstředivé síly. 

 Magnetické rozdružování – předpokladem magnetického rozdružování jsou rozdílné 

magnetické vlastnosti užitkových a odpadních složek. Produktem tohoto procesu je 

magnetický a nemagnetický podíl. 

 Flotace – závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu minerálních zrn. 

Rozhodující je povrchová energie, která je úměrná plošné velikosti flotovaných zrn. 

Předpokladem průběhu flotace je schopnost zrn uchytit se a udržet se povrchu fázového 

rozhraní voda-vzduch [6, 17]. 

4.1.3 Pomocné procesy 

Mezi pomocné procesy patří: 

 Odvodňování – odstraňování vody, která je nežádoucí složkou, ze surovin, které byly 

upravovány ve vodním prostředí. Rozlišujeme odvodňování gravitační, odstředivé, 

podtlakové a tlakové. 

 Zahušťování – neboli sedimentace, která předchází procesu rozdružování pomocí 

flotace nebo odvodňování prostřednictvím odstředivek, kalolisů, filtrů apod. 
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 Flokulace – probíhá na základě spojování jemných zrn pomocí polymerů, které 

zapříčiní vytvoření vláknité sítě, která se rychle usazuje ke dnu. Významně se tak 

urychluje sedimentace. 

 Číření – proces při úpravě vody, kdy přidaným chemickým činidlem se nečistoty 

vyvločkují na hladině vody. 

 Sušení – provádí se v termických sušárnách nebo se materiál nechá volně vysychat, 

rozprostřený v mělkých nádržích nebo na hromadách. 

 Vzorkování – odběr vzorků v určitých intervalech při průběhu úpravnické činnosti. 

V laboratorních podmínkách pak dochází k analýze a vyhodnocení vzorků z hlediska 

účinnosti. Je tak zajištěn efektivní chod úpravny. 

 Prostorové odprašování – důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zajišťováno aerocyklony, odlučovači s ventilátory, elektrostatickými odlučovači. 

 Třídění na obchodní skupiny – pro kamenivo, štěrky, černé a hnědé uhlí [6, 17].  

4.2 Magnetické rozdružování 

V prostoru, který obklopuje elektrické proudy, vzniká magnetické pole, které může být 

tvořeno: 

 vodiči s protékajícím elektrickým proudem 

 vodiči s proudem, které se pohybují 

 proměnnými elektrickými poli 

 zmagnetovanými látkami 

Magnetické pole se popisuje pomocí tzv. magnetických siločar, jejichž směr toku se 

předpokládá od kladného (severního) pólu k zápornému (jižnímu) pólu. Siločáry jsou 

názornými liniemi magnetické indukce [6, 23]. 

Magnetické pole v zásadě určují dvě vektorové veličiny: 

 Magnetická indukce B [T] – popisuje silový účinek magnetického pole vzhledem 

k vodičům s proudem nebo pohybujícímu se elektrickému náboji. 

 Intenzita magnetického pole H [Am-1] – souvislost s magnetickou indukcí 

v izotropním prostředí. Je popsán vztah mezi prostředím a jeho vlivem na magnetické 

pole [17, 23]. 

4.2.1 Magnetické vlastnosti látek 

Aby mohlo probíhat magnetické rozdružování, je nutné, aby byly mezi koncentrátem a 

jalovinou co největší rozdíly mezi jejich magnetickými vlastnostmi. Posuzuje se: 

 Magnetická permeabilita [μ] – magnetická vodivost 

 Magnetická susceptibilita [κm]  - schopnost pojmout magnetismus 

Vztah mezi magnetickou permeabilitou a susceptibilitou je vyjádřen: 
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𝜇 = 1 + 𝜅𝑚 

Podle schopnosti látek kompenzovat magnetické účinky elementárních magnetů dělíme 

látky na: 

 Diamagnetické µ < 1; κm < 0 

 Paramagnetické µ > 1; κm > 0 

 Feromagnetické µ >>1; κm >> 0 

Čisté chemické sloučeniny vykazují předpokládatelné magnetické vlastnosti, které již 

byly laboratorně zjištěny. V případě nerostů, které jsou z různých ložisek získávány, je 

chemické složení z důvodu obsažených příměsí značně proměnlivé [6, 17, 23]. Podle 

schopnosti minerálů rozdělovat se na základě magnetických vlastností rozlišujeme: 

 Silně magnetické minerály – lze je rozdružovat v poměrně slabém magnetickém poli 

(B ≤ 0,15 T) s malým gradientem (0,5 T/m).  Do této skupiny patří např. magnetit, 

hematit, maghemit, pyrhotin, franklinit, kubanit. 

 Středně magnetické minerály – získávání při indukci B = 0,15 – 1 T a gradientu 5 – 

500 T/m. Vhodné pro antiferomagnetické, paramagnetické i feromagnetické minerály – 

např. ilmenit, martit, wolframit, oxidy a karbonáty Mn a Fe. 

 Nemagnetické (slabě magnetické) minerály – lze je rozdružovat na vysokointenzitních 

separátorech (B > 1 T). Patří zde diamagnetické, paramagnetické i antiferomagnetické 

minerály - např. pyrit, granáty, rutil) [6, 17, 23]. 

4.3 Flotační rozdružování 

Flotace je založena na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu 

rozdružovaných minerálních zrn, které podmiňuje specifická povrchová energie. Volná 

částice se skládá z: 

 potencionální energie – je úměrná hmotnosti nebo objemu částice, 

 povrchové energie – je úměrná velikosti specifického povrchu částice. 

Jedná se o způsob rozdružování založený na schopnosti jedněch minerálů vyplavat na 

hladinu a druhých klesat a zůstávat v objemu rmutu. 

Definice podle prof. K. A. Razumova, která vystihuje podstatu flotace, zní: „Flotace, 

jako proces oddělování minerálů, je založena na rozdílných schopnostech minerálních zrn 

přichytit se a ustálit na povrchu fázového rozhraní“ [17, 18]. 

Pravděpodobnost flotace WF můžeme vyjádřit rovnicí: 

𝑊𝐹 = 𝑊𝑆 ⋅ 𝑊𝐸 ⋅ 𝑊𝐾 ⋅ 𝑊𝑀 

WS – pravděpodobnost střetnutí minerálního zrna s bublinou 
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WE – pravděpodobnost vtvoření pevného spojení 

WK – pravděpodobnost zachování spojení 

WM – pravděpodobnost udržení se minerálního zrna v pěně 

Obecně platí, že způsobilost minerálů přichytit se na povrchu rozhraní plyn-kapalina, 

závisí na smáčitelnosti minerálního povrchu vodou. Rozlišujeme povrch hydrofobní 

(nesmáčitelný) a hydrofilní (smáčitelný). Pro flotační rozdružování je potřeba 

hydrofobizovat povrch minerálních zrn, které je třeba vynášet do pěnového produktu. Čím 

více je povrch minerálu smáčitelný, tím hůř flotace probíhá [18]. 

Smáčitelnost minerálů je definována velikostí styčného úhlu . Styčný úhel odráží 

energetické poměry na kontaktu tří fází: 

 =  ∫(𝜎𝑠,𝑔, 𝜎𝑠,𝑙 , 𝜎𝑙,𝑔) 

σs,g – specifická povrchová energie fázového rozhraní pevná látka - plyn 

σs,l – specifická povrchová energie fázového rozhraní pevná látka - kapalina 

σl,g – specifická povrchová energie fázového rozhraní kapalina - plyn 

 

H2O

CuFeS2



vzduch

´

Hydrofóbní

 

Obrázek č. 6 a, b: Smáčitelnost nerostů a) hydrofilních a b) hydrofóbních [17] 

Pokud je styčný úhel  ˂ 90° (obrázek č. 6a), minerál bude hydrofilní, takže přirozeně 

špatně flotovatelný. Když bude styčný úhel  > 90° (obrázek č. 6b) minerál bude 

hydrofobní, tím pádem dobře flotovatelný. Největší přirozenou flotovatelnost ze všech 

známých látek má parafín, jehož styčný úhel  = 112° [18]. 

4.3.1 Význam flotace 

Flotace je v dnešní době nejrozšířenějším způsobem, jakým lze rozdružovat velmi 

jemné částice. Velikost flotovaných zrn zpravidla nepřesahuje u uhlí 0,6 mm, v případě rud 

se zrnitost pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,25 mm. Při úpravě nerudních surovin (uhlí, grafit, 

síra a jiné minerály s malou hustotou) mohou do pěnového produktu přecházet zrna až do 

velikosti 2 mm, v praxi se ovšem flotují zrna podstatně jemnější, pro která platí, že se 

vzduch

BaSO4

H2O





Hydrofilní

 = ´
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zmenšováním průměru narůstá specifický povrch a povrchová energie několikrát převyšuje 

hodnotu potencionální energie [18]. 

Flotace je výhodná z těchto důvodů: 

 Umožňuje získávat jemně vtroušené a jemně prorostlé užitkové složky z nerostných 

surovin všech druhů. 

 Touto metodou se dají zpracovávat i rudy s nízkým obsahem kovů (tzv. chudé rudy), 

např. Cu-rudy s obsahem pod 1 % Cu, Sn-W rudy s obsahem do 0,1 % Sn/W, Mo-rudy 

s obsahem do 0,01 % Mo.  

 Možnost komplexního získávání a využití všech složek suroviny. 

 Předností flotace je vysoká výtěžnost kovů do koncentrátu. 

 Řeší problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů. Při gravitační úpravě se 

suroviny často nadměrně rozdrobují a tvoří se kal obsahující užitkové složky. Zvyšuje 

se tím komplexnost využití nerostných surovin [18]. 

4.3.2 Způsoby flotačního procesu 

Flotační rozdružování se může uskutečnit na povrchu fázových rozhraní: kapalina/plyn, 

kapalina/kapalina, kapalina/tuhá fáze, plyn/tuhá fáze 

4.3.2.1 Kapalina – plyn (l-g) 

 pěnová flotace – je nejrozšířenější. Do rmutu je přiváděn vzduch, na bublinkách se 

uchytí hydrofobní zrna, která jsou vynášena k hladině, kde se za použití reagencií 

(pěničů a sběračů) vytváří mineralizovaná pěna, ve které se kumuluje většinou užitný 

nerost. 

 filmová flotace – pro malý výkon prakticky nevyužitelná samostatně. Využívá se při 

flotačně-gravitačním rozdružování na splavech. Určeno pro hrubozrnné rmuty 

obsahující zrna o velikosti 3-4 mm. 

 chemická flotace – bublinky vznikají při chemické reakci. Poprvé použita v Austrálii 

při získávání sfaleritu. 

 elektroflotace – bublinky vodíku nebo kyslíku vznikají při elektrolýze. Změnou 

intenzity elektrického proudu se snadno reguluje velikost bublinek. Vhodné pro jemný 

až velmi jemný materiál. 

 iontová flotace – přidává se reagence, která tvoří s ionty roztoku hydrofobní těžko 

rozpustnou sraženinu, která se pak flotuje běžným způsobem. Lze tak získat kovy ze 

zředěných roztoků, průmyslových odpadů, mořské vody atd. [17, 18]. 

4.3.2.2 Kapalina – kapalina (l-l) 

 olejová flotace – funguje na principu rozdílné schopnosti uchytit se na rozhraní voda-

olej. Pokud je hustota oleje ˂ 1g.cm-3, na hladině rmutu se tvoří vrstva 
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mineralizovaného oleje, který je odváděn jako koncentrát. V opačném případě, když 

bude hustota oleje ˂ 1g.cm-3, budou se vytvářet těžké agregáty, které klesnou ke dnu. 

Olejem nesmáčená zrna se vzestupným proudem vody vynáší na hladinu a odvádí se 

jako odpad. 

Pro velkou spotřebu oleje nemá tato flotace průmyslové využití. V některých 

zahraničních úpravnách se používají těžké oleje na úpravu koksovatelného uhlí [17, 

18]. 

4.3.2.3 Kapalina – tuhá fáze (l-s) / tuhá fáze – plynná fáze (s-g) 

Jen pokusy v laboratorních podmínkách, nemá průmyslové využití. 

Pokusy na rozhraní: voda – skleněná destička / voda kovová destička. Některé 

minerály se můžou uchytit na destičce, která se pak oddělí ze rmutu. Tento způsob se 

nazývá flotace na tuhé stěně. 

Dalším způsobem je flotace na nosičích. Nosiče jsou minerální zrna, na kterých se 

můžou uchytit velmi jemná hydrofobní minerální zrna, která pak přechází do pěnového 

produktu [18]. 

4.4 Tepelné způsoby úpravy (peletizace, aglomerace) 

K optimálnímu průběhu technologických pochodů, je důležitá úprava surovin 

z hlediska velikosti částic. Technologie drcení a mletí upravuje materiál tak, že je získáván 

produkt, který je zrnitostně menší než vstupní materiál. Opakem těchto úpravnických 

pochodů je tzv. zkusovění, při kterém je účelem docílit větších rozměrů částic. 

V takovémto případě jsou vstupním materiálem sypké, jemnozrnné hmoty. Aglomerace a 

peletizace jsou významnými procesy zpracování rud [20, 21, 22]. 

Hlavním účelem tepelné úpravy rud je: 

 odstranění prchavých látek a hydrátové vody, 

 odstranění některých škodlivých příměsí, např. síry a arzenu, které jsou okysličovány a 

následně unášeny spalinami, 

 narušit celistvou strukturu kompaktních rud pro další zpracování, 

 stmelování jemnozrnných práškových rud, 

 změna některých vlastností surových rud, např. zvýšení magnetické susceptibility [19, 

21]. 

4.4.1 Aglomerace 

Aglomerace („spékání“) je dosud nejrozšířenějším způsobem úpravy železných rud. 

Hlavním účelem je spojení/stmelení drobného až jemně zrnitého rudního koncentrátu a 
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úprava fyzikálně-chemických vlastností. Je též nejrozšířenější metodou přípravy železných 

rud pro vysoké pece. Produktem aglomerace je aglomerát [19, 22]. 

Rozvoj aglomerace – příčiny: 

 celosvětový růst spotřeby surového železa, 

 těžba chudých, nekompaktních rud stále ve větším měřítku, 

 zdokonalování technologie aglomerace, aglomeračních strojů i růst jejich kapacity, 

 používání aglomerátu jako vsázka do vysokých pecí (z cca 60 %), čímž se zlepšují 

technologicko-ekonomické ukazatele [19]. 

4.4.1.1 Podstata aglomerace 

Podstatou aglomerace ohřev jemnozrnných rudních koncentrátů na takovou teplotu, pří 

které se začnou zrna pouze natavovat a dojde k jejich slinutí [19, 22]. 

Podle způsobu přívodu rozlišujeme: 

 spékání v klidné, stacionární vrstvě 

 spékání se současným převalováním v otáčející se peci 

 spékání ve fluidní vrstvě ve vznosu 

4.4.1.2 Spékání v klidné, stacionární vrstvě 

Provoz může být periodický, kdy se používají nejčastěji aglomerační pánve, nebo 

kontinuální na spékacích aglomeračních pásech. Horké spaliny jsou přesávány skrz vsázku, 

mají teplotu okolo 1150°C- 1250°C. Nevýhodou je, že lůžko je při tomto procesu 

prokypřováno, takže dochází k úletům jemných zrn. 

Zdrojem tepla je tuhé palivo o zrnitosti cca 3 mm, které má nízký obsah prchavých 

látek a vysokou výhřevnost. Nejčastěji se používá černouhelný koks, jehož podíl ve 

spékavé vrstvě je 6 – 7 % [19]. 

Tloušťka spékané vrstvy se pohybuje od 240 mm do 400 mm. Vzduch, který je 

nasáván přes spékavou vrstvu, se nejdřív dostane do zóny chlazení hotového aglomerátu, 

pak se ohřeje na vysokou teplotu a přechází do zóny hoření tuhého paliva. V zóně hoření 

se teploty pohybují v rozmezí 1300°C – 1500°C. Dochází k odstranění vlhkosti 

z materiálu. Oblast rychlého, prudkého spalování paliva se nazývá front hoření. Pásmo 

hoření zabírá tloušťku 10 – 30 mm. Při vrstvě vysoké 300 mm front hoření dosáhne rošt za 

12 – 15 minut [19, 22]. 
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4.4.1.3 Spékání v rotačních pecích 

Technologie využívána od počátku 20. století. V peci probíhají změny vsázky podle 

těchto teplotních pásem: 

 pásmo sušení a částečné dehydratace vsázky, 

 pásmo ohřevu vsázky na teplotu 600°C – pokračuje dehydratace, začíná disociace 

uhličitanů, 

 pásmo 600°C – 800°C – začíná vyhořívat C a S, můžou probíhat oxidační procesy, 

 pásmo 800°C – 1100°C – začínají měknout zrna, tvoří se aglomerát ve tvaru 

zploštělých kuliček o průměru až 50 mm, 

 pásmo 1100°C – 1150°C (slinovací pásmo) – dokončuje se tvorba aglomerátu, chladící 

pásmo – tvoří úsek o délce 2 – 4 m v ústí pece [19]. 

4.4.1.4 Spékání ve vířivé vrstvě 

Jemné koncentráty se přidávají s ohřátým vzduchem na cca 300°C – 350°C do vrchní 

části šachty pece. Ve spodní části pece je spalováno tuhé, kapalné nebo plynné palivo. 

Vytváří se proud spalin, který se střetává s koncentráte. Horkým proudem spalin, který 

stoupá vzhůru, je zpomalován pád suroviny. Koncentrát se ohřívá a má dostatečně dlouhou 

dobu k tomu, aby se začal jeho povrch natavovat a poté slinul ve výsledný aglomerát, který 

se vytvoří na dně pece [19, 22]. 

4.4.2 Peletizace 

Peletizace je metoda úpravy velmi jemně zrnitých koncentrátů o maximální zrnitosti 

0,2 mm a s minimálním podílem zrn menších než 40 µm okolo 50 %. Využívá se 

v různých průmyslových odvětvích: metalurgie barevných kovů, výroba žáruvzdorných 

materiálů, keramika, chemický průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářství atd. 

Produktem peletizace jsou pelety, meziprodukty se nazývají sbalky. Konečné pelety se 

vyznačují: vysokou pevností v tlaku, otěruvzdorností, malou tříštivostí, granulometrickou 

homogenitou, pravidelným tvarem i vysokou mikropórovitostí [19, 21, 22]. 

Proces peletizace se dělí na dvě etapy: 

1. výroba sbalků ve tvaru kuliček (granul) – odvalováním optimálně zvlhčených 

materiálů na šikmé ploše, s nebo bez přídavku pojiva, vznikají sbalky o průměru 6 – 40 

mm; 

2. zpevňování sbalků  - vznik konečných pelet. 

Jelikož jsou železorudné koncentráty zpravidla smáčitelné, povrch je nutné nejdříve 

hydrofilizovat. Když dojde ke kontaktu hydrofilních zrn s vodou, tato dvojfázová soustava 

se snaží zmenšit svou povrchovou energii, což se projeví snížením povrchového napětí na 

rozhraní tuhé/kapalné fáze a vzájemným spojením zrn [19, 21]. 
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Pevnost vzniklých sbalků je tím větší, čím více je dotykových míst mezi jednotlivými 

částicemi. Počet dotykových míst se zvětšuje se zmenšováním velikostí částic. Měrný 

povrch minerálů se pohybuje v rozmezí 1800 – 2500 cm2/g-1. Jelikož mletí v každém 

případě by bylo velice energeticky náročné, lze tento krok vynechat, pokud sbalovaný 

materiál obsahuje právě větší množství jemně disperzních koloidních částic [19, 21]. 

Mechanismus sbalování: 

 vznik zárodků sbalků – tento proces začíná při vlhčení materiálu. Koncentrát se 

přemisťuje dovnitř kapek vody, dokud se voda nespotřebuje na pohlcení zrníček – pak 

se zrníčka pomocí kapalinových můstků spojují do shluku a vytváří se sférické pórovité 

zárodky sbalků. Když je objem pórů přibližně rovný objemu kapaliny, proces je 

ukončen. 

 růst sbalků – dochází k prudkému nárůstu objemu sbalků. Povrch sbalků se mění 

z polosuchého na vlhký, protože přebytečná voda se vlivem nárazů dostává ze středu 

na povrch sbalku a je tak zdrojem adhezních sil pro další zrna. 

U vzniklých sbalků se pak posuzuje [19]: 

 tvar a velikost – optimálně kulovitý tvar o průměru 14 mm, 

 mechanická pevnost – síla potřebná k rozrušení povrchu (cca 6,9 N/sbalek), 

 pórovitost – ideálně 20 – 35 %, 

 odolnost proti rychlému ohřátí – jelikož při sušení přichází do styku s plynem o 

teplotě 700°C – 900°C [19, 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polochová Michaela – Technologie úpravy a zpracování železných rud 

 

28 

2014/ 2015 

5 Charakteristika železné rudy z ložiska HOA-PHAT Vietnam 

Tato kapitola se bude zabývat rozborem vzorků železné rudy z ložiska HOA-PHAT 

Jsc (lokalita Au Lau, poblíž města Yen Bai v severní části centrálního Vietnamu), které 

patří pod společnost Hoa Phat Group, jenž v současnosti patří mezi tři největší výrobce 

oceli ve Vietnamu [24]. Materiál byl dodán ve třech zásilkách v celkovém množství cca 30 

kg bez bližší specifikace (orientačně bylo udáno pouze mineralogické složení – magnetit, 

hematit, limonit, křemen). 

V laboratořích Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti byla provedena sítová 

analýza za mokra, které je věnována kapitola 5.1. Dále byla uskutečněna magnetická 

separace, jejíž výsledky jsou uvedeny v kapitole 5.2. 

5.1 Granulometrická, chemická a mineralogická analýza 

Jelikož jsem pracovala na metodě sítové analýzy za mokra, nebylo nutné předem rudu 

zbavit vlhkosti. Po homogenizaci a kvartaci rudy jsem odebrala dva vzorky (A, B) a 

následně prosívala pod mírným proudem vody, postupně na sítech o velikosti ok: 0,180; 

0,125; 0,100; 0,063; 0,045 mm. Získané frakce jsem posléze zfiltrovala, vysušila a zapsala 

do tabulek, ze kterých jsem vypočetla výnos nadsítného a podsítného (tabulka č. 8, tabulka 

č. 9). 

Jednotlivé získané frakce jsem pomlela na analytickou velikost. Získané produkty byly 

dále analyzovány na obsah Fe metodou AAS. Mineralogické složení bylo zjištěno metodou 

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

zrnitostního rozboru spolu s obsahy Fe v jednotlivých zrnitostních třídách jsou uvedeny v 

tabulce č. 7. Výsledky mineralogické analýzy materiálu jednotlivých zrnitostních tříd jsou 

uvedeny na obrázcích 7 až 12. 

Navážka byla pro vzorek A i B stejná – 100,00 g. 

Tabulka č. 7: Výsledky zrnitostního rozboru a obsahy Fe 

velikost zrna [mm] hmotnostní výnos [%] obsah Fe [%] 

      

< 0,045 23,7 33,5012 

0,045-0,063 10,4 26,3695 

0,063-0,1 23,8 28,1647 

0,1-0,125 9,0 30,4351 

0,125-0,18 18,8 31,8393 

> 0,18 14,4 32,6439 

∑ 100 30,7783 
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Tabulka č. 8: Vzorek A - tabulka výpočtu nadsítného a podsítného 

velikost zrna [mm] hmotnost [g] výnos [%] podsítné nadsítné 

          

< 0,045 20,50 23,54 23,54 100,00 

0,045-0,063 8,57 9,84 33,38 76,46 

0,063-0,100 21,42 24,60 57,97 66,62 

0,100-0,125 7,18 8,24 66,22 42,03 

0,125-0,180 16,65 19,12 85,34 33,78 

> 0,180 12,77 14,66 100,00 14,66 

∑ 87,09 100,00 

   

 

 

Graf č. 1: Výnos podsítného a nadsítného vzorku A 
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Tabulka č. 9: Vzorek B - tabulka výpočtu nadsítného a podsítného 

velikost zrna [mm] hmotnost [g] výnos [%] podsítné nadsítné 

          

< 0,045 20,92 23,84 23,84 100,00 

0,045-0,063 9,66 11,01 34,84 76,16 

0,063-0,100 20,17 22,98 57,82 65,16 

0,100-0,125 8,50 9,68 67,51 42,18 

0,125-0,180 16,19 18,45 85,95 32,49 

> 0,180 12,33 14,05 100,00 14,05 

∑ 87,77 100,00 

   

 

 

Graf č. 2: Výnos podsítného a nadsítného vzorku B 
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Obrázek č. 7: Mineralogické složení třídy -0.045mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Mineralogické složení třídy 0.045-0.063 mm 
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Obrázek č. 9: Mineralogické složení třídy 0.063 - 0.100 mm  

Obrázek č. 10: Mineralogické složení třídy 0.100 - 0.125mm  
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Obrázek č. 11: Mineralogické složení třídy 0.125 - 0.180 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Mineralogické složení třídy +0.180 mm 
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 Tabulka č. 10: Vybrané vlastnosti minerálních složek 

  

5.2 Laboratorní zkoušky magnetické separace 

Na základě poznatků, uvedených v předešlém textu, jsem provedla orientační zkoušky 

magnetického rozdružování za sucha na indukčním diskovém separátoru UVR (obrázek 

13). Experiment jsem vyhodnotila výpočtem výtěžností a účinností rozdružování. 

Výsledky uvádí tabulka 11 a graf 3. V tabulce č. 11 je účinnost rozdružování vypočtena 

vzhledem k teoretickému obsahu železa (r = 31,84 %) v přítomných Fe-nosných 

minerálech. Tato teoretická kovnatost byla stanovena váženým průměrem ze zastoupení 

jednotlivých železonosných minerálů a jejich teoretické kovnatosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13: Indukční diskový rozdružovač 

minerál teoretický vzorec 

teoretický 

obsah Fe 

[%] 

magnetické 

vlastnosti 

hustota 

[kg.m-3] 

          

goethit FeO(OH)  62,9 PM 3300 - 4300 

grunerit Fe7 (Si8O22) (OH)2  39,1 PM 3400 - 3500 

chlorit  (Mg,Fe)6 (Si,Al)4O10 (OH)8 33,7 PM 2600 - 3200 

aktinolit  Ca2(Mg,Fe2+)5{(OH)Si4O11}2 25,7 PM 3000 - 3200 

křemen SiO2  - NM 2700 
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Vztahy pro výpočet jednotlivých ukazatelů: 

 Množství kovu Ci: 

 𝐶𝑖 = 𝑣𝑖 ∙ 𝑐𝑖 

 Obsah kovu v koncentrátu ck: 

𝑐𝑘 = ∑ 𝐶𝑖 ÷ ∑ 𝑣𝑖 

 Výtěžnost mc: 

𝑚𝑐 = (∑ 𝐶𝑖 ÷ 𝐴) ∙ 100 

A = 2883,86 (součet Ci v sloupci č. 8) 

 Obsah užitkového minerálu cr: 

𝑐𝑟 = (𝑐𝑘 ∙ 100) ÷ 𝐴𝑟 

r = teoretický obsah Fe (31,84) 

 Obsah jaloviny cb: 

𝑐𝑏 = 100 − 𝑐𝑟 

 Množství jaloviny Cb: 

𝐶𝑏 = ∑ 𝑣𝑖 ∙ 𝑐𝑏 

 Výtěžnost wc: 

𝑤𝑐 = (𝐶𝑏 ∙ 100) ÷ 𝐴𝐷 

𝐴D = 3976,395 

 

 Účinnost ηc: 

𝜂𝑐 = 𝑚𝑐 − 𝑤𝑐 
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Graf č. 3: Křivky výtěžnosti a účinnosti 
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5.3 Zhodnocení výsledků 

Z hodnot uvedených v tabulce 7 je vidět, že jde o poměrně jemnozrnný materiál (cca 

58 % pod 0,1 mm). Vzhledem k tomu, že dodavatelem nebyl blíže specifikován typ 

dodaného materiálu, lze ze zjištěných výsledků usuzovat na skutečnost, že jde o produkt 

mletí Fe rudy (zřejmě v kulových mlýnech). Distribuce železa do jednotlivých zrnitostních 

tříd je rovnoměrná a nedochází k jeho kumulování v určitých zrnitostních produktech. 

Výsledky mineralogické analýzy jednotlivých zrnitostních tříd (obrázek 7 až 12) 

ukazují na vysoké obsahy minerálů s obsahem Fe, zejména pak goethitu (36 %) a gruneritu 

(17 %), v menší míře pak aktinolitu (6 %) a chloritu (3 %). Obsah křemene činí v průměru 

38 %. V porovnání s orientačním mineralogickým složením, udaným vietnamskou stranou 

(magnetit, hematit, limonit, křemen) nebyl ve sledovaném vzorku nalezen feromagnetický 

magnetit (Fe3O4). 

Vybrané vlastnosti zjištěných minerálů (důležité pro úvahy o dalším zpracování 

suroviny) uvádí tabulka 10. Všechny minerály s obsahem železa vykazují paramagnetické 

vlastnosti a pro jejich oddělení se tedy nabízí možnost nasazení magnetické separace. 

Výsledky magnetického rozdružování za sucha ukázaly, že převážná část minerálů 

s obsahem Fe (díky jejich paramagnetickým vlastnostem) přechází do magnetického 

produktu již při velmi nízkých intenzitách magnetického pole s vysokou účinností (74 – 76 

%) a dosaženou kovnatostí (31-32 %), která je téměř totožná s vypočteným teoretickým 

obsahem Fe v přítomných minerálech. Dosažené výsledky jsou pouze orientační – 

magnetické rozdružování za sucha není vhodnou metodou pro zpracování takto 

jemnozrnných surovin; z výsledků však lze usoudit, že dodaný materiál není mletou 

surovou rudou Fe, nýbrž produktem provozního magnetického rozdružování surové Fe 

rudy. Vzhledem k nepřítomnosti magnetitu a poměrně vysokému obsahu křemenných 

podílů však zůstává otázkou, zda ve skutečnosti nejde o nemagnetický podíl po oddělení 

magnetitu.  

Pro další zhodnocení suroviny by pak připadalo do úvahy flotační oddělení goethitové 

složky (cca 36 %) pomocí anionaktivních sběračů na bázi sulfonátů v kyselém prostředí. 

Vhodnou metodou by mohla být rovněž obrácená flotace – odstranění křemenných podílů 

a silikátů pomocí kationaktivních sběračů na bázi aminů [25]. 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce je charakteristika nejpoužívanějších technologií v oblasti 

úpravy a zpracování železných rud. Jsou zde nastíněny obecné principy fungování 

nejdůležitějších úpravárenských procesů, mezi které patří tepelné způsoby úpravy 

(peletizace a aglomerace), magnetické rozdružování a flotační rozdružování, jimiž jsou 

průmyslové minerály železa nejčastěji zpracovávány. 

Z kapitoly, která popisuje výskyt nejvýznamnějších průmyslových ložisek Fe-rud, 

vyplývá, že páskovaná ložiska v sobě ukrývají 60 – 80 % světové produkce těchto 

minerálů, jejichž základní charakteristika je obsažena v samostatné kapitole. 

Součástí této bakalářské práce bylo hodnocení vzorků vietnamské železné rudy 

z ložiska HOA-PHAT. Jelikož se jedná o velmi jemnozrnný, nejspíš mletý materiál, byla 

provedena sítová analýza za mokra. Taktéž byla uskutečněna magnetická separace za 

sucha k orientačnímu zjištění magnetických podílů. 
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