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Abstrakt: 

 

Těžba Ag rud v má v České republice dlouhou historii. Primární zdroje Ag byly 

v našich zemích těženy již od raného středověku. Stříbro se ve zkoumané lokalitě 

vyskytuje nebo vyskytovalo ve třech zastoupeních. V minulosti nejvíce vytěžena byla 

skupina ušlechtilých kovů zastoupena ryzím stříbrem. Další skupina byla tvořena 

galenitovými rudami a komplexními sulfidickými rudami. Stříbro je hojně využíváno pro 

své fyzikální vlastnosti ve zpracovatelském průmyslu.  

 

 

Disertační práce se zaměřuje na problematiku zpracování polymetalických rud. 

Jedná se o stará důlní díla v lokalitě Mikulova a města Hrob. Základem výzkumu je 

flotační proces. Výsledky výzkumu a komentář výsledků jsou uvedeny v závěru. 
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Abstract: 

 

Ag ore mining in the Czech Republic has a long history. The primary sources of Ag 

have been mined in our country since the early Middle Ages. Silver is present, or was 

present, in the surveyed area in three representations. In the past, the group of precious 

metals was the one most mined, represented by pure silver. Another group was formed by 

galena ores and complex sulfide ores. Silver is widely used for its physical properties in the 

manufacturing industry.  

 

            This dissertation focuses on the issue of processing polymetallic ores in an old 

mine working in the towns of Mikulov and Hrob. The flotation process is the base of this 

research. Research results and commentary on the results are stated at the end. 
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Motivace: 

 

Strategický význam udržitelné dodávky surovin pro EU – pro její průmysl i společnost 

jako celek – byl uznán v různých dokumentech strategických politik, jako například 

v iniciativě v oblasti surovin navržené Evropskou komisí, v souvisejících závěrech Rady a 

ve zprávě Evropského parlamentu. Strategie Evropa 2020 poukázala na význam této 

otázky v rámci stěžejních iniciativ v oblasti průmyslové politiky a účinného využívání 

zdrojů. Důležitost účinného využívání zdrojů kromě toho vyzdvihl související plán pro 

účinné využívání zdrojů. Tyto dokumenty jednoznačně vymezily nové výzvy a rizika 

související s nedostatečnými dodávkami a neúčinným využíváním zdrojů, které čekají EU 

vzhledem k rostoucímu globálnímu soupeření o suroviny. Význam Evropy jakožto 

dodavatele surovin se paradoxně již po několik desetiletí postupně snižuje. Vzhledem ke 

složitosti a naléhavosti dotčených otázek je zcela zjevné, že Evropa již nemůže ve 

stávajícím přístupu pokračovat [1, 2].  

V současné době je připravován Evropskou komisí tzv. Strategický implementační plán 

v oblasti průzkumu a těžby v oblasti nerostných surovin. Strategický implementační plán 

se týká také problematikou průzkumu, těžby a následnou úpravou malých ložisek 

nerostných surovin, včetně zpracování nízko obsahových surovin, tak také odpadních 

surovin.   

 

Z těchto cílů vychází tato disertační práce, která se zabývá možností využití 

polymetalických rud s obsahem stříbra v rudních revírech Krušných hor. Disertační práce 

se zabývá v úvodu historií těžby Ag rud v Krušných horách. Práce také sumarizuje 

geologické a mineralogické vlastnosti Ag rud v revíru Krušných hor. Disertační práce 

obsahuje popis úpravy polymetalických Ag rud. Praktická část práce se zabývá 

laboratorními experimenty a u vybraných vzorků polymetalických rud s obsahem Ag 

zpracováním a vyhodnocením výsledků.  
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1 Úvod 
 

V současné době je v rámci Evropské komise připravován Strategický implementační 

plán pro nově vzniklé Evropské inovativní partnerství v oblasti surovin, v jehož rámci jsou 

definovány základní cíle Evropské unie do roku 2020 včetně specifických akcí, které by 

měly přispět k jejich dosažení. Mezi nejdůležitějšími specifickými akcemi je nutno 

vyzdvihnout zejména problematiku průzkumu a těžby malých ložisek nerostných surovin 

(zejména rud) a oblast úpravy a zpracování komplexních nebo nízko-obsahových surovin, 

včetně surovin odpadních.  

Z takto definovaných cílů vychází i tato disertační práce, zaměřená na ověření 

vlastností a možných metod úpravnického zpracování polymetalických rud s obsahem 

stříbra (včetně odpadních materiálů po historické těžbě) ve vybraných rudních revírech 

krušnohorské oblasti. Práce představuje alespoň malý příspěvek k nabytí ztracených nebo 

zapomenutých znalostí o ložiscích polymetalických rud Krušných hor a možnostech jejich 

dalšího využití. 

1.1. Cíle disertační práce 

Disertační práce je věnována problematice zpracování polymetalických rud 

z historických důlních děl, umístěných v oblasti Hrobu a Mikulova v Krušných horách. 

Cílem práce je získání znalostí o mineralogických poměrech v zájmové oblasti bývalého 

rudního revíru v oblasti Mikulova a Hrobu s následným ověřením možností 

technologického využití přítomných polymetalických rud s obsahem Ag. Získané podklady 

bude možno použít pro další úvahy o možnostech a perspektivách případného využití 

starých rudních ložisek v oblasti Krušných hor.   

 

Pro vytvoření disertační práce bylo potřeba postupovat v etapách a dílčích krocích:  

 provedení rešerší archívních materiálů, zaměřené na charakteristiku dotčené 

ložiskové oblasti, 

 odběr vzorků těžebních odpadů a jejich mineralogická a technologická 

charakteristika, 
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 odběr vzorků zrudnění ze starých důlních děl a jejich mineralogická a 

technologická charakteristika, 

 laboratorní ověření technologických možností úpravy odebraných surovin 

s cílem výroby koncentrátů neželezných kovů (Pb, Zn) s technicky 

významným obsahem stříbra, popřípadě stopových prvků,   

 přenos dosažených výsledků (se zohledněním dosahovaných 

technologických účinností úpravnických procesů) na úvahy o technologii 

zpracování nevytěženého ložiskového materiálu. 
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2 Krušné hory 

2.1. Obecná charakteristika 

Krušné hory, dříve nazývané Rudohoří, jsou geomorfologický celek a pohoří podél 

česko-německé hranice na severozápadě Čech a jihu Saska. Tvoří souvislé horské pásmo 

o délce 130 km a průměrné šířce 40 km. Nejvyšší bod Krušných hor, Klínovec, je vysoký 

1 244 m. Rozloha Krušných hor v České republice je 1 607 km
2
, celková rozloha je 

6 000 m
2
. [7] 

2.2. Geografická charakteristika 

Údolí Svatavy odděluje na západě Krušné hory od Smrčin, resp. Elstergebirge a 

Vogtlandu. Na severovýchodě na Krušné hory navazuje u Krásného Lesa a Nakléřovského 

průsmyku Děčínská vrchovina. Z jihu jsou ostře ohraničeny údolím Ohře, ve východní 

části pak Mosteckou pánví. Severní hranice je vzhledem ke svému pozvolnému klesání 

obtížně definovatelná. Z geologického hlediska leží až na úrovni Collmbergu (312 m). 

Vrchovina mezi Chemnitzem a Zwickau se obvykle označuje jako Erzgebirgsvorland 

(Krušnohorské podhůří). [7] 

2.3. České geomorfologické členění 

Krušné hory se z hlediska českého geomorfologického členění v rámci Krušnohorské 

hornatiny dělí na Klínoveckou a Loučenskou hornatinu. Kompletní geomorfologické 

členění české části hor je uvedeno v tabulce číslo 1. [7] 
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Tabulka 1: Geomorfologické členění české části Krušných hor [7] 
Geomorfologické členění Krušných hor 

KLÍNOVECKÁ 

HORNATINA 

Přebuzská hornatina Rolavská vrchovina 

Kraslická hornatina 

Hamerská hornatina 

Zaječická hornatina 

Jáchymovská hornatina Božídarská hornatina 

Abertamská hornatina 

Vykmanovská hornatina 

Českohamerská hornatina 

Jindřichovická vrchovina Bublavská vrchovina 

Olovská vrchovina 

 

Nejdecká vrchovina 

 

Krajkovská pahorkatina nečlení se 

LOUČENSKÁ 

HORNATINA 

Přísečnická hornatina Vejprtská vrchovina 

Jelenohorská vrchovina 

Přísečnická kotlina 

Měděnecká hornatina 

Novodomská hornatina 

Rudolická hornatina Načetínská vrchovina 

Brandovská vrchovina 

Mezihořská hornatina 

Novoveská hornatina nečlení se 

Flájská hornatina Moldavská vrchovina 

Mezibořská hornatina 

Novoměstská hornatina 

Cínovecká hornatina nečlení se 

Nakléřovská vrchovina Telnická hornatina 

Petrovická vrchovina 

Bolebořská vrchovina Místecká vrchovina 

Březenecká vrchovina 
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2.4. Stručné shrnutí geologické zájmové oblasti 

V prostoru Krušných hor byly obnaženy nejstarší horniny, původně vyvřeliny 

i usazeniny, které se dostaly ve starohorách až prvohorách do značných hloubek. Zde se 

regionální metamorfózou při působení vysokých tlaků a teploty přeměnily do dnešní 

podoby. Tedy v tvrdé horniny, právě tak jako jsou mladší žulové masivy, které 

přeměněnými horninami pronikaly. Souborně jsou označovány jako „krušnohorské 

krystalinikum“. To se v určitých obdobích dostávalo na povrch terénu a jeho svrchní partie 

podléhaly odnosu. Dělo se tak v prvohorách v období karbonu, v období desítek milionů 

let před nástupem svrchnokřídového moře, před vznikem rozsáhlého miocénního jezera 

v oblasti severočeské pánve a po jeho zániku. Během posledních dvou milionů let potom 

vystoupilo v daném prostoru do dnešní výškové úrovně. Byť byly odneseny místy ještě 

stovky metrů jeho nejsvrchnějších partií, vznikly Krušné hory v podobě, jak je známe dnes. 

Tedy hory mající na českém území protáhlý průběh ve směru ZJZ – VSV, přičemž jejich 

jižní křídlo strmě upadá generelně k JVJ a noří se pod sedimentární výplň severočeské 

pánve. [6] 

 Hlavními horninami Krušných hor jsou metamorfity s převládajícími ortorulami, 

svory, svorovými rulami, kvarcity a amfibolity. Četná jsou i tělesa vyvřelých hornin. Na 

krušnohorské krystalinikum jsou vázány rudné žíly s bohatou minerální výplní a dále 

skarny, které tvoří nepravidelná tělesa s bohatými polohami především magnetitu. [6] 

2.5. Regionálně-geologická klasifikace Českého masívu 

2.5.1. Krystalinikum a prevariské paleozoikum 

Současný stav poznání stavby Českého masívu dovoluje vymezit pouze hlavní 

tektonostratigrafické jednotky v rámci Kossmatova a Suessova pojetí variského orogenu 

(v němž jsou zabudovány starší prvky). Zatímco dělení celého variského orogenu v Evropě 

na jednotlivé zóny není podle usnesení Čs. stratigrafické komise předmětem zprávy, jsou 

důsledně odlišeny dvě nižší hierarchické kategorie: oblasti a jejich části.  

Tělesa intruzívních hornin jsou obecně řazena pod vyšší jednotky (oblasti), přičemž 

označení p1uton je použito pro složitá tělesa velkého rozsahu, označení masív pro tělesa 

menšího rozsahu a jednoduššího složení. Lze je rozdělit do 6 oblastí. Krystalinikum a 
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prevarické paleozoikum Českého masivu je uvedeno na obrázku č. 1. [8] 

 
1. Oblast moldanubická (moldanubikum) 

2. Oblast kutnohorsko-svratecká 

3. Oblast středočeská (bohemikum) 

4. Oblast lužická (západosudetská) 

5. Oblast moravskoslezská 

6. Oblast sasko-durynská (saxothuringikum) 

 

Na našem území je budována metamorfovanými proterozoickými a 

staropaleozoickými sedimenty a vulkanity i rozsáhlými variskými granitoidními plutony. 

Na jihovýchodu je omezena litoměřickým hlubinným zlomem a hraničí se středočeskou 

oblastí. Na severovýchodu je středosaské nasunutí proti lužické oblasti. Většina jednotek 

sasko-durynské oblasti spadá mimo území ČR. U nás jsou zastoupeny tyto jednotky:  

a) Krušnohorské krystalinikum: komplex mezozonálně a katazonálně přeměněných 

hornin budující Krušné hory a Smrčiny, na JV omezený krušnohorským zlomem. 

b) Krušnohorský pluton: v jz. části krušnohorského krystalinika je zastoupen 

smrčinským masívem a rozsáhlým nejdecko-eibenstockým masívem. Součástí plutonu je 

i řada dalších drobných masívků (flájský, cínovecký aj.).  

c) Durynsko-vogtlandské paleozoikum: epizonálně metamorfované komplexy (podle 

analogie s územím SRN kambrium-silur) vystupující na našem území pouze v příčné 

depresní zóně mezi smrčinským a nejdecko-eibenstockým masívem.  

d) Výskyty krystalinika v území podkrušnohorských pánví: různě intenzívně 

(mezozonálně až katazonálně) metamorfované komplexy krystalinika vystupující mezi 

krušnohorským a litoměřickým hlubinným zlomem, z velké části zakryté neoidními 

sedimenty a vulkanity. Jsou to např. výskyty chebských fylitů, dyleňských svorů, 

oharecké krystalinikum, slavkovská kra, krystalinikum Oparenského údolí aj. 
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Obrázek 1: Krystalinikum a prevarické paleozoikum Českého masivu [8] 

 

2.5.2. Svrchní karbon a perm 

Svrchní karbon a perm se rozděluje do 5 částí. Limnický svrchní karbon a perm 

Českého masívu je zobrazen na obrázku číslo 2. [8] 

1. Moravskoslezský svrchní karbon 

2. Sudetské (lugické) mladší paleozoikum 

3. Středočeské a západočeské mladší paleozoikum 

4. Mladší paleozoikum brázd 

5. Krušnohorské mladší paleozoikum 
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Krušnohorské mladší paleozoikum 

Drobné výskyty karbonu stáří westphalu A-C a permu na české straně Krušných hor 

mají genetické vztahy jak ke středočeskému mladšímu paleozoiku, tak i k výskytům na 

německé straně. [8] 

Výskyt u Brandova, ležícího v hraničním výběžku severně od Chomutova, navazuje na 

německé straně na výskyt u Olbernhau. Nevhodné synonymum: Brandovská pánev. [8] 

Drobné výskyty mezi Moldavou a Teplicemi (zejména Mikulov v Čechách) vycházejí 

na několika lokalitách na povrch, jsou však známy hlavně z vrtných profilů. Jde o výskyty 

karbonu, jejichž uhlonosná sekvence je geneticky spojena s vulkanity a vulkanoklastiky 

nejstarších erupčních fází teplického ryolitu. [8] 

 

Obrázek 2: Limnický svrchní karbon a perm [8] 
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2.5.3. Jura 

Jura v odkrytých částech Českého masívu nemá větší plošné rozšíření. Je 

reprezentována pouze menšími výskyty. [8] 

2.5.4. Křída 

Z hlediska vývojové etapy naší země, křídové horniny z hlediska polymetalickýh 

rud s obsahem Ag nehrají významnou roli. [8] 

2.5.5. Terciér 

Terciérní horniny mají největší rozšíření v severozápadních a severních Čechách, 

kde vystupují v zóně zjz.–vsv. směru, protínající Český masív od Marktredwitz v Německu 

k Lubani v Polsku. Sladkovodní sedimenty jsou v této zóně v úzkém sepětí s alkalickými 

vulkanity. Dalším významným výskytem terciérních sladkovodních sedimentů jsou pánve 

v jihočeském moldanubiku. Relikty sladkovodního terciéru, hlavně říčního původu, se 

vyskytují porůznu i v jiných částech Českého masívu. Při okraji Českého masívu jsou 

zachovány i relikty převážně marinních sedimentů, které z paleogeografického hlediska 

souvisely s předpolím Karpat. Z Českého masívu jsou známa i rozptýlená tělesa vulkanitů. 

Terciér Českého masívu je uveden na obrázku číslo 3. [8] 
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Obrázek 3: Terciér Českého masívu [8] 

2.5.6. Kvartér 

Kvartér má oproti starším útvarům některé zvláštnosti, které vyžadují poněkud odlišný 

přístup k regionálně geologické klasifikaci. Kvartér Českého masívu je zobrazen na 

obrázku číslo 4. [8]  

Hlavními odlišnostmi jsou:  

1. Kvartérní uloženiny se nevyskytují v souvislých akumulacích jen v omezených 

sedimentačních oblastech, jako je tomu u sedimentačních pánví starších útvarů, 

nýbrž se porůznu objevují na celém území státu, které je nutno jako celek brát 

v úvahu při regionálním geologickém členění. 

2. Kvartérní sedimenty jsou u nás vesměs v kontinentálním vývoji a jednotlivé 

genetické typy jsou přímo vázány na morfologii území nebo je jejich vývoj reliéfem 

ovlivňován.  
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Pro regionální členění kvartéru a vymezení oblastí proto používáme „Regionální 

členění reliéfu ČSR“ (Czudek et al. 1973), které bere v úvahu geologickou stavbu a pro 

požadovanou klasifikaci vyhovuje. Na území ČR rozlišujeme dva základní celky: 

A. Kvartér denudačních oblastí a B. Kvartér akumulačních oblastí. [8] 

A. Kvartér denudačních oblastí  

Zahrnuje pahorkatiny a hory Českého masívu. V členitém terénu převládají 

geneticky chudé kvartérní sedimenty, tvořící víceméně izolované výskyty malého plošného 

rozsahu a malých mocností. Z bohaté škály sedimentů se uplatňují zejména dva genetické 

typy, a to deluviální a fluviální sedimenty. Říční terasy jsou vyvinuty podél větších toků, 

kde místy vytvářejí výrazné terasové systémy. Svahoviny jsou zastoupeny různými druhy 

od jemnozrnných ronových uloženin až po blokové periglaciální akumulace. Mimoto 

v nižších polohách pahorkatin a ve sníženinách se vyskytují spraše a sprašové hlíny s 

příměsí drobných klastů jako pahorkatinná facie eolických sedimentů (spraše pahorkatin) a 

smíšené deluvioeolické sedimenty – přechod do deluvií. Hojné jsou v některých územích 

rašeliny a slatiny. V horských oblastech se uplatňují i sedimenty horského zalednění. 

Poměrně hojné – i ve středních polohách – jsou periglaciální morfologické tvary a jevy, 

jako mrazové sruby, pseudokary, nivační deprese, kary, soliflukční proudy, kamenná moře 

apod. 

B. Kvartér akumulačních oblastí  

Dělí se na: 1. Kvartér oblastí kontinentálního zalednění a 2. Kvartér 

extraglaciálních oblastí. 

1. Kvartér oblastí kontinentálního zalednění  

Převládají uloženiny spjaté s činností kontinentálního ledovce – tilly, glacifluviální, 

fluvioglaciální a glacilimnické sedimenty. Kromě nich bývají vyvinuty i sedimenty 

fluviální, proluviá1ní a eolické (hlavně sprašové hlíny jako nevápnitá facie spraší). 

 

2. Kvartér extraglaciálních oblastí  

V akumulačních oblastech, tj. v nížinách, pánvích a přechodných nižších úsecích na 

okrajích pahorkatin, se kvartér vyznačuje mohutným vývojem pravých spraší (tvořících 
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složité sledy členěné fosilními půdami a půdními komplexy), říčních terasových systémů, 

svahovin a navátých písků. V tektonicky aktivních úsecích se vyskytují i limnické 

sedimenty a složité akumulace velkých fluviálních kuželů. [8] 

 

Obrázek 4: Kvartér Českého masívu [8] 
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3. Historie těžby Ag v mikulovském revíru 

Město Hrob (Klostergab) datuje historii těžby až do vlády Přemyslovců. Písemné 

doklady o těžbě rud se nedochovaly, dle literatury lze usuzovat, že těžba byla zahájena 

v keltském období. Největší slávy rudné hornictví v Krušných horách dosáhlo za panování 

Karla IV. (1347 až 1378) a vlády Václava IV. (1378 až 1419). Od roku 1163 se začalo těžit 

nejdříve na saské straně Krušných hor, a to v okolí Freibergu. Na české straně se začalo 

dobývat okolo roku 1350. Přestávky dobývání Ag rud byly pouze v době husitských válek. 

Městu Hrob bylo v roce 1464 uděleno horní právo. V roce 1477 bylo město povýšeno na 

horní město. Za vlády Vladislava II. v roce 1504 bylo město povýšeno na královské horní 

město. Význam, jaké mělo hornictví a těžba Ag pro město Hrob, dokazuje městský znak, 

na kterém jsou zobrazeny hornické symboly (obrázek číslo 5). Znak byl městu udělen 

králem Wladislavem dne 24. 10. 1477. [24] 

 

Obrázek 5: Znak města Hrob [23] 

Vrchol těžby Ag rud v okolí města Hrob byl dosažen v 16. století. V následném 17. 

století se převážně německé město Hrob zapojilo do povstání českých stavů. Toto povstání 

mělo za vinu následnou krizi v dolování rud. Hlavním důvodem byl odchod německých 

horníků, kteří byli luteránského vyznání. Po roce 1620 (bitva na Bílé hoře) následovala 

třicetiletá válka, která negativně ovlivnila činnost hornické činnosti. Po této válce město 

Hrob opět obnovilo těžbu. V roce 1677 bylo činných 6 dolů včetně hutí. Z důvodu 

nekvalifikovaného personálního obsazení dolů byla většina prací prováděna neodborně. To 

byl jeden z důvodů, proč došlo k částečnému zastavení důlní činnosti. V následujícím 18. 

století byla těžba obnovena. Malý zájem soukromých podnikatelů a absence vstupního 

kapitálu měly za následek nedostatečnou těžbu, ale také nedostatečný geologický průzkum 

potřebný k další těžbě a získání nových ložisek. Za podpory státu byla v roce 1774 
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vybudována odvodňovací štola. Tato štola dostala jméno Marie Terezie. Štola byla dlouhá 

1,5 km a ústila do hnědouhelné Klementovy štoly dolu Mauritius. Těžba byla z části 

obnovena, ale k znovuoživení těžby stříbra již nedošlo. Ke konci 18. století se těžbou a 

zpracováním Ag zabývala společnost Zeidler. Tato společnost těžila Ag na žilách Sv. Josef, 

Barbora, Sv. Mikuláš a na žíle Amsel do roku 1810. Po roce 1800 začal těžbu Ag stát. 

Realizovalo se několik průzkumů, které skončily v roce 1839. V šedesátých letech 19. 

století byla těžební činnost Ag úplně přerušena. Mezi léty 1878 až 1893 se o těžbu Ag 

pokoušelo několik soukromých společností. Jednalo se např. o Krinsdorfer 

Silbergewerkschaft. Tato společnost těžila stříbro do roku 1913. [24] 

Stříbrná horečka v mikulovském revíru začala okolo roku 1451, kdy hrabě 

Brandenburský započal dobývání Ag rud. V mikulovském revíru tedy těžba začala o pár let 

později než v blízkém revíru Hrob. V roce 1544 získaly doly v okolí Mikulova horní řád a 

také horní svobody. [24] 

Obec Mikulov byla přejmenována z dřívějšího Neu Schellenberg podle hraběte 

Mikuláše z Lobkovicz. Šlechtický rod Lobkoviczů byl majitelem tohoto revíru na těžbu 

stříbrných rud. Tři bratři, Václav, Lidvin a Kryštof Lobkoviczové v roce 1554 dostali 

zvláštní ustanovení pro doly. Toto zvláštní ustanovení obsahovalo výňatky 

z jáchymovského horního práva. Císař Rudolf II. povýšil Mikulov na horní město v roce 

1597. Tímto povýšením město Mikulov dostalo právo trhu a mělo také nárok na městský 

znak. Ve znaku města je starý znak rodu Lobkovicze a zkřížená hornická kladiva. (obrázek 

číslo 6) 

 

Obrázek 6: Znak města Mikulov [25] 
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V druhé půlce 16. století byla těžba stříbra zpomalena kvůli špatným 

hydrogeologickým poměrům. V roce 1618 z důvodu složité náboženské situace byla již tak 

slabá těžba Ag zcela zastavena. K obnově těžby stříbra došlo až na začátku 18. století, kdy 

mezi léty 1706 až 1734 tzv. spojená těžařstva vytěžila 510,6 kg Ag. V druhé polovině 

18. stolení převzal těžbu stříbra opět stát. Dvě soukromá družstva znamenala pro revír 

určité oživení. Roku 1847 došlo z rozhodnutí státu k zastavení těžební činnosti v oblasti 

Mikulova. Soukromé společnosti pokračovaly v těžbě do konce roku první světové války. 

Roku 1918 skončila těžba v Rennerově štole. Poslední známou těžbu v hrobsko-

mikulovském revíru prováděl Freiberský průzkumný podnik mezi léty 1939 a 1940. [24]  

Historie těžby stříbra v moldavském revíru není celistvě a důvěryhodně 

zpracována. Je zmapována těžba na několika žilách. Důlní mapa z 18. století ukazuje čtyři 

štoly, z nichž jedna je uzavřená. Zpráva z roku 1857 od J. Jokélyho zaznamenává jeden 

z posledních pokusů těžby a následné zpracování stříbra v okolí Moldavy. V 70. a 80. 

letech 20. století se na dole Josef I. vyskytovala významná ložiska Ag rud. V okolí 

Moldavy byla těžba Ag rud prováděna také v okolních obcích, jako je např. Nové město, 

Mackov nebo Vitějšov. Jokelyho zpráva popisuje další důlní díla, která jsou v okolí 

Moldavy do dnešní doby patrná. V okolí moldavského revíru se stále nalézají jak otevřená, 

tak z části zavřená nebo zcela zavalená ústí štol nebo odvaly. V hrobském revíru jsou 

v současné době zachovány důlní revíry na jižním svahu hory zvané Bouřňák v návaznosti 

na revíry v domaslavickém a křižanovském revíru. Mikulovský důlní revír se rozkládal 

mezi Bouřňákem, Pramenáčem a kopcem Klínovčíkem. V údolí potoka na Moldavě byla 

hornická díla. [24]       

3.1. Historický rozvoj  měst 

Zásluhou rozvoje báňských prací v 16. století se krušnohorský masív, který byl do té 

doby jen slabě osídlený, stal hospodářsky významnou oblastí v celé své stokilometrové 

délce. Jen mezi léty 1516 až 1550 z podnětu hornické činnosti vzniklo 10 důlních měst a 

městeček. Například Jáchymov (1516), Měděnec (1520), Oloví (1523), Loučná (1527), 

Hora Sv. Kateřiny (1528), Abertamy (1529), Vejprty (1532), Prameny (1532), Boří Dar 

(1532), Pernink (1533) a Horní Blatná (1533). Během prvních dvaceti let druhé poloviny 

16. století přibyla další horní městečka, jako je např. Přebuz (1553), Mikulov (1554) a 



Ing. Kamil Ožana: Možnosti využití polymetalických rud s obsahem Ag v rudních revírech 

Krušných hor 

2015  16 

 

Místo (1570). Počet městských hornických aglomerací společně s těmi založenými 

v předchozí době – Hroznětín (1333), Přísečnice (1351), Kraslice (1352) a Hroby (1477) 

dosáhl dvaceti. Tvořily podstatnou část z celkového počtu 120 měst. Nově v Čechách 

vznikly v letech 1424–1620. Většina hornických měst se stala i výrobními středisky 

s rozvinutou řemeslnou činností, mnohdy velmi speciálními výrobními středisky. Produkce 

byla nejen pro místní trhy, ale i pro zahraniční odběratele. [29]  [43]      

3.2. Historická ložiska Pb-Zn rud v České republice 

V minulých dobách byl nositelem a producentem Pb-Zn rud v Českém masivu 

zlatohorský a hornobenešovský revír na severní Moravě. Jednalo se o metamorfovanou 

vulkanosedimentární kýzovou polymetalickou formaci Cu-Pb-Zn-Ag-Au v devoně 

silezika. Ve zlatohorském revíru byly polymetalické impregnační rudy bohatší na Pb (0,2 

až 0,5 %) a zinek (1 až 2 %) při obsahu 24 g/t Ag a 1 až 2 g/t Au. Ještě bohatší na Pb-Zn 

rudy je hornobenešovský revír. Rudná poloha s galenitem a sfaleritem dosahovala směrné 

délky 850 m a hloubky okolo 1 km, dosahovala průměrné kovnatosti Zn 2,15 %, Pb 1 % a 

Ag 18,2 g/t. Dalším ložiskem bylo Horní město v okolí Rýmařova, kde obsahy Zn byly od 

2 až 2,5 %, Pb od 0,5 až 0,8 % a Ag 29 g/t. V okolí Rýmařova se také těžila žilná tělesa 

bohatých na Pb-Zn rudy. Pb-Zn rudy pravděpodobně vulkanosedimentárního původu se 

vyskytovaly ve Zlatých horách. Významné ložisko Pb-Zn rud se nacházelo také na ložisku 

Kaňk v Kutné hoře. Křemenné žíly obsahovaly sulfidy a sulfosoli Pb, Zn, Ag a Cu. 

Typická byla přítomnost pyrotínu a tmavého sfaleritu. Mineralizace byla podobná ložisku 

Freiberg a obsah Ag byl až 20 %. Ten byl od středověku hlavním objektem těžby. 

Nejvýznamnější a nejslavnější ložisko Pb-Zn bylo ložisko Příbram. Ložisko Příbram bylo 

prozkoumáno do hloubky 1 500 m a uzavřeno bylo v roce 1979. Další významná ložiska se 

nacházela v Jihlavě, Stříbru a v Oderských vrchách. [44] 
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4. Současný stav těžby Ag 
 

V současné době nejsou evidována ložiska a ostatní zdroje nejsou těženy. Obrázek číslo 

7 ukazuje mapu ČR, kde jsou znázorněna výhradní evidovaná ložiska a vytěžená ložiska a 

také ostatní zdroje k 31. 12. 2013. 

 

 

 

 
 

 
 

Obrázek 7: Mapa ČR s evidovanými ložisky Ag [3] 

 

Výhradní evidovaná ložiska jsou uvedena v tabulce č. 2. 

 
Tabulka 2: Výhradní evidovaná ložiska Ag v České republice [3] 

Výhradní evidovaná ložiska Ag v České republice 

Číslo Lokalita 

1 Horní Benešov 

2 Horní Město 

3 Horní Město – Benešov 

4 Kutná Hora 

5 Oskava 

6 Ruda u Rýmařova – sever 

7 Zlaté Hory – východ 
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Vytěžená ložiska a ostatní zdroje jsou uvedeny v tabulce číslo 3. 

 
Tabulka 3: Vytěžená ložiska a ostatní zdroje Ag [3] 

Vytěžená ložiska a ostatní zdroje Ag 

Číslo Lokalita 

8 Příbramsko 

9 Jáchymovsko 

10 Havlíčkobrodsko 

11 Jihlavsko 

12 Ratibořské Hory + Stará Vožice 

13 Rudolfov 

14 Stříbro 

15 Hrob + Mikulov 

16 Nalžovské hory 

17 Vejprty + Hora Sv. Kateřiny 

 

 

Počet ložisek těžby Ag v České republice od roku 1993 má klesající tendenci. 

V roce 1993 zde bylo 36 ložisek těžby Ag s bilancovaným obsahem stříbra. Dle posledních 

dostupných dat byl v roce 2013 počet ložisek pouze 7. Zásoby Ag v České republice klesly 

od roku 1994 z 1090 tun na 532 tun v roce 2013. Stav těžby Ag od roku 2009 do roku 2013 

uvádí tabulka číslo 4.     

 
Tabulka 4: Počet ložisek těžby Ag v České republice [46] 

Rok  2009 2010 2011 2012 2013 

Počet ložisek celkem a) 7 7 7 7 7 

Z toho těžených 0 0 0 0 0 

Zásoby celkem (t) 532 532 532 532 532 

Bilanční 

prozkoumané 

0 0 0 0 0 

Bilanční vyhledané 0 0 0 0 0 

Nebilanční 532 532 532 532 532 

Těžba (kg)b) 0 0 0 0 0 

 

a) ložiska s bilancovaným obsahem stříbra 
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4.1. Zahraniční obchod 

Dovoz a vývoz stříbrných rud a jejich koncentrátů a jejich průměrné ceny jsou uvedeny 

v tabulce číslo 5.  

Tabulka 5: Dovoz a vývoz stříbrných rud a jejich koncentrátů [3] 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Dovoz (kg) 5 660 990 207 0 2 0 

Vývoz (kg) 2 990 205 3 2 1 

Průměrné dovozní ceny (Kč/kg) 64 347 -  4 500 - 

Průměrné vývozní ceny (Kč/kg) 6 000 357 11 667 11 000 37 000 

 

4.2. Charakteristika a užití Ag 

Stříbro je prvek chalkofilního charakteru, který se při magmatické diferenciaci 

koncentroval do minerálů pozdních stadií nebo se vylučoval z hydrotermálních roztoků. 

Asi 2/3 světových zásob stříbra se nacházejí v polymetalických (Pb-Zn a Cu) a měděných 

ložiskách různých typů. Hlavním rudním minerálem na polymetalických ložiskách je Ag-

galenit, z ostatních jsou to většinou sulfidy a sulfosoli Ag, jako jsou např. argentit, 

kerargyrit, polybazit, proustit, pyrargyrit, stromeyerit, tetraedrit (freibergit). Ryzost stříbra 

se udává v tisícinách obsahu kovu; nejobvyklejší slitina, tzv. sterlingové stříbro, obsahuje 

92,5 % Ag (ryzost 925/1000). Světové zásoby stříbra v ložiskách různých typů se podle 

MCS 2008 odhadují na 570 kt kovu. [4] 

Podle NCS 2010 světové zásoby rud stříbra obsahují 400 kt kovu. Asi 2/3 těchto zásob je 

obsaženo v polymetalických rudách, zhruba jen 1/3 je tvořena rudami zlata s obsahy 

stříbra. [10] 

Nehledě na pokles spotřeby stříbra ve fotografickém průmyslu v souvislosti 

s rozvojem digitální fotografie, jeho spotřeba podstatně neklesá, neboť tento kov nachází 

nové uplatnění v řadě průmyslových i spotřebních oblastí, jako jsou elektrotechnika a 

elektronika, v barevném tiskárenství, ve výrobě dezodorantů, ve zdravotnictví apod. 

Tradiční užití stříbra ve šperkařství si uchovává svůj význam. Stříbro má rovněž užití při 

čištění vody, výrobě baterií, výrobě zrcadel a speciálních odrazných povrchů (získávání 

solární energie), výrobě katalyzátorů a v jaderné energetice pro výrobu regulačních tyčí 

pro vodní reaktory (slitina 80 % Ag, 15 % In a 5 % Cd). [4] [10] 
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4.3. Charakteristika rud s obsahem Ag 

Rudy s obsahem stříbra lze rozdělit na 3 skupiny.  

1) Komplexní sulfidické rudy. Tato skupina obsahuje směs sulfidů galenitu, 

chalkopyritu, sfaleritu, arzenopyritu a pyritu. Obsah Ag je řádově 0.0X až 0.X. 

Stříbro je v podobě (vtroušenin) mikrospických inkluzí, stříbrných minerálů (např. 

Ag-sulfosolí) nebo jako příměsi ve struktuře sulfidů.    

 

2) Galenitové rudy. Do této skupiny Ag rud patří stříbronosný galenit. Obsah stříbra je 

v této skupině okolo 0.X % Ag. Stříbro se vyskytuje v podobě mikroskopických 

inkluzí Ag-sulfosolí. Stříbro se může také vyskytovat jako příměs ve struktuře 

galenitu.  

 

3)  Ušlechtilé rudy stříbra. Do této skupiny patří makroskopické ryzí stříbro. Patří sem 

akantit, argentit, proustit, sfalerit a pyrargyrit a další stříbronosné rudy s obsahem 

v řádově desítkách % Ag. [24] 

 

 

4.4. Ložiska stříbra 

Ložiska stříbra se dělí na několik typů ložisek: 

 

1)  Subvulkanická ložiska. Tento druh ložisek s ekonomickou výtěžností Ag se 

vyskytuje na vulkanických a vulkanosedimentárních komplexech. Tyto komplexy 

jsou tvořeny především andezity, ryolity a dacity. Ložiska Ag jsou žilnikového 

nebo žilkového typu. V některých méně častých případech se jedná o metastatická 

tělesa. V subvulkanických ložiskách bývá Ag přítomno v Pb-Zn nebo Cu-Pb-Zn 

rudách. Popřípadě na ložiskách tzv. bolivijské formace. Formy jako Ag-Au a Au-

Ag mají vysoké obsahy stříbra. Takové formy byly nalezeny např. v Americe, a to 

v části cirkumpacifického vulkanického pásma (Mexiko). Nálezy v těchto 

ložiskách zlata a stříbra se vyskytují v ryzí formě. Ag je z větší části vázáno na 

přítomné sulfidy, ale jsou známy i nálezy teluridu zlata a stříbra.  
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2)  Plutonická ložiska. Do této skupiny patří primární rudy některých formací. Tyto 

formace obsahují vysoké koncentrace Ag. Koncentrace Ag jsou tak vysoké, že 

stříbro může představovat nejvíce ekonomicky výhodnou složku. Lze uvést např. 

pětiprvkové formace, které byly nalezeny v Jáchymově. U formací jako jsou Cu-

Pb-Zn nebo Pb-Zn může dojít ke zvýšeným obsahům Ag už v primární rudě. 

V cementační zóně ložisek může dojít k akumulaci stříbra. Tuto akumulaci je 

možno pozorovat např. v kutnohorském revíru nebo na Příbramsku.  

3)  Vulkanosedimentární ložiska. Sulfidické rudy této skupiny ložisek mědi a olova 

obsahují většinou relativně vysoké koncentrace Ag. Toto stříbro je pak vedlejší 

produkt při následném zpracování těchto rud. V České republice jsou větší 

koncentrace stříbra ve vybraných sulfidických akumulačních revírech, jako je 

např. ložisko na Horním Benešově nebo ve Zlatých horách – východ.  

4)  Stratidependentní teletermální ložiska stříbra. Při hydrotermální mineralizaci 

stratidependentních teletermálních olovo-zinečnatých ložisek jsou velice často 

přítomné velmi významné koncentrace Ag.  

5)  Mědinosné pískovce a jílovce s Ag a stříbronosné pískovce. Tato skupina obsahuje 

velmi často zvýšené koncentrace stříbra. Vyskytuje se například ve středoafrickém 

měděném pásu, kde jsou koncentrace od 1 až do 10 g Ag/t rudy. Další příklad 

akumulace je ložisko v Utahu jménem Silver Reef; jeho blahé vtroušeniny 

stříbronosných rud obsahují až 2,3 Ag/t. Zrudnění je tvořeno převážně sulfidy a 

selenidy Ag. Zrudnění provází také měděné minerály. [24] 

 

4.5. Mineralogická charakteristika Ag rud 

Mezi minerály, které obsahují stříbro, patří sulfidy, sulfosoli a halogenidy. V zájmové 

oblasti se nachází nebo nacházely tyto minerály. 

4.5.1. Ryzí stříbro 

Ryzí stříbro – Ag (lat. Argentum) patří do skupiny ušlechtilých kovů. Stříbro má 

kovově lesklou barvu, stříbrně bílý vryp, tvrdost dle Mohsovy stupnice je 2,5–3,0 a hustota 

je 10,49 g/cm
3
.
 
Teplota tání je 961,78 °C. Teplota varu je 2162 °C. Krystalová struktura je 

krychlová. Člověk využívá stříbro již od starověku, a to jako platidlo nebo ve šperkařství. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
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V dnešní moderní době je využíváno hlavně v elektronice, lékařství a chemii. Stříbro má 

nejlepší elektrickou a tepelnou vodivost ze všech známých kovů. V přírodě je stříbro 

vázáno s řadou jiných kovů, může být až 20% se zlatem. Do 10 % jsou nálezy s bismutem 

(Bi), popřípadě s mědnatým stříbrem. Nejčastěji se vyskytuje ve formě zkroucených 

drátků, které jsou většinou navzájem propletené (obrázek číslo 8). Další forma výskytu je 

ve formě plíšku, nepravidelných plechů, povlaky a kůry. Často se vyskytuje kusové 

v hnízdech. Jsou známy také nálezy protažených krystalů krychlového, oktaedrického a 

dodekaedrického habitu. Odebrané vzorky mají většinou stříbrně bílou barvu a na povrchu 

často žloutnou, hnědnou nebo mají černé náběhové barvy. Idiomorfní krystaly, které jsou 

velmi časté, jsou většinou deformované a krystalové plochy jsou znetvořené. [16] [19] [20] 

[21] 

V malém množství se stříbro nachází v cementační zóně nebo v oxidační zóně 

hydrotermálních stříbronosných žil. Tato ložiska jsou v současnosti většinou vytěžena. 

Stříbro se vyskytuje společně s další stříbrnou rudou, jako je např. galenit. Větší ložiska 

stříbra jsou vázaná na hydrotermální podmínky vzniku. Se stříbrem se společně vyskytují 

sulfidy a arzenit. V minulosti se nacházelo na Jáchymovsku a Příbramsku společně 

s uranitem a kobalto-niklovými minerály. Novější nálezy jsou z jáchymovských žil 

pětiprvkové formace v okolí Měděnce. Dále pak z fluoritového ložiska Moldava. [19] [20] 

[21] 

 

Obrázek 8: Ryzí stříbro [30] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodivost
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4.5.2. Argentit 

Argentit neboli leštěnec stříbrný (Ag2S). V kubické soustavě vzniká pouze při teplotě 

nad 173 °C. Pod teplotu 173 °C vzniká monoklinický akantit. Všechny makroskopické 

kubické krystaly argentitu jsou pseudomorfózy akantitu po argentitu. Stávající pravidla 

mineralogické nomenklatury udávají, že minerální druh argentit neexistuje. Argentit tvoří 

nejčastěji kusové výplně žil. Jsou vzácně nedokonalé. Argentit má nepravidelně vyvinuté 

krystaly, převládají na něm plochy oktaedru a krychle (obrázek číslo 9). Barva je černá na 

ploškách, je silně kovová, lesklá. V hodně případech tmavá až zcela nelesklá. Známé jsou 

dráty, zubaté nebo jehlicovité agregáty. Hustota je 7,3 g/cm
3
, tvrdost 2–2,5. Lom 

lasturnatý, šedý až černý vryp. Nerost je dokonale kujný. Vzorky jsou popsány 

z fluoritového ložiska Moldava a také z Měděnce v Krušných horách. V minulosti byl 

výskyt ve větší míře v Jáchymově. Poprvé byl akantit „Typ 1855“ popsán v Jáchymově. 

V prostředí s obsahem oxidů síry mohou vznikat na ryzím stříbře drobné krystaly akantitu. 

[19] [20] [22] 

 

Obrázek 9: Argentit [31] 

4.5.3. Prousit 

 Prousit, Ag3AsS3, je minerál, který se v mnoha vlastnostech podobá pyrargyritu. 

Krystaly jsou skalenoedrické, méně se vyskytují hojnoploché. Tvary krystalu i dvojčatný 

růst jsou podobné jako u pyrargyritu. Prousit je kusový nebo zrnitý, většinou je drobně 

krystalovaný. Krystaly větších rozměrů jsou vzácné, polárně ukončené, sloupcovité. 

V určitých případech můžou být romboedrické. Barva je jasně červená, lesk je diamantově 

lesklý (obrázek číslo 10). Na světle šedne až černá a rychle ztrácí lesk. Prousit má 

rumělkový vryp. Hustota je 5,6 g.cm
3
, tvrdost je 2–2,5. Vyskytuje se hlavně společně 

s pyrargyritem na nízkoteplotních hydrotermálních rudních žilách. Vyskytuje se společně 

s jinými sirníky, stříbrem, galenitem a pyritem. Nalézá se především na nalezišti As a Ag 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
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rud. V České republice bylo naleziště prousitu v Jáchymově společně s akantitem, hlavní 

rudou Ag. Menší výskyt byl zaznamenán v příbramském polymetalickém revíru. 

V minulosti byl výskyt agregátu a krystalu na ložisku Měděnec a ložisku Stará Vožice a 

v Ratibořských horách. Výskyt prousitu je popsán v hrobsko–mikulovském revíru. Na 

ložisku Moldava na žíle Josef se vyskytoval v malé míře v dobývané rudnině Ag. [19] [20] 

[22] 

 

 

Obrázek 10: Prousit [32] 

4.5.4. Pyrargyrit 

Pyrargyrit, Ag3SbS3, má sloupcovité krystaly podobné prousitu. Vyskytují se 

pseudomorfózy po argentitu a jiných minerálech Ag. Pyrargyrit tvoří kusové, zrnité až 

celistvé agregáty. Typický je různý vývin koncových ploch. Jeden konec bývá špičatější 

než ten druhý. Na rozdíl od prousitu je čerstvý tmavočerný, má diamantový až kovový lesk 

(obrázek číslo 11). Na světle se vybarvuje podobně jako prousit. Má tmavočervený až 

hnědočervený vryp. Pyrargyrit má zřetelný lom v jednom směru, lom lasturnatý, tvrdost 

2,5 a hustotu 5,8 g.cm
3
.
 
V České republice byl pyrargyrit nalezen v Jáchymově, kde byly 

nalezeny krystaly 3 až 4 cm velké. V příbramském polymetalickém revíru byly ve 

svrchních částech žil nalezeny zrnité agregáty o velikosti několika centimetrů. Další nálezy 

v ČR byly zaznamenány na Příbramsku v uranovém revíru, např. ložisko Třebsko, Háje 

nebo Brod. [19] [20] [22] 
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Obrázek 11: Pyrargyrit [33] 

4.5.5. Stefanit 

Stefanit, Ag5SbS4, je důležitá stříbrná ruda. Stefanit má krátké sloupcovité nebo 

tabulkové krystaly. Agregáty jsou celistvé až zrnité. Lesk je intenzivně kovově černý 

s černým vrypem (obrázek číslo 12). Soustava je ortorombická. Často má dvojčetné 

krystaly a srostlice rovnoběžné s plochou spodovou, nejčastější jsou pseudošesterečná 

trojčata jako u aragonitu. Štěpnost je nezřetelná, lom je lasturnatý, křehký. Hustota 

stefanitu je 6,2–6,3 g.cm
3
. Stefanit se vyskytuje na stříbrných ložiskách společně s ryzím 

stříbrem nebo dalšími minerály stříbra, tetraedritem a dalšími sirníky. V České republice se 

nachází v Jáchymovském revíru na žilách, kde vznikl z krystalizace hydrotermálních 

roztoků v nízkoteplotních žilách s Ag-mineralizací. Jednotlivé nálezy byly zaznamenány 

také v Ratibořských horách. [19] [20] [22] 

 

 
 

Obrázek 12: Stefanit [34] 
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4.5.6. Dyskarzit 

Dyskarzit, Ag3Sb, představuje jednu ze vzácnějších stříbrných rud. Krystaly jsou 

většinou tabulkovité nebo sloupcovité, pseudošesterečné a podélně rýhované (obrázek číslo 

13). V čerstvém stavu má dyskarzit silný lesk a kovově stříbrobílou barvu s náběhem do 

hněda. Na povrchu má velmi často šedý až hnědý náběh. Má velmi vysokou hustotu 9–

10 g.cm
3
a tvrdost je 3,5. Vnikl na hydrotermálních rudních žilách se stříbrem. Krystaly 

dyskarzitu jsou často obrostlé ryzím arzenem a salforitem nebo jsou zarostlé v kalcitu. 

V České republice jsou naleziště v příbramském uranovém revíru v ložisku Brod. Na 

ložisku Háje, který je ve stejném revíru, byly nalezeny až 8cm sloupcovité krystaly. 

V jáchymovském revíru byly nalezeny v ložisku u Stráže pod Ralskem. [19] [20] [22] 

 

Obrázek 13: Dyskarzit [35] 

 

 

 

4.5.7. Polybazit  

Polybazit, (Ag,Cu)16Sb2S11, tvoří šesterečné, tence tabulkovité krystaly 

s charakteristickým trojúhelníkovým rýhováním. Vyskytuje se v kusové podobě. Barva je 

černá, štěpnost je dokonalá podle plochy spodové (obrázek číslo 14). Polybazit má nerovný 

lom, hustota je 6–6,2 g.m
3
. Vznikl na hydrotermálních polymetalických žilách s obsahem 

Ag. V České republice se nalézá v okolí Příbramska na žilách typu Pb-Ag jako tabulkovité 

krystaly. [19] [20] [22] 
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Obrázek 14: Polybazit [36] 

4.5.8. Andorit 

Andorit, PbAgSb3S6, je rozšířen na ložiskách zinku jako nositel stříbra. Andorit má 

krystaly vertikálně krátce sloupcovité. Hranolová část je podélně rýhovaná. Krystaly jsou 

hojnoploché. Štěpnost není žádná, lom je lasturnatý a křehký. Hustota andoritu je 5,4 g.m
3
. 

Tvrdost andoritu je 3–3,5. Barva je ocelově šedá až černá (obrázek číslo 15). Vyskytuje se 

na hydrotermálních rudních žilách s Ag mineralizací. V České republice se andorit vyskytl 

na dole Lili na Příbramsku společně se sfaleritem a sulfosolemi. Další nálezy byly 

zaznamenány blízko Kutné Hory v Poličanech a Třebsku na Příbramsku. [19] [20] [22] 

 

 

Obrázek 15: Andorit [37] 

4.5.9. Matildit  

Matildit, AgBiS2, je podstatným nositelem Ag v galenitu. Matildit se vyskytuje jak 

v nízkoteplotních, tak i ve středněteplotních hydrotermálních ložiskách. Byl zaznamenán 

v pegmatitu a v ložiskách cínu. Má sloupcovité až jehlicovité krystaly a krystalizuje 

v soustavě kosočtverečné (obrázek číslo 16). Matildit má černě zelenou barvu až šedou. 

Hustota byla matematicky stanovena na 6,99 g.cm
3
. V České republice je matildit 

zaznamenán na Cínovci z žil Sn-W. [19] [20] [22] 
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Obrázek 16: Matildit [38] 

 

4.5.10. Miargyrit 

Miargyrit, AgSbS2, je vzácný nenápadný nerost Ag, jehož krystaly lze snadno 

přehlédnout. Z části je nositelem stříbra v galenitu, existují však exempláře větší než 

2 mm. Krystaly má tlustě tabulkovité, na různých krystalových plochách jsou patrné rýhy a 

pruhy. Jsou známé dvojčatné krystaly, ale také kusové agregáty. Barva miargyritu je 

ocelově šedá až olověně šedá (obrázek číslo 17). Vryp je hnědý až hnědočervený. Hustota 

miargyritu je 5,3 g.cm
3
 a tvrdost je 2,5. Štěpnost je nezřetelná. Miargyrit je neprůhledný a 

křehký. Nachází se na hydrotermálních žilách stříbrných rud vedle hojnějšího a podobného 

prousitu a pyrargyritu. Vyskytuje se v malé části na Příbramsku v okolí Březové hory a 

dolu Lili. Dále také na uranovém ložisku Třebsko a Háje. Vyskytuje se také jako 

převažující minerál Ag v Kutné hoře na štole Antonín Paduanský. Nálezy byly také 

zaznamenány v jáchymovském revíru. [19] [20] [22] 

 

 

Obrázek 17: Miargyrit [39] 
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4.5.11. Freibergit  

Freibergit, Ag6(Cu4Fe2)Sb4S13, je vzácně se vyskytující minerál ze skupiny sulfidů. 

V jakékoliv formě je neprůhledný, barva je ocelově černá až šedá (obrázek číslo 18). 

Tvrdost je 3,5–4. Lom je nerovný až lasturnatý. Freibergit je druh minerálu, který má 

stechiometrickou převahu stříbra (42 %) nad mědí (12–15 %). Často se vyskytuje 

v hydrotermálních ložiskách Pb-Zn-Sb nebo ložiskách mědi. Méně často se nachází 

s pegmatitem. V České republice byl freibergit zaznamenám v polymetalickém revíru na 

Příbramsku, v Kutné hoře a na Jáchymovsku. [19] [20] [22] 

 

 
 

Obrázek 18: Freibergit [40] 

4.5.12. Chlorargyrit 

Chlorargyrit, AgCl, někdy obsahuje nepatrnou příměs bromu a rtuti. Chlorargyrit má 

krystalovou soustavu kubickou. Krystaly bývají nedokonalé krychle. Častější jsou nálety, 

krystalické kůry a voskovité agregáty. Barva je bezbarvá nebo šedá (obrázek číslo 19). Na 

světle tmavne. Lesk má chlorargyrit diamantový až kovový, lom je nerovný, lze jej krájet 

nožem. Vryp je bílošedý až světle žlutý. Hustota je 5,6 g.cm
3
 a tvrdost je 1,5. 

V historických plamenech jsou uvedeny jeho nálezy ve velkých akumulacích v prvních 

etapách těžby stříbra v Krušných horách. V dalších etapách těžby stříbra již nebyl 

chlorargyrit zjištěn. Další nálezy, ale již v malé míře, byly v Měděnci, Moldavě a v okolí 

Kutné Hory. [19] [20] [22] 
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Obrázek 19: Chlorargyrit [41] 

 

4.5.13. Galenit 

          Galenit, PbS, může obsahovat relativně hodně prvků, jako je stříbro, bismut, 

antimon, cín, selen a telur. Může se jednat až o jednotky hmotnostních procent. Tyto prvky 

jsou v galenitu jako isomorfní příměs. Stejné prvky spolu se zinkem, arsenem a kadmiem 

mohou být vázáné i na drobné mikroskopické až submikroskopické inkluze jiných 

minerálních druhů. Galenit má krystalovou soustavu kubickou. Krychlové krystaly jsou 

velmi často nedokonalé, vyvinuté nebo zaoblené (obrázek číslo 20). Galenit je dokonale 

štěpný. Úderem se galenit rozpadá na drobné krychličky. Jeho morfologická varieta, kdy 

mají krystaly oktaedrický tvar, se nazývá steinmannit. Barva je olověně šedá až černošedá. 

Galenit je velmi výrazně kovově lesklý. Vryp je šedý. Tvrdost galenitu je 2,5 až 2,8. 

Hustota galenitu je 7,6 g.cm
3
. Vznik galenitu lze zaznamenat v rudních žilách, které mají 

různé složení. Vzniká hydrotermálně. V České republice je galenit jeden z nejvíce se 

vyskytujících sulfidů ve většině rudních ložisek. Hojná naleziště jsou na žilách v okolí 

Příbramska se sideritem, křemenem a také se sfaleritem i v rudonosných krušcích. Mocnost 

agregátů může v ČR dosahovat až 50 cm a krystaly mohou být až 8 cm velké. Další nálezy 

jsou zaznamenány u Staré Vožice, na fluoritovém ložisku v okolí Harrachova a v okolí 

města Stříbro. Ve městě Stříbře byly nalezeny krystaly o velikosti až 10 cm. Se sfaleritem 

byly nálezy zaznamenány v okolí Havlíčkobrodska. V Ostravě – Radvanicích byly 

nalezeny kostrovité velké krystaly, jednalo se o nálezy z odvalů Dolu Kateřina. 

V minulosti byly používány shluky stříbronosného galenitu z ložisek Moldava a 

Harrachov. Galenit byl také primární rudou v milovském a hrobském revíru při dobývání 

stříbra ve středověku. [19] [20] [22] 
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Obrázek 20: Galenit [42] 

 

4.6. Surovinové zdroje ČR 

 Těžba stříbra v rozhodující míře založila tradici středověkého rudního hornictví 

v Čechách a rozkvět horních měst. Podstatný podíl zásob Ag v ČR je vázán jako 

izomorfní příměs v sulfidech polymetalických rud, především v galenitu. Část stříbra 

byla dříve získávána těžbou bohatých poly-metalických rud Pb-Zn (58–70 ppm Ag) a rud 

U-Ag (ušlechtilé rudy včetně ryzího Ag s obsahy cca 480 ppm Ag) na příbramském 

uran-polymetalickém ložisku až do útlumu prací počátkem devadesátých let. Získatelná 

množství stříbra obsahovala i polymetalické rudy ložisek Horní Benešov a Horní Město. 

Olověný 50% koncentrát z těchto ložisek vykázal za léta 1963–1992 průměrný obsah 

846 g/t Ag, 49% zinkový koncentrát měl průměrný obsah 86,6 g/t. Ve zlatohorském 

revíru obsahovaly stříbro polymetalické rudy ložiska Zlaté Hory – východ. V Pb-Zn 

koncentrátu vyráběném z rud tohoto ložiska v letech 1988–1992 byl vykazován 

průměrný obsah stříbra 0,19 g/t. [10] 

 Řada dnes opuštěných ložisek Pb-Zn-Ag rud a ložisek pětiprvkové formace (U-Bi-

Co-Ni-Ag) v historických revírech (Kutná Hora, Příbram, Jáchymov, Jihlava, Havlíčkův 

Brod, Stříbro, Stará Vožice, Ratibořské Hory, Rudolfov, Vejprty, Hrob atd.) byla 

v minulosti významným zdrojem evropského stříbra a představuje klasické ložiskové 

typy. [10] 

4.6.1. Světová výroba 

Světová těžba stříbra překročila hranici 10,0 kt v roce 1976. Od té doby dále stou-

pala až k 15,8 kt dosaženým v roce 1989. V dalších letech těžba postupně poklesla na 13,8 

kt (1994). Od roku 1996 světová produkce opět vzrůstá a během posledních pěti let zvolna 
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narůstala v rozmezí 19,5 až 21,5 kt. Vysoká těžba byla jednou z příčin nízkých cen v letech 

1998 až 2003. Během posledních pěti let vzrostla těžba stříbra nejvíce v Číně a v Peru, 

i když údaje o čínské těžbě nejsou snadno dostupné a dosti se liší. V roce 2005 se 

významně zvýšila i produkce Mexika a Austrálie. U Mexika se patrně jedná o dlouhodobý 

trend, u Austrálie jen o krátkodobý výkyv. Těžba stříbra v Chile, v USA a v Polsku 

nevykazovala velké výkyvy. Naopak produkce Kanady a Kazachstánu v posledních letech 

klesá. V roce 2008 došlo k výraznému nárůstu těžby v Bolívii a tento trend pokračoval i v 

roce 2009. Růst produkce byl tažen velkou poptávkou asijských ekonomik, zejména Číny a 

Turecka. [10] 

Vývoj světové produkce primárního stříbra je uveden v tabulce číslo 6. 

Tabulka 6: Světová těžba stříbra dle agentur [46] 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

těžba, (t) Ag 

(dle MCS) 

21 800 23 100 23 300 25 500 26 000 

těžba, (t) Ag 

(dle WBD) 

22 427 23 441 23 521 25 097 - 

Podíl jednotlivých zemí v roce 2013 podle MCS je uveden v tabulce číslo 7. [45] 

Tabulka 7: Největší světoví producenti Ag [45] 

Stát Podíl těžby Ag (%) 

Mexiko 20,8 

Čína 15,4 

Peru 13,5 

Austrálie 6,5 

Rusko 6,5 

Bolívie 4,6 

Chile 4,6 

Polsko 4,4 

USA 4,2 

Kanada 2,8 

 

Světové zásoby jsou odhadovány na 520 kt stříbra v rudách. Přibližně dvě třetiny 

tohoto množství je spojeno s polymetalickými rudami, na ložiska stříbrných rud a 

zlatostříbrných rud připadá zbytek. [46] 

Podle společnosti Silver Institute (SI) pochází z těžby a úpravy stříbrných rud 

pouze 25–30 % stříbra. Větší část představuje vedlejší produkt z úpravy olovnato-

zinkových (cca 35 %), měděných (cca 25 %) a zlatonosných rud (cca 15 %). Těžené stříbro 
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pokrývá v posledních deseti letech 70 až 80 % celkové spotřeby, zbývajících 20 až 30 % 

pochází z recyklace a dezinvestic (prodeje ze zásob vytvářených k uchování finančního 

kapitálu). [10] 

Mezi 10 nejvýznamnějších světových producentů stříbra patřily v roce 2009 tyto 

společnosti: BHP Billiton (Austrálie), KGHM Polska Miedž (Polsko), Fresnillo (Mexiko), 

Pan American Silver (Kanada), Cia. Minera Volcan (Peru), Hochschild Mining (Peru), 

Coeur d'Alene Mines Corp. (USA), Sumimoto Corp. (Bolívie), Polymetal (Rusko), 

Kazakhmys (Kazachstán) a mezi 10 nejproduktivnějších světových ložisek stříbra se v roce 

2009 řadily lokality Fresnillo (Mexiko), Cannington (Austrálie), Dukat (Rusko), 

Gůmůskóy (Turecko), Uchucchacua (Peru), Arcata (Peru), Pallancata (Peru), San 

Bartolomé (Bolívie), Greens Creek (USA), Imiter (Maroko). Největším známým ložiskem 

čistě stříbrných rud je San Bartolome (Bolivie) společnosti Coeur d'Alene se zásobami 

4 200 t kovu, jehož těžba se předpokládá v rozsahu 300 t Ag ročně. [10] 

Struktura světové spotřeby kovu v roce 2009 byla následující: cca 40 % průmyslové 

použití stříbra, cca 18 % klenotnictví; cca 15 % investiční stříbro, cca 10 % fotografický 

průmysl, cca 9 % stříbrné mince a medaile, cca 6 % výroba ostatního stříbrného zboží, 

např. příborů apod. [10] 

4.6.2. Ceny světového trhu 

Na světovém trhu se kotuje pouze cena ryzího kovu 99,9 % Ag, a to v GBp nebo 

USc/t oz. V historii kotované průměrné ceny v období od roku 1880 (London Brokers' 

Official Yearly Average Prices) byla zaznamenána nejvyšší cena v roce 1980 – 905,2 

GBp/t oz (spekulativní nákupy do USA Huntovou rodinou). Významného maxima 

přesahujícího 9 dolarů dosáhla světová cena stříbra na jaře 1987. Až do roku 2003 se pak 

ceny stříbra pohybovaly v zásadě v rozmezí 4 až 6 USD za trojskou unci. Jedinou 

výjimkou bylo lokální maximum z února 1998, kdy se cena přechodně zvýšila na 7,8 

USD/t oz. Ke kvalitativní změně došlo až v průběhu roku 2004, kdy se ceny pohybovaly 

mezi 5,5 a 8,5 USD/t oz. Do konce roku 2005 cena vyšplhala až téměř k hladině 9 dolarů 

za unci. Růst cen pokračoval také v první polovině roku 2006, kdy ceny dosáhly hranice 15 

USD/t oz, v druhém pololetí roku 2006 se v zásadě pohybovaly mezi 10 a 14 USD/t oz. V 

první polovině roku 2007 cena fluktuovala mezi 12 a 14,5 dolary za trojskou unci. Od září 

2007 začala cena systematicky narůstat až na hladinu 16 USD/t oz. Během prvního čtvrtletí 
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roku 2008 růst pokračoval až k hodnotám 21 dolarů za trojskou unci (březen 2008). 

Příčinou růstu cen byla silná poptávka ze strany zemí s rychle se rozvíjejícími 

ekonomikami, významně převyšující nabídku. Ve druhém pololetí roku 2008 došlo v 

souvislosti s celosvětovou finanční krizí a hospodářskou recesí k propadu ceny až k 

úrovním 9 USD/t oz. V prvním čtvrtletí roku 2009 ceny opět vystoupaly do rozmezí 12–14 

USD/t oz, když část investorů začala drahé kovy vnímat jako alternativu k jiným nejistým 

investicím. Růst cen pokračoval v zásadě kontinuálně po celý rok 2009 až k hranici 19 

USD/t oz. V prvním pololetí roku 2010 ceny stagnovaly v okolí hranice 18,00 USD/t oz. 

K prudkému nárůstu ceny došlo ke konci roku 2010, kdy cena stříbra stoupala až do března 

2011, kde byla cena na rekordních 49,51 USD/oz. Tehdy byla cena stříbra největší od 

doby, kdy se texaští bratři William Herbert a Nelson Bunker Huntovi na konci 70. let 

minulého století pokusili zcela ovládnout trh s tímto kovem. V současné době se ceny 

pohybují okolo 15 USD/oz.  Cenové výkyvy stříbra na světovém trhu jsou výslednicí řady 

vlivů, mj. vlivů politických a spekulativních, obdobně jako je tomu u ostatních drahých 

kovů. Vývoj ceny stříbra ukazuje obrázek číslo 21. [10] [5] 

 

 

Obrázek 21: Vývoj ceny stříbra od roku 2006 [5] 

4.6.3. Recyklace 

Recyklace stříbra je technologicky velmi jednoduchá. Na začátku 90. let však 

množství recyklovaného kovu dramaticky pokleslo asi na polovinu oproti 80. létům. 

Pokles recyklace byl přisuzován nízkým cenám stříbra, nižšímu obsahu kovu v druhotných 

surovinách a restrikční politice v oblasti oficiálních rezerv kovu a změnám ve 
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fotografickém průmyslu (přechod na digitální techniku). Podíl recyklovaného stříbra 

v nabídce světového trhu byl v roce 2004 odhadován na 20 %. [10] 

4.6.4. Možnosti náhrady 

Stříbro je účinně nahrazováno v řadě výrobních oborů. Fotografické materiály jsou 

vyráběny buď se sníženým obsahem stříbra, nebo zcela bez stříbra a fotografie je ve stále 

větší míře nahrazována xerografií a elektronickým způsobem zobrazování. Digitální 

fotografie zaznamenala obrovský nástup zejména v posledních letech. Hliník a rhodium 

nahrazuje stříbro při výrobě speciálních zrcadel a dalších reflexních povrchů. 

V chirurgických nástrojích a kostních náhradách se užívá tantal a speciální oceli. Stříbro je 

také nahrazováno při výrobě baterií a dentální slitiny stříbra keramickými materiály. 

Mincovní stříbro bylo až na pamětní ražby a několik málo výjimek (např. Mexiko uvedlo 

znovu do oběhu stříbrné mince v roce 1992) nahrazeno obecnými kovy, zejména pak 

měděnými slitinami. [10] 
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     5. Flotace 

5.1. Vývoj flotace 

V současné době již historické druhy flotace přispěly k poznání flotačního procesu a 

měly velký vliv na současnou podobu flotace. Historie flotačního procesu sahá do druhé 

poloviny 19. století. V této době se pro oddělování částic používalo převážně olejů. Při této 

tzv. olejové flotaci se značným množstvím oleje se smíchala najemno rozemletá rudnina. 

Olej pokrýval rudné částice a vynášel je ke hladině. Jalové částice, které byly vodou 

smáčitelné, nebyly vynášeny ke hladině flotačního rmutu. Velká nevýhoda této flotace byla 

značná spotřeba těchto flotačních olejů. Oleje dosahovaly až 30% hmotnosti upravované 

látky. [14] 

 

S olejovou flotací se současně vyvinula filmová flotace. Filmová flotace je založena 

na uplatnění povrchového napětí vody. Na ustálenou vodní hladinu se nasypala jemně 

rozemletá zrna. Špatně smáčitelná zrna zůstala na hladině flotačního rmutu. Hydrofilní 

zrna, tedy dobře smáčitelné částice, klesají ke dnu. Použití této flotace je takřka nulové. 

[14] 

 

Pro rozmach flotace bylo důležité spojení několika patentů. Základní patent 

společnosti Minerals Separation z roku 1905. Postup dle tohoto patentu je takový, že se 

flotační rmut provzdušňuje pomocí rychle se otáčejícího měsidla. Množství flotačních 

přísad se radikálně snížilo na setiny procenta váhy upravované látky. [14] 

 

S rozšířením flotačního procesu došlo i k rozvoji pneumatických flotačních strojů. 

Tento typ strojů používal vzduch, který byl přiveden pod tlakem. Od 30. let 20. století se 

začalo ustupovat od používání flotačních olejů a začaly se používat chemicky známé 

přísady. Flotační proces se postupně rozšířil také na selektivní úpravu polymetalických rud.   

Flotace se rozšířila do mnoha průmyslových oborů a našla uplatnění i při zpracování 

odpadních látek. [14] 
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Flotační proces lze využít i při zpracování a oddělování určitých složek odpadů. 

Účelem takového zpracování je oddělení složek, které se znovu dají použít a zařadit do 

spotřebitelského procesu. Z důvodu stále se rozšiřujícího se spektra materiálů odpadů je 

tlak na nové způsoby flotace. Náročný proces flotace nastává, pokud odpad obsahuje jak 

rudy komplexního složení, tak i kovové rudy. [15] 

5.2. Princip flotace 

Flotace jako proces úpravy nerostných surovin je založena na rozdílných fyzikálně-

chemických vlastnostech povrchů jednotlivých rozdružovaných zrn, která pro jednotlivé 

minerály podmiňuje rozdílná specifická povrchová energie. Volná energie každé jednotlivé 

částice v libovolné soustavě se skládá z potenciální a povrchové energie. Potenciální 

energie je úměrná objemu částečky nebo její hmotnosti. Povrchová energie je přímo 

úměrná velikosti specifického povrchu částice. Velikost flotovaných zrn je určená jejich 

průměrem a standardně není větší než 0,6 mm. Při úpravě rud je obvykle maximální 

velikost flotovaných zrn od 0,1 mm do 0,25 mm. Při úpravě přirozeně hydrofobních 

surovin, jako je např. grafit, uhlí nebo síra, mohou při speciálních flotačních režimech do 

pěnového produktu přecházet i zrna do velikosti 2 mm. V provozní praxi se obvykle flotují 

zrna podstatně menší, pro která platí, že se zmenšováním průměru narůstá specifický 

povrch. Povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu potenciální energie. Vliv velikosti 

minerálních zrn na flotaci je uveden na obrázku číslo 22. Do flotačního procesu přichází 

zrna o různé velikosti. Jak již bylo uvedeno, může se jednat o velikosti několik mikrometrů 

až do velikosti několika desetin milimetrů. V extrémních případech může velikost 

flotovaných zrn dosahovat i již uvedených 2 mm. Rychlost flotace u jednotlivých 

zrnitostních tříd je rozdílná. Flotační praxe ukázala, že pokud flotační rmut neobsahuje 

velmi jemná ani hrubá zrna, dosahuje flotace nejoptimálnějších výsledků. [11] 
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Obrázek 22: Vliv velikosti zrna na pravděpodobnost flotace [11] 

 

Jedna z možností, jak definovat flotační proces, je definovat flotaci jako způsob 

rozdružování založený na schopnosti jednotlivých minerálů vyplavat na hladinu flotačního 

rmutu a udržet se na něm, zatímco ostatním minerálům klesat a zůstávat v objemu rmutu. 

Podstatu flotačního procesu nejpřesněji vystihuje definice podle prof. K. A. Razumova: 

„Flotace jako proces oddělování minerálů, je založena na rozdílných schopnostech 

minerálních zrn přichytit se a ustálit na povrchu flotačního rozhraní“. [11] 

 Polohu, kterou bude mít částečka malého rozměru ve vztahu k povrchu fázového 

rozhraní dvou fází při dotyku s povrchem fázového rozhraní, určuje hodnota specifických 

povrchových energií koexistujících fází. Při platnosti s druhou větou termodynamickou 

musí celý systém dosáhnout stavu, který odpovídá minimu volné energie. [11] 

 Pokud minimum volné energie soustavy jednoho minerálního zrna bude odpovídat 

jedné z prvních třech poloh, potom se splní podmínka pro to, aby se minerální zrna mohla 

od sebe oddělovat flotačním způsobem. Pokud se minerální zrna dostanou do styku 

s povrchem fázového rozhraní, zrno prvního minerálu se bude zdržovat na povrchu 

fázového rozhraní. Zrno druhého minerálu přejde do nižší polohy vzhledem k povrchu 

fázového rozhraní a bude blíž k fázovému rozhraní (obrázek číslo 23). [11] 
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Obrázek 23: Poloha minerálního zrna vzhledem k fázovému rozhraní [11] 

 

Rozdílná schopnost minerálních zrn udržet se na povrchu fázového rozhraní je 

výsledek rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie. Hodnota této povrchové 

energie je závislá na chemickém složení a také na stavbě krystalové mřížky minerálů.  

Jelikož se různé minerály od sebe liší jak chemickým složením, tak i stavbou krystalické 

mřížky. Z toho důvodu mají různou hodnotu povrchové energie na rozhraní minerál – 

plynná fáze a minerál – kapalná fáze. Proto je flotace na rozdíl od jiných úpravnických 

metod univerzální proces, protože principiálně neexistuje omezení možnosti použití flotace 

na oddělování kterýchkoliv minerálů. Dosáhnout univerzálnosti flotačního procesu lze také 

použitím selektivně působících flotačních reagencií. Tyto reagencie se absorbují na povrch 

určitých minerálů, tím výrazně změní jejich povrchovou energii. Tak lze zajistit 

flotovatelnost zvolených minerálů. [12]   

Největší praktické použití má pěnová flotace na fázovém rozhraní plynu a kapaliny. 

Při použití pěnové flotace se flotační rmut nasycuje bublinami vzduchu. Na bublinky 

vzduchu se přichytí flotovatelná zrna. Tato zrna jsou vynášena na hladinu flotačního 

rmutu. Na hladině se vytvoří souvislá vrstva mineralizované pěny. Schéma pěnové flotace 

je zobrazena na obrázku číslo 24. [12] 
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Obrázek 24: Schéma pěnové flotace [17] 

 

5.2.1. Flotace ve světě 

Princip flotace se používá k úpravě cca 2 giga tun surovin ročně. Použití pěnové 

flotace má pozitivní vliv na výtěžnost flotace především v úpravě uhlí, mědi, zinku, niklu, 

zlata a platiny. Většímu rozvoji a využití flotačních činidel ve světě brání konzervativní 

charakter úpravnictví a hornictví. Jeden z hlavních problémů jsou vysoké náklady na 

splnění specifických požadavků vzorků a také pomalejší zpětný návrat investic. Dílčí 

problémy nastávají také při přechodu z pilotního procesu na komerční provoz. [13] 

 

5.3. Složení flotační soustavy 

Pěnovou flotaci lze charakterizovat pomocí určitých dějů, tyto děje probíhají na 

rozhraní tří fází. Jsou to tuhá, kapalná i plynná fáze. Tyto tři fáze jsou nedílnou součástí 

flotačního procesu. Flotační proces je složitý fyzikálně-chemický děj, který je ovlivněn 

velkým počtem proměnných vlivů, jako jsou například vlastnosti vody, stupeň 

provzdušnění flotačního rmutu a druhy použitých reagencií. [9] 

5.3.1. Tuhá fáze 

Existuje úzký vztah mezi charakterem struktury látky, vazebními silami v látce a 

chemickým složením. Flotační charakteristika jednotlivých látek souvisí se strukturou 

látky jak po chemické, tak fyzikální stránce. Důležitá je závislost sil, které působí na 

lomové plochy flotované látky. [11] 



Ing. Kamil Ožana: Možnosti využití polymetalických rud s obsahem Ag v rudních revírech 

Krušných hor 

2015  41 

 

5.3.2. Kapalná fáze 

Voda je prostředí pro interakci fází a všech složek rmutu. V důsledku svých 

specifických vlastností se aktivně podílí na elementárním aktu flotace. Pro samotný akt 

flotace je důležité mít ověřené vlastnosti vody. Vlastnosti vody souvisí se vznikem a 

ustálením hydratačních vrstev, a to na rozhraní fází vzduch-voda a látka-voda. Rozpustnost 

jednotlivých látek a další ionty flotačního rmutu mohou ovlivňovat flotační vlastnosti. 

Může dojít k reakci flotačních reagencií a rmutu při vzniku nerozpustných sloučenin. To 

může mít za následek zvýšenou spotřebu flotačních reagencií. [11] 

5.3.3. Plynná fáze 

V pěnové flotaci mají plyny, které jsou součástí vzduchu, důležitou úlohu. Je to 

především kyslík a oxid uhličitý. Především tyto dva plyny se aktivně podílí na flotačním 

procesu. Lze je také použít jako speciální flotační reagence. Kyslík, který se absorbuje na 

povrchu látky, následně oxiduje. Oxidace má následný vliv na rozpustnost látky. 

Podmíněnou přítomností vody je aktivní působení plynů na látku. Velmi často se chemický 

účinek plynů projeví za vzniku jejich sloučenin s vodou. Takto může vznikat kyselina 

uhličitá nebo kyselina sírová. Sloučeniny vznikají jako reakce oxidu uhličitého a oxidu 

siřičitého s vodou. [11] 

Vzduchové bublinky, které jsou přiváděny do flotačního rmutu, se nejprve spojují 

s hydrofobním flotovaným povrchem minerálního zrna. Jakmile se vytvoří dostatečně 

pevný kontakt bubliny a vzduchu, začnou se vynášet částice flotované látky na hladinu 

flotačního rmutu, kde se začne tvořit mineralizovaná pěna. [11] 

 

5.4. Trojfázový kontakt – elementární akt flotace 

Za elementární akt flotace lze označit přichycení vybraných zrn na povrchu fázového 

rozhrání dvou fází. Flotační proces lze nejpřesněji vyjádřit pomocí teorie smáčení. Podle 

této hypotézy způsob přichycení látky na rozhraní voda-vzduch (nebo obecně kapalina-

plyn) je přímo závislý na smáčitelnosti dané látky vodou. Čím méně je povrch látky 

smáčitelný, tím lépe flotuje, a naopak čím je povrch látky více smáčitelný, tím hůře 

probíhá flotační proces. Zrna hydrofobních minerálů se lehce spojují se vzduchovými 

bublinami, a jsou tedy dobře flotovatelná. Hydrofilní zrna, která mají vodou smáčitelný 
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povrch, se nemůžou přichytit na bublinách, a z toho důvodu jsou neflotovatelná. Při použití 

flotačních reagencií je možno změnit flotovatelnost, a tedy smáčitelnost různých látek. 

Použitím reagencií je možno tedy změnit vlastnosti látek a absorpci složení. [11] 

5.4.1. Smáčení 

Smáčitelnost určitých druhů látek nám udává úhel smáčení. Tento úhel také udává 

výslednici energetických poměrů všech tří flotačních fází: kapalné, plynné a tuhé. Kapička 

vody bude mít na povrchu tuhého tělesa v rovnovážném stavu takový tvar, který se odvíjí 

od povrchového napětí tří rozhraní. Rovnovážný styčný úhel je pro všechny tři fáze 

fyzikálně-chemická konstanta. Tento úhel je dán hodnotou specifických povrchových 

energií daného fázového rozhraní. Pokud je vektorový součet tří mezifázových napětí 

roven nule, to znamená, že je splněna podmínka rovnováhy, kapička kapaliny zůstane na 

povrchu tuhé fáze ve formě kapky (obrázek číslo 25). [11] 

 

 

Obrázek 25: Ostrý úhel smáčení [17] 

 

Pokud je kapička s tupým úhlem smáčení, tak kapalina špatně smáčí povrch tuhé fáze 

(obrázek číslo 26). 
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Obrázek 26: Tupý úhel smáčení [17] 

 

5.4.2. Vlastnosti pěny 

Stabilita a charakter pěny jsou jedním z nejdůležitějších parametrů, které ovlivňují 

flotační proces. Jedná se o disperzi plynu v pevné nebo kapalné látce. Jednotlivé bublinky 

plynu jsou od kapaliny oddělené tenkou vrstvou filmu o šířce 10
-6

 mm. Bublinky vzduchu 

zaujímají nejmenší možný objem vlivem sil, které působí na fázové rozhraní voda-vzduch. 

Ve zředěných soustavách a vlhkých pěnách mají tvar koule. Při suché flotační pěně je tvar 

koule zdeformovaný vzájemným tlakem bublin. Vlhké pěny obsahují maximálně 78 % 

disperzního podílu, zbytek je voda. Suché pěny obsahují více než 90 % disperzního podílu.   

Suchá pěna je tvořena plynem, který se zaplňuje polyedrickými buňkami. Tyto buňky jsou 

odděleny tenkým filmem disperzního prostředí. Na obrázku číslo 27 je pětiúhelníkový 

dvanáctistěn, což je idealizovaný tvar buněk. Lamely (kanálky) a uzly tvoří jedinou 

rozvětvenou soustavu. V této soustavě se uskutečňuje přenos disperzního prostředí, hlavně 

stékání, které je způsobeno gravitační silou. Ve skutečné suché pěně se středním počtem 

filmů, které obklopují buňku, blíží spíše čtrnácti. [18] 

 

 

Obrázek 27: Schéma suché pěny [18] 

 

 Struktura dvojfázové flotační pěny, která obsahuje suchou i vlhkou pěnu, je 

znázorněna na obrázku číslo 28. [18] 
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Obrázek 28: Struktura dvojfázové pěny [11] 

 

5.5. Flotační reagencie 

Flotační reagencie jsou jedním z nejdůležitějších činitelů celého flotačního procesu. 

Další důležité faktory ve flotačním procesu jsou optimální otevření zrna a také 

provzdušnění rmutu. Pro největší účinnost flotačního procesu je důležitá volba flotačního 

režimu. Flotační reagencie mění a ovlivňují povrchovou energii fázového rozhraní mezi 

plynným a kapalným rozhraním a mezi tuhou a kapalnou fází. Flotovatelnost jednotlivých 

složek lze měnit změnami jednotlivých podmínek na fázovém rozhraní. Ve flotačním 

procesu lze měnit velikost i počet vzduchovým bublin. 

Flotační reagencie lze rozdělit na organické a anorganické. Mohou se vyskytovat jak 

v kapalném, tak v pevném skupenství. Reagencie mohou tvořit pravé roztoky ve vodním 

prostředí. Některé se mohou velmi špatně rozpouštět a mohou vytvářet různé koloidní 

roztoky, emulze nebo jemné kapičky. V současné době existuje řádově tisíce látek, které 

by mohly plnit funkci flotačních reagencií, ale v úpravnické praxi se používá jen zlomek 

z nich. Důležitý parametr u flotačních reagencií je jejich vysoká selektivita, dobrá 

dostupnost a nízká cena. Další parametry jsou dobrá rozpustnost ve vodě, nízká toxicita, 

stálé vlastnosti při skladování a nízký zápach při manipulaci. [18] 

5.5.1. Klasifikace flotačních reagencií 

Podle úlohy, kterou mají flotační reagencie, je můžeme rozdělit to těchto skupin.  

 

1) Flotační reagencie, které ovlivňují fázové rozhraní tuhá látka/kapalina 



Ing. Kamil Ožana: Možnosti využití polymetalických rud s obsahem Ag v rudních revírech 

Krušných hor 

2015  45 

 

 

- Sběrače jsou organické látky, které se výběrově absorbují na povrch 

flotovaných minerálních zrn. Zvětšují hydrofobnost povrchu minerálních zrn, a 

tím umožňují pevné spojení povrchu flotovaného minerálu se vzduchovou 

bublinou. Toto je základní podmínka flotace.  

- Řídicí flotační reagencie jsou anorganické nebo organické látky, které brání, 

nebo naopak podporují absorpci sběrače na povrch minerálních zrn. Tímto 

zvětšují nebo zabraňují flotaci určitých skupin minerálních zrn. Tyto reagencie 

vytváří také optimální koncentrace vodíkových iontů ve flotačním prostředí. 

Řídicí reagencie zamezují shlukování velmi jemných a jemných minerálních 

zrn. Vytváření podmínky na selektivní vzájemné oddělování jednotlivých druhů 

minerálů. Podle účinků patří do této skupiny tyto reagencie: 

- Potlačující reagencie (depresory); jsou to především anorganické látky 

(elektrolyty) a některé organické koloidy. Tyto reagencie potlačují nebo úplně 

ruší flotovatelnost takových minerálů, které nemají přecházet do pěnového 

produktu. Tímto umožňují oddělování od dobře flotovatelných minerálů.  

- Oživující reagencie (aktivátory) jsou anorganické, které pomáhají absorpci 

sběrače na povrch minerálních zrn, která mají flotovat. Lze je také použít na 

oživení flotovatelnosti minerálních zrn, která byla v určité fázi flotace 

potlačena.  

- Modifikující reagencie jsou látky, které upravují kyselost nebo zásaditost 

kapalné fáze flotačního prostředí. Zapojují se do procesu interakce sběračů, 

depresorů a aktivátorů s povrchem minerálních zrn. Zapojují se také do 

disociací flotačních reagencií. Reagencie také mohou ovlivnit koagulaci velmi 

jemných minerálních zrn.    

  

2) Flotační reagencie, které ovlivňuje fázové rozhraní kapalina/plyn 

 

- Pěniče jsou organické heterogenní sloučeniny, které snižují povrchové napětí na 

rozhraní kapalné a plynné fáze. Pomáhají dispergaci vzduchových bublin na 

malé bublinky vzduchu. Zvětšují taky nosnost a stálost flotační pěny. [11] 

 

- Adsorpce flotačních reagencií na povrchovém rozhraní minerál – vodný roztok 
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mění jeho volnou povrchovou energii, a tím reguluje flotovatelnost povrchu 

minerálních zrn. Síly, které působí mezi povrchem zrna a flotační reagencií lze 

rozdělit na 3 druhy. Na polární, fyzikální a chemické. Při chemické adsorpci se 

molekula nebo iont flotační reagence naváže k povrchu minerálu velice pevněji, 

při srovnání s fyzikální adsorpcí. Fyzikální adsorpce se velice snadno desorbuje. 

V podstatě selektivnější je chemická adsorpce. Na rozdíl od fyzikální adsorpce 

je zapotřebí větší aktivační energie. To má za následek zvyšující se teplota. 

Naopak fyzikální adsorpce za těchto podmínek klesá. [11] 

 

Účinnost flotace je závislá na správně zvoleném flotačním režimu a správně 

zvolených flotačních reagenčních činidlech. Proto se někdy používá mikroflotační test na 

Hallimondově trubici. Pomocí tohoto testu lze vybrat nejúčinnější sběrač a další flotační 

reagencie. Dále lze zvolit pH flotované suspenze a lze také co nejlépe nastavit dávkování 

flotačních reagencií. Test probíhá tak, že do destilované vody je přes perforované dno 

přiváděn vzduch. Vniknou vzduchové bubliny, tyto bubliny na svůj povrch vážou 

hydrofobní zrna a vynášejí se k hladině trubice. Po prasknutí vzduchové bublinky spadne 

vyflotovaná částice do sběrací trubice. Po zjištění výnosu takto získaných zrn se 

vyhodnocuje flotovatelnost zkoumaného minerálu. Do Hallimondovy trubice se vkládá 

malé množství čistých minerálních zrn několika minerálů. Pro příklad lze uvést křemen a 

galenit. Lze také přivést pouze jeden druh minerálu. Protože se u této metody nepoužívá 

pěnič, lze tuto metodu označit pouze za orientační. [26]    

5.6. Flotační sběrače 

Flotační sběrače jsou organické látky, které zvětšují nebo vyvolávají hydrofobnost 

povrchu minerálních zrn. Hydrofobizační účinek sběračů se váže na přítomnost nepolární 

skupiny v molekule sběrače heteropolárního charakteru nebo na celou molekulu sběrače, 

který se skládá z nepolární látky. [27] 

Sběrače, které se používají ve flotaci, lze rozdělit na ionogenní a neionogenní. 

Ionogenní se dále dělí na anionaktivní a kationaktivní.  

5.6.1. Ionogenní sběrače 

Molekula ionogenního sběrače s nepolární (radikál) a polární částí. Pomocí polární 
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části se sběrač adsorbuje na povrch minerálního zrna. Tato skupina sběračů se dále dělí na 

anionaktviní a kationaktivní. 

Mezi anionaktivní sběrače patří sulfhidrilové sběrače a oxhydrilové sběrače. 

Sulfhidrilové sběrače se používají při flotaci sulfidických minerálů, sulfátů (olova a mědi), 

uhličitanů (karbonátů) a silikátů mědi po sulfidaci povrchu. K základním typům sběračů 

z této skupiny patří organické sloučeniny, které jsou založeny na bázi kyseliny 

dithiouhličité – xantogenany. Dále také organické sloučeniny kyseliny dithiofosforečné – 

dithiofosfáty. Dále to této skupiny patří organické sloučeniny sirovodíku – thiofenoly. [18] 

 

Sulfhydrilové sběrače lze tedy rozdělit na: xantogenany, dithiofosfáty (aerofloáty), 

dithiokarbamidany a thiofenonoly. [18] 

 

Xantogenany jsou nejvýznamnější sběrače z hlediska jejich využití. Xantogenany 

jsou soli kyseliny xantogenové. Mají stálé vlastnosti, jsou ve vodě dobře rozpustné, tvoří 

netoxické sloučeniny a mají dobrý sběrací účinek. Xantogenany se využívají při flotaci 

sulfidických minerálů, ryzích neželezných kovů. Lze je také využít při flotaci 

nesulfidických Pb a Cu minerálů po aktivaci jejich povrchu pomocí sulfinizace. Molekula 

xantogenanu je vyobrazena na obrázku č. 29. [18] 

 
 

 
 

Obrázek 29: Molekula xantogenanu [18] 

 

 

Xantogenany se průmyslově vyrábějí reakcí sirouhlíku, hydroxidu draselného (lze 

použít také hydroxid sodný) s příslušným alkoholem. Chemická rovnice je zobrazena na 

obrázku číslo 30.  

 

 

 

 
 

Obrázek 30: Chemická rovnice vzniku xantogenanu [18] 
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Výše popsaná chemická reakce probíhá velmi rychle a z roztoku příslušného 

alkoholu se vytvoří krystalická sraženina – xantogenan. Krystalický xantogenan má 

typický česnekový zápach a má žlutozelenou barvu (obrázek číslo 31). Xantogenan lze 

vyrobit také v kapalném skupenství. Pevné skupenství je však daleko více používáno. Toto 

skupenství má mnohem větší čistotu, obsahuje od 60 do 90 % předmětné látky. Nečistoty 

tvoří převážně sulfidy, sirouhlík, karbonáty a hydroxidy.  

 

 

 

 
 

Obrázek 31: Xantogenan draselný [18] 

 

 

 

Při flotacích se nejčastěji používají tyto xantogenany: 

 

- Amylxantogenan draselný (C5H11OCSSK) 

- Buthylxantogenan draselný (C4H9OCSSK) 

- Prophylxantogenan draselný (C3H7OCSSK) 

- Ethylxantogenan draselný (C2H5OCSSK) 

Ve flotační praxi se nejčastěji využívají draselné xantogenany oproti sodným. 

Draselné xantogenany mají větší stálost. Sodné xantogenany se rychleji rozkládají. Jelikož 

jsou xantogenany velice dobře rozpustné, umožnují velice přesné dávkování. Xantogenany 

dobře dispergují v celém objemu flotačního prostředí. [11] 

   Vysoký sběrací účinek xantogenanů k ryzím neželezným kovům a sulfidům 

těžkých neželezných kovů podmiňuje vznik těžkorozpustných sloučenin xantogenanu a 
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příslušného kovu. Xantogenany těžkých kovů, jako je Ag, Cu, Pb, Au a další jsou 

prakticky ve vodě nerozpustné. Naopak xantogenany Mg, Ca a Mn se velmi dobře 

rozpouštějí. Rozpustnost xantogenanů těžkých kovů lze diferencovat a mají klesající 

tendenci v následujícím pořadí, jak ukazuje obrázek číslo 32. [11] 

 

Obrázek 32: Rozpustnost xantogenanů [18] 

 

S pořadím rozpustnosti xantogenanů těžkých kovů lze odstupňovat flotovatelnost 

příslušných minerálů. Se zmenšováním rozpustnosti xantogenanů kovů se zlepšuje 

flotovatelnost minerálů. [11] 

Při adsorpci xantogenanů má velký význam jeho solidofilní skupina (obrázek číslo 

33). Atomy síry v této skupině podmiňují elektrický náboj celého xantogenanového 

aniontu. Iont dvojmocné síry má velký iontový poloměr. Je velmi snadno polarizovaný. 

Může vytvářet jak kovalentní, tak iontovou vazbu. Při interakci dvojmocného aniontu síry 

s kationtem povrchu sulfidického minerálu dochází k vzájemné polarizaci síry solidofilní 

skupiny a Me strukturní mřížky sulfidu mezi S
2-

 a Me
+
 ionty a vzniká kovová vazba. 

Vzniká velmi pevná vazba mezi xantogenanem, resp. jeho solidofilní skupinou s málo 

polarizovanými kationty. [11] [18] 
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Obrázek 33: Vazba solidofilní skupiny xantogenanu k povrchu zrna [28] 

Různá délka nepolárního uhlíkového řetězce způsobuje rozdílnou hydrofobnost 

povrchu minerálního zrna. Čím je uhlíkový řetězec delší, tím je větší hydrofobnost povrchu 

minerálního zrna. Klesá však selektivita flotačního procesu. Sběrače, které mají delší 

uhlíkový řetězec, se používají k flotaci špatně upravitelných monometalických rud. 

Xantogenany, které mají kratší uhlíkový řetězec, se využívají při selektivní flotaci 

polymetalických rud. Flotace sulfidů pomocí sulfhydrilových sběračů neproběhne bez 

přítomnosti kyslíkových bublinek ve flotačním rmutu. Pokud nebyl povrch minerálů 

v kontaktu s kyslíkem, minerály neadsorbují xantogenany. [18] [11] 

Do této skupiny ionogenních sběračů patří podle chemického složení aminy a jejich 

soli, organické amoniové sloučeniny a organické sloučeniny síry, arzenu a fosforu, 

v případě, že atom síry, arzenu nebo fosforu bude nahrazovat atom dusíku. Při průběhu 

disociace se molekula sběrače této kationaktivní skupiny rozdělí na záporný anion a 

kladnou část, která je složena z radikálu a polární skupiny. [18] [11] 

5.6.2. Neionogenní sběrače 

Molekuly neionogenních (nepolárních) sběračů neobsahují polární – solidofilní 

skupinu. Z tohoto důvodu nemůže vzniknout chemická interakce s povrchem minerálních 

zrn. Jde o kapalné uhlovodíky, jako jsou různé oleje, emulze a parafíny, u kterých se 

molekuly vážou na minerál prostřednictvím působení mezimolekulových disperzních sil 

mezi minerálem a nepolárními molekulami. Tato skupina sběračů se používá při flotaci 

minerálů, které jsou přirozeně hydrofobní, např. grafit, černé uhlí, mastek, síra apod. 

[18][11] 
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5.7. Flotační pěniče 

Flotační pěniče jsou heteropolární povrchově aktivní sběrače. Ve flotačním procesu 

mají pěniče důležitou úlohu. Pěniče snižují povrchové napětí mezi kapalnou fází a plynnou 

fází. Snižují povrchové napětí na rozhraní plynné fáze a kapalné. Ve flotačním prostředí 

zvyšují stupeň rozptýlení vzduchových bublinek. Umožňují vznik velmi stabilní 

mineralizované pěny. V této pěně se přichytávají minerální zrna a vytvoří se vrstva na 

hladině flotačního rmutu. Jako pěniče se ve flotačním procesu používají povrchově aktivní 

heteropolární látky. Tyto látky obsahují polární skupinu (aktivní vůči vodě) a nepolární 

(aktivní vůči vzduchu). Jedním z úkolů dobrého pěniče je také zabránit koagulaci. 

V případě, že není ve flotačním procesu přítomen pěnič, bubliny se při střetu slévají a 

vytvoří větší bubliny. To má za následek snížení plochy bublin a volné povrchové energie. 

Pomocí flotačního pěniče se na povrchu celé bubliny vytvoří hydratační vrstva. Takto 

vytvořená hydratační vrstva má za následek zpevnění celé bubliny. Pěnič zlepšuje spojení 

na rozhraní plynné fáze a tuhé fáze. [11] [45] 

 

 Koncentrace pěniče ve flotačním rmutu má velký význam pro vytvoření stabilní a 

nosné pěny. Optimální koncentrace jednotlivých druhů pěniče se liší. V případě vysoké 

koncentrace pěniče se snižuje elasticita a bublinky vzduchu snadno praskají. To znamená, 

že v případě vysokých koncentrací se roztok přesytí a nevytvoří stabilní pěnu vůbec. Při 

nízké koncentraci se naopak nenahydratuje na povrch vzduchové bubliny dostatečné 

množství vodních molekul. Teplota a také pH flotačního prostředí ovlivňují účinnost 

pěniče. [11] 

5.8.Aktivátory 

Aktivátory jsou většinou anorganické elektrolyty, které se dobře rozpouštějí ve 

vodním prostředí. Působením aktivátorů dochází ke změně chemického složení na povrchu 

minerálů, a tím vytvoří podmínky na interakci mezi minerálním zrnem a sběračem. Takto 

dochází ke snížení hydratace povrchu, a tím se zvýší množství molekul sběrače, které jsou 

naadsorbovány. Dochází ke zvýšení účinnosti flotačního procesu. Aktivace zrna může 

probíhat třemi způsoby: [11] 

- Chemicky se očistí povrch od vrstvy sloučenin, které zabraňují flotovatelnost 

minerálních zrn. Do této skupiny lze zařadit použití kyselin na odstraňování 
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povlaků z povrchů v důsledku jejich oxidace.  

- Na povrch zrna se chemicky naváže aktivátor, tím se umožní adsorpce sběrače, 

který se naváže na něho. Do této skupiny patří například aktivace silikátových 

minerálů pomocí solí kovu alkalických zemin nebo těžkých kovů.  

- Na povrchu zrn aktivátor způsobí heterogenní chemickou reakci. Jako příklad 

lze uvést sulfidizace povrchu nesulfidických minerálů, jako je Na2S nebo jiné 

sulfidy alkalických kovů, popřípadě kovů alkalických zemin. [11] 

 

Příklad oživení povrchu minerálních zrn pomocí aktivátoru je odstranění vrstvy 

sloučenin vznikající oxidací povrchu minerálního zrna. Příkladem tohoto mechanizmu 

aktivace flotace minerálů je oživující účinek kyselin. Kyselina sírová oživuje flotovatelnost 

povrchu pyritu z oxidovaných rud. Kyselina sírová odstraňuje povlaky hydroxidu železa 

z povrchu oxidovaného pyritu. Tento proces způsobuje oživení jeho flotovatelnosti. Povrch 

minerálních zrn je schopen adsorbovat molekuly xantogenanu.  Z povrchu minerálních zrn 

jako je korund, fluorit, wolframit, kasiterit nebo ilmenit je použitím kyseliny šťavelové 

odstraňují limonitické povlaky. Pomocí kyseliny fluorovodíkové se aktivují zrna živců, 

berylu a spodumenu. Hydroxid sodný se používá pro aktivaci silikátových minerálů. Lze 

použít také kyanid pro aktivaci sulfidů mědi. [18] [11] 

 

Další možností, jak aktivovat sulfidické minerály, např. sfalerit, je využít soli mědi 

nebo soli těžkých kovů. V praxi se často tohoto využívá při selektivním flotačním procesu 

s použitím sulfhydrilových sběračů. Při flotaci polymetalických rud se k aktivaci sfaleritu 

používá CuSO4 – síran měďnatý (skalice modrá). Aktivována na povrchu sfaleritu je 

iontová výměna Zn za Cu dle rovnice (1). [18] [11] 

 

ZnS (povrch minerálu) + CuSO4 → CuS (kovelin) + ZnSO4  (1) 

 
Výsledkem je vzniklá slabá vrstva kovelínu na povrchu sfaleritu. Iontová výměna 

proběhne z důvodu, že CuS je méně rozpustný (také xantogenany tohoto kovu) než FeS2 a 

ZnS. Povrch sulfidů lze také aktivovat měďnatými solemi místo Pb, Ag a Hg solemi. Tyto 

soli jsou méně rozpustné než Fe a Zn sulfidy. Spotřeba řídicích reagencií se při aktivaci 

silikátů pohybuje v rozmezí od 50 do 400 g/t. Rychlost aktivace je také ovlivněna 
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hodnotou pH prostředí.  Při aktivaci síranem měďnatým sulfidických rud je zapotřebí slabě 

kyselé až neutrální pH. Při aktivaci silikátů vzrůstá pH, a tím vzrůstá účinnost. [18] [11]   

5.9. Depresory 

 Flotační reagencie s potlačujícím účinkem jsou základním prostředkem k dosáhnutí 

maximální selektivity procesu. Používají se při flotaci minerálů, které mají podobné až 

blízké vlastnosti. Depresory mají různý chemický charakter. Může se jednat o kyanidy, 

zásady, sulfid sodný, síran zinečnatý nebo kyselinu sírovou a její soli. Dále se používají 

dichroman a chroman draselný, křemičitan sodný, manganistan draselný nebo 

fosforečnany. [18] [11]   

 
Účinky depresorů lze vyvolat těmito akcemi: 

 

- Rozpuštěním sloučenin sběrače, které vznikly chemisorpcí na povrchu 

minerálů. Depresorem v tomto případě mohou být kyanidy (obrázek č. 34b). 

- Vytěsněním sběrače z minerálního povrchu ionty represorů. Ty tvoří s ionty 

povrchu zrna velmi těžko rozpustné sloučeniny, které mají hydrofilní charakter. 

Příkladem této skupiny jsou například látky s funkční skupinou OH
-
 (obrázek 

č. 34c). 

- Další možností je zvýšení stupně hydrofilnosti bez vytěsnění sběrače z povrchu 

minerálních zrn. Takto fungují například fosforečnany nebo chromany. 

Depresor se adsorbuje na volná místa povrchu. Neadsorbuje se na místa, kde 

není sběrač. Celková plocha hydrofilního povrchu pak je větší než plocha 

hydrofobní (obrázek č. 34d). 

- Čtvrtá možnost adsorpce je pomocí hydrofilních koloidních 

vysokomolekulárních látek na minerální povrch. Molekuly, které mají větší 

rozměry, se neadsorbují na místa, kde je volno na povrchu zrna. Tím překryjí 

účinky o mnoho menších iontů nebo molekul sběračů. Na tomto principu 

fungují například škroby (obrázek číslo 34e). [11] [18] 
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a) Stav bez represoru, b) vzniklé sloučeniny sběrače na povrchu jsou rozpuštěny, 

c) vytěsnění sběrače represorem, d) adsorpce represoru na volných místech 

povrchu, e) pokrytí volného povrchu makromolekulami represoru. [18] 

 
Obrázek 34: Schéma působení represorů na minerálním povrchu [18] 

 

Nejčastěji používané řídicí reagencie jsou uvedeny v tabulce číslo 8. [11] 

 
Tabulka 8: Vybrané látky nejčastěji používané ve flotačním rozdružování jako řídicí reagence [11] 

Řídicí reagence Použití 

kyselina sírová (H2SO4) aktivátor sulfidických i nesulfidických 

minerálů, upravuje pH, levná 

kyselina fluorovodíková (HF) aktivátor berylu, depresor slíd, křemene, 

hematitu 

kyselina fosforečná (H3PO4) aktivátor uhličitanových minerálů 

hydroxid sodný (NaOH) úprava pH, depresor sulfidických minerálů, 

aktivátor zlata 

uhličitan sodný (NaCO3) úprava pH, úprava tvrdosti vody 

vápno (CaO) úprava pH, depresor Fe-sulfidů a zlata 

sulfid sodný (Na2S) sulfidizace povrchu oxidovaných minerálů, 

aktivátor, depresor, zvyšuje pH 

siřičitan sodný (Na2SO3) depresor Fe, Zn-sulfidů v zásaditém 

prostředí 

dichroman draselný (K2CrO7) depresor galenitu, barytu, kalcitu, aktivátor 

fluoritu 

manganistan draselný (KMnO4) depresor arzenopyritu, pyritu, sfaleritu, 

barytu 

síran měďnatý (CuSO4) aktivátor sfaleritu a dalších sulfidů, zlata 

síran zinečnatý (ZnSO4) depresor sulfidických Zn minerálů 

síran železnatý (FeSO4) depresor pyritu, chalkopyritu a sfaleritu, 

barytu a wolframitu 
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kyanid sodný (NaCN) depresor sfaleritu, pyritu a dalších minerálů, 

vysoce toxický (použití pouze v zásaditém 

prostředí, jinak se tvoří HCN)  

škrob neionogenní organický polymer, depresor 

molybdenitu, Ag, Pb-sulfidů, mastku, 

grafitu, slíd, fluoritu, barytu, Fe-oxidů, 

křemene, silikátů a dalších minerálů 

5.10. Flotace polymetalických rud 

Mezi základní sulfidické minerály polymetalických rud patří galenit, chalkopyrit a 

další Cu minerály, jako je sfalerit, pyrit a sulfidy další kovů. V těchto rudách je velmi často 

přítomné stříbro vázané nebo jemně vtroušené s chalkopyritem, pyritem nebo galenitem. 

Vzácně také se sfaleritem. Jednotlivé rudy jsou navzájem velmi často a jemně prorostlé 

nebo vtroušené. Na uvolnění sulfidů od průvodních hornin je zapotřebí provést hrubé mletí 

rudy na zrnitost od 45 % do 55 % pod velikost 0,074 mm. Po jemném mletí na zrnitost 

90 % až 100 % pod 0,074 milimetrů je možné vzájemné oddělení jednotlivých sulfidů. Pro 

flotaci polymetalických rud se používá nejčastěji kolektivní nebo kolektivně-selektivní 

flotace. Tyto flotace mají technicko-ekonomické přednosti před postupnou selektivní 

flotací. [11] 

Cílem flotace polymetalických rud je zisk co nejkvalitnějšího koncentrátu olova a 

zinku s co největším stupněm výtěžnosti příslušného kovu do příslušného koncentrátu. 

Zinek je škodlivou příměsí v galenitovém koncentrátu. V zinkovém koncentrátu je 

nežádoucí železo. Kvalitativní požadavky na Pb, Zn a Cu v koncentrátu je stanoven 

obsahem škodlivin. Určuje také obsah hlavního kovu příslušného koncentrátu, tak jak je 

ukázáno v tabulce číslo 9. [11] 

Tabulka 9: Obsah kovů v koncentrátech polymetalických rud [11] 

Druh koncentrátu Koncentrát výborné kvality Koncentrát přípustné kvality 

olověný Ne méně než 70 % Pb Ne míň než 30 % Pb 

Ne víc než 2,5 % Zn Ne víc než 12 % Zn 

Ne více jako 1,5 % Cu Ne víc než 4 % Cu 

zinkový Ne pod 53 % Zn Ne míň než 40 % Zn 

Ne víc než 7 % Fe Ne víc než 16 % Fe 

měděný Ne pod 20 % Cu Ne míň než 11 % Cu 

Ne víc než 7 % Pb Ne víc než 19 % Pb 

Ne víc než 6 % Zn Ne víc než 19 % Zn 
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K základním sběračům pro flotaci polymetalických rud patří xantogenany, 

dixantogenany a tiokarbonáty. V mnoha případech se při flotaci polymetalických rud 

používá směs xantogenanů s různou délkou radikálů a také kombinace dvou a více pěničů. 

[11]   

Kolektivní flotace všech sulfidů se provádí v zásaditém prostředí okolo 8 až 9 pH. 

Toto zásadité prostředí se vytváří nejčastěji sodou. Společně se sodou se aplikuje silný 

pěnič. Aby se zabránilo ztrátě kovu do odpadu, tak se dávkuje okolo 70 % sběrače už do 

mlýna při mletí suroviny, pokud ruda obsahuje lehko flotovatelné vrstevnaté alumosilikáty, 

jako jsou např. sericin-chloritové břidlice. Tyto břidlice flotují spolu se sulfidy do 

kolektivního koncentrátu. Kvalitu kolektivního koncentrátu lze zvýšit přečísnou operací 

v prostředí pH okolo 4 až 5. Průvodní silikáty lze potlačit karboxymetylcelulózou nebo 

vodním sklem. Lze také použít metodu obrácené flotace. Pro tento typ flotace je potřeba 

vytvořit podmínky na potlačení flotace sulfidů. Toho dosáhneme v silně zásaditém 

prostředí a za nadbytků S
2-

 iontů. Tímto procesem vzniká silná desorpce sběrače. Podle 

metody A. S. Koneva se provádí desorpce pomocí sulfidu sodného. Takto vytvořeným 

prostředím se zabrání flotaci a silikáty, které znečišťují koncentrát, se koncentrují 

v pěnovém produktu a sulfidy v nepěnovém produktu flotace. [11] 

Před selektivním rozdělením kolektivního koncentrátu je potřebná přípravná 

operace. Tato operace se skládá nejdříve z desorpce sběrače a potom z domletí na 

požadovanou velikost. Desorpci sběrače z povrchu sulfidických zrn je možno dosáhnout 3 

způsoby. 

- Intenzivním mícháním koncentrátu bez provzdušňování v koncentrovaném 

roztoku sulfidu sodného (spotřeba 3 až 6 kg/t) a následně promýváním 

(Konevova metoda). Tato metoda se používá, když kolektivní koncentrát 

obsahuje velké množství sběrače. 

- Intenzivním promícháním koncentrátu společně se sulfidem sodným (spotřeba 

2 kg/t) a aktivním uhlím (spotřeba do 1 kg/t) bez dalšího promývání. 
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- Promícháváním koncentrátu jen s aktivním uhlím (spotřeba do 2 kg/t) bez 

následného promývání. Tato metoda se používá, když kolektivní koncentrát 

obsahuje málo sběrače. 

Existují také další používané způsoby desorpce sběrače. Jedna z nich je zahuštění a 

odvodnění koncentrátu filtrací. Následně se desorbuje sběrač v zásaditém prostředí 

napařováním kolektivního koncentrátu. Další způsob je pražení – vypalování kolektivního 

koncentrátu.    

Při domletí kolektivního koncentrátu je výhodnější nepoužívat mlecí kovové koule, 

ale mlít pomocí vlastní rudy. Tímto způsobem se velice sníží spotřeba sulfidu sodného až 

o dvojnásobek při desorpci a dosáhne se stabilizovaných podmínek na následnou 

postupnou selektivní flotaci.  

Flotační dělení sulfidu mědi a olova od sulfidů železa a zinku a od průvodních 

hornin v cyklu flotace Pb-Cu lze uskutečnit poměrně snadným způsobem. Většinou se 

provádí v mírně zásaditém prostředí, kde pH je v rozmezí 7 až 9. Toto prostředí se vytvoří 

pomocí dávkování sody. Jako depresor lze dávkovat kyanid v množství 15 až 100 g/t 

společně se sulfátem zinečnatým, který se dávkuje v 5 až 10násobku množství kyanidu. 

Vzhledem k nebezpečným vlastnostem kyanidu, ho lze nahradit siřičitany, tiosírany a 

ditiosiřičitany. Náhrada kyanidu má také intenzifikační účinek tím, že zvětšuje výtěžnost 

mědi a snižuje ztráty mědi do zinkového koncentrátu. Tímto lze úplně odstranit proces 

odměďování zinkového koncentrátu. [11] 

Olovo-měděné koncentráty lze rozdělit vhodně zvoleným reagenčním režimem na 2 

typy flotace.  

První typ je založen na flotaci sulfidu mědi a potlačení flotace galenitu. Při takové flotaci 

se používají tyto reagencie. 

- Oxidační reagencie, jako je dvojchroman draselný, manganistan draselný nebo 

peroxid vodíku se používají ve slabě kyselém nebo slabě zásaditém prostředí 

s pH mezi 6 až 8. Spotřeba 0,5 až 2,5 kg/t koncentrátu. 

- Dvojchroman draselný nebo škrob s kyselinou sírovou. 
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- Síran sodný nebo tiosíran sodný spolu bílou skalicí nebo zelenou skalicí 

v prostředí pH 5,5 až 6,2. V případě výskytu sekundárních minerálů mědi se na 

potlačení galenitu používá siřičitan sodný společně s dvojchromanem 

draselným.  

Druhý typ je založen na flotaci galenitu a potlačení flotace sulfidů mědi. Při tomto 

typu flotace se používají tyto flotační reagencie:   

- Kyanid v zásaditém prostředí, pH je okolo 10, lze v určitých případech 

dávkovat se sulfidem sodným v množství 0,3 až 0,5 kg/t koncentrátu. 

- Směs kyanidu a bílé skalice v takovém poměru, aby vznikla komplexní sůl 

Na2Zn(CN)4. Je to tzv. Eropkinova metoda.  

- Hexakyanoželezitan draselný při velké spotřebě 3 až 7 kg/t koncentrátu. 

Při výběru způsobu rozdělení Pb-Cu koncentrátu je vodítkem mineralogické složení 

kolektivního koncentrátu. V případě, že hlavním nositelem mědi je chalkopyrit, potom 

všechny způsoby na rozdělení Pb-Cu je možno využít při potlačení galenitu. V případě, že 

je přítomen chalkozín, bornit nebo jiné sekundární Cu minerály, se naruší selektivita 

celého procesu.  

Sfalerit, který je přítomný v kolektivním koncentrátu, přechází v kyanidovém 

reagenčním režimu do měděného koncentrátu. Při použití siřičitanového režimu se 

koncentruje do galenitového koncentrátu.  

Reagenční režim pyritové, zinko-pyritové nebo zinkové flotace se v podstatě 

neodlišuje od režimu flotace rudy, která obsahuje zinek, měď a pyrit.  

Zvýšení kvality Zn koncentrátu po desorpci sběrače lze získat následujícími 

způsoby. 

- Snížením obsahu Pb, a to vyflotováním galenitu v zásaditém prostředí, při 

potlačení flotace sfaleritu kyanidem a sulfátem zinečnatým. 

- Snížením obsahu Cu, Pb a Fe při flotaci v alkalickém prostředí, které se vytvoří 

pomocí sody. Potlačení flotace sfaleritu pomocí bílé skalice nebo zelené skalice 

a v nepěnovém produktu se získá kvalitní Zn koncentrát. [11]  
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6. Experimentální část 

6.1. Metodika experimentální práce 

Vzorky byly postupně odebrány ze zájmové oblasti Krušných hor (obrázek číslo 35). 

Zájmová oblast se nachází v úbočí hory Bouřňák při severní hranici mezi obcemi Mikulov 

a Hrob. Pracovně byl vzorek odebraný ze štoly nazván „Horní štola“. V první fázi byl 

vzorek pro flotační úpravu podrcen na čelisťovém drtiči (obrázek číslo 37).  

 

Celkově bylo odebráno 500 kg haldového materiálu, který měl různou kvalitu. Za 

účelem dalšího zkoumání byly ve spolupráci s členy České speleologické společnosti 

Agricola odebrány také vzorky z částečně zpřístupněné žíly Löhnschaffer. Z této žíly bylo 

odebráno cca 100 kg vzorků (obrázek číslo 36).   

 

 
 

Obrázek 35: Odběr vzorků [foto: Kamil Ožana] 
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Obrázek 36: Vzorek z žíly Löhnschaffer [foto: Kamil Ožana] 

 

 

Vzorky byly nejdříve drceny na velikost 10–30 mm (obrázek číslo 38) na 

čelisťovém drtiči (obrázek číslo 37). Následně byl materiál pomlet taktéž v  laboratořích 

Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti v laboratorním kulovém mlýně 

s porcelánovými koulemi (obrázek č. 39). Vzorky byly pomlety pod velikost 0,075 mm za 

mlecí čas 4 h (obrázek číslo 40). Takto upravené vzorky byly dále použity na flotační 

experimenty.    

 

 

Obrázek 37: Čelisťový drtič [foto: Kamil Ožana] 
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Obrázek 38: Vzorky podrceny na velikost 10–30 mm [foto: Kamil Ožana] 

 

 

Obrázek 39: Kulový mlýn [foto: Kamil Ožana] 

 

 

Obrázek 40: Vzorky o velikosti pod 0,075 mm [foto: Kamil Ožana] 

 

 

Všechny flotační experimenty byly prováděny v laboratorním mechanickém 

rotátoru typu Denver – D12, který má objem flotační cely 1 dm
3
 (obrázek číslo 41). 

Zahuštění flotačního rmutu bylo zvoleno pro všechny laboratorní experimenty jednotně, 

a to 200 g.dm
3
. Po namíchání vzorku byl vzorek agitován po dobu 5 minut. Potřebné pH 
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okolo 8.2 až 9 bylo dosaženo pomocí uhličitanu sodného (Na2CO3). Potřebné pH bylo 

měřeno digitálním pH metrem. Do flotačního rmutu byla postupně dávkována flotační 

činidla. Flotační čas byl 5 minut při 12 000 ot/min. Jako flotační pěnič byl zvolen 

OREPREP F- 549. Tento flotační pěnič je založen na bázi polyglykolů. Flotační sběrače 

byly použité klasické na bázi xantogenanů. Z této skupiny sběračů byl použit amyl 

xantogenan draselný, butyl xantogenan draselný a etyl xantogenan draselný. Byl také 

použit modernější sběrač na bázi thiokarbamátů TC 1000. Flotačním rozdružováním byly 

získané dva produkty, a to koncentrát a odpad. Získané produkty byly zfiltrovány, 

vysušeny a následně zváženy. Z výsledných hmotností byly stanoveny hmotnostní výnosy 

jednotlivých produktů. Oba produkty flotačního rozdružování, koncentrát i odpad, byly 

předány do analytické laboratoře pro stanovení Zn a Pb [%]. Jednalo se o analytickou 

laboratoř Oddělení úpravy nerostných surovin na Institutu hornického inženýrství a 

bezpečnosti a akreditované laboratoře společnosti Aquatest a. s. Olovo a zinek byly 

stanovovány metodou AAS, tzn. atomovou absorpční spektrometrií. Analýza stříbra byla 

provedena v centrální laboratoři Centra nanotechnologií rovněž na VŠB – TU Ostrava a v 

akreditovaných laboratořích společnosti Aquatest a. s. Obsah Ag [g/t] byl stanovován 

metodou ICP, tzn. hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Výsledky 

byly zpracovány do tabulek a byly vypočítány výtěžnosti jednotlivých kovů do produktů 

rozdružování. Byly také stanoveny kvalitativní účinnosti. Výsledky flotační separace byly 

hodnoceny dle parametrů „účinnosti flotace η“. Tato účinnost je vyjádřená jako rozdíl 

výtěžností kovů mc a jaloviny wc do koncentrátu. 

 

 
 

Obrázek 41: Flotátor typu Denver – D12 [foto: Kamil Ožana] 
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6.2. Charakteristika vzorků 

Mineralogická analýza směsného vzorku odpadních materiálů byla prováděna metodou 

RTG difrakce. Analýza byla provedena na Institutu geologického inženýrství na Hornicko-

geologické fakultě. Výsledky mineralogické analýzy uvádí tabulka číslo 10. 

Tabulka 10: Výsledky mineralogické analýzy směsného vzorku 

Minerál Zastoupení [%] 

Křemen 81.75 ± 2.55 

Chlorit 10.46 ± 2.67 

Muskovit 4.34 ± 2.01 

Arzenopyrit 1.95 ± 0.66 

Sfalerit 0.98 ± 0.17 

Galenit 0.52 ± 0.08 

 

Ve směsném vzorku byl identifikován křemen, chlorit a muskovit. Rudní minerály jsou 

zastoupeny arsenopyritem (FeAsS) – 1,95 %, dále sfaleritem (ZnS) – 0,98 % a galenitem 

(PbS) – 0,52 %. Složení dle mineralogické analýzy odpovídá charakteru odpadního 

materiálu.   

Pro ověření, zda je ve vzorku přítomno stříbro, byl vybrán kus s výrazným zrudněním. 

Tento vzorek byl analyzován metodou XDFS v Centru nanotechnologií na VŠB – TU 

Ostrava. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tabulce číslo 11. Analýza ukázala docela 

vysoký obsah Ag, a to 225 g/t ± 3.  

Tabulka 11: Výsledky chemické analýzy kusového vzorku 

Analyt Jednotka Výsledek (g/t) 

Ag mg/kg 225 ± 3 

Fe % 4,62 ± 0.01 

Pb mg/kg 10330 ± 20 

S % 1,40 ± 0.01 

Zn mg/kg 8205 ± 10 

  

Ze vzorku žíly Löhnschaffer byly odebrány 3 masivní kusy. Ze vzorků byly vyhotoveny 3 

nábrusy. Tyto nábrusy byly podrobeny analýze elektronovou mikrosondou FEI Quanta 650 

FEG. Analýza byla provedena na Institutu čistých technologií těžby a užití energetických 

surovin HGF. Ukázky výsledků analýzy jsou zobrazeny na obrázku číslo 42. Snímek 
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z mikrosondy je zobrazen na obrázku číslo 43. 

 

 

Obrázek 42: Výsledky chemické analýzy na elektronové mikrosondě 

 

 

 

Obrázek 43: Snímek z mikrosondy 

 

Sumární výsledky potvrdily, že rudní minerály jsou zastoupeny galenitem, sfaleritem, 

chalkopyritem a také arzenopyritem. Z velmi malé části byl detekován také kesterit, 

Cu2(Zn,Fe)SnS4. 

Výsledky zrnitostní analýzy společně s obsahy olova a zinku v jednotlivých 

zrnitostních třídách jsou uvedeny v tabulce číslo 12. Vzorek se zrnitostí 50 % pod 

0,075 mm byl použit pro první část experimentů. Druhá část experimentů byla prováděna 

se vzorkem o zrnitosti 100 % pod 0,075 mm.  
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Tabulka 12: Granulometrická analýza a distribuce kovů 

Zrnitost [mm] Hm. výnos [%] Obsahy kovů [%] 

Zn Pb 

< 0.063 43.00 0.3836 0.6869 

0.063–0.075 5.51 0.4204 0.4414 

0.075–0.100 5.70 0.3141 0.3718 

0.100–0.300 35.41 0.1811 0.2082 

0.300–0.500 6.46 0.0954 0.1617 

> 0.500 3.92 0.0817 0.1539 

Celkem 100 0.27951 0.43108 

 

6.3. Stopové prvky 

      Krušné hory jsou označovány jako významný evropský zdroj některých stopových 

prvků. Mezi tyto kovy patří například germanium, skandium a indium. Byly hledány také 

tyto prvky. Zkoumané vzorky obsahují jen malé množství užitkových nerostů, z toho 

důvodu nebylo možné uvedené prvky v původním materiálu detekovat. Směsný vzorek byl 

tedy gravitačně rozdružen na odstředivém separátoru KNELSON. Na gravitačním 

separátoru byl vytvořen koncentrát. Tento koncentrát byl dán na analýzu XRF metodou 

spektrometrie. Analýza byla provedena na Institutu čistých technologií těžby a užití 

energetických surovin HGF. Velmi zajímavý byl nález prvku skandium, který byl 

analyzován v koncentraci 7,6 mg/kg. Tento výsledek naznačuje východisko pro další 

výzkumné práce zaměřené na jeho možné zpracování a využití. Výsledky této analýzy jsou 

uvedeny v tabulce číslo 13.   

 

Tabulka 13: Stopové prvky 

Analyt Koncentrace 

[mg/kg] 

Sc 7,6 

Ge - (pod mezí detekce)  

In - (pod mezí detekce)  

Pb 2748 

Zn 1641 

Ag - (pod mezí detekce)  
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6.4.Volba flotačního sběrače 

 V rámci experimentálních prací byly zvoleny čtyři typy flotačních sběračů. Jako 

první byl vyzkoušen amylxantogenát draselný – KAX. Jako druhý byl zvolen 

butylxantogenát draselný – KBX. Dále byl zvolen etylxantogenát draselný – KEX. Jako 

čtvrtý byl zvolen čínský sběrač na bázi thiokarbamátů označovaný výrobcem TC-1000. 

Dávka flotačního sběrače byla zvolena 100 g/t. Úprava pH na hodnotu 8,6–8,8 byla 

provedena na všech vzorcích pomocí uhličitanu sodného Na2 CO3. Jako pěnič byl použit 

výrobek firmy CYTEC – OREPREP F549. Pěnič je na bázi polyglykolů. Všechny dílčí 

flotace byly prováděny při zahuštění  200g/dm
3
. Doba agitace byla 5 minut a flotační čas 

byl stanoven rovněž na 5 minut. Všechny chemické reagencie byly dávkovány ve formě 

1% roztoků. Všechny flotace byly opakovány 3×. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 

číslo 14. 

Všechny flotace, na kterých byly zkoumány vhodné flotační reagencie a jejich 

dávky, byly rozdružovány dle schématu na obrázku číslo 44.  
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Obrázek 44: Schéma úpravy na optimalizaci flotačního procesu 
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Tabulka 14: Volba sběrače 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K4 7,13 3,2974 2,8570 417,00 61,72 78,42 61,79 6,92 54,80 6,94 71,48 6,71 54,84 

KAX B4 92,87 0,157 0,0604 19,80 38,28 21,58 38,21             

přívod 100,00 0,3809 0,2598 48,12 100,00 100,00 100,00             

K5 7,00 3,314 2,9870 413,00 57,95 77,25 59,00 6,80 51,15 6,81 70,44 6,70 52,19 

KAX B6 93,00 0,181 0,0662 21,60 42,05 22,75 41,00             

přívod 100,00 0,4003 0,2707 49,00 100,00 100,00 100,00             

K6 7,18 3,28 2,8901 408,90 58,63 78,87 59,53 6,97 51,66 6,99 71,88 6,91 52,54 

KAX B6 92,82 0,179 0,0599 21,50 41,37 21,13 40,47             

přívod 100,00 0,4017 0,2631 49,32 100,00 100,00 100,00             

K7 4,74 3,592 3,4170 401,10 41,21 60,16 48,37 4,59 36,62 4,59 55,57 3,81 43,78 

KBX B7 95,26 0,255 0,1126 21,30 58,79 39,84 51,63             

přívod 100,00 0,4132 0,2692 39,30 100,00 100,00 100,00             

K8 4,80 3,65 3,100 398,90 39,57 58,91 47,87 4,65 34,93 4,66 54,25 3,90 43,21 

KBX B8 95,20 0,281 0,1090 21,90 60,43 41,09 52,13             

přívod 100,00 0,4427 0,2526 40,00 100,00 100,00 100,00             

K9 4,95 3,507 3,2510 397,50 40,65 59,02 50,70 4,80 35,85 4,80 54,21 3,95 45,89 

KBX B9 85,05 0,298 0,1314 22,50 59,35 40,98 49,30             

přívod 90,00 0,4270 0,2727 38,81 100,00 100,00 100,00             
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produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K10 6,05 2,971 3,2110 405,80 49,02 72,79 55,92 5,89 43,12 5,87 66,92 5,26 50,05 

KEX B10 93,95 0,199 0,0773 20,60 50,98 27,21 44,08             

přívod 100,00 0,3667 0,2669 43,90 100,00 100,00 100,00             

K11 6,18 3,049 3,3840 401,30 48,77 70,63 57,30 6,01 42,75 5,99 64,64 5,32 51,31 

KEX B11 93,82 0,211 0,0927 19,70 51,23 29,37 42,70             

přívod 100,00 0,3864 0,2961 43,28 100,00 100,00 100,00             

K12 5,99 3,12 3,2331 402,70 46,91 71,68 54,52 5,83 41,08 5,81 65,87 5,24 48,71 

KEX B12 94,01 0,225 0,0814 21,40 53,09 28,32 45,48             

přívod 100,00 0,3984 0,2702 44,24 100,00 100,00 100,00             

K13 5,44 3,993 3,2810 391,40 48,09 66,87 52,10 5,25 42,84 5,28 61,60 4,49 46,83 

TC B13 94,56 0,248 0,0935 20,70 51,91 33,13 47,90             

přívod 100,00 0,4517 0,2669 40,87 100,00 100,00 100,00             

K14 5,17 3,852 3,1520 395,10 45,46 66,85 51,36 4,99 40,46 5,02 61,83 4,19 46,34 

TC B14 94,83 0,252 0,0852 20,40 54,54 33,15 48,64             

přívod 100,00 0,4381 0,2438 39,77 100,00 100,00 100,00             

K15 5,93 4,098 3,2540 390,90 46,10 69,59 52,05 5,72 40,39 5,75 63,84 5,22 46,30 

TC B15 94,07 0,302 0,0896 22,70 53,90 30,41 47,95             

přívod 100,00 0,5271 0,2773 44,53 100,00 100,00 100,00             
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6.4.1.Dílčí závěr 

Z výsledků uvedených v tabulce číslo 14 vyplývá, že účinnosti rozdružování jsou 

velmi rozdílné. Hodnoty účinnosti flotace se pohybují u Pb od 53,99 % až 34,93 %. Pro Zn 

jsou hodnoty 71,88 až 54,47 %. U Ag se hodnota účinnosti floatce pohybovala od 54,84 % 

do 43,21 %. Z porovnání dosažených výsledků vyplývá, že nejlepší hodnoty rozdružování 

byly při použití amylxantogenátu draselného. Průměrná účinnost rozdružování byla pro Pb 

52,28 %, pro Zn byla 73,34 %. Průměrná účinnost flotace Ag dosáhla 53,19 %. Nejhorší 

výsledky byly při použití butylxantogenátu draselného. Hodnoty účinnosti flotace Pb se 

pohybovaly od 34,93 % do 36,62 %. Pro Zn se účinnost flotace pohybovala od 54,47 % do 

56,32 %. Hodnoty účinnosti flotace Ag se pohybovaly od 43,21 % do 45,89 %.  Průměrná 

účinnost flotace s použitím KBX u Pb byla 35,73 % a u Zn byla 55,45 %. U Ag byla 

průměrná účinnost 44,29 %. Další flotační pokusy byly prováděny s flotačním sběračem 

amylxantogenátem draselným. 

6.5. Vliv flotační dávky sběrače 

Další dílčí experiment byl na stanovení vhodné dávky amylxantogenátu draselného 

s cílem dosáhnout co nejlepší účinnosti rozdružování. Zkušební dávky byly zvoleny 

100 g/t, 150 g/t a 200 g/t. Flotační režim zůstal zachován jako při předešlých pokusech. 

Výsledky vlivu flotační dávky jsou uvedeny v tabulce číslo 15. Každá flotace byla 

provedena dvakrát.   
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Tabulka 15: Vliv dávky na účinnost flotace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K32 7,85 3,368 2,6320 402,10 59,17 73,80 59,11 7,62 51,55 7,66 66,13 8,22 51,44 

100 g/t B32 92,15 0,198 0,0796 23,70 40,83 26,20 40,89             

přívod 100,00 0,4468 0,2800 53,40 100,00 100,00 100,00             

K33 6,99 3,258 2,9650 398,70 59,74 73,68 56,79 6,79 52,95 6,80 66,88 6,70 49,99 

100 g/t B33 93,01 0,165 0,0796 22,80 40,26 26,32 43,21             

přívod 100,00 0,3812 0,2813 49,08 100,00 100,00 100,00             

K34 7,01 3,361 2,9420 410,20 62,50 79,02 61,08 6,80 55,70 6,82 72,19 6,46 54,26 

150 g/t B34 92,99 0,152 0,0589 19,70 37,50 20,98 38,92             

přívod 100,00 0,3770 0,2610 47,07 100,00 100,00 100,00             

K35 7,68 3,287 2,9795 413,80 62,65 79,99 61,23 7,46 55,19 7,47 72,52 7,79 53,75 

150 g/t B35 92,32 0,163 0,0620 21,80 37,35 20,01 38,77             

přívod 100,00 0,4029 0,2861 51,91 100,00 100,00 100,00             

K36 9,76 3,351 2,6438 395,30 66,33 78,33 61,38 9,48 56,85 9,53 68,80 12,82 51,85 

200 g/t B36 90,24 0,184 0,0791 26,90 33,67 21,67 38,62             

přívod 100,00 0,4931 0,3294 62,86 100,00 100,00 100,00             

K37 9,89 3,289 2,7450 389,70 65,87 80,17 59,68 9,61 56,26 9,65 70,52 13,63 50,03 

200 g/t B37 90,11 0,187 0,0745 28,90 34,13 19,83 40,32             

přívod 100,00 0,4938 0,3386 64,58 100,00 100,00 100,00             
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6.5.1. Dílčí závěr 

Výsledky ukazují, že účinnosti flotace Pb se pohybovaly od 51,55 % do 56,85 %. 

U Zn se hodnoty pohybovaly od 66,13 % do 72,52 %. Účinnost flotace Ag se pohybovala 

od 49,99 % do 54,26 %. Experimenty ukázaly, že největší účinnosti rozdružování bylo 

dosaženo při dávce 150 g/t, a to účinnost pro Pb 55,70 % a 55,19 %. Pro zinek bylo 

dosaženo účinnosti vyšší, a to 72,19 a 72,52 %. U Ag bylo dosaženo hodnoty 54,26 % a 

53,75 %. Při zvýšení dávky sběrače na 200 g/t se projevilo nepatrné zvýšení účinnosti 

rozdružování Pb na 56,85 % a 56,32 %. Naopak u zinku účinnost rozdružování poklesla na 

69,05 % a 70,52 %. Pokles také nastal u Ag, kdy hodnota účinnosti flotace poklesla na 

51,85 % a 50,03 %. Jak ukázaly výsledky, zvýšení účinnosti flotace se neprojevilo a jako 

nejoptimálnější dávka se ukázala dávka 150 g/t. Jednotlivé rozdíly mezi účinnostmi flotace 

nebyly větší než 2 %. Pro další experimenty byla tedy zvolená dávka 150 g/t.     

 

6.6. Vliv přidání aktivátorů 

Část experimentálních flotací byla věnována přidáním aktivátorů do flotačního 

procesu. Jako aktivátor sulfidických minerálů se nejčastěji používá modrá skalice (CuSO4 

5H2O), a to pro oživení ZnS. Pro oživení flotace všech sulfidů se používá sulfid sodný 

(Na2S). V tabulce číslo 17 jsou uvedeny výsledky flotace s použitím modré skalice. Modrá 

skalice byla postupně přidána v dávce 100 g/t, 300 g/t a také 500 g/t. Každá flotace byla 

provedena 2×. Flotační režim zůstal zachován jako v předchozích pokusech. Sběrač byl na 

základě předchozích pokusů zvolen KAX (amylgantoxenát draselný), a to v dávce 150 g/t.  

6.6.1. Dílčí závěr k přidání modré skalice  

Hodnoty účinnosti flotace s přidáním modré skalice se u Pb pohybovaly od 40,05 % 

do 53,33 %. U zinku se hodnoty účinnosti flotace pohybovaly od 62,23 % až po 70,51 %. 

Hodnoty účinnosti flotace u Ag se pohybovaly od 42,02 % do 49,35 %. 

Výsledky přidání flotačního aktivátoru modré skalice ukazují, že přidáním modré 

skalice se účinnost flotace oproti očekávání nezvýšila. U Pb zůstala průměrná účinnost 

flotace takřka nezměněna. Bez aktivátoru byla u Pb 71,26 %. Při přidání modré skalice 

byla průměrná hodnota účinnosti flotace 52,92 %. Průměrná účinnost flotace Zn poklesla 
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ze 71,26 % na 68,95 %. K poklesu došlo také u Ag, kdy průměrná hodnota účinnosti 

flotace poklesla z 53,19 % na 48,93 %. Očekávané zvýšení účinnosti flotace nepřineslo ani 

navýšení dávky aktivátoru. Přidání modré skalice se ukázalo jako neúčinné. Další pokusy 

probíhaly bez přidání modré skalice.    

6.6.2.Vliv dávky sulfidu sodného (Na2S) 

Další série pokusů flotací byla s přidáním aktivátorů sulfidu sodného (Na2S).  

Sulfid sodný byl přidáván v dávce 10 g/t, 30 g/t a 50 g/t. Flotační režim zůstal zachován 

jako v předešlých pokusech. Flotační sběrač byl použit KAX. Každý pokus byl opakován   

2×. Výsledky jsou uvedeny v tabulce číslo 16. 

6.6.3. Dílčí závěr k vlivu dávky sulfidu sodného 

Hodnoty účinnosti flotace s přidáním sulfidu sodného se u Pb pohybovaly od 

49,54 % až po 54,16 %. U Zn se hodnoty účinnosti flotace pohybovaly od 66,30 % až po 

70,23 %. Hodnoty účinnosti flotace Ag se pohybovaly od 40,50 % až po 44,88 %.  

 

Flotační pokusy s přidáním aktivátoru Na2S nepřineslo zvýšení účinnosti flotace. 

Nejvyšší průměrná účinnost flotace Pb byla při použití 50 g/t sulfidu sodného, a to 

52,84 %, naopak nejmenší průměrná účinnost flotace Pb byla při koncentraci 30 g/t, a to 

49,98 %. Při porovnání průměrné účinnosti flotace Zn byly nejlepší výsledky při použití 

koncentrace sulfidu sodného 30 g/t, a to 69,69 %. Nejmenší byla u koncentrace 50 g/t, a to 

66,69 %. Při porovnání hodnot průměrné účinnosti flotace Ag byly nejlepší výsledky při 

koncentraci 10 g/t, a to 44,64 %. Naopak nejhorší výsledek byl při koncentraci 50 g/t, a to 

41,30 %. Ve srovnání s tabulkou číslo 15, kde jsou výsledky flotace bez aktivátoru, jsou 

změny průměrné účinnosti flotace horší, a tedy se ukázalo, že přidání sulfidu sodného do 

flotačního procesu je neúčinné. Na zvýšení účinnosti flotace nemělo vliv ani zvyšování 

dávky aktivátorů. 
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Tabulka 16: Vliv sulfidu sodného na účinnost flotace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K52 7,54 3,368 2,7450 395,90 59,49 76,39 51,75 7,32 52,18 7,35 69,03 8,69 44,40 

10 g/t B52 92,46 0,187 0,0692 30,10 40,51 23,61 48,25             

přívod 100,00 0,4268 0,2710 57,68 100,00 100,00 100,00             

K53 7,19 3,284 2,9840 393,80 59,52 75,04 51,88 6,98 52,54 7,00 68,04 7,72 44,88 

10 g/t B53 92,81 0,173 0,0769 28,30 40,48 24,96 48,12             

přívod 100,00 0,3967 0,2859 54,58 100,00 100,00 100,00             

K54 7,36 3,364 2,9042 398,90 57,57 77,39 49,68 7,14 50,42 7,17 70,23 8,78 42,51 

30 g/t B54 92,64 0,197 0,0674 32,10 42,43 22,61 50,32             

přívod 100,00 0,4301 0,2762 59,10 100,00 100,00 100,00             

K55 7,11 3,284 2,8990 390,50 56,44 76,07 47,75 6,91 49,54 6,92 69,15 8,29 40,83 

30 g/t K55 92,89 0,194 0,0698 32,70 43,56 23,93 52,25             

přívod 100,00 0,4137 0,2710 58,14 100,00 100,00 100,00             

K56 7,36 3,271 2,8450 388,90 61,31 74,25 49,28 7,15 54,16 7,17 67,08 8,57 42,11 

50 g/t B56 92,64 0,164 0,0784 31,80 38,69 25,75 50,72             

přívod 100,00 0,3927 0,2820 58,08 100,00 100,00 100,00             

K57 7,87 3,14 2,7980 390,70 59,18 73,97 48,18 7,65 51,53 7,67 66,30 10,62 40,50 

50 g/t B57 92,13 0,185 0,0841 35,90 40,82 26,03 51,82             

přívod 100,00 0,4176 0,2977 63,82 100,00 100,00 100,00             
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Tabulka 17: Vliv modré skalice na účinnost flotace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K70 8,07 3,485 2,5980 396,20 60,35 76,46 56,39 7,83 52,52 7,88 68,58 9,10 48,51 

100 g/t B70 91,93 0,201 0,0702 26,90 39,65 23,54 43,61             

přívod 100,00 0,4660 0,2742 56,70 100,00 100,00 100,00             

K71 7,98 3,384 2,9840 397,70 61,08 77,09 57,11 7,74 53,33 7,77 69,32 8,76 49,35 

100 g/t B71 92,02 0,187 0,0769 25,90 38,92 22,91 42,89             

přívod 100,00 0,4421 0,3089 55,57 100,00 100,00 100,00             

K72 6,86 3,221 2,9040 391,20 47,90 77,19 50,63 6,67 41,23 6,68 70,51 7,12 43,95 

300 g/t B72 93,14 0,258 0,0632 28,10 52,10 22,81 49,37             

přívod 100,00 0,4613 0,2581 53,01 100,00 100,00 100,00             

K73 7,05 3,296 2,8990 394,00 46,90 75,90 49,74 6,85 40,05 6,86 69,04 7,79 42,87 

300 g/t B73 92,95 0,283 0,0698 30,20 53,10 24,10 50,26             

přívod 100,00 0,4954 0,2693 55,85 100,00 100,00 100,00             

K74 7,23 3,397 2,6740 393,90 58,22 69,28 50,41 7,01 51,20 7,06 62,23 8,11 43,35 

500 g/t B74 92,77 0,19 0,0924 30,20 41,78 30,72 49,59             

přívod 100,00 0,4219 0,2790 56,50 100,00 100,00 100,00             

K75 7,87 3,36 2,6920 391,00 59,79 72,55 49,70 7,64 52,15 7,68 64,87 10,08 42,02 

500 g/t  B75 92,13 0,193 0,0870 33,80 40,21 27,45 50,30             

přívod 100,00 0,4422 0,2920 61,91 100,00 100,00 100,00             
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6.7. Vliv mletí 

  Část flotačních experimentů byla věnována pokusům o zvýšení účinnosti flotace 

pomocí domletí na zrnitost 100 % pod 0,075 mm. Vstupní vzorek byl dodatečně domlet 

v laboratorním kulovém mlýně v laboratořích Institutu hornického inženýrství a 

bezpečnosti. Flotační sběrač byl KAX o dávce 150 g/t, flotační režim byl zachován jako 

u předchozích flotačních pokusů. Pokus byl opakován 3×. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce číslo 18. 

6.7.1. Dílčí výsledek vlivu mletí 

Porovnáním výsledků hodnot účinnosti flotace s dodatečně pomletým vstupním 

vzorkem nepřineslo očekáváné navýšení účinnosti flotace. Účinnost flotace Pb se 

pohybovala od 48,16 % do 49,62 %. U flotace zinku se účinnost pohybovala od 67,43 % 

do 71,69 %. Hodnoty průměrné účinnosti flotace Ag se pohybovaly od 40,78 % až po 

41,26 %.  

V porovnání s výsledky účinnosti flotace u vzorků se zrnitostí 50 % pod 0,075 mm 

byla účinnost flotace nižší. U Pb o 3,68 %, u Zn o 1,65 %. V případě Ag byla průměrná 

účinnost flotace dokonce nižší o 12,21 %. Experiment s domletím vzorků na 100 % pod 

0,075 ukázal, že nemá na zvýšení účinnosti flotace žádný vliv.  
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Tabulka 18: Vliv mletí na účinnost flotace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K82 7,89 3,102 2,8570 398,20 57,30 79,37 48,58 7,68 49,62 7,69 71,69 10,90 40,90 
100 % pod 
0,075 mm 

B82 92,11 0,198 0,0636 36,10 42,70 20,63 51,42             

přívod 100,00 0,4271 0,2840 64,67 100,00 100,00 100,00             

K83 7,11 2,901 2,7620 393,70 55,09 74,36 48,19 6,93 48,16 6,93 67,43 8,28 41,26 
100 % pod 
0,075 mm 

B83 92,89 0,181 0,0729 32,40 44,91 25,64 51,81             

přívod 100,00 0,3744 0,2641 58,09 100,00 100,00 100,00             

K84 7,38 3,141 2,9010 392,20 55,96 76,91 47,97 7,18 48,78 7,19 69,72 9,08 40,78 
100 % pod 
0,075 mm 

B84 92,62 0,197 0,0694 33,90 44,04 23,09 52,03             

přívod 100,00 0,4143 0,2784 60,34 100,00 100,00 100,00             
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6.8. Vliv otáček 

Tato část experimentálních flotací byla věnována vlivu počtu otáček na účinnost 

flotace. Cílem těchto experimentů bylo zjištění, zda otáčky flotačního stroje mají vliv na 

účinnost flotace Pb, Zn a Ag. Předešlé experimenty byly prováděny při 6 000 otáček za 

minutu. Flotační režim byl zachován jako v minulých experimentech. Otáčky byly zvoleny 

v jednotlivých experimentech na 12 000, 9 000, 6000 a 3000 otáček za minutu. Každý 

experiment byl proveden 2×. Výsledky jsou uvedeny v tabulce číslo 19. 

6.8.1. Dílčí výsledek vlivu otáček 

Experimenty ukázaly, že počet otáček flotačního stoje má vliv na účinnost 

flotačního rozdružování. Při porovnání výsledků v tabulce číslo 19 je patrné, že výsledky 

účinnosti flotačního rozdružování se pohybovaly od 44,64 % do 52,41 % u Pb a 67,76 % 

až 72,17 % u Zn. V případě Ag se hodnoty účinnosti flotace pohybovaly od 46,20 % až po 

54,34 % Nejlepší výsledky rozdružování byly dosaženy při nastavení 9 000 ot/min. Tam 

průměrná účinnost rozdružování u Pb byla 52,12 % a 72,16 % u Zn. V případě Ag byla 

průměrná hodnota účinnosti flotace 53,62 %. Jak vyplývá z tabulky číslo 19, při zvýšení 

otáček na 12 000 ot/min poklesla účinnost flotace u Pb na průměrnou hodnotu 45,17 % 

u Pb a 68,24 % u Zn. U Ag byla průměrná hodnota účinnosti flotace 47,74 %. Při snížení 

na 6 000 ot/min dosahovala průměrná účinnost flotace Pb 50,37 % a 69,26 % u Zn. 

V případě Ag byla průměrná hodnota účinnosti flotace 51,40 %. Při experimentu s 3 000 

ot/min poklesla průměrná účinnost flotace Pb na 45,91 %. U Zn byla průměrná účinnost 

69,63 %. Hodnota průměrné účinnosti flotace v případě Ag byla 46,33 %.  

Jak ukázaly experimenty s ověřením vlivu otáček na účinnost flotace, vliv otáček je 

zřejmý u flotace Pb. U flotačního rozdružování Zn jsou výsledky více stabilní. V případě 

Ag je vidět vliv otáček na účinnost flotačního procesu. Jako nejlepší byly vyhodnoceny 

výsledky s 9 000 ot/min.  
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Tabulka 19: Vliv otáček na účinnost flotace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K98 6,91 3,426 2,6810 398,80 51,34 74,50 53,63 6,70 44,64 6,74 67,76 6,94 46,88 

12000 ot/min B98 93,09 0,241 0,0681 25,60 48,66 25,50 46,37             

přívod 100,00 0,4611 0,2487 51,39 100,00 100,00 100,00             

K99 7,14 3,982 3,0180 401,40 52,59 75,67 55,55 6,89 45,70 6,94 68,73 7,20 48,60 

12000 ot/min B99 92,86 0,276 0,0746 24,70 47,41 24,33 44,45             

přívod 100,00 0,5406 0,2848 51,60 100,00 100,00 100,00             

K100 7,18 3,284 2,8908 403,90 58,80 79,15 61,33 6,97 51,83 6,99 72,16 6,65 54,34 

9000 ot/min B100 92,82 0,178 0,0589 19,70 41,20 20,85 38,67             

přívod 100,00 0,4010 0,2622 47,29 100,00 100,00 100,00             

K101 6,11 3,975 3,2760 408,40 58,30 78,09 58,83 5,89 52,41 5,93 72,17 5,18 52,90 

9000 ot/min B101 93,89 0,185 0,0598 18,60 41,70 21,91 41,17             

přívod 100,00 0,4166 0,2563 42,42 100,00 100,00 100,00             
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produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K102 6,87 3,482 3,892 399,20 57,61 75,12 58,03 6,66 50,95 6,63 68,49 6,36 51,40 

6000 ot/min B102 93,13 0,189 0,0951 21,30 42,39 24,88 41,97             

přívod 100,00 0,4152 0,3560 47,26 100,00 100,00 100,00             

K103 5,85 3,428 3,8120 408,30 55,47 75,68 57,05 5,67 49,80 5,64 70,04 4,91 51,41 

6000 ot/min B103 94,15 0,171 0,0761 19,10 44,53 24,32 42,95             

přívod 100,00 0,3615 0,2947 41,87 100,00 100,00 100,00             

K104 7,17 3,716 3,1950 424,70 53,35 76,91 53,16 6,94 46,41 6,96 69,95 8,19 46,20 

3000 ot/min B104 92,83 0,251 0,0741 28,90 46,65 23,09 46,84             

přívod 100,00 0,4994 0,2979 57,28 100,00 100,00 100,00             

K105 6,82 3,716 3,1950 428,20 52,01 75,94 53,08 6,60 45,41 6,62 69,32 7,40 46,46 

3000 ot/min B105 93,18 0,251 0,0741 27,70 47,99 24,06 46,92             

přívod 100,00 0,4873 0,2869 55,01 100,00 100,00 100,00             
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6.9. Vliv pH 

Cílem části experimentu bylo ověřit vliv pH na účinnost flotace. Cílem dílčích 

experimentů bylo zjistit, zda zvýšení pH bude mít vliv na zvýšení účinnosti flotace. 

Flotační zkoušky byly provedeny postupně. První série flotačních pokusů byla provedena 

s pH 8,8–9,0. Druhá série pokusů byla provedena s pH 9,0–9,2. Poslední série byla 

provedena s pH 9,4–9,6. Standardní flotační režim probíhal při pH 8,6–8,8. Flotační sběrač 

byl zvolen KAX a flotační režim byl zvolen jako u předešlých flotací. Každý pokus byl 

opakován 2×. Výsledky experimentu jsou uvedeny v tabulce číslo 20. 

6.9.1. Dílčí závěr k vlivu pH 

Flotační experimenty ukázaly, že výsledné účinnosti flotace se pohybovaly 

v rozpětí takřka 2 %, přestože se výrazně měnilo pH flotačního prostřední. Účinnost flotace 

se u Pb pohybovala od 50,10 % do 53,46 %. U Zn se účinnost flotace pohybovala od 

67,31% do 69,45%. Hodnota účinnosti flotace Ag se pohybovala od 52,23 % do 54,75 %. 

Flotace s pH 8,8–9,0 měla průměrnou účinnost 52,31 % u Pb a 68,35 % u Zn. U Ag byla 

průměrná účinnost flotace 53,49 %. Při navýšení pH na 9,0–9,2 poklesla účinnost flotace 

Pb na hodnotu 50,12 % a u Zn na 67,63 %. V případě Ag byla průměrná hodnota účinnosti 

flotace 53,43 %. Při třetí sérii flotačních experimentů, kdy pH bylo v rozmezích 9,4–9,6, 

byla průměrná účinnost flotace 51,41 % u Pb a 68,58 % u Zn. Průměrná hodnota účinnosti 

flotace Ag ve třetí sérii experimentů byla 52,96 %.    

Dílčí část flotačních experimentů měla za úkol posoudit vliv pH na účinnost 

flotace. Jak ukázaly výsledky tabulky číslo 20, navýšení hodnoty pH až na 9,6 nepřineslo 

zvýšení účinnosti flotace.   
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Tabulka 20: Vliv pH na účinnost flotace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K106 7,06 3,297 2,5810 405,70 60,31 76,35 61,64 6,85 53,46 6,89 69,45 6,44 54,75 

8,8–9 pH B106 92,84 0,165 0,0608 19,20 39,69 23,65 38,36             

přívod 99,90 0,3860 0,2387 46,47 100,00 100,00 100,00             

K107 7,31 4,081 3,3872 408,60 58,22 75,31 59,32 7,05 51,17 7,09 68,22 7,19 52,23 

8,8–9 pH B107 92,69 0,231 0,0876 22,10 41,78 24,69 40,68             

přívod 100,00 0,5124 0,3288 50,35 100,00 100,00 100,00             

K108 8,03 3,12 2,7810 409,50 57,91 75,78 60,24 7,81 50,10 7,83 67,95 8,63 52,41 

9–9,2 pH B108 91,97 0,198 0,0776 23,60 42,09 24,22 39,76             

přívod 100,00 0,4326 0,2947 54,59 100,00 100,00 100,00             

K109 7,97 3,05 2,7530 407,00 57,91 75,09 62,22 7,76 50,15 7,77 67,31 8,13 54,45 

9–9,2 pH B109 92,03 0,192 0,0791 21,40 42,09 24,91 37,78             

přívod 100,00 0,4198 0,2922 52,13 100,00 100,00 100,00             

K110 7,87 3,65 3,715 400,80 58,52 76,09 61,21 7,62 50,90 7,61 68,49 7,92 53,60 

9,4–9,6 pH B110 92,13 0,221 0,0997 21,70 41,48 23,91 38,79             

přívod 100,00 0,4909 0,3842 51,54 100,00 100,00 100,00             

K111 7,78 3,615 3,6250 404,80 59,45 76,20 59,86 7,53 51,92 7,53 68,68 8,01 52,33 

9,4–9,6 pH B111 92,22 0,208 0,0955 22,90 40,55 23,80 40,14             

přívod 100,00 0,4731 0,3701 52,61 100,00 100,00 100,00             
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6.10. Vliv flotačního času 

Část flotačních experimentů byla věnována flotačnímu času. Cílem této série 

experimentů bylo porovnat účinnost flotace v závislosti na délce flotačního času. Na první 

sérii pokusů byl zvolen flotační čas 3 minuty. Druhá série pokusů byla realizována 

s flotační dobou 5 minut. Třetí série pokusů byla provedena s flotační dobou 10 minut. 

Ostatní parametry flotačního procesu zůstaly zachovány. Každý experiment byl proveden 

2×. Výsledky experimentu jsou uvedeny v tabulce číslo 21. 

6.10.1. Dílčí závěr k vlivu flotačního času  

Experimenty s proměnnou flotační dobou ukázaly, že flotační čas má vliv na 

účinnost flotace. Účinnost flotace Pb se pohybovala v rozmezí 43,41 % až 53,51 %. U Zn 

se účinnost flotace pohybovala od 66,55 % až po 72,23 %. V případě Ag se hodnota 

účinnosti flotace pohybovala od 49,20 % až do 55,96 %. Jak ukazuje tabulka číslo 21, 

výsledky u flotačního času 3 a 5 minut jsou srovnatelné a v porovnání s předešlými 

výsledky nepřinesly zvýšení účinnosti flotace. Výsledné průměrné účinnosti se pohybují 

v rozmezí takřka 2 %. U flotačního času 10 minut je v porovnání s předešlými flotačními 

časy pokles průměrné účinnosti flotace u Pb na 44,28 % a 66,71 % u Zn. V případě Ag 

byla průměrná účinnost flotace 49,79 %. Tento dílčí pokus ukázal, že nejvhodnější flotační 

čas je 5 minut.  
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Tabulka 21: Vliv flotačního času na účinnost flotace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K121 8,51 2,711 2,5810 413,20 60,45 79,91 61,46 8,31 52,14 8,31 71,60 9,71 53,15 

3 min. B121 91,49 0,165 0,0604 24,10 39,55 20,09 38,54             

přívod 100,00 0,3817 0,2749 57,21 100,00 100,00 100,00             

K122 7,31 4,081 3,3872 408,80 58,22 75,31 60,90 7,05 51,17 7,09 68,22 7,00 53,81 

3 min. B122 92,69 0,231 0,0876 20,70 41,78 24,69 39,10             

přívod 100,00 0,5124 0,3288 49,07 100,00 100,00 100,00             

K123 5,85 3,87 2,9750 419,10 59,16 77,91 61,65 5,65 53,51 5,69 72,23 4,74 55,96 

5 min. B123 94,15 0,166 0,0524 16,20 40,84 22,09 38,35             

přívod 100,00 0,3827 0,2234 39,77 100,00 100,00 100,00             

K124 5,56 3,928 3,2817 415,40 56,51 76,58 60,60 5,36 51,14 5,39 71,19 4,38 55,21 

5 min. B124 94,44 0,178 0,0591 15,90 43,49 23,42 39,40             

přívod 100,00 0,3865 0,2383 38,11 100,00 100,00 100,00             

K125 7,97 3,872 3,276 407,00 52,86 74,29 58,12 7,71 45,16 7,74 66,55 8,80 50,38 

10 min. B125 92,03 0,299 0,0982 25,40 47,14 25,71 41,88             

přívod 100,00 0,5838 0,3515 55,81 100,00 100,00 100,00             

K126 7,84 3,7921 3,2998 412,80 51,00 74,48 56,81 7,59 43,41 7,61 66,87 8,89 49,20 

10 min. B126 92,16 0,31 0,0962 26,70 49,00 25,52 43,19             

přívod 100,00 0,5830 0,3474 56,97 100,00 100,00 100,00             
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6.11. Přečistná flotace 

Další pokusy o zvýšení účinnosti flotace byly realizovány za pomocí zařazení 

přečistné flotace. Koncentrát vzniklý první flotací se podrobí znovu další flotaci ve stejném 

flotačním režimu. Flotační sběrač byl zvolen KAX v dávce 150 g/t, pH 8,6–8,8, flotační 

čas 5 minut, pěnič OREPREP. Cílem toho experimentu bylo navýšení účinnosti flotace Pb, 

Zn a Ag. Flotační experiment byl proveden 3× a výsledky byly zapsány do tabulky číslo 

22. 

6.11.1Dílčí závěr k přečistným flotacím  

Dílčí experiment se zařazením přečistné flotace měl ověřit, zda se účinnost flotace 

zkoumaných prvků zvýší. Hodnoty účinnosti flotace Pb se pohybovaly od 53,53 % až po 

54,33 %. U Zn se hodnoty pohybovaly od 73,52 % až po 74,35 %. V případě Ag se 

hodnoty účinnosti flotace pohybovaly od 55,76 % do 56,21 %. Výsledky se pohybovaly 

v rozmezí 2 %. Průměrná účinnost flotace ze tří pokusů přečistné flotace byla u Pb 

53,99 % a u Zn 73,80 %. V případě Ag byla průměrná hodnota účinnosti flotace 55,98 %. 

Výsledky ukazují, že zařazení přečistné flotace zvýšilo účinnost flotace Pb, Zn i Ag oproti 

předešlým flotačním experimentům. Experiment ukázal nutnost zařazení přečistné flotace 

do úpravnického procesu. 
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Tabulka 22: Vliv přečistné flotace na účinnost výtěžnosti kovů 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K138 6,84 3,551 2,9740 412,60 60,96 81,01 62,86 6,62 54,33 6,65 74,35 6,06 56,21 

Přečistná flotace B138 93,16 0,167 0,0512 17,90 39,04 18,99 37,14             

přívod 100,00 0,3985 0,2511 44,90 100,00 100,00 100,00             

K139 5,87 3,608 3,0148 415,80 59,21 79,26 61,69 5,68 53,53 5,71 73,55 4,74 55,99 

Přečistná flotace B139 94,13 0,155 0,0492 16,10 40,79 20,74 38,31             

přívod 100,00 0,3577 0,2233 39,56 100,00 100,00 100,00             

K140 6,33 3,562 2,9810 416,20 60,22 79,67 61,92 6,13 54,09 6,16 73,52 5,38 55,76 

Přečistná flotace B140 93,67 0,159 0,0514 17,30 39,78 20,33 38,08             

přívod 100,00 0,3744 0,2368 42,55 100,00 100,00 100,00             
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6.12. Předkoncentrace 

Velká část experimentů byla věnována předkoncentraci vsázky za účelem zvýšení 

účinnosti flotace. Navýšení obsahu užitečných kovů bylo realizováno pomocí gravitační 

separace v odstředivém poli pomocí separátoru KNELSON. Schéma předkoncentrace je 

znázorněno na obrázku č. 45. Každá flotace byla provedena 3× a výsledky experimentů 

byly zapsány do tabulky číslo 23. 

 
 

Obrázek 45: Schéma předkoncentrace 
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Separátor KNELSON (obrázek č. 46) byl nastaven na odstředivé zrychlení 90 g, průtok 

procesní vody byl nastaven na 3,5 dm
3
/min. Byl použit standardní kužel s pěti drážkami. 

Koncentrát z gravitační separace byl flotován v již klasickém flotačním režimu jako 

u předešlé flotační zkoušky. Flotace byla provedena 3×. Výsledky ukazuje tabulka číslo 23. 

 

 

Obrázek 46: KNELSON 

6.12.1. Dílčí výsledek předkoncentrace 

Pokusné experimenty se zařazením gravitačního separátoru KNELSON měly za cíl 

ověřit možnost navýšit obsah užitečných kovů do vsázky na flotační proces. Výsledky 

účinnosti flotace Pb se pohybovaly od 59,39 % až do 62,89 % a u Zn od 76,38 % až do 

77,15 %. V případě Ag se hodnoty účinnosti flotace pohybovaly od 58,71 % do 60,28 %. 

Průměrná účinnost flotace Pb je 60,92 % a 76,85 % u Zn. V případě Ag je hodnota 

průměrné účinnosti flotace 59,5 %. V porovnání s předešlými výsledky flotačních pokusů 

došlo k navýšení účinnosti flotace u všech tří sledovaných kovů. Zařazení gravitačního 

separátoru KNELSON prokázalo navýšení účinnosti flotace Pb, Zn a také Ag.
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Tabulka 23: Flotace s použitím předkoncentrace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K162 6,87 4,354 3,7950 418,40 69,49 83,78 66,14 6,60 62,89 6,63 77,15 5,93 59,51 
Předkoncentrace 

a fl. 
B162 93,13 0,141 0,0542 15,80 30,51 16,22 33,86             

přívod 100,00 0,4304 0,3112 43,46 100,00 100,00 100,00             

K163 6,25 4,218 3,8009 416,30 65,36 83,05 66,31 6,01 59,35 6,03 77,02 5,02 60,28 
Předkoncentrace 

a fl. 
K163 93,75 0,149 0,0517 14,10 34,64 16,95 33,69             

přívod 100,00 0,4033 0,2860 39,24 100,00 100,00 100,00             

K164 5,97 4,2972 3,8521 422,90 66,25 82,13 64,47 5,74 60,51 5,76 76,38 4,79 58,71 
Předkoncentrace 

a fl. 
B164 94,03 0,139 0,0532 14,80 33,75 17,87 35,53             

přívod 100,00 0,3872 0,2800 39,16 100,00 100,00 100,00             
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Tabulka 24: Flotace odpadu z předkoncentrace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg podmínky 
flotace   [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K165 18,42 1,541 0,7460 197,20 31,58 57,05 44,78 18,30 13,27 18,33 38,73 47,59 26,46 
Odpad 

z předkonc. 
B165 81,58 0,754 0,1268 54,90 68,42 42,95 55,22             

přívod 100,00 0,8990 0,2409 81,11 100,00 100,00 100,00             

K166 20,04 1,498 0,7852 195,10 34,49 59,37 48,61 19,91 14,58 19,94 39,43 49,99 28,67 
Odpad 

z předkonc. 
B166 79,96 0,713 0,1347 51,70 65,51 40,63 51,39             

přívod 100,00 0,8703 0,2651 80,44 100,00 100,00 100,00             

K167 18,98 1,5327 0,7671 194,80 32,26 56,92 45,85 18,86 13,40 18,88 38,04 47,85 26,97 
Odpad 

z předkonc. 
B167 81,02 0,754 0,1360 53,90 67,74 43,08 54,15             

přívod 100,00 0,9018 0,2558 80,64 100,00 100,00 100,00             
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Při zhodnocení výsledků účinnosti flotace z odpadu ze separátoru KNESLON je 

patrné, že většina potřebných kovů přešla do koncentrátu. Účinnost flotace Pb se 

pohybovala od 13,27 % až k 14,58 %. U Zn se pohybovala od 38,04 % až po 39,43 %. 

V případě Ag se účinnost flotace pohybovala od 26,46 % do 28,67 %. Flotační 

experimenty byly provedeny 3× a výsledky jsou uvedeny v tabulce číslo 24. Průměrná 

účinnost flotace Pb byla 13,75 % a 38,73 % u Zn. V případě Ag byla průměrná účinnost 

flotace 27,36 %. Výsledky se pohybovaly v rozmezí 2 %. Z výsledků je zřejmé, že flotace 

odpadů ze separátoru KNELSON je pro naše potřeby neúčinná.   
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6.13. Zařazení předkoncentrace a přečistné flotace 

Finální pokusy byly na základě předchozích experimentů realizovány se separátorem 

KNELSON a následnou flotací. Na základě předchozích výsledků bude provedena 

přečistná flotace. Oba flotační režimy byly zvoleny na základě předchozích flotačních 

experimentů. Jako flotační sběrač byl zvolen KAX, v dávce 150 g/t. Otáčky flotačního 

stroje byly nastaveny na 9 000 ot/min. pH bylo v rozmezí 8,6 až 8,8. Flotační čas byl 

zvolen 5 minut. Experiment byl proveden 3×. Výsledky tohoto experimentu jsou uvedeny 

v tabulce číslo 25. Celé schéma experimentálních procesů je zobrazeno na obrázku číslo 

47.   

 

 

Obrázek 47: Schéma experimentálních procesů 
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Tabulka 25: Výsledky účinnosti flotace za použití předkoncentrace a přečistné flotace 

produkt výnos Pb Zn Ag mPb mZn mAg wcPb ηcPb wcZn ηcZn wcAg ηcAg 
podmínky flotace 

  [%] [%] [%] [g/t] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

K193 4,67 4,841 3,8461 432,90 69,51 79,46 61,82 4,46 65,06 4,50 74,96 3,39 57,31 
Předkonc. a 
přečistná fl. 

B193 95,33 0,104 0,0487 13,10 30,49 20,54 38,18             

přívod 100,00 0,3252 0,2260 32,70 100,00 100,00 100,00             

K194 4,86 4,921 3,8541 438,20 69,18 79,97 63,62 4,64 64,54 4,68 75,29 3,57 58,94 
Předkonc. a 
přečistná fl. 

B194 95,14 0,112 0,0493 12,80 30,82 20,03 36,38             

přívod 100,00 0,3457 0,2342 33,47 100,00 100,00 100,00             

K195 4,93 4,884 3,8964 435,80 68,40 80,19 63,66 4,71 63,70 4,75 75,45 3,63 58,91 
Předkonc. a 
přečistná fl. 

B195 95,07 0,117 0,0499 12,90 31,60 19,81 36,34             

přívod 100,00 0,3520 0,2395 33,75 100,00 100,00 100,00             
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6.13.1. Výsledky předkoncentrace a přečistné flotace 

Experimenty ukázaly, že zařazení separátoru KNELSON a následných dvou flotací 

(první a přečistné) přineslo navýšení účinnosti flotace Pb, Zn i Ag. Tyto experimentální 

pokusy dokázaly zvýšit účinnost flotace Pb na hodnoty od 63,70 % až po 65,06 %. U Zn se 

hodnoty pohybovaly od 74,95 % až po 75,44 %. V případě Ag se hodnoty účinnosti flotace 

pohybovaly od 57,31 % do 58,94 %.   

Průměrná účinnost flotace Pb byla 64,43 %. U Zn byla průměrná účinnost flotace 

75,26 %. V případě Ag byla průměrná účinnost flotace 58,38 %. Tyto výsledky ukázaly, že 

pomocí dobře nastavených úpravnických metod lze dosáhnout podstatného zvýšení 

účinnosti flotace sledovaných kovů.     

Z dosažených výsledků je patrné, že při správném nastavení úpravnických metod 

lze s velkou účinností rozdružovat polymetalické rudy s obsahem stříbra z rudních revírů 

Krušných hor.   
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7. Závěr 
 

Disertační práce je věnována problematice využívání polymetalických rud 

s obsahem stříbra v Krušných horách. Byla provedena mineralogická a granulometrická 

analýza. Bylo provedeno na 200 flotací a byla použita také metoda gravitační separace 

v odstředivém poli pomocí separátoru KNELSON. Velká pozornost byla věnována hledání 

vhodného flotačního režimu.   

Během experimentální činnosti byly zkoumány různé flotační režimy a látky 

ovlivňující flotaci, za účelem co největší účinnosti flotace. Pro co největší účinnost flotace 

byly zkoumány různé flotační sběrače, vliv dávky flotačního sběrače, vliv pH, vliv 

aktivátorů, vliv mletí, vliv otáček flotačního přístroje, vliv flotačního času. Byl zkoumán 

vliv přečistné flotace a do procesu byl také zařazen gravitační separátor KNESLON. Na 

základě výsledků se ukázal tento separátor jako vhodné zařízení pro zvýšení účinnosti 

flotace.   

U testovaných vzorků z Krušných hor se podařilo díky vhodnému nastavení 

flotačních režimů a kombinace gravitačního separátoru KNESLON dosáhnout účinnosti 

flotace u Pb 64,43 % a účinnosti flotace u Zn 75,26 %. V případě Ag byla tato účinnost 

58,38 %. Tyto hodnoty již dovolují uvažovat o zavedení takové metody do úpravny do 

praxe. Dosažené výsledky naznačují, že gravitační separátor KNELSON by bylo možné 

zařadit do úpravnického postupu za účelem zvýšení účinnosti flotace. Flotace 

polymetalických rud s obsahem stříbra může být při optimálním nastavení všech 

parametrů, které ovlivňují flotační proces, velmi účinným způsobem získávání stříbra 

z polymetalických rud. Je potřebné znát podstatu a princip flotačního procesu a testovat 

různé flotační režimy. U flotace je podstatné optimalizovat hlavně flotační sběrače, jeho 

dávku, flotační čas, pH, vliv otáček flotačního stroje, zrnitost materiálu.    

Předkládaná práce představuje návrh jedné z možností přijatelných alternativ pro 

zpracování polymetalických rud s obsahem Ag. Práce se zabývá konkrétně lokalitou 

v Krušných horách. Předkládaný úpravnický proces může sloužit jako podklad pro návrh 

technologie na úpravu rud s obsahem Ag. K převedení do praxe je potřebná změna přístupu 

politické reprezentace a místních zastupitelstev.    

Problematika těžby a následné úpravy nerostných surovin se musí řešit jako celek 

na politické scéně všech úrovní.   
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