
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

INSTITUT HORNICKÉHO INŽENÝRSTVÍ A BEZPEČNOSTI 

 

 

 
 

Možnosti využití polymetalických rud s obsahem stříbra 

v rudních revírech Krušných hor 

 

Autoreferát 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Ing. Kamil Ožana 

 

 

 

 

OSTRAVA 2015 



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. 

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.  

Vznik práce byl podpořen projektem SGS č. SP2012/64. 
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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. 

2. Flotace 

2.1. 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. [1] 

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. [1] 
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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. [1] 

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. [1] 

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. [2] 

2.2 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 1. 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 
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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. [3] 

  
Obrázek 1 Vliv velikosti zrna na pravděpodobnost flotace [3] 

 

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“. [3] 

 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. [3] 

 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 (2). [3] 
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 Obrázek 2 Poloha minerálního zrna vzhledem k fázovému rozhraní [3] 

 

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. [4]   

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 3. [4] 
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Obrázek 3 Schéma pěnové flotace [5] 
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3. Experimentální část 

3.1. 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.  

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. 

Vzorky byly nejdříve drceny na velikost 10–30 mm (obrázek číslo 38) na 

čelisťovém drtiči. Následně byl materiál pomlet taktéž v  laboratořích Institutu hornického 

inženýrství a bezpečnosti v laboratorním kulovém mlýně s porcelánovými koulemi. 

Vzorky byly pomlety pod velikost 0,075 mm za mlecí čas 4 h. Takto upravené vzorky byly 

dále použity na flotační experimenty. 

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 

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 
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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. 

3.2. 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×.  

Diskuze dosažených výsledků 

Z výsledků 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 
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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. 

3.3. 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.  

Každá flotace byla provedena dvakrát. 

Diskuze dosažených výsledků 

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.     
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3.4. 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). Modrá skalice byla postupně přidána v dávce 100 g/t, 300 g/t a také 500 g/t. Každá 

flotace byla provedena 2x. 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.  

 

Diskuze dosažených výsledků s přidáním 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 

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.    

Diskuze dosažených výsledků s přidáním sulfidu sodného 

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   

2x. 

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 %.  
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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, 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. 

3.5. 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 3x. 

Diskuze dosažených výsledků 

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.  

3.6. 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 
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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 2x. 

Diskuze dosažených výsledků 

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 %. 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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3.7. 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 2x. 

 

Diskuze dosažených výsledků 

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, navýšení hodnoty pH až na 9,6 nepřineslo zvýšení účinnosti flotace.   

3.8. 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 

2x.  
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Diskuze dosažených výsledků 

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 %. 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.  

3.8. 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 3x. 

Diskuze dosažených výsledků 

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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3.9. 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. Každá flotace byla provedena 

3x. 

Diskuze dosažených výsledků 

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 účinnosti flotace prokázalo navýšení Pb, Zn a také Ag.
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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.   

3.10. Předkoncentrace a přečistná 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 3x. Celé schéma experimentálních 

procesů je zobrazeno na obrázku číslo 4.   

Diskuze dosažených výsledků 

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 %.   
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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.   

 

Obrázek 4 Schéma experimentálních procesů 
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4. 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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