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Summary: 

This thesis is concerned with the metallurgical wastes after metallurgical activities. 

The work describes the formation of slag in all branch of metallurgy and describes also 

methods of the metal separation from metallurgical wastes. 

 The experimental part of the thesis focuses on the separation of silver concentrates 

from the slag heap after silver ore processing in Kutná Hora in the last century. The 

flotation for the silver separation was used. 
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Anotace: 

Tato diplomová práce se zabývá hutními odpady po metalurgické činnosti. Práce 

popisuje obecně vznik strusek v celé oblasti metalurgie a metody získávání kovů 

z jednotlivých metalurgických odpadů. 

Experimentální část diplomové práce se pak zaměřuje na získávání stříbrných 

koncentrátů ze strusky z odvalu po zpracování stříbrných rud na kutnohorsku v minulém 

století a to pomocí flotace. 
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1. Úvod diplomové práce. 

Při výrobě železa, oceli a neželezných kovů se setkáme se značným množstvím 

odpadů. Tento odpad je kovový a kovonosný, obsahující kovy i ve formě různých 

sloučenin. Některé z těchto odpadů jsou pro svoji toxicitu zařazeny mezi nebezpečné 

odpady. Na druhé straně z ekonomického hlediska je možné vnímat tyto odpady jako 

hodnotnou druhotnou surovinou, zajímavou pro hledání možností jejího efektivního 

využití. Objemově nejvýznamnější položkou jsou metalurgické strusky. Pro značnou část 

těchto strusek se prozatím nenašlo vhodné materiálové využití. 

Kromě finanční a technické náročnosti níže popsaných postupů zpracování 

kovonosných odpadů je rozhodujícím kritériem pro jejich využití hlavně složení, tedy 

podíl kovonosných složek. [10] 
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2. Cíl diplomové práce. 

Cílem této práce je ověřit možnost získávání Ag - koncentrátů ze strusek po 

metalurgickém zpracování stříbronosných rud pomocí flotace. 

V této práci jsou analyzovány strusky z odvalu v údolí řeky Vrchlice po zpracování 

stříbrných rud v Kutné Hoře v minulém století.  
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3. Charakteristika odpadů po hutní činnosti. 

Mezi hlavní hutnické procesy můžeme zařadit výrobu surového železa, oceli, litiny, 

dále pomocné provozy jako jsou koksovny a generátorovny. [19] 

Technologie výroby železa a oceli je provázena vznikem kapalných, tuhých 

a plynných odpadů. V těchto odpadech jsou obsaženy toxické kovy, jejich sloučeniny 

a další anorganické a organické látky přidávané do hutnických procesů nebo které při 

těchto procesech vznikají. [19, 26] 

Kovonosné odpady můžeme rozdělit podle obsahu struskotvorných složek na odpady 

s nízkým podílem struskotvorných látek, např. okuje, třísky z obrábění apod. dále jsou to 

odpady se středním obsahem struskotvorných složek, jejichž příkladem jsou odprašky 

a některé kaly z konvertorů a odpady s vysokým obsahem struskotvorných složek. To 

jsou kaly a strusky z konvertorového procesu nebo odprašky z pánvových pecí. Ty patří 

mezi nejvýznamnější. [2, 10,15] 

Mezi nejvíce zastoupené vedlejší produkty vznikající v procesu výroby surového 

železa řadíme vysokopecní strusku. [23] 

Další odpady jsou většinou produkovány v menším objemu. Patří sem slévárenské 

popílky, popel, slévárenské písky atd. Hutní odpady se liší svými fyzikálními 

a chemickými vlastnostmi. Využití těchto odpadů určuje jejich konkrétní vlastnosti. [2] 

Pro výrobu jedné tuny surového železa je zapotřebí přibližně 1,6 tuny vstupních 

surovin, z toho koks představuje přibližně množství 330 kg, prachové uhlí 150 kg, horký 

vzduch 900 m
3
. Vzniklá vysokopecní struska přitom představuje množství přibližně 

230-400 kg na jednu tunu surového železa. Podle katalogu odpadů zařazujeme strusky 

z procesů výroby surového železa do skupiny ostatních odpadů. Tato skupina odpadů svým 

chemickým složením nepředstavuje velké riziko pro životní prostředí, však problematická 

je hlavně svým množstvím. [23] 

V černé metalurgii i v hutnictví neželezných kovů představují strusky jeden 

z rozhodujících faktorů dosažení žádaného průběhu tavebního procesu a získání 

výsledného kovu o požadovaných vlastnostech jako je homogenita, chemické složení, 

čistota z hlediska výskytu nežádoucích nekovových příměsí, snížení obsahu rozpuštěných 

plynů, atd. [1] 
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3.1 Strusky 

Struska je vedlejším produktem termických a spalovacích procesů nebo rafinace 

kovů. Ze stavařského hlediska patří do skupiny průmyslových odpadů. Roztavené strusky 

jsou molekulárními roztoky kysličníků volných a vázaných ve složitějších chemických 

sloučeninách. Struska může mít krystalický nebo skelný vzhled. Při vysokém obsahu oxidu 

hořečnatého a vápenatého je struska bazická, kyselá struska má vysoký obsah oxidu 

křemičitého. [16, 25, 39] 

 
Obr. 1. Schéma vysoké pece [17] 

 1. vhánění předehřátého vzduchu (~900 °C), 2. tavicí zóna (~2000 °C), 3. zóna, redukce 

oxidu železnatého FeO (700-1200 °C), 4. zóna redukce oxidu železitého Fe2O3 (200-700 °C), 

5. předehřívací zóna (~200 °C), 6. zavážka (ruda, vápenec, koks), 7. odpadní plyny, 8. sloupec 

rudy, koksu a vápence, 9. odvod strusky, 10. odběr surového železa, 11. odvod odpadních plynů 

[17] 

Struskou můžeme označit hrubozrnný materiál černého zabarvení se skelným leskem 

a ostrými hranami. Je to produkt vysoké pece, ze které vytéká kontinuálně nebo v kratších 

intervalech. Struska plave na roztaveném surovém železe, které se hromadí na dně pece 

a vypouští se odděleně od železa.  Struska je rovněž alternativní název pro tuhý zbytek při 

termickém zpracování odpadů nebo po spalování v energetice. Struska má dvě hlavní 

úlohy. [1, 9, 17]  
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Pasivní úlohou strusky je ochrana hladiny roztaveného kovu v peci nebo během 

navazujících operací před reakcí kovu s atmosférou, zejména s kyslíkem (eliminace ztrát 

kovu jeho „propalem“). [1] 

Aktivní úlohou metalurgických strusek je přímé řekl bych až řízené ovlivňování 

chemického a fyzikálního mechanismu průběhu tavebního procesu. To spočívá v dodání 

legujících přísad do taveniny nebo v iniciaci rafinačních chemických reakcí mezi struskou 

a kovovou lázní. [1] 

Chemické složení ocelárenské a slévárenské strusky závisí na jakosti vyráběné oceli 

nebo litiny. V stavebnictví se užívají v menší míře z důvodu vyššího obsahu těžkých kovů. 

Základní vlastnosti vysokopecní strusky jsou: 

 měrná hmotnost: 2800-3000 kg.m
-3

, 

 objemová hmotnost: 1900-2800 kg.m
-3

, 

 sypná hmotnost: 1100-1300 kg.m
-3

 , 

 nasákavost do 10 % [25]. 

Výchozí látkové složení směsi struskotvorných materiálů se volí s ohledem na 

funkci, jakou má struska při konkrétním metalurgickém procesu plnit, a na podmínky 

vlastního metalurgického procesu. V případě výroby oceli a dalších železných slitin jsou 

nejběžnějšími struskotvornými složkami křemičitý písek, vápno, magnezit, kazivec a další 

materiály, vytvářející za vysokých teplot tavení dostatečně funkční (silnou, homogenní 

a tekutou) roztavenou vrstvu na hladině kovové lázně. [1] 

3.1.1 Zpracování strusky. 

Recyklovaná struska má mnoho dalších využití. Granulát z vysokopecní strusky je 

vhodným stavebním materiálem, který se vyznačuje dokonalou hydraulickou vlastností. 

Přidává se rovněž do cementu a do struskových tvárnic. Další úprava vysokopecní strusky 

je zakládání do jam, peletizace strusky aj. [8] 

Procesy chlazení strusky jsou doprovázeny vznikem zapáchajícího sirovodíku. [25] 
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3.2 Strusky z metalurgie železných slitin. 

Při výrobě oceli, litiny a dalších železných slitin vznikají strusky. Nejznámější jsou 

metalurgické strusky, které vznikající při tavení a rafinaci kovů. Ty patří mezi typy 

odpadů, které jsou bezproblémové. [1, 3] 

V dnešní době, kdy roste tlak na ochranu životního prostředí, je otázka využití 

odpadů z výrobních procesů velmi důležitá. [25] 

Jejich konečné chemické a fázové složení činí z tohoto odpadu zcela inertní materiál, 

který je nerozpustný ve vodě a velmi málo i v kyselinách. Má velmi dobré mechanické 

vlastnosti. Takové to strusky můžeme využít jako stavební materiál. Po vhodné granulaci 

jako materiál pro posyp komunikací. Bazické strusky v disperzní formě jako součást 

zemědělských hnojiv, atd. [1] 

Některé problémové složky mohou být obsaženy ve struskách z metalurgie 

chromniklových ocelí. Ty můžou být někdy provázeny zvýšeným obsahem niklu 

a chromu. [1] 

Výjimku představují strusky z některých tuzemských sléváren šedé litiny, kde se tyto 

strusky v posledních letech objevily jako odpad. Jedná se o strusky, jejichž složkou je 

karbid vápníku. To je přísada, která se používá pro snížení „propalu“ uhlíku v tavenině. [1] 

Tyto odpadní strusky reagují s vodou (srážky, vzdušná vlhkost) za vzniku acetylénu. 

Proto přechovávání nebo skládkování je spojeno s možností vzniku nebezpečných situací, 

jako jsou zahoření, exploze. Z tohoto důvodu se jedná o typický druh reaktivních strusek, 

které mají nebezpečnou vlastnost číslo H3-A. [1] 

Proto je nezbytné dané strusky zařadit jako odpad kategorie N-nebezpečný a nelze je 

z těchto důvodů odstraňovat ukládáním na skládky. Takové to strusky je nutné zbavit 

nebezpečné vlastnosti tzv. řízeným vyhašením. Potom můžeme daný odpad kategorizovat 

jako O-ostatní. [1] 

3.2.1 Druhy metalurgických strusek 

Vysokopecní struska musí mít takové chemické složení, které umožňuje, aby popel 

koksu a hlušina železné rudy mohly opustit vysokou pec jako kompaktní tavenina. 

K tomuto účelu jsou do vsázky přidávány struskotvorné přísady, jako jsou vápenec, 

kazivec, křemen apod. [3]  
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Ocelárenská struska tvoří největší část vedlejších produktů při výrobě oceli a je 

zároveň nezbytnou technologickou složkou výroby oceli. Rovněž má z řady pohledů 

nezastupitelnou úlohu. Řadu z nich, jako například kovové vedlejší produkty a množství 

drobných odpadů (např. odpad z elektrod) lze opětovně zcela využít, u řady dalších je však 

nutné problematiku jejich využití řešit [24]. 

Výskyt ocelárenské strusky se v závislosti na použité technologii a řadě dalších 

parametrů, pohybuje v poměrně širokých mezích. Uvádí se rozpětí od 60 do asi 250 kg na 

tunu surové oceli [24]. 

Ocelárenská struska je materiál o značné tvrdosti. Ocelárenské strusky se při 

zpracování oceli významně podílejí na metalurgických pochodech a jejich složení musí být 

vždy přizpůsobeno používanému procesu. Jejich chemické složení se proto mění 

v závislosti na principu metalurgického pochodu. Jiné jsou strusky pro odkysličení, jiné 

pro odsíření, odfosfoření atd. Odfosfořovací struska z Thomasova konvertoru je používána 

pro svůj vysoký obsah fosfátů na výrobu hnojiv - tzv. Thomasovy moučky. Ocelárenské 

strusky jsou většinou basické s basicitou 2-4. [3] 

Základní strukturální složkou ocelárenské strusky jsou tuhé roztoky ortosilikátu 

s oxidy železa, manganu, hliníku a hořčíku, vázanými chemicky na oxid vápenatý. 

Ocelárenská struska není směsí oxidů, ale je složitou soustavou, v níž lze indikovat více 

než 100 složek, které nelze mechanicky oddělit. Oddělit lze pouze kovové částice, které 

reálná struska obsahuje [24]. 

Slévárenské strusky 

Kupolní struska slouží v průběhu tavení litiny v kupolních pecích k ochraně 

tekutého kovu před oxidací spalinami a umožňuje rafinaci tekutého kovu. Propal prvků 

kovové vsázky (Fe, Si, Mn), odtavování keramické vyzdívky kuplovny, písek, nečistoty 

atd. jsou zdrojem vzniku strusky v množství mezi 5 a 10% hmotnosti kovové vsázky. 

Kuplovny většinou pracují v oblasti kyselých až neutrálních strusek s basicitou mezi 

0,6 – 1,1. Zásaditá struska má basicitu 1,1 – 2,4 a umožňuje účinné odsíření taveniny, ale 

značně zvyšuje spotřebu koksu. [3] 

Struska indukčních elektrických pecí má převážně jen funkci ochraňovat tekutý 

kov před oxidací, kdy během tavení vzniká malé množství strusky opalem vyzdívky 
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a z nečistot zachycených na vsázkovém materiálu. Po natavení vsázky se tato struska 

odstraní a nahradí skelnou ochrannou struskou. [3] 

Struska v elektrických obloukových pecích závisí na chemickém charakteru 

vyzdívky pece. Buď se pracuje s kyselou struskou, nebo struskou zásaditou. V kyselých 

převládá složka SiO2, v zásaditých struskách potom CaO. [3] 

3.2.2 Nakládání s odpady ze strojírenství a metalurgie 

Větší skupina odpadů z metalurgie a strojírenství jsou zařazeny mezi odpady 

N-nebezpečné vzhledem ke svým vlastnostem, jako je toxicita a kancerogenita. U těchto 

odpadů můžeme dosáhnout vysoké míry recyklace a tím i ekonomického zhodnocení. 

Z těchto druhů odpadů můžeme získat čisté kovy s menší spotřebou energie než při jejich 

výrobě z primárních surovin a hlavně při nižším zatížení životního prostředí. Ve vyspělých 

státech dosahuje recyklace u hliníku 25 – 35 %, mědi 35 – 45 %, olova 40 – 50 %, zinku 

a kadmia 10 – 25 % a u oceli 50 – 60 % (pro srovnání: Úroveň recyklace u obalové oceli 

v ČR v r. 2008 byla 44 %, což je 4. nejhorší výsledek ze všech evropských zemí. Nižší míru 

recyklace mají už jen Polsko, Slovensko a Estonsko). [4] Podle aktuálních údajů vyrábí 

ocelářský průmysl v Evropě za rok 45 milionů tun strusky. Dle podkladů firmy Arcelor 

Mittal v současné době je v České Republice vyprodukováno 32 000 tun granulované 

strusky ročně dle. [20] 

Technologie zpracování vysokopecní strusky, včetně její granulace, je velmi dobře 

zvládnuta. Vysokopecní struska je po výstupu z pece granulována ve vodě na struskový 

granulát nebo struskovou vlnu. Granulovaná vysokopecní struska představuje ceněný 

produkt, jenž nachází uplatnění hlavně v průmyslu stavebních pojiv. Granulát má dobré 

hydraulické vlastnosti a je přidáván do cementu, nebo slouží k výrobě struskových tvárnic. 

Produkce strusek získávaných při výrobě a úpravě ocelí je značná, avšak jejich hodnotnější 

využití je vzhledem k rozmanitosti jejich chemického a fázového složení omezené. Část 

těchto strusek bývá skládkována, část lze využít jako kamenivo. [3, 14] Vysokopecní 

struska je i zdrojem kovů. [2] 

Při tavení a rafinaci kovů vznikají metalurgické strusky, které jsou nejznámější. Dále 

vznikají strusky např. při spalování pevných paliv a odpadů. Strusky jsou směsi oxidů 

s příměsí sloučenin síry, fosforu a kovových částic. Z metalurgického hlediska dělíme 

strusky na vysokopecní, ocelárenské a slévárenské. Chemické složení ocelárenské 
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a slévárenské strusky je závislé na kvalitě vyráběné oceli nebo litiny. Využívání 

metalurgických strusek se stává v dnešní době velmi ožehavou otázkou. Důvodem jsou 

rostoucí ceny za uložení odpadů na skládky. Ve stavebnictví nacházejí strusky využití 

v menší míře pro vyšší obsah těžkých kovů. [5] 

Strusku jako takovou lze použít jako umělé kamenivo anorganického původu, která 

byla vystavena tepelnému procesu. Ze stavařského hlediska patří struska do skupiny 

průmyslových odpadů. [3] 

Ocelová struska má proměnlivé složení. Většinou obsahuje vápník, oxidy železa 

a magnesium, které způsobují její rozpínavost. Rozměrové nestabilitě zabráníme kyselými 

úpravami. Vhodnou úpravou jí můžeme změnit na hnojivo, které se uplatňuje při 

neutralizaci kyselých půd. [2] 

Mezi nejrozšířenější využití strusek můžeme zahrnout výrobu cementu; výstavbu 

podkladních vrstev pro komunikace; posypový materiál pro zimní údržbu; výstavbu 

inženýrských sítí, obsypů, zásypů a násypů; výrobu tepelné izolace (minerální vlna) 

a v neposlední řadě využití strusky jako kameniva do betonu (náhrada části písku). [5] 

Vysokopecní a ocelárenské strusky se minulosti využívaly jen z části a nezpracovaný 

zbytek se ukládal na haldu. V současné době se tyto odpady zpracovávají včetně hutní sutě 

a strusky, která je uložena na haldě. [6] 

Využití granulované strusky s vysokou mezerovitostí je přibližně 30% do tělesa 

vozovky a dalších přibližně 60% najde využití jako jemně mletá forma strusky při výrobě 

cementu. Na 1 tunu vyprodukovaného surového železa připadá přibližně 300 kg strusky. 

Opětovného využití jemně mleté strusky je v současnosti zavedeným způsobem využití 

tohoto vedlejšího produktu hutnictví např. pro výrobu cementů nebo betonů. Produkce 

drceného struskového kameniva stále vyžaduje další způsoby znovuvyužití vedle jeho 

uplatnění v tělesech pozemních komunikací. [20] 

Zpracování odpadů a jejich následné využití jako druhotných surovin má hlavně 

ekonomický význam. Nemalý význam má rovněž celkové zpracování hutních odpadů 

a následné využívání z nich získaných druhotných surovin pro životní prostředí. Příznivý 

vliv má všude tam, kde jsou druhotné suroviny využívány a kde nahrazují přírodní 

suroviny. [6] 
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3.3 Strusky z metalurgie neželezných slitin 

Při hutnických procesech zpracování neželezných kovů, které probíhají za podstatně 

nižších teplot, tj. slitin na bázi mědi, olova, hliníku, hořčíku aj., jsou používány odlišné 

struskotvorné materiály než procesy při zpracování železných kovů. Jedná se hlavně 

o různé typy alkalických solí (chloridy, fluoridy, fluorokřemičitany, sírany) s nejrůznějšími 

funkčními přísadami. Hlavní problém, který vzniká při výrobě a přetavování neželezných 

kovů, je naplynění tavenin a jejich následné odplynění. Do samotného kovu se používají 

velice různorodé přísady a v tom případě mají strusky spíše ochranný charakter. Základní 

strusky obsahují SiO2, CaO a FeO a v mnoha případech obsahují větší koncentrace kovů. 

Z tohoto důvodu se recyklují a tyto kovy se z nich separují a dále zpracovávají. [1] 

Tyto odpadní strusky se proto logicky vyznačují diametrálně odlišnými vlastnostmi. 

S těmi je nutné ve fázi nakládání, recyklace, odstraňování a využívání vždy počítat. [1] 

Při výrobě a přetavování neželezných kovů je hlavní problém naplynění tavenin 

a jejich odplynění. Zde se používají velice různorodé přísady do kovu samotného a strusky 

mají spíše ochranný charakter. Základní strusky obsahují SiO2, CaO a FeO. Tyto strusky 

obsahují v mnoha případech větší koncentrace kovů a jsou proto recyklovány a tyto kovy 

se z nich separují a dále zpracovávají. [3] 

Strusky z metalurgie neželezných kovů představují v posledních letech velmi 

aktuální a problematickou skupinu odpadů (včetně vzniku několika prekérních situací). [1] 

Hutnictví neželezných slitin produkuje odpadní strusky co do objemu menší, ale 

podstatně pestřejší a problematičtější skupinu odpadů, oproti struskám z metalurgie železa. 

Přispívá tomu široká škála chemických látek a přípravků, tak současně i řada sloučenin 

a reakčních produktů, které se stávají součástí výsledné odpadní strusky. [1] 

Při výrobě olova se můžeme v podstatě setkat se dvěma typy odpadních strusek. Oba 

základní typy těchto strusek (struska a tzv. kamínek) se z hlediska vyluhovatelnosti vodou 

ve smyslu stávající odpadové legislativy řadí do výluhové třídy II. a, resp. II. b. Jejich 

typickou vysokou odolnost oproti působení okolních vlivů dokladují např. odvaly, na které 

byly tyto strusky dlouhodobě ukládány. [1] 

V procesu recyklace olova, respektive slitin olova vznikají solné strusky, které jsou 

zcela odlišným typem strusek. Výsledné odpadní strusky mají solný podíl až 80% 

hmotnosti a jejich struskotvorné přísady jsou na bázi alkalických síranů a chloridů. Vodný 
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výluh ze strusky v tom případě až desetinásobně překračuje limity III. výluhové třídy 

v případě chloridů, síranů a rozpuštěných látek. Do značné míry jsou překračovány i mezní 

hodnoty arsenu, antimonu a dalších parametrů výluhu. Daný typ strusky může mít ve svém 

přirozeném stavu, který je dán vysokou vodivostí výluhu, nebezpečnou vlastnost číslo H13 

(schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí). [1] 

Strusky z výroby nebo recyklace hliníkových slitin můžeme považovat za velmi 

problematické. Toto plyne z používání rafinačních solí (alkalické chloridy, fluoridy) jako 

struskotvorných materiálů. Obvykle je proces prohlouben přítomností některých 

reaktivních reakčních produktů (hydridy, nitridy, karbidy), které vznikají v průběhu tavení 

hliníku se struskou, s pecní atmosférou v kovové vsázce. Odpadní strusky z výroby ve 

formě odlitých bloků zatuhlé taveniny na první pohled vypadají jako bezproblémové, 

avšak ve skutečnosti se jedná o odpad s mnoha špatnými vlastnostmi.  Jednou z nectností 

těchto odpadů je vysoký solný podíl na bázi alkalických chloridů, který se pohybuje mezi 

50 - 70 % hmotnosti. Vodné výluhy až desetkrát překračují limity III. výluhové třídy 

obsahem chloridů a mnohonásobně obsahem rozpuštěných látek. Významně bývá 

překročen i limitní obsah fluoridů. Většina odpadních strusek z recyklace hliníkových slitin 

vykazuje vysokou reaktivitu s vodou. Dochází k výskytu plynné fáze, jejíž podstatu tvoří 

amoniak (NH3) a vodík (H2) s možnou příměsí metanu (CH4) o objemu až 10 litrů 

z kilogramu za hodinu. Z těchto důvodů se proto jedná o odpady kategorie N-nebezpečný, 

jelikož mají nebezpečnou vlastnost číslo H13 a obvykle i H12 a H3-A. [1] 

Strusky z recyklace hořčíkových slitin můžeme v současné době považovat za 

nejproblematičtější skupinu odpadních strusek. Na jejich složení se podílí vysoký obsah 

solné fáze na bázi alkalických chloridů. Podle typu používaného pecního agregátu 20 až 

70 % hmotnosti. Z těchto důvodů překračují vodné výluhy ze strusek limity III. výluhové 

třídy až patnáctkrát svým obsahem chloridů a též mnohonásobně obsahem rozpuštěných 

látek. Hlavní problém těchto strusek je jejich extrémní reaktivita s vodou. Ta je způsobena 

přítomností reaktivních reakčních produktů ve strusce, jako jsou vysoké obsahy nitridů 

a zbytků obsahu kovového hořčíku s vodou. Důsledkem těchto okolností dochází při 

kontaktu strusky s vodou k vývoji velkých objemů plynné fáze o objemech až 100 litrů za 

hodinu z jednoho kilogramu. Obsah těchto plynů tvoří amoniak a vodík, doprovázený 

příměsemi některých uhlovodíků. [1] 
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Z dalších nežádoucích reakcí daných strusek s vodou je vznik velkého množství 

tepla. Z těchto důvodů je uváděný typ strusek jednoznačně kvalifikován jako odpad 

kategorie N-nebezpečný, vyznačujícím se nebezpečnými vlastnostmi číslo H13, H12 

a H3-A (nebezpečná vlastnost č. 14 nebyla testována). Takový to odpad proto nelze v jeho 

nativním stavu odstraňovat ukládáním na skládky. [1] 

3.3.1 Odpadní reaktivní strusky 

Z výše popsaných vlastností strusek z hutnictví neželezných kovů nelze většinu 

z nich v jejich nativním stavu ukládat na skládky žádné skupiny. Nedovoluje to hlavně 

vysoká reaktivita odpadů s vodou a mimořádně vysoký obsah rozpustných solí ve vodě. 

Samotná přítomnost alkalických chloridů v uvedených odpadech pak do značné míry 

limitují i možnosti jejich účelné stabilizace. Jako jeden z možných způsobů zpracování 

reaktivních strusek environmentálně vhodných ale i ekonomicky nákladných, je jejich 

řízená reakce s vodou, která je spojena s eliminací vznikajících plynů (sorpce, spalování), 

a navazující zpracování tuhé fáze a kapalné fáze. [1] 

3.4 Metalurgie stříbra 

Stříbro se v přírodě vyskytuje ryzí, avšak častěji ve sloučeninách se sírou. Stříbrné 

a olověné rudy argentin, galenit rovněž obsahují stříbro. [29] 

Z argentinu a galenitu se stříbro získává hutnickým způsobem. Při tomto způsobu 

se ruda taví v peci, kde dochází k oxidaci olova a na povrchu taveniny se vytváří struska 

(klejt olověný), která obsahuje nečistoty. Tato struska z pece odtéká stále. Ve spodní části 

pece se taví stříbro, které se musí čistit elektrolytickou rafinací. [29] 

Další způsob je amalgamace, kdy se ruda rozdrtí a vypraží v peci. Tím se odstraní 

síra. Vypražená ruda se rozdrtí na prášek, s destilovanou vodou se smíchá na rudnou kaši, 

která se nalévá na rtuťové střásací stoly. Rtuť rozpustí částečky stříbra a vyteče ve formě 

stříbrného amalgámu. Ten se žárem destiluje. Rtuť se odpaří a zůstane jen stříbro. [29] 

Při rafinaci se olovo vaří se zinkem. Na povrchu se vytvoří zinková pěna s obsahem 

stříbra. Pomocí Parkesova způsobu vzniklou pěnu sebereme, destilujeme, tavíme a čistíme 

od zinku). [29] 
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V zemích koruny české došlo k otevírání ložisek stříbra a zahájení těžby stříbra ve 

13. až 16. století. S hospodářským a mocenskopolitickým rozvojem českého království 

byla spjata produkce českého stříbra zejména ve 14. století, kde svou roli patrně sehrála 

i nezanedbatelná produkce českého zlata což mělo největší ekonomický význam. [27] 

Kutná Hora patří ve své historii k nejvýznamnějším revírům v těžbě rudy v Čechách. 

Porovnáme-li charakter těžby provozovaný v různém rozsahu během dřívější doby 

s těžbou v 50 - 80 letech, zjistíme, že se jedná o dvě etapy. O těžbu stříbrných a měděných 

rud v historickém období a těžbu zinkových či olověno-zinkových rud s obsahem mědi 

a stříbra, která spadá již do minulého století. V Kutnohorském revíru se nachází, na rozloze 

přibližně 36 km
2
, v celkem 10 až 14 žilných pásmech. Ty byly v minulých dobách 

rozlišovány na kyzová a stříbrná. Hlavní význam pro těžbu rud mělo 7 rudních pásem 

v kutnohorském krystaliniku.[41] 

Kutnohorský revír k sobě již několik století váže pozornost nejen naší, ale i evropské 

veřejnosti. V jeho regionu se postupně vystřídal lid všech známých kultur postupujících 

zemí. V Malíně razí slovanští Slavníkovci denáry v 10. století. Toto místo je dnes součástí 

Kutné Hory. Protože v téže době na vlastním sídelním hradisku v Libici nad Cidlinou 

mincovna již existovala, můžeme s plnou oprávněností usuzovat, že založení další 

mincovny v takové blízkosti mělo logický podklad v exploataci oxidačně cementačních 

pásem stříbrné rudy kutnohorského revíru. [41] 

K objevení stříbra docházelo často náhodou např. pod vyvráceným stromem, při 

orání nebo v puklině ve skále. Lidé v Kutné Hoře sice věřili, že bylo objeveno zázrakem, 

ale pravdou bylo, že místní ložiska už z daleka rozpoznali cisterciáčtí mniši, kteří to v roce 

1142 založili klášter. Schopnost nalézat ložiska stříbra měli jako málokdo. Dokázali číst 

z náznaků, z druhů rostlin a stromů nebo podle ojínění které nad ložiskem rudy vždy chybí. 

Hornická práce byla velmi vyčerpávající a nebezpečná. To že se hornické ženy se stávali 

vdovami až sedminásobně, nebylo žádnou výjimkou. [42] 

V 19. a 20. století prodělala metalurgie prudký rozvoj, kde se propracovala až 

k převážně elektrolytickému oddělování jednotlivých složek rud. [27] 

Struskové odvaly pocházejí z hutí, v kterých se tavila ruda. Do dnešních dnů se 

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

ornicí. Ty, co se zachovaly do dnešní doby, jsou nezarostlé, černé až 10 m vysoké haldy. Je 
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zde uloženo asi 400 000 t strusky. Plocha struskových hald a hlušiny dosahovala několika 

hektarů. [28] 

 
Obr. 2. Struskové haldy z 15. až 18. století v údolí Vrchlice jižně od Kutné Hory Foto D. Velebil, 2007 

 

 

Obr. 3. Struskové haldy z 15. až 18. století v údolí Vrchlice jižně od Kutné Hory Foto D. Velebil, 2007 

 

Hutnění kutnohorských stříbrných rud produkovalo velké množství strusek. Ty byly 

ukládány v blízkosti hutí. Strusky se zpočátku nacházely na území dnešního vnitřního 

města, později vznikaly v blízkosti vodních toků, protože energie vody byla potřebná 

k pohánění stoup a měchů na dmýchání vzduchu. Strusky ve starší době, obsahovaly ještě 

dost velké množství stříbra, proto byly již ve středověku znovu přepracovávány. [30] 
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V 50. letech 20. století byly zbývající struskové haldy předmětem zkoumání 

zbytkových obsahů kovů v souvislosti s ohledem na využívání domácích zdrojů surovin. 

Zjistilo se, že se jedná o materiál železnato-křemičitého charakteru, který v průměru 

obsahuje 42.6 % SiO2, 28.9 % Fe, 2.3 % Al, 4.1 % Ca, 1.3 % sulfidické S, stopy až 

1 % Ag, 0.3 % Cu, 0.3 % Pb, 0.07 % Sn a 2.3 % Zn. V těchto struskách jsou kovy vázané 

převážně ve formě silikátů, případně oxidů. Některé z nich se v malé míře vyskytují 

i v ryzím stavu nebo v podobě slitin. [30] 

Strusky, které obsahují větší obsah mědi, obsahují i vzácně ryzí měď, kuprit a tenorit. 

Jejich větráním vznikají druhotné sloučeniny obsahující Cu, Zn, Ca. [30] 

 

Obr. 4. Břeh potoka obsahuje úlomky hornin ve směsi se struskovým materiálem. RNDr. Václav 

Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. 

 

O rozsáhlých struskových haldách v údolí Borovského potoka jsou zmínky ještě 

z počátku dvacátého století. Materiál však byl postupně použit při úpravě místních 

komunikací. Haldy tak byly postupně aplanovány, a proto již dnes nejsou morfologicky 

patrné. Z různých historických období existují záznamy o provozu hutí, naposled zřejmě 

v 16. století. Spolu se struskami se běžně nalézají úlomky cihel z vyzdívek pecí, uhlíky 

a vzácně i vrstvy jemně rozemleté žiloviny včetně nezpracovaných zlomků rudniny. 

Rozemletá žilovina již neobsahuje sulfidy, protože byly během zvětrávacích procesů zcela 

přeměněny a materiál je takto vzniklým jarositem, který je často zbarven do žluta. 

V rudnině lze pozorovat zrna pyritu, pyrhotinu, sfaleritu, galenitu a arzenopyritu. [40] 
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Obr. 5. Břeh potoka obsahuje úlomky hornin ve směsi se struskovým materiálem. Strusky jsou 

obvykle černé barvy s porézní stavbou. RNDr. Václav Vávra, Ústav geologických věd, 

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. 

 

Celý postup hutnění rud založený na základě zkušeností, představoval komplikovaný 

proces, který se postupně rozvíjel. Sulfidické rudy byly obvykle oxidačně praženy 

a následně hutněny s přísadou olova, na které se vázalo získávané stříbro. Tato směs byla 

opětovně tavena, za účelem oxidace a odstranění přebytečného olova. Surové stříbro se 

však muselo ještě čistit pro dosažení vyšší ryzosti. [40] 

Výše popsanému technologickému procesu odpovídají mineralogické i chemické 

vlastnosti strusek nalezených na zmíněné lokalitě. Tyto strusky mají černou barvu a v lomu 

jsou lesklé, většinou ploché a často se stopami tečení v důsledku odpichu taveniny z pece. 

Obsah barevných kovů ve struskách je různorodý. Běžně obsahuji několik procent zinku 

a olova. V menším množství obsahují měď, arsen nebo antimon. Zbytkové obsahy stříbra 

jsou obvykle velmi nízké a pohybují se v jednotkách nebo desítkách ppm. Vzácně jsou 

přítomny ryzí kovy, zejména měď a zcela výjimečně i stříbro. [40] 
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Obr. 6. Kusy strusky v údolí Vrchlice, zbytky dolování rud včetně stříbra a jejich zpracování [3] 
 

 

Obr. 7. Struska Foto D. Velebil 
 

 

Obr. 8. Struska Foto D. Velebil 
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Obr. 9. Struska, 12 × 9 × 6 cm, údolí Vrchlice jižně od Kutné Hory. Foto: D. Velebil 
 

 

 

Obr. 10. Kusy strusky v korytě řeky Vrchlice, okres Kutná Hora [Juan de Vojníkov] 

3.4.1 Stříbro. 

Roční produkce stříbra v kapitalistických a rozvojových zemí činí 7 000-8 000 tun. 

Ověřené zásoby stříbra v těchto zemích se odhadují na 110 000 tun, včetně rezervy ve 

Spojených státech 40 000 tun, 23 000 tun v Mexiku, 20 000 tun v Kanadě a 16 000 tun 

v Peru. [36] 

Nejčastěji používané minerály pro flotaci jsou stříbronosný galenit, argenit (Ag2) 

a tetrahedrit (Sb4S3). V těchto minerálech je často přítomna měď, olovo. [37] 
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Kanada, Peru, Mexiko, Spojené státy a Austrálie vodou ve světové těžbě a výrobě 

stříbra. V SSSR se stříbro složitě lisuje ze zlaté a stříbrné rudy. Ložiska ryzího stříbra jsou 

poměrně vzácné. 80 a 90 % stříbra je extrahováno jako vedlejší produkt z ložisek složitých 

rud, převážně ze zinku (45 %), mědi (18 %). Mezi 10 až 20 % je extrahován z vlastní 

stříbrné rudy. Dolní mez obsahu stříbra v ložisku, které je považována za hospodářsky 

výnosná extrahovat, se pohybuje od 45-50 až 350 gramů na tunu. [36] 

Stříbro Ag má tyto vlastnosti. 

Hustota ρ = 10,49 g/cm
3
,  

Teplota tání Tm = 960,5°C,  

Teplota varu Tv = 2162-2212°C 

Má nejlepší elektrickou vodivost ze všech kovů, výbornou tepelnou vodivost. Je 

dobře tvárné, má vysokou odrazivost pro viditelné světlo. Je poměrně stálé i ve slabších 

oxidačních činidlech a roztocích solí, zředěné H2SO4. [34]  

Stříbro je řazeno mezi drahé kovy, které se obecně vyznačují značnou chemickou 

stabilitou. Je velmi dobře rozpustné v kyselině dusičné především díky jejím silným 

oxidačním vlastnostem a horké H2SO4. [35] 

3 Ag + 4 HNO3 → 3 AgNO3 + NO + 2 H2O 

Stříbro je velmi dobře rozpustné v kyselině dusičné především díky jejím silným 

oxidačním vlastnostem. Podobně se stříbro chová i vůči koncentrované kyselině sírové, 

která působí rovněž oxidačně. Za přítomnosti kyslíku se stříbro rozpouští i roztoku 

alkalických kyanidů za vzniku kyanostříbrnanového iontu [Ag(CN)2]
-
. [34] 

Na suchém čistém vzduchu je stříbro neomezeně stálé. Stačí však i velmi nízké 

množství sulfanu (sirovodíku H2S), aby stříbro začalo černat, protože na jeho povrchu 

vzniká vrstva sulfidu stříbrného Ag2S. [35] 

 

  



Bc. Lubomír Drda: Získávání kovů z odpadů po hutní činnosti. 

 

2012  20 

 

4. Metody získávání kovů z metalurgických odpadů. 

Mezi metody získávání kovů z metalurgických odpadů můžeme zařadit např. 

biologické loužení, flotaci, redukci, alkalickou aktivaci, zpracování jemnozrnných hutních 

odpadů pyrometalurgickými procesy, magnetickou separaci a další. 

4.1 Rozpouštění kovů mikroorganismy. 

Z nízko kovnatých rud, koncentrátů a metalurgických odpadů, které nemohou být 

ekonomicky zpracovávány konvenčními metodami je ve světě stále více k získávání kovů 

využíváno biologické loužení.  

Efektivní a jednoduchá technologie pro extrakci kovů z nízko kovnatých rud 

a koncentrátů a také z metalurgických odpadů, které často obsahují významná množství 

kovů je biologické loužení. Tato metoda je ve světě stále více využívána všude tam, kde 

jsou pro růst bakterií z rodu Thiobacillus vhodné podmínky. [7] 

Tyto bakterie přeměňují nerozpustné kovové sulfidy na rozpustné sírany. Bioloužení 

nesulfidických průmyslových odpadů, jejich detoxikace a získávání kovů z těchto odpadů 

pomocí biotechnologií je studována. Na typu odpadního materiálu rovněž závisí účinnost 

bakteriálního rozpouštění kovů, které spolu s fyzikálně-chemickými procesy jsou nedílnou 

součástí biogeochemických cyklů kovů a metaloidů v přírodě. Těchto procesů lze využít 

při nakládání s odpady kontaminovanými toxickými kovy. [7]  

4.2 Redukce. 

Produkce strusek a dalších kovonosných odpadů ze sekundární metalurgie výroby 

oceli nabízí možnost následného využití přítomných kovů v těchto odpadech. Chemická 

forma vázaná v odpadech má zásadní vliv na výtěžnost kovů z těchto odpadů. Dle 

objemových výskytů kovů v daných odpadech se snahy opětovného získání železa 

a manganu stávají zajímavými. Tyto kovy jsou přítomné hlavně v podobě oxidů. [8] 

Redukce (chemická a elektrolytická) je jednou z možnosti jejích zpracování. Po 

redukci kovonosných odpadů vzniká znova struska, ale již s pozměněným složením.  

Aplikací vhodných přísad se zvyšuje zastoupení oxidů (CaO, SiO2, Al2O3, atd.) a snižuje 

se obsah železa a manganu. Toto chemické složení strusek umožňuje hledat jejich využití 

k přípravě bez cementových pojiv. Nutností pro toto využití je jejich skelný stav. Toho 

docílíme rychlým zchlazením roztavené strusky. [8] 
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Strusku je potřeba umlít (granulometrie) na měrný povrch podobný cementům (cca 

300 – 400 m
2
.kg

-1
). Takto připravené látky vykazují tzv. latentní hydraulicitu. V průběhu 

hydratace nastává účinkem tzv. aktivátorů hydraulicity rozklad skelné křemičitanové fáze 

strusky. Samotná voda k tomuto procesu nestačí, protože by proces probíhal velmi pomalu. 

Jako aktivátor můžeme použít např. sádru, vápno, portlandský cement anebo vodní sklo. 

Hydrosilikáty a hydroalumináty vytvořené tímto způsobem, jsou podobné hydratovaným 

portlandským cementům. Pro vysokopecní strusky, které se v dnešní době běžně přidávají 

k portlandským slinkům byl tento mechanizmus objasněn. [8] 

Protože strusky ze sekundární metalurgie obsahují různé příměsi, které se přidávají 

z důvodů ovlivnění chemicko-fyzikálních parametrů strusky a z důvodů podpory průběhu 

redukce kovových součástí, je při využití jejich hydraulicity možno očekávat určité 

odlišnosti v porovnání se struskami vysokopecními. Analýzy strusek ze sekundární 

metalurgie prokazují přítomnost kovových podílu atomární formě. V tom případě můžeme 

předpokládat, že tyto kovy mohou reagovat s přidanými alkalickými hydroxidy za vzniku 

vodíku, který hydratující směs nakypřuje (snižuje objemovou hmotnost). [8] 

4.3 Alkalická aktivace 

Další z možností využití metalurgických pro přípravu alternativních pojiv 

a kompozitů strusek je alkalická aktivace. Přídavek alkalických komponentů modifikuje 

hydratační procesy a iniciuje jejich průběh u latentně hydraulických látek, které nereagují 

přímo s vodou. [11] 

Alkalickou aktivací strusek vznikají nové materiály např. geopolymer . Tento název 

byl poprvé použit Davidovitsem k popsání skupiny minerálních pojiv podobným uměle 

vytvořeným zeolitům. Struktura těchto látek se skládá z polymerického systému Si-O-Al, 

podobně se nacházející v zeolitech. Geopolymery jsou na rozdíl od zeolitických látek, 

téměř amorfní látky. Přesný charakter struktury geopolymerů není doposud plně 

kvantifikován. [12] 

Geopolymer produkt alkalické aktivace strusek má toto složení pojivové matrice. 

Mletá struska, slínek, alkalický aktivátor (roztoky Na2CO3, vodní sklo, NaOH). [13] 
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Vlastnosti těchto geopolymerů mohou být. Pevnost v tlaku 30–100 MPa, 

hydrotermální podmínky – pevnost v tlaku 150–180 MPa, vysoká odolnost vůči 

agresivnímu prostředí [13] 

Jemně mletou granulovanou vysokopecní strusku, která je aktivována roztokem 

hydroxidu, uhličitanu nebo nejlépe křemičitanu sodného lze velmi dobře použít pro výrobu 

tzv. struskoalkalických betonů. Jedná se o bezcementový beton. [18] 

4.4 Pyrometalurgické procesy pro zpracování jemnozrnných 
hutních odpadů. 

Jemnozrnné hutní odpady nelze z důvodu obsahu neželezných kovů, hlavně Zn a Cd, 

recyklovat běžnými hutnickými procesy. Pro jejich odstranění byl vyzkoušen postup 

odpaření škodlivin v plazmové peci při vysokoteplotním ohřevu. [21] 

Při tomto způsobu zpracování jemnozrnných hutních odpadů může dojít k termické 

disociaci oxidů neželezných kovů neboli k vysokoteplotní redukci. [21] 

Při pyrometalurgické cestě obvykle dochází k odpaření těkavých oxidů kovů. To je 

spojeno, vzhledem ke složení atmosféry, s termickou disociací nebo vysokoteplotní 

redukcí oxidů v plynném stavu. [21] 

Vysokoteplotní redukce je proces redukce uhlíkem (CO) při vysokých teplotách. Při 

tomto procesu jsou sloučeniny kovů rozloženy a kyslík z oxidů je vázán na uhlík. Protože 

při teplotách, které jsou vyšších než 4000°C jsou všechny oxidy termodynamicky 

nestabilní, kromě CO. Aby kovy zůstaly v neoxidovaném stavu a nedošlo ke zpětné 

rekombinaci oxidů kovů, je z tohoto důvodu nutné rychlé ochlazení. [21] 

Ochlazení plynů vodou po odpaření oxidů a následné zpracování kondenzátu 

s obsahem oxidů jako běžnou zinkovou surovinu je další z možností, která je navíc spojena 

s minimálními náklady. V praxi se běžně využívá metoda prostého odpaření bez speciální 

atmosféry s následným ochlazením spalin vodou. [21] 

4.5 Recyklace slévárenských odprašků v kuplovně. 

Jednou z možností, jak likvidovat prachový odpad přímo na místě jeho vzniku je 

využití kuplovny. Je to tavící pece používaná ve slévárnách litiny. [22] 
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Při samotném chodu této pece je zachycováno značné množství prachu s obsahem 

železa (na 1 tunu roztavené litiny vzniká cca 8 kg prachu z kuplovny). Možnost vrátit tento 

prach zpět do kuplovny se přímo nabízí. V dalších slévárenských operacích je v systémech 

odprášení rovněž zachycován prach s vysokým obsahem železa. Jedná se především 

o prach z různých čistírenských operací jako tryskání kovovými broky, broušení odlitků, 

řezání a další. Na 1 tunu roztavené litiny připadá asi 30 kg prachu. [22] 

Kuplovna může sloužit jak k recyklaci kovových podílů z prachu, tak i k zužitkování 

prachu z výroby forem a odprašky ze suché regenerace formovacích směsí. Likvidace 

spočívá především v převedení různých složek prachu do strusky, spalitelné složky jako 

jsou zbytky organických pojiv a uhlíkaté přísady, díky vysoké teplotě v kuplovně 

vyhořívají. [22] 

Alkalické oxidy, které jsou přítomné v prachu a jsou rozpustné ve vodě, přecházejí 

do pecní strusky, kde se při kyselém pochodu vážou ve formě silikátů. Tak přestanou být 

nebezpečné a mohou být použity např. jako podkladový materiál při stavbě silnic. [22] 

Možnost likvidace prachových odpadů přímo ve slévárně je velmi lákavá avšak 

přináší řadu zatím ne zcela zvládnutých technických, metalurgických a ekologických 

nejasností. V současnosti je proto těmto postupům věnována velká pozornost, o které 

svědčí řada provedených studií s podporou státních institucí v Německu, Velké Británii, 

Francii. [22] 

4.6 Pražení 

Pražení neboli žárové pochody. Pražení je přípravný pyrometalurgický proces před 

hydrometalurgickým zpracováním. Dochází při nich k žádoucím reakcím mezi pevnou 

vsázkou (koncentráty, nebo rudy atd.) a plynným prostředím. Jedná se o přípravné operace 

pro další pochody žárové (aglomerace, redukční tavení atd.) nebo hydrometalurgické 

(loužení). Pražení se provádí v poschoďových nebo ve fluidních pecích. Rozeznáváme 

pražení oxidační, chloridační a redukční. Z ekonomických i hygienických důvodů je nutné 

postupovat tak, aby se SO2 zachytil a převedl na prodejnou formu. [31] 

Pražení rud je hutnický pochod, který probíhá při vysoké teplotě. Ta je obvykle nižší 

než teplota tavení rud. Účelem pražení rud může být např. odstranění škodlivých složek, 

změna chemického složení rudy aj. [31] 



Bc. Lubomír Drda: Získávání kovů z odpadů po hutní činnosti. 

 

2012  24 

 

Pražicí postupy můžeme rozdělit do několika skupin, a to na termický rozklad, 

sulfatační pražení, chloridační pražení, redukční pražení a oxidační pražení. Mezi jiné 

druhy oxidačního pražení můžeme zařadit chloridační, segregační a magnetizační pražení. 

Chloridační pražení lze použít jako přípravu pro hydrometalurgické zpracování. 

Spočívá v tom, že se před pražením přimíchá do vsázky obyčejně chlorid sodný nebo 

chlorid vápenatý. [31] 

4.7 Flotace 

Flotační proces byl vyvinut počátkem 20. století k odstranění velmi jemných 

minerálních částic, které dříve putovali do odpadů. Flotace se nyní stala nejrozšířenějším 

procesem pro extrahování minerálů z rud. Flotace je sice nejmladší avšak nejrozšířenější 

metodou rozdružování hlavně pro rudy neželezných kovů. [38] 

Tento technologický postup využívá rozdílné smáčitelnosti práškovitých materiálů 

k jejich oddělování. Pomocí flotační přísady se způsobí přichycení rozdružovaného 

materiálu ke vzduchové bublině. Flotační odpověď minerálů stříbra je obvykle nejlépe 

v přirozeném pH. [37, 38] 

Flotace je způsob rozdružování jemného materiálu, o různém složení ve vzduchu 

nebo ve vodě. [33] Je to separační proces, který se používá pro oddělení dispergovaných 

částic z kapaliny. Při procesu se částice spojují s mikrobublinkami plynu a vznikají flotační 

komplexy lehčí než voda. Tyto komplexy vynášejí částice k její hladině. Optimální 

velikost mikrobublin je 10 – 100 μm, a v disperzním prostředí toho dosáhne různými 

způsoby, podle nichž známe tyto způsoby flotace. [43] 

Způsob volné flotace (jemnobublinným provzdušněním) lze realizovat pomocí 

aeračních elementů (desky, talíře). Velikost pórů je asi 5 – 20 mm. Nevýhodou tohoto 

způsobu je možnost ucpávání pórů hlavně při přerušované dodávce vzduchu. Z tohoto 

důvodu se používají elastické hmoty, které se při poklesu tlaku zatáhnou. [43] 

Princip tlaková flotace spočívá v nasycení vody vzduchem pod tlakem. Ten je 

následně zrušen, což vede k vyloučení rozpuštěného vzduchu ve formě bublinek (Henryho 

zákon). Uspořádání flotace je možné třemi způsoby. [43] 

a) s úplným sycením 

b) s částečným sycením 
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c) s částečným sycením a recirkulací 

Výhodou je, že nedochází k ucpávání trysek, protože je do nádoby přivedena čistá 

voda. [43] 

Vakuová flotace spočívá ve snížení tlaku v systému. 

U biologické flotace denitrifikačními pochody v biomase vzniká plynný dusík. 

U chemické flotace se přídavkem chemikálií uvolňuje plyn. 

Principem elektroflotace je elektrolýza vody. Na katodě se vylučuje vodík a na 

anodě kyslík v jemných bublinkách. Nevýhodou této flotace je vysoká energetická 

náročnost. [43] 

Některé materiály jdou vodou smáčet těžce, jiné se smáčejí poměrně snadno. Měrná 

hmotnost materiálů nemá na flotaci zásadní vliv. Vyžaduje jemný materiál o velikost zrn 

maximálně 2 mm. [32] 

Při pěnové flotaci, která je nejpoužívanější, se rozmělněná směs intenzivně míchá ve 

vodě, kterou se probublává vzduch. Částice s hydrofobním povrchem ulpívají na 

vzduchových bublinách. Ty je unášejí na povrch vody. Zde se shromažďují ve formě pěny. 

Pěna je mechanicky odstraňována a dopravuje se k dalšímu zpracování. K částicím 

s hydrofilním povrchem vzduchové bublinky nepřilnou, proto sedimentují a vytvářejí na 

dně flotační vrstvu. [32] 

 
Obr. 11. Schéma pěnové flotace [32] 
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Při filmové flotaci se částice rozmělněné směsi sypou na hladinu tekoucí vody. 

Méně často se používá olejová flotace. Při té jsou k dělení použity kapičky oleje. Tvorba 

pěny je zde nahrazena vytvářením emulze. [32] 

Účinnost flotace je daná funkcí stupně disperzity (např. optimální zrnění pro flotaci 

rud je 0,15 až 0,01 mm, pro flotaci uhlí nebo síry 0,5 až 1 mm, při dělení plastických hmot 

jsou částice větší, 2 - 4 mm). Větší účinnosti dělení materiálů vhodných pro flotaci, je 

dosaženo přidáním flotačních činidel. V tomto případě se jedná o selektivní flotaci. [32] 

 

Obr. 12. Schématický diagram flotační oddělení buněk [38] 

 

Flotace je proces oddělování, který má široké průmyslové uplatnění. Separační 

proces je založen na rozdílné smáčivosti složek ve směsi. Za přítomnosti vzduchových 

bublin se vytváří hydrofobní neboli špatně smáčivé částice (flokule). Jejich hustota je nižší 

než hustota kapaliny a z tohoto důvodu jsou dobře vynášeny k hladině. Hydrofilní, dobře 

smáčivé složky zůstávají ve vsádce. [45] 

Promícháním rmutu s flotační směsí oleje, pěnidla a separačních přísad se rudná 

zrnka váží na vzniklou pěnu, která plave na hladině, kdežto jalovina s nízkou smáčitelností 

zůstává u dna flotátoru. [44] 
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Obr. 13. Oranžovou barvou na obrázku jsou znázorněny hydrofobní částice a zelenou hydrofilní 

částice. [44] 

 

Známe flotaci kolektivní, kdy se oddělují ze rmutu společně všechny rudné složky, 

nebo selektivní, kde probíhá postupné oddělení jednotlivých rudných složek za pomoci 

různých chemických potlačujících a modifikačních přísad. [44] 

Flotátory se dělí podle způsobu práce na míchadlové (agitační), pneumatické, 

kombinované, hydraulické. Flotátory se staví do baterií několika strojů pro postupnou 

flotaci jednotlivých složek. [44] 

Základní princip agitačních flotátorů je, že v jedné části flotátoru je rmut míchán 

míchací vrtulí s flotačními přísadami a odtud se směs vede do druhé části, kde se proudění 

uklidní a rudná pěna vyplave k hladině. Tam se shrnuje a odvádí k dalšímu zpracování. 

Flotační odpad se vede do další komory, kde se opět mísí s dalšími přísadami a flotuje se. 

Na konci agitační baterie odchází jalovina na odkaliště. [44]  
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5. Experimentální část. 

V experimentální části je analyzována struska po zpracování stříbrných rud v Kutné 

Hoře. Vzorek strusky pochází z odvalu v lokalitě „Údolí Vrchlice“ Kutná Hora. Tyto 

odvaly jsou pozůstatky po zpracování stříbrných rud v minulém století. [42] Na obrázku 14 

je zobrazena strusková halda, na obrázku 15 pak vzorek strusky před drcením. V rámci 

vytvoření reprezentativního vzorku bylo z haldy odebráno několik vzorků z hloubky 

20 centimetrů pod povrchem a následně zkvartováno. 

 Za účelem zjištění petrologického složení strusky byl vzorek po pomletí podroben 

analýze na RTG-difraktometru. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tab. 1. Zastoupení hlavních minerálu ve strusce 

Minerál Hmotnostní zastoupení (%) 

Amorfní složka 67,6 ± 2,82 

Fayalit (Fe2 SiO4) 30,46 ± 2,67 

Křemen (SiO2) 1,94 ± 0,45 

 

Vzorek byl dále rozdělen na 2 části, které byly podrobeny flotačnímu testování. Jako 

flotační činidlo byl použit buthylxantogenan sodný.  

 

 

Obr. 14. Strusková halda v údolí řeky Vrchlice (Kutná Hora) 
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Obr. 15. Vzorek strusky 

5.1 Příprava vzorků 

Vzorek Ag - strusky byl nejprve podrcen a pomlet na zrnitostní třídu 0 – 0,5 mm 

(vzorek 1). Část vzorku byla podrobena segregačnímu pražení (vzorek 2). Vzorek 

nepražené pomleté strusky je zobrazen na obrázku 16. 

Segregační pražení probíhalo za teploty 900  C s přídavkem chloridu sodného (10 %) 

a uhlíkaté složky – Chezacarbu (5 %). Vzorek byl pražen v muflové peci 3 hodiny. Aby 

nedocházelo při chladnutí vzorku k jeho oxidaci, byl přikryt keramickou miskou (obrázek 

17). 

 

 

Obr. 16. Vzorek pomleté nepražené strusky (vzorek 1) 
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Obr. 17. Příprava na segregační pražení 

5.2 Flotační testy 

Flotační testy probíhaly na laboratorním pneumomechanickém flotátoru DAVY-S, 

který je určen k flotaci rud. Navážka vzorku 1 a vzorku 2 byla 50 gramů. Jako flotační 

činidlo byl použit buthylxantogenan sodný, který byl dávkován v poměru 100 g/t a 300 g/t. 

Flotační testy trvaly 15 minut.  

Na obrázku 18 je zobrazen laboratorní pneumomechanický flotátor DAVY-S. 

 

 

Obr. 18. Laboratorní flotátor DAVY-S 

 



Bc. Lubomír Drda: Získávání kovů z odpadů po hutní činnosti. 

 

2012  31 

 

Produkty flotace byly po zfiltrování a vysušení podrobeny analýze rentgenovou 

fluorescenční spektrometrií (XRFS) v Centru nanotechnologií VŠB - TUO. Metoda XRFS 

je založena na detekci sekundárního záření, které je vyvoláno působením primárního 

rentgenového záření. Koncentrace stříbra jsou uvedeny v tabulce 2.  

 

Tab. 2. Koncentrace stříbra ve vzorcích strusky v jednotlivých produktech flotace 

 

Na základě stanovených koncentrací a flotačních výnosů jednotlivých produktů 

základních flotací byly vyhodnoceny také výtěžnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NEPRAŽENÁ STRUSKA PRAŽENÁ STRUSKA 

vzorek 1 vzorek 2 

vzorek/dávka 

flot.činidla 

koncentrace 

(ppm) 

koncentrace 

(%) 

vzorek/dávka 

flot.činidla 

koncentrace 

(ppm) 

koncentrace 

(%) 

přívod 124 0,0124 přívod 97 0,0097 

100 g/t 

  

100 g/t 

  koncentrát 247 0,0247 koncentrát 126 0,0126 

odpad 83 0,0083 odpad 79 0,0079 

300 g/t 

  

300 g/t 

  koncentrát 242 0,0242 koncentrát 122 0,0122 

odpad 86 0,0086 odpad 77 0,0077 
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Tab. 3. Výnosy a výtěžnosti stříbra ve vzorcích strusky v jednotlivých produktech flotace 

 

5.3 Vyhodnocení analýz 

Nepražená struska (vzorek 1) 

Výsledky analýz vzorku 1 (nepražené strusky) jsou graficky znázorněny v grafech na 

obrázku 19 a 20. 

 

Obr. 19. Graf výnosů a výtěžností Ag do flotačních produktů u vzorku 1 (dávka flotačního činidla 

100 g/t) 

 

 

NEPRAŽENÁ STRUSKA PRAŽENÁ STRUSKA 

vzorek/dávka 

flot.činidla 

výnos 

(%) 

výtěžnost 

 (%) 

vzorek/dávka 

flot.činidla 

výnos 

(%) 

výtěžnost 

 (%) 

přívod 100 100 přívod 100 100 

100 g/t 

  

100 g/t 

  koncentrát 24 48,44 koncentrát 35 46,20 

odpad 76 52,56 odpad 65 53,80 

300 g/t 

  

300 g/t 

  koncentrát 22 44,25 koncentrát 42 53,43 

odpad 78 55,75 odpad 58 46,57 
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Obr. 20. Graf výnosů a výtěžností Ag do flotačních produktů u vzorku 1 (dávka flotačního činidla 

300 g/t) 

 

Z výsledků flotace nepražené strusky vyplývá, že největší výtěžnosti bylo dosaženo 

při dávce flotačního činidla 100 g/t. Výtěžnost dosahovala 48,44 % a koncentrace 

(kovnatost) stříbra v koncentrátu se pohybovala na 247 ppm (0,0247 %) při výnosu 24 %. 

Při dávce činidla 300 g/t výtěžnost mírně klesla na 44,25 % a kovnatost 242 ppm 

(0,0242 %) při výnosu 22 %. Větší polovina stříbra tedy přešla do odpadu.  

Segregačně pražená struska (vzorek 2) 

Výsledky analýz vzorku 2 (segregačně pražené strusky) jsou graficky znázorněny 

v grafech na obrázku 21 a 22. 
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Obr. 21. Graf výnosů a výtěžností Ag do flotačních produktů u vzorku 2 (dávka flotačního. činidla 

100 g/t) 

 

 

Obr. 22. Graf výnosů a výtěžností Ag do flotačních produktů u vzorku 2 (dávka flotačního činidla 

300 g/t) 

 

U segregačně pražené strusky (vzorek 2) byly výtěžnosti a výnosy vyšší, než 

u strusky nepražené, avšak kovnatosti obou koncentrátů byly zhruba poloviční. Vyšší 

výtěžnost 53,43 % a výnos 42 % bylo dosaženo u dávkování xantogenanu 300 g/t. 

Kovnatost koncentrátu však dosahovala pouze 122 ppm (0,0122 %) stříbra.  
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Při dávce flotačního činidla 100 g/t dosáhla výtěžnost 46,20 % při výnosu 35 % 

a kovnatosti 126 ppm (0,0126 %). 

Shrnutí 

Při porovnání obou vzorků strusky lze konstatovat, že výtěžnosti vzorku 1 a vzorku 

2 jsou velmi podobné a pohybovaly se okolo hranice 50 %. Je však nutno vzít v potaz 

energii vynaloženou na pražící proces, což ekonomicky zvýhodňuje flotaci strusky 

nepražené.  

Dalším faktorem, který zvýhodňuje flotaci nepražené strusky je to, že ačkoliv jsou 

výnosy koncentrátů vzorku 1 oproti vzorku 2 nižší, jejich kovnatosti jsou téměř dvakrát 

vyšší. Snížily by se tedy náklady na transport a celkovou manipulaci s koncentrátem, 

poněvadž by se snížila celková hmotnost při zachování výtěžnosti. 

U nepražené strusky je také dosaženo téměř 50% výtěžnosti (48,44 %) již při dávce 

flotačního činidla 100 g/t, což hraje při vysoké ceně xantogenanu velkou roli.  
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6. Závěr 

Cílem této práce bylo ověřit flotovatelnost odpadní Ag-strusky, pocházející 

z metalurgických procesů při zpracování a tavbě stříbrných rud na kutnohorsku v minulém 

století. Účelem bylo získat pomocí flotace stříbrný koncentrát, který by byl výchozím 

materiálem pro další zpracování až na ryzí stříbro, popřípadě by sloužil k dalším účelům, 

jako jsou například výroba stříbrných koloidních roztoků, rostlinných růstových aktivátorů 

apod.  

Na základě rentgenové fluorescenční analýzy bylo zjištěno, že vzorky odebrané 

strusky, která pocházela z povrchové vrstvy odvalu v údolí říčky Vrchlice, obsahují 

přibližně 124 ppm stříbra, což je v přepočtu 0,0124 hmotnostních procent. Jedna tuna 

materiálu obsahuje tedy 124 gramů čistého stříbra.  

Při flotačních testech se ukázalo, že pomocí základní flotace za daných podmínek je 

možno zvýšit obsah stříbra přibližně na 250 g/t.  

V rámci zvýšení výtěžnosti stříbra do koncentrátu by musely být provedeny následné 

přečistné flotace koncentrátu, popřípadě reflotace odpadních produktů, kde se po flotačním 

testu nacházelo stále ještě téměř 50 % stříbra. Také by se mohly sledovat další parametry 

flotace, jako například pH, hmotnost flotovaného vzorku, množství vzduchu ve flotační 

komoře, typ pěniče a v neposlední řadě typ a dávka flotačního činidla. 

V neposlední řadě by měly být také provedeny hloubkové vrty do tělesa haldy za 

účelem analýzy koncentrace stříbra ve strusce v různých hloubkách. Je pravděpodobné, že 

vlivem přírodních podmínek, především deště, bylo stříbro vylouženo a zkoncentrováno ve 

větších hloubkách odvalu.  
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