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ABSTRAKT 

Tato studie se zabývá biodosažitelností kontaminantů v prachových částicích z geomateriálů z těžby a 

hydrometalurgického zpracování nesulfidických Zn rud na lokalitě Skorpion (Namibie) a změnou 

izotopového signálu v  geomateriálech a vzorcích vrtných jader. U velikostních frakcí <48 µm a <10 

µm reprezentujících prachové částice bylo studováno mineralogické složení (RTG, SEM/EDS, 

EPMA) a biodosažitelnost pomocí in vitro loužícího testu simulujícího gastrického prostředí. 

Chemickou analýzou byly identifikovány jako hlavní kontaminanty Cd, Cu, Pb a Zn, u nichž také 

docházelo k výraznému nabohacení v jemnějších frakcích oproti původním koncentracím. Zjištěné 

hodnoty biodosažitelné frakce (BAF) se pohybovaly v rozsahu 36-97% pro Cd, 17-78% pro Cu, 2-

100% pro Pb a 27-100% pro Zn. Denní příjem skrze orální expozici vypočten pro dospělého člověka 

(70 kg, požitá dávka 100 mg/den) přesahoval limity tolerovatelného denního příjmu (TDI) v případě 

Cd (až 1,95), Pb (až 21,96) a Zn (až 2,02) a jako nejvíce rizikové materiály byly identifikovány rudy 

pocházející z Turecka a Taiwanu, které se používají k úpravě koncentrace Zn ve vstupním materiálu. 

Biodosažitelnosti kontaminantů závisí na mineralogickém složení geomateriálů a velikosti částic, ale 

celkově je riziko pro člověka nízké. Variabilita izotopového složení Zn se u vzorků příliš nemění 

(δ
66

ZnIRMM -1,05 až -0,28‰) a všechny studované geomateriály mají izotopicky lehčí složení než 

standard IRMM 3702. Mineralogické složení ani změna izotopového záznamu neprokázaly přenos 

kontaminace do okolního prostředí. 



 

ABSTRACT 

This study is focused on the bioavailability of contaminants in dust particles from geomaterials from 

the extraction and hydrometallurgical processing of non-sulphide Zn ores at the site of Skorpion 

(Namibia) and the change of isotope signal in geomaterials and drill core samples. Mineralogical 

composition  and bioaccessibility of contaminants were studied with RTG, SEM / EDS, EPMA and 

simple in vitro leaching test in simulated gastric fluid for fractions <48 μm and <10 μm representing 

the dust particles. Based on results from chemical analysis, Cd, Cu, Pb and Zn were identified as the 

main contaminants and their concentrations also significantly increased in the finer fractions compared 

to the original samples. The bioaccessible fraction (BAF) values ranged from 36-97% for Cd, 17-78% 

for Cu, 2-100% for Pb and 27-100% for Zn. Daily intake via oral exposure, calculated for an adult (70 

kg, ingestion 100 mg / day), exceeded tolerable daily intake (TDI) limits for Cd (up to 1.95), Pb (up to 

21.96) and Zn (up to 2.02). Ores originating from Turkey and Taiwan, used to adjust feed ore Zn 

concentration, were identified as the most hazardous materials. The bioavailability of contaminants 

depends on the mineralogical composition of the geomaterials and the particle size, but the risks for 

humans are relatively low. The variability of the Zn isotopic composition is small (δ
66

ZnIRMM ranging 

from -1.05 to -0.28‰) and all studied geomaterials have isotopically lighter composition than the 

IRMM 3702 reference material. Based on the mineralogical composition and the isotopic data, 

dispersion of contamination into the environment has not been proven.  
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1. ÚVOD 

Těžební a úpravárenské provozy mohou během manipulace a zpracování rud vytvářet velké množství 

prachových částic s vysokými koncentracemi toxických prvků a mohou negativně působit na okolní 

prostředí i zdraví lidí. Zvláště v semi-aridních a aridních oblastech představuje hlavní riziko transport 

prachových částic větrnou erozí a jejich následná depozice do půd, případně vdechnutí nebo ingesce 

osobami pohybujícími se v blízkosti těchto provozů. Potenciální riziko pro lidské zdraví se posuzuje 

podle biodostupnosti kontaminantů spíše než na základě jejich celkových koncentrací. Přestože je 

v současné době kladen stále větší důraz na minimalizaci vlivů těžby na životní prostředí, zejména 

v rozvojových zemích stále existuje velké množství provozů, kde nejsou dostatečně dodržovány 

hygienické zásady. Analýza biodostupnosti kontaminantů v prachových částicích může výrazně 

přispět k pochopení jejich vlivu na zdraví lidí. Výzkum izotopového složení pak může 

pomoci pochopit geochemické procesy a zejména identifikovat původ antropogenního znečištění 

v blízkosti těžebních a metalurgických provozů. 

Cílem této diplomové práce je pomocí in vitro experimentu určit biodostupnost zinku a dalších 

kontaminantů v prachových částicích ze vzorků geomateriálů z lokality Skorpion (Namibie), kde je 

v provozu těžba a hydrometalurgické zpracování nesulfidických rud Zn a nalézt souvislosti mezi 

mineralogickým a chemickým složením a hodnotami biodostupnosti. Dále bylo cílem porovnat 

získané hodnoty biodostupnosti kontaminantů s tolerovatelnými denními příjmy a stanovit tak míru 

rizika pro pracovníky těžebního a úpravárenského provozu. Vedlejším cílem pak bylo zhodnotit 

změny izotopového záznamu Zn ve vzorcích vybraných vzorků hornin z povrchového dolu, vrtného 

jádra, geomateriálů z technologického provozu a také okolních půd, interpretovat míru izotopové 

frakcionace Zn mezi jednotlivými typy vzorků a určit míru znečištění okolního prostředí 

technologickými materiály.   



2 

 

2. SVĚTOVÁ PRODUKCE ZN 

Zinek (Zn) je kov, který se běžně vyskytuje v životním prostředí a pro řadu organizmů je nezbytným 

prvkem pro život. V současné době se nejvíce používá pro odlévání slitin (např. mosazi) nebo díky 

svým vlastnostem slouží jako protikorozní ochrana jiných materiálů. Oxidy Zn jsou využívané též jako 

hnojiva či farmaceutika. Kvůli širokému poli využití je nyní Zn čtvrtým nejžádanějším prvek po 

železu, hliníku a mědi (Abkhoshk a kol. 2014). 

Světová produkce Zn během posledních 50 let neustále narůstá, zatímco v 70. letech 20. století činil 

celosvětový objem produkce Zn zhruba 6 miliónů tun ročně, v roce 2015 to bylo více než 

dvojnásobek, 13,5 mil. tun Zn, obr. 1 (USGS 2018).  Nejvýznamnějšími světovými producenty jsou 

Čína, Peru, Austrálie, USA a Indie. Kolem 1/3 celkové produkce pochází z recyklovaných materiálů a 

tento poměr neustále roste díky stále většímu důrazu, který je kladen na problematiku recyklace 

neobnovitelných zdrojů (Sinclair 2005).  

Téměř 85% primární světové produkce Zn je získváno tavením a elektrolytickým zpracováním 

sulfidických rud (tvořených převážně sfaleritem, ZnS). S vývojem nových technologií a snižováním 

světových zásob sulfidických ložisek roste zájem o nesulfidická rudní tělesa, ve kterých se Zn 

vyskytuje ve formě silikátů nebo karbonátů (Large 2001). Ekonomicky využitelná jsou ložiska s 

výskytem smithsonitu (ZnCO3), hydrozinkitu [Zn5(CO3)2(OH)6], hemimorfitu [Zn4Si2O7(OH)2·H2O], 

willemitu [Zn2(SiO4)] a saukonitu [Na0.3Zn3(SiAl)4O10(OH)2·4H2O].  
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Obr 1: Světová produkce Zn v období 1990 – 2017 (USGS 2018). 
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Nesulfidická ložiska lze rozdělit na dva typy dle způsobu vzniku na supergenní a hypogenní ložiska 

(Hitzman a kol. 2003). Častějším typem jsou ložiska supergenní, která vznikají povrchovým nebo 

mělce podpovrchovým zvětráváním a oxidací sulfidických i nesulfidických ložisek Zn. Vlivem vysoké 

reaktivity karbonátů s kyselými fluidy vzniklými oxidací původní sulfidické mineralizace, je většina 

supergenních ložisek situována v karbonátových horninách. Hlavními Zn minerály supergenních 

ložisek jsou smithsonit, hemimorfit, hydrozinkit a saukonit.  

Hypogenní ložiska jsou úzce spjata s hydrotermálními procesy a nevznikají alterací sulfidické 

mineralizace in situ. S nejvyšší pravděpodobností jsou výsledkem míšení zinkem bohatých a 

sírou  chudých roztoků s oxidickými fluidy s nízkým obsahem síry (Hitzman a kol. 2003). Z minerálů 

Zn se zde nejčastěji vyskytují willemit, franklinit [(Zn,Mn,Fe)
2+

(Fe,Mn)
3+

2O4] nebo zinkit 

[(Zn,Mn
2+

)O]; smithsonit, hydrozinkit, hemimorfit a saukonit jsou zastoupeny méně a jen 

v povrchových oblastech. Mapa nejvýznamnějších světových nesulfidických ložisek je uvedena na 

obr. 2. 

2.1 Pyrometalurgie sulfidických rud Zn 

Pyrometalurgie je extrakční metoda, která je založena na získávání redukcí Zn oxidů za vysokých 

teplot v plynném stavu díky relativně nízkému bodu varu Zn (907 °C). Pyrometalurgie se nejčastěji 

používá k získávání Zn ze sulfidických rud a koncentrátů, ze kterých je před extrakcí Zn nutné 

pražením vyloučit síru ve formě SO2 a převést Zn koncentrát do formy oxidů. Nejčastěji se používá 

metoda kalcinace za přítomnosti kyslíku jako oxidačního média (1-4) (Sinclair 2005). 

 

 

Obr. 2: Mapa významných nesulfidických ložisek Zn (Kärner 2006). 
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 ZnS + 2O2 = ZnSO4       (1) 

 3 ZnS + 5,5 O2 = ZnO·2ZnSO4 + SO2     (2) 

 ZnS + 1,5 O2 = ZnO + SO2      (3) 

 ZnS + O2 = ZnO + SO2       (4) 

Přidáním paliva (uhlí, koksu) do vsázky se tvoří oxid uhelnatý (CO), který následně slouží jako 

redukční činidlo pro redukci ZnO (5 až 7). Tato reakce však z termodynamických důvodů probíhá až 

za teplot kolem 1100 °C a redukovaný Zn je tak vylučován ve formě par (Gordon a kol. 2007). 

Získávání čistého Zn kondenzací par je ale problematické, protože jednoduchým ochlazováním 

systému se rovnováha posouvá zpět k vytváření oxidů Zn a CO. Reakce CO2 s elementárním Zn je ale 

poměrně pomalá, proto je možným řešením např. rychlé zchlazení Zn par tak, aby se efekt zpětné 

oxidace nestihl projevit (Sinclair 2005).  

ZnO + CO = Zn(g) + CO2      (5) 

CO2 + C = 2 CO       (6) 

 ZnO + C = Zn(g) + CO (souhrnná reakce)    (7) 

Krok kondenzace Zn par je velmi obtížný a nepříznivý vliv na něj mohou mít prachové částice či 

přítomnost volatilních komponent, jako např. halogenů. Získaný Zn bývá také výrazně kontaminovaný 

olovem nebo kadmiem a je nutné ho dále přečistit destilací nebo likvací (Sinclair 2005). 

Pyrometalurgický proces je zároveň velmi nákladný a při pražení a redukčních reakcích vznikají 

skleníkové plyny jako SO2 a CO2 (Abkhoshk a kol. 2014).   

2.2 Hydrometalurgie sulfidických rud Zn 

Hydrometalurgie je extrakční metoda založená na elektrolytických procesech a možnosti selektivní 

depozice Zn z výluhů (Sinclair 2005). Tradiční metoda RLE (Roasting – Leaching – Eletrowinning; 

tedy pražení – loužení – elektrolytická depozice kovu) byla vyvinuta pro sulfidické materiály a rudy 

Zn, ze kterých je možné získat požadovaný koncentrát flotační technologií (Abkhoshk a kol. 2014). 

Tato metoda se skládá ze čtyř základních kroků: pražení, loužení, přečišťování a elektrolýzy (obr. 3).  

Po vytvoření sulfidického koncentrátu je vstupní materiál zbaven síry a převeden na oxidy pražením 

(1-4), obdobně jako v případě pyrometalurgie. Vznikající SO2 je využit pro výrobu H2SO4, která je 

v následujícím kroku použita jako loužící médium (Sinclair 2005). Pražením vzniklé oxidy Zn se v 

H2SO4 snadno rozpouštějí a vytváří roztok síranů Zn (8). 

 ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O      (8) 

Nejdůležitějším krokem celého procesu je přečišťování elektrolytu, do kterého během rozpouštění 

přechází množství nečistot (nejčastěji As, Co, Cd, Cu, Fe, Sb, Cl a F) a které by narušovaly 

elektrolytický proces depozice Zn. Přečišťování roztoku má dvě fáze: v první jsou zvýšením pH 

vysráženy sloučeniny As, Fe a Sb. Druhý krok, tzv. cementace, slouží k odstranění prvků, které mají 

vyšší elektrochemický potenciál (zpravidla Cd, Co, Cu, Ni). Přidáním chemicky čistého zinkového 
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prachu jsou oxidačně redukční reakcí vysráženy prvky v kovové formě podle rovnice (9) (Abhkoshk a 

kol. 2014; Sinclair 2005). 

 Zn
0
 + Me

2+
 = Zn

2+
 + Me

0
      (9) 

V závěrečném kroku je na kovové elektrody vloženo elektrické napětí, čímž dojde k rozkladu 

síranového elektrolytu a depozici elementárního Zn na hliníkové katodě (Sinclair 2005). Spotřebovaný 

elektrolyt tvořen H2SO4 je opět využit v loužící fázi (Abhkoshk a kol. 2014).  

Hydrometalurgická extrakce Zn je oproti pyrometalurgii méně nákladná, produkuje výrazně méně 

zátěže pro životní prostředí a zároveň je technologicky méně náročná, protože výsledný produkt je 

velmi čistý (tzv. SHG – Special High Grade; 99,995 hm. % Zn) a není nutné ho dále technologicky 

přečišťovat (Abkhoshk a kol. 2014). 

2.3 Hydrometalurgie nesulfidických rud Zn 

Na zpracování nesulfidických rud Zn není aplikovatelná klasická RLE metoda, protože z přítomných 

oxidů, silikátů či karbonátů Zn není možné vytvářet rudní koncentrát flotační technologií (Cole a Sole 

2002). Ačkoliv jsou tyto materiály zpracovatelné pyrometalurgicky, vysoká ekonomická náročnost 

metody a množství znečištění, které produkuje, ji činí nevýhodnou (Chen a kol. 2009a). Proto byla 

vytvořena metoda založená na přímém loužení nesulfidických materiálů bez nutnosti předchozí 

přípravy rudních koncentrátů a je možné ji aplikovat i na rudy Zn s nižší kovnatostí (Abkhoshk a kol., 

2014). Metoda je označována SX/EW (Solvent Extraction/Electrowinning; extrakce 

z rozpouštědel/elektrolytická depozice) a obsahuje fáze loužení, extrakce kovu z rozpouštědel a 

elektrolýzy (obr. 3) (Deep a Carvalho 2008). 

Před fází loužení není nutné vytvářet rudní koncentrát, ale je výhodné vytěženou rudu rozmělnit a 

zvýšit specifický povrch částic, čímž se zvýší rychlost rozpuštění (Abdel-Aal 2000). Obecně je 

materiál častěji loužen v kyselém prostředí za použití H2SO4, ale v rudách s nízkým obsahem Zn a 

zvýšeným podílem Fe, Ca, Mg, chloridů nebo karbonátů dochází ke zvýšené spotřebě činidla a snížení 

efektivity Zn loužení. Proto je v ojedinělých případech využíváno alkalických činidel, jako hydroxidu 

sodného (NaOH) nebo různých sloučenin amoniaku (NH4
+
X). Reakce loužení smithsonitu (10), 

willemitu (11) a hemimorfitu (12) za použití H2SO4 jsou uvedeny níže (Abhkoshk a kol., 2014): 

 ZnCO3 + H2SO4 = ZnSO4 + H2O + CO2     (10) 

 Zn2SiO4 + 2 H2SO4 = 2 ZnSO4 + Si(OH)4    (11) 

 Zn4Si2O7(OH)2·H2O + 4H2SO4 = 4 ZnSO4 + Si2O(OH)6 + 3 H2O (12) 

Zásadní fáze je selektivní extrakce Zn z rozpouštědel, která ovlivňuje efektivitu celého procesu a 

čistotu výsledného produktu. Při procesu loužení se z materiálu uvolňuje množství nečistot a 

nežádoucích prvků, od kterých je nutné Zn spolehlivě a vysoce selektivně separovat. V minulých 

letech bylo zkoumáno množství organických činidel vytvářejících Zn
2+

 komplexy (13) (Deep a 
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Carvalho 2008), ze kterých se nejvíce používá kyselina di-2-etylhexylfosforečná (D2EHPA) (Cole a 

Sole 2002).  

Zn
2+

(aq) + mHA(org) = ZnA2HA(m−2)(org) + 2 H
+
    (13) 

(HA značí extrakční činidlo, m nabývá hodnot od 2 do 4) 

Vysrážené organické komplexy Zn jsou reakcí s H2SO4 znovu převedeny do roztoku, který je využit v 

poslední elektrolytické fáze jako elektrolyt. Elektrolytickým vyloučením je získán na kovových 

katodách Zn o čistotě SHG, který již není potřeba dále rafinovat (Gnoinski 2003). Spotřebovaný 

elektrolyt podobně jako organické rozpouštědlo jsou znovu použity v předchozích krocích 

hydrometalurgického procesu. 

 

 

  

Obr. 3: Schéma hydrometalurgické extrakce Zn ze sulfidických a nesulfidických materiálů (Abhkoshk a kol. 

2014). 
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3. BIODOSTUPNOST ANORGANICKÝCH KONTAMINANTŮ Z PRACHOVÝCH ČÁSTIC 

Ložiska rud obsahují celou řadu minerálních fází, které mohou být transformovány těžbou a 

úpravárenskými technologiemi. V odpadech po těžbě i zpracování rud jsou následně obsaženy různé 

minerály a amorfní fáze, které se mohou šířit do okolních půd, vod nebo sedimentů. Typ a množství 

potenciálně toxických prvků v těžebních a úpravárenských odpadech závisí na geologické 

charakteristice ložiska, případně na technologii zpracování rud (Plumlee 1999). Zejména historické 

deponie odpadů představují v mnoha případech významný zdroj kontaminace a byl prokázán jejich 

negativní vliv na zdraví lidí žijících v jejich okolí (reference v Plumlee a Morman 2011).  

V současnosti se stále častěji přistupuje k preventivním opatřením, která mají tato rizika 

minimalizovat, avšak v rozvojových zemích jsou stále časté případy zdravotních problémů spojených 

s aktivní těžbou (Ghorbel a kol. 2010; Plumlee a Morman 2011). V semiaridních a aridních oblastech 

je značné množství materiálu transportováno větrem a zejména pro pracovníky těžebních a 

úpravárenských provozů představuje nejčastější expoziční cestu inhalace jemných prachových částic, 

případně jejich náhodná ingesce (požití) (Plumlee a Morman 2011). Míra nežádoucích účinků na 

lidské zdraví značně závisí na schopnosti kontaminantů se v těle z materiálu uvolňovat. Proto je dle 

americké National Research Council (NRC 2002) značně zavádějící posuzovat rizika v dané oblasti 

jen na základě celkové koncentrace kontaminantů v odpadech a prachových částicích. Studium 

biodostupnosti či biodosažitelnosti kovů a jiných rizikových prvků v kontaminovaných oblastech jsou 

velmi užitečné při stanovování skutečné míry rizika (Bosso and Enzweiler 2008; Chen a kol. 2009b; 

Juhasz a kol. 2011; Roussel a kol. 2010). Biodostupné množství kontaminantů bývá zpravidla nižší 

než jejich celková koncentrace a v mnoha případech je tak možné ušetřit za nákladné sanační opatření 

(Ehlers a Luthy 2003; Navarro a kol. 2006). Z těchto důvodů v současné době existují metodické 

pokyny, vydané např. Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (United States 

Environmental Protection Agency, US EPA 2007a) nebo NRC (2002), jak při posuzování rizik 

postupovat. 

3.1 Biodostupnost a biodosažitelnost kontaminantů 

Pro použití v geologických vědách a pro analýzu rizikových geomateriálů je možné definovat procesy 

ovlivňující biodostupnost jako individuální fyzikální, chemické a biologické interakce, které určují 

míru expozice organismu kontaminovaným materiálům (NRC 2002). V užším pojetí je biodostupná 

(„bioavailable“) ta část geologického materiálu, která projde epitelem v trávicím ústrojí, je vstřebána 

do oběhového systému člověka a může následně působit negativně na lidské zdraví (Ruby a kol. 1999; 

US EPA 2007a). 

Schéma procesu uvolňování kontaminantů z materiálu a vstřebávání do organismu je znázorněno na 

obr. 4. Aby mohlo dojít k přenosu látky přes epitelovou tkáň do krevního řečiště, musí být přítomna 

v rozpuštěné formě. Rizikové prvky mohou být přítomny v celé řadě látek nebo být sorbované na 

povrch jiných fází, rozpustnost látek či míra desorpce v daném prostředí jsou tak určující pro hodnotu 
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biodostupnosti (US EPA 2007a,b). Po průchodu epitelem se kontaminant dostává do krevního oběhu a 

následně dochází k jeho vyloučení ze systému nebo bioakumulaci ve tkáních a orgánech. Toxicita 

látek závisí nejen na rozpustnosti, ale také na jejich metabolismu a vylučování (Ehlers a Luthy 2003; 

SCF – Scientific Committee on Food 2003; Cave a kol. 2011). Rozpuštěná frakce potenciálně 

dostupná pro vstřebání do organismu je označována jako biodosažitelná (Ruby a kol. 1999; NRC 

2002; US EPA 2007a,b; Basta a Juhasz 2014). 

 

 

Biodostupnost látek je možné vyjádřit absolutně (ABA – Absolute Bioavailability) nebo v relativním 

měřítku (RBA – Relative Bioavailability). ABA představuje skutečné množství prvku, které bylo do 

organismu vstřebáno z celkové koncentrace prvku v požitém nebo nadýchaném materiálu (Basta a 

Juhasz 2014; NRC 2002; US EPA 2007a,b). 

 

 

   ABA(%) = 
Absorbovaná dávka (mg/kg)

Požitá dávka (mg/kg)
     (14) 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Schematické znázornění jednotlivých procesů ovlivňujících biodostupnost kontaminantů v půdních 

vzorcích (Cave a kol. 2011). 
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Relativní biodostupnost je poměr absolutní biodostupnosti daného prvku v určitém materiálu k ABA 

referenční látky a její hodnota tak může přesáhnout i 100% (Basta a Juhasz 2014; Kelley a kol. 2002; 

NRC 2002; Ruby a kol. 1999; US EPA 2007a,b). 

 

 

   RBA(%) = ABA analyzovaný materiál (mg/kg)

ABA referenční látka (mg/kg)
     (15) 

 

 

Protože se jako referenční materiál používá rozpustná látka, jejíž ABA je téměř vždy 100% (např. Pb 

acetát pro olovo), hodnota RBA a ABA jsou často totožné (US EPA 2007a). V některých studiích se 

tak RBA používá jako vyjádření procentuálního množství absorbovaného kontaminantu oproti jeho 

celkové koncentraci a jako taková je dosazována i do vzorců výpočtu rizik (Basta a Juhasz 2014). 

In vivo měření ABA a RBA kontaminantů na živých zvířatech přináší spolehlivá data, ale jedná se 

také o nákladné a experimentálně složité postupy. Proto je v současné době snaha vytvořit spolehlivou, 

rychlou a levnou in vitro metodu, která by na základě rozpustnosti látek reprezentativně simulovala 

skutečné chování látek v gastrointestinálním nebo plicním prostředí. Množství látky rozpustné v in 

vitro systému je pak označováno jako in vitro biodosažitelnost (IVBA – In Vitro Bioaccessibility) a 

dle korelačních vztahů následně slouží jako indikátor skutečné biodostupnosti kontaminantu (US EPA 

2007a). 

   IVBA(%)= 
biodosažitelné množství prvku (mg/kg)

celkový obsah prvku v materiálu (mg/kg)
   (16) 

 

3.2 Metody pro stanovení biodostupného množství kontaminantu 

3.2.1 In vivo metody 

Snaha stanovit skutečné množství prvku, které se do lidského těla uvolní z geomateriálů s obsahem 

kontaminantů prostřednictvím trávicího a dýchacího ústrojí, sahá do počátku 90. let 20. století. 

Základním předpokladem in vivo metod zkoumání biodostupnosti je nalezení vhodného subjektu 

(zvířete) tak, aby bylo možné získané výsledky vztáhnout i na člověka. Při experimentech je zvířatům 

podán s jídlem vzorek kontaminované půdy nebo prachových částic se známou koncentrací toxického 

prvku a na základě analýz vzorků tělních tekutin a obsahu kontaminantů v cílových orgánech je 

vypočteno množství vstřebaného kontaminantu (Basta a Juhasz 2014; US EPA 2007a). 

Testovací subjekty jsou voleny tak, aby proces trávení a vstřebávání látek co nejlépe odpovídal 

mechanismům u člověka. Nejčastěji se využívají psi, králíci, krysy, myši, prasata a opice (Basta a 

Juhasz 2014; Denys a kol. 2012; US EPA 2007a; Bradham a kol. 2015). Ačkoliv se z hlediska 

mechanismů v trávicím ústrojí obecně nejlépe hodí opice, myši nebo prasata, postupně se ukázalo, že 
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některá zvířata mají odlišný metabolismus konkrétních prvků než člověk. Například psi nejsou vhodní 

pro určování RBA arzenu kvůli odlišné morfologii trávicího traktu (Kelley a kol. 2002), králíci jsou 

zase výhradně býložravci a jejich metabolismus tak nelze uspokojivě přirovnat k lidskému. Oproti 

tomu jsou, i přes rozdílnou morfologii, hojně využívány laboratorní myši, které jsou velmi levné a 

zároveň jsou schopné utvářet uspokojivý farmakokinetický model, který lze vztáhnout na člověka 

(Patterson a kol. 2008; Basta a Juhasz 2014; Bradham a kol. 2015). V současné době se nejvíce 

používá právě myší nebo mladých prasat, která mají podobný trávicí mechanismus jako u malých dětí 

(Patterson a kol. 2008; US EPA 2007a; Denys a kol. 2012; Juhasz a kol. 2014). 

In vivo metody pro zjištění biodostupnosti jsou velmi finančně i časově náročné a přináší také řadu 

etických otázek. V současné době jsou ale stále jediným spolehlivým nástrojem pro získání správných 

výsledků a data získaná in vitro pokusy je nutné ověřit korelací s in vivo experimenty (Juhasz a kol. 

2014; Denys a kol. 2012; US EPA 2007a).  

3.2.2 In vitro metody 

Vzhledem ke komplikacím při stanovování biodostupnosti na živých subjektech je stále větší důraz 

kladen na vývoj in vitro metod, které by spolehlivě nahradily in vivo experimenty. Trávicí trakt a 

mechanismy v lidském těle jsou složité a přesná simulace podmínek v laboratorním prostředí by byla 

téměř neuskutečnitelná, nebo alespoň velmi nákladná (US EPA 2007a,b; Basta a Juhasz 2014). Při 

vývoji in vitro metod je nutné navrhnout takový experimentální protokol, který bude zahrnovat 

parametry, které mají klíčový vliv na uvolňování kontaminantu a jeho následné vstřebávání do 

organismu (Basta a Juhasz 2014). Cílem je získat relativní množství prvku, které může být následně 

absorbováno přes membránu do krevního oběhu (Denys a kol 2012; Basta a Juhasz 2014). 

In vitro metody lze rozdělit dle aplikace na plicní, gastrické a intestinální testy biodosažitelnosti. 

Simulace prostředí dýchacích cest a plic se využívá při zkoumání toxicity nejjemnějších částic a 

aerosolů, které se mohou vstřebávat do krevního řečiště přes plicní sklípky (Davies and Feddah 2003; 

Morman a Plumlee 2013; Brown a kol. 2013). Granulometricky hrubší materiál se do těla dostává 

náhodným požitím (ingescí) nebo je v případě nadýchání vykašlán a se slinami transportován do 

trávicího ústrojí (Brown a kol 2013; Morman a Plumlee 2013; Alpofead a kol. 2017), které je 

simulováno gastrickými nebo intestinálními experimenty.  

Vytvoření vhodného loužícího média, které by věrně simulovalo dané prostředí, je komplikované a 

závisí na řadě faktorů: 

1. Klíčový faktor pro rozpuštění chemických látek je pH prostředí. V žaludku lidí se pH 

v normálním stavu pohybuje mezi 1,5 – 2,5, při nasycení až 4 (Meunier 2011; Basta a Juhasz 

2014; Oomen a kol. 2002; Ghorbel a kol. 2010). Ve střevech je prostředí přibližně neutrální 

(Kelley a kol. 2002), podobně jako u plic (Davies and Feddah 2003). 

2. Mimo pH roztoku je velmi zásadní celkové chemické složení rozpouštědla, které má 

napodobit skutečné chemické složení tělních tekutin v žaludku, střevech nebo plicích. 
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V závislosti na použité metodě mohou být roztoky poměrně jednoduché až velmi složité 

obsahující množství organických i anorganických komponent (Basta a Juhasz 2014). Přehled 

chemického složení gastrických, intestinálních a plicních roztoků podle používaných metod je 

uveden v tabulkách 1 a 2. 

3. Přítomnost jídla v trávicím ústrojí a také chemické složení potravy často mění chemismus 

roztoků. Lidská strava je poměrně bohatá na fosfáty, které mohou kompetitivně desorbovat 

arzen vázaný na Fe, Al a Mn oxidy z půd a tím zvyšovat jeho biodosažitelnost (Basta a Juhasz 

2014). 

4. Doba setrvání částic v žaludku a střevech nebo v dýchacích cestách určuje délku rozpouštění 

materiálu v daném prostředí. Zatímco k vyprázdnění žaludku dochází během 1-2 hodin, pro 

průchod tenkým střevem je potřeba mezi 3-5 hodinami (Basta a Juhasz 2014). Dle řady studií 

je doba setrvání částic v dýchacích cestách problematicky stanovitelná a při in vitro 

experimentech se extrakční doba pohybuje mezi 5 min a 24 hod (Berlinger a kol. 2008; 

Caboche a kol. 2011; Drysdale a kol. 2012; Twining a kol. 2005). 

5. Poměr pevné fáze k žaludečním a trávicím šťávám může mít vliv na kinetiku rozpouštění 

(Basta a Juhasz 2014). Při nízkém poměru pevná fáze/roztok může podle Rubyho a kol. 

(1992) docházet k podhodnocení biodosažitelnosti, ačkoliv jiné studie (např. Hamel a kol. 

1998) ukazují, že relativní biodosažitelnost se pro kovy příliš nemění při poměru pevná 

fáze/roztok od 1:100 až 1:5000. 

6. Redoxní potenciál prostředí ovlivňuje stabilitu fází. V žaludku a tenkém střevě jsou podmínky 

oxidační až mírně redukční (>300 mV), v tlustém střevě jsou vlivem bakterií podmínky 

výrazněji redukční (Basta a Juhasz 2014). 

Z uvedených faktorů má na rozpustnost látek zásadní vliv hodnota pH. Při zkoumání biodosažitelnosti 

kontaminantů pomocí gastrointestinálních testů je naprostá většina prvků uvolněna v gastrické fázi, 

kde je hodnota pH velmi nízká (Ruby a kol. 1999; Oomen a kol. 2002). Intestinální krok se pak často 

v experimentu vůbec neuvažuje, jelikož se vlivem neutrálního pH z materiálu uvolní jen velmi malé 

procento kontaminantu (Juhasz a kol. 2009; Juhasz a kol. 2014). 
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Tab. 1: Chemické složení loužících roztoků u různých gastrointestinálních metod (mg/l). 

Název metody IVG SBRC PBET DIN UBM US EPA 

zdroj 
Basta a kol. 

2007 

Kelley a kol. 

2002 

Ruby a kol. 

1999 

Din 2000 Wragg a kol. 2011 US EPA 

2007b 

Fázea) G I G I G I G I G I G 

pH 1,8 6,1 1,5 7,0 2,5 7,0 2,0 7,5 6,5 1 7,4 8 1,5 

čas [h] 1 2 1 4 1 4 2 6 1 4 1 

pepsin 10 
   

1,25 
 

1 
  

1 
   

NaCl 8,77 
     

2,9 
 

0,298 2,752 7,012 5,259 
 

glycin 
  

30,03 
         

30,03 

žluč 
 

0,56 
 

1,75 
 

1,75 
 

0,9 
   

6 
 

pankreatin 
 

0,56 
 

0,5 
 

0,5 
 

9 
  

3 
  

glutaman sodný 
    

0,5 
        

citronan sodný 
    

0,5 
        

kys. mléčná 
    

0,42 
        

kys. octová 
    

0,5 
        

KCl 
      

0,7 0,3 0,896 0,824 0,564 0,376 
 

CaCl2        
0,5 

 
0,4 0,2 0,222 

 
MgCl2        

0,2 
  

0,05 
  

NaHCO3           
5,607 5,785 

 
Na2SO4         

0,57 
    

NH4Cl 
         

0,306 
   

HCl [ml] 
         

3 0,18 0,18 
 

KH2PO4       
0,27 

   
0,08 

  
NaH2PO4         

0,888 0,266 
   

KSCN 
        

0,2 
    

NaOH 
        

1,8 
    

Mucin 
      

3 
 

0,05 3 
   

kys. močová 
        

0,015 
    

močovina 
       

0,3 0,2 8 0,1 0,25 
 

amyláza 
        

0,145 
    

glukóza 
         

0,65 
   

kys. glukuronová 
         

0,02 
   

BSA (hovězí sérový 

albumin)        
1 1 1,8 

 

trypsin 
       

0,3 
     

lipáza 
          

0,5 
  

a) G – gastrická fáze, I – intestinální fáze 
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Tab. 2: Chemické složení loužících roztoků u různých plicních metod (mg/l). 

Název metody 

Original 

Gamble 

solution 

Pseudo 

alveolar 

fluid 

Simulated 

lung fluid 

Artificial 

interstitial 

fluid 

Synthetic 

serum 

Gamble 

solution 

Simulated 

epithelial 

lung fluid 

zdroj Moss 1979 
Takaya a 

kol. 2006 

Taunton a 

kol. 2003 

Stopford a 

kol. 2003 

Kanapilly 

a kol. 1973 

Caboche a 

kol. 2011 

Boisa a 

kol. 2014 

pH 7,4 7,6 7,4 7,4 7,3 7,4 7,4 

MgCl2⋅6H2O 203 212 212 203 
  

203 

NH4Cl 
    

535 118 
 

NaCl 6019 6415 6400 6193 6786 6400 6020 

CaCl2     
22 

  
CaCl2⋅2H2O 368 255 255 368 

 
225 256 

Na2SO4 71 79 
 

71 
  

72 

H2SO4     
45 

  
Na2SO4⋅10H2O 

  
179 

    
Na2HPO4  

148 148 142 
 

150 150 

NaH2PO4 142 
   

144 
  

NaH2PO4⋅H2O 
       

H3PO4        
NaHCO3 2604 2703 2700 2604 2268 2700 2700 

Na2CO3        
dihydrát hydrogenvinanu 

sodného 
 180 180 

    

dihydrát dihydrogencitrátu 

sodného 
97 153 153 

    

citrát sodný 
 

175 
  

52 160 
 

pyruvát sodný 
       

glycin 
 

0,72 172 
    

L-cystein 
 

118 118 
 

450 190 376 

DPPC (dipalmitan 

fosfatidylserin cholin)       
122 

trihydrát acetátu sodného  
    

200 100 

acetát sodný 
   

952 
   

dihydrát citrátu sodného  
      

laktát sodný 
   

97 
   

hydrogenftalát sodný 
  

290 
    

KCl 298 
  

298 
  

298 

kys. askorbová 
      

18 

kys. močová 
      

16 

glutathion 
      

30 

albumin 
      

260 

mucin 
      

500 
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3.3 Faktory ovlivňující biodostupnost kontaminantů 

Vedle fyzikálně-chemických vlastností rozpouštědel a prostředí, ve kterém je materiál rozpouštěn, 

biodostupnost kontaminantů závisí také na vlastnostech samotného materiálu. Hlavním faktorem, 

který ovlivňuje hodnoty biodostupnosti, respektive určuje rychlost a míru rozpouštění látek v lidském 

těle, je mineralogické složení a chemismus vzorků (Bradham a kol. 2011; Navarro a kol. 2006). 

Významný vliv ale má také morfologie a velikost částic (obr. 5), případně přítomnost jiných 

organických i anorganických složek (Casteel a kol. 2006; Meunier a kol. 2010).  

Obecně platí, že kovy vázané v sulfidech a primárních rudních minerálech mají relativně nízkou 

biodostupnost v žaludečním prostředí, protože jsou málo rozpustné v prostředí s nízkým pH (Ruby 

2004). Zvětrávání sulfidů za přítomnosti kyslíku a vytváření sekundárních fází poté vede ke zvýšení 

biodostupnost kovů vzhledem k původní mineralizaci (Molina a kol. 2013). Vazba kontaminantu do 

specifických minerálních fází a jejich stabilita v žaludečním nebo plicním prostředí tak má zásadní 

vliv na míru uvolňování kontaminantu. 

Studie Moliny a kol. (2013) zabývající vlivem mineralogického složení Zn fází na rozpustnost 

v gastrickém, intestinálním a plicním prostředí, ukazuje, že rozpustnost sfaleritu (ZnS) se v rozmezí 

pH 1,5 – 7,4 téměř nemění a z původního vzorku je ve všech případech do roztoku uvolněno méně než 

2% z celkové koncentrace Zn. Zvýšená biodosažitelnost (72%) v kyselém žaludečním prostředí (pH = 

1,5) byla patrná u vzorku smithsonitu a vzorky zinkitu, hydrozinkitu a hemimorfitu se v daném 

prostředí rozpustily téměř úplně (prům. 96 % Zn), ačkoliv v neutrálním prostředí simulujícím plicní 

roztok vykazovaly vysokou stabilitu (rozpuštěno <0,5% Zn). Nejvyšší biodosažitelnost v kyselém 

prostředí (téměř 99%) byla ale zjištěna u vzorku důlního odpadu, ve kterém bylo více než 65 hm. % 

Zn vázáno v málo krystalických sekundárních fázích a zbytek ve smithsonitu nebo hemimorfitu.  

Vliv mineralogie a velikosti a morfologie částic Pb fází je znázorněn na obr. 5. Nejméně rozpustné 

v gastrickém prostředí jsou sulfidy, silikáty, vanadáty a arzeničnany Pb, nejvyšší biodosažitelnost Pb 

naopak mají oxidy, karbonáty (Ruby a kol. 1999) a manganem bohaté oxidy Pb (Casteel a kol. 2006).  

Fosfáty a sírany Pb, podobně jako Fe-Pb oxidy vykazují zhruba střední míru rozpustnosti (Casteel a 

kol. 2006). 

Kadmium (Cd) je v anoxických podmínkách vázáno do nerozpustných sulfidických minerálů (např. 

greenockitu, CdS) a mobilita Cd v takovém prostředí je velmi nízká. V oxidačním prostředí dochází 

k transformaci Cd do oxidů, hydroxidů nebo karbonátů (Kersten 1988), které jsou v kyselém prostředí 

rozpustnější a dochází tak ke zvyšování biodostupnosti. 

Ačkoliv má mineralogie vzorků zásadní vliv na hodnotu biodosažitelnosti, její hodnoty se mohou mezi 

vzorky poměrně výrazně lišit zejména v závislosti na velikosti a morfologii částic (Ruby a kol. 1999; 

Plumlee a Morman 2011; Casteel a kol. 2006). Menší částice mají zpravidla větší specifický povrch a 

rozpouštění může probíhat výrazně rychleji, protože do styku s rozpouštědlem přichází větší část 
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daného minerálu. Zároveň dle studie Siciliana a kol. (2009) dochází u menších frakcí k nabohacování 

kovy. Jemnější materiály pak vykazují zvýšené koncentrace kovů i zvýšené hodnoty biodosažitelnosti 

oproti hrubším vzorkům, ačkoliv mineralogické složení je stejné (Siciliano a kol. 2009; Ruby a kol. 

1999). Kovy se ochotně sorbují na povrch Fe, Mn nebo Al oxidů, jílových minerálů a organické hmoty 

a se zvyšujícím se měrným povrchem se také zvyšuje plocha, na kterou se rozpuštěné kovy mohou 

sorbovat. Sorpční vlastnosti materiálů jsou ale velmi silně ovlivňovány hodnotou pH (Ruby a kol. 

1999; Bourg 1988). 

 

 

  

 
Obr. 5: Schematické zobrazení vlivu mineralogie, velikosti a morfologie částic na biodostupnost Pb (Ruby a kol. 

1999). 
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4. POSUZOVÁNÍ MÍRY RIZIKA 

4.1 Expoziční scénáře 

Negativní účinek odpadů po těžbě nebo úpravě rud na lidské zdraví ovlivňuje vedle vlivů na 

rozpustnost v lidském těle také způsob, jak a v jaké formě se látky do lidského těla dostávají (Plumlee 

a kol. 2006). Definice vycházející z Mezinárodního programu pro chemickou bezpečnost 

(International Programme on Chemical Safety, 1999) popisuje expozici jako koncentraci nebo 

množství určité látky, která se dostává do lidského těla po určitou dobu s určitou frekvencí. Tzv. 

expoziční scénáře zkoumají původ odpadů, transportní média (půda, prach, voda, potrava atd.) a 

expoziční cesty (Plumlee a Morman, 2011). Na základě těchto údajů je možné odhadnout množství a 

charakter materiálu pro in vitro experimenty, které jsou nezbytné pro správné a rychlé posouzení míry 

rizik (Basta a Juhasz, 2014; Plumlee a Morman, 2011).  

4.1.1 Expoziční cesty 

Expoziční cesta je způsob, jakým se do lidského těla dostávají kontaminované materiály, a může se 

jednat o náhodné požití, inhalaci prachových částic, dermální nebo oční kontakt (Plumlee a Morman 

2011). Lidé sídlící v blízkosti těžebních oblastí mohou být vystavováni částicím z pevných důlních 

odpadů, vodám z důlních drenáží nebo různým jiným produktům z úpraven. Pracovníci v samotných 

důlních provozech jsou pak nejčastěji vystavování prachovým částicím vznikajícím v průběhu těžby 

nebo mechanické úpravy rud a k přenosu kontaminace do těla dochází inhalací, případně náhodnou 

ingescí (požitím) částic ulpívajících na rukách nebo v dýchacím ústrojí či v dutině ústní. 

4.1.2 Velikost částic 

Lidské tělo má řadu fyziologických bariér, přes které se musí kontaminované částice dostat. Velikost 

částic je zásadní faktor, který výrazně ovlivňuje konečnou destinaci kontaminovaných látek a v jakém 

prostředí se budou v těle rozpouštět. Zároveň zvolení adekvátní velikostní frakce při posuzování míry 

rizik je důležité pro správnost celé analýzy, protože v řadě studií byl pozorován jev zvyšování 

koncentrace kovů v jemnějších frakcích (Siciliano a kol. 2009; Bergstrom a kol. 2011) a analýza 

hrubších částic vede k podhodnocení skutečných rizik. 

Při zacházení s kontaminovaným materiálem ulpívá na rukách přednostně jemná frakce (Bergstrom a 

kol. 2011), která se do těla dostává náhodným požitím přímým transportem z rukou do úst nebo 

s potravou při nedostatečných hygienických návycích (Plumlee a Morman, 2011; Siciliano a kol. 

2009; Bergstrom a kol. 2011). US EPA (2000) definovala pro tento scénář velikostní frakci <250 µm 

jako přijatelnou horní hranici pro částice, které jsou ve většině případů požity nebo ulpívají na rukou. 

Novější studie ale naznačují, že při zacházení se suchým materiálem se na rukou zachytávají 

přednostně částice daleko menší (Bergstrom a kol. 2011). Yamamoto a kol. (2005), Bright a kol. 

(2006) a Siciliano a kol. (2009) se shodují, že skutečná velikostní frakce ulpívající na rukách se 
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pohybuje okolo 35 µm a navrhují proto při analýze rizik věnovat více pozornosti frakci <45 µm, 

kterou je ještě možné snadno za sucha oddělit přes běžná síta. 

Nejjemnější částice, které se povětrnostními podmínkami dostávají do vznosu, se mohou inhalací 

dostat do dýchacích cest a do plic. Ačkoliv se teoretická hranice velikosti částic, které mohou být 

vdechnuty, pohybuje mezi 50 – 100 µm (Kennedy a Hinds 2002), US EPA (1997) definuje hrubší 

vdechnutelné částice v rozmezí 2,5 – 10 µm a jemnější pod 2,5 µm. Dýchací ústrojí člověka se skládá 

z dýchacích cest (nosní a ústní dutiny, hrtanu, průdušnic a průdušek) a plic (obr. 6). Při dýchání nosem 

se částice větší než 10 µm zachytávají v nosní dutině, která slouží jako efektivní filtr. Ústní dutinou, 

která tyto vlastnosti nemá, se jemná frakce dostává přímo do dýchacích cest. Částice velikostí >2,5 µm 

se ale zachytávají v horních cestách dýchacích, odkud se vykašláváním dostávají zpět do ústní dutiny, 

odkud jsou nejčastěji se slinami transportovány do trávicího ústrojí (Brown a kol. 2013; Alpofead a 

kol. 2017; Morman a Plumlee 2013). Z některých studií také vyplývá, že částice o aerodynamickém 

průměru v rozmezí 2,5 – 10 µm reprezentují až 95% množství celkově nadýchaného materiálu (Martin 

a kol. 2014). 

6: Zjednodušené schéma lidského dýchacího ústrojí s vyznačenými místy depozice velikostních frakcí (Plumlee a 

Ziegler 2007). 
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4.1.3  Množství přijatého kontaminantu 

Jedním ze základních parametrů posuzování míry rizik na základě in vitro experimentů je 

kvantifikovat celkový příjem materiálu při daném expozičním scénáři. Navzdory omezeným 

datasetům ve vyspělých zemích (např. USA) odpovídá odhadovaný denní příjem náhodnou ingescí 

<100 mg/den (Bierkens a kol. 2011). V konzervativním pojetí je uvažováno 100 mg/den pro děti, které 

přicházejí častěji do styku s kontaminovaným materiálem, a 50 mg/den pro dospělé (Oomen a kol. 

2008). Tyto studie ale odkazují na průměrné hodnoty v běžných podmínkách, přičemž Bierkens a kol. 

(2011) uvádí, že 95% percentil míry ingesce dosahuje pro děti až 400 mg/den při uvážení požití i 

hrubších prachových částic, které se do těla dostanou inhalací. V tab. 3 jsou uvedeny hodnoty 

používané různými regulatorními orgány, které pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti odkazují 

většinou na horní hranice průměrných denních příjmů.  

Průměrný dospělý jedinec nadýchá za den mezi 10 000 a 20 000 l vzduchu. Limit Evropské unie (EC 

1999) pro maximální koncentraci látek <10 µm (PM10) rozptýlených ve vzduchu je 50 µg/m
3
, běžná 

koncentrace PM10 ve vzduchu je zpravidla nižší než 10 µg/m
3
 (Morman a Plumlee 2014). V prašných 

oblastech a zejména v blízkosti těžebních nebo úpravárenských provozů jsou koncentrace mnohokrát 

vyšší. Uzu a kol. (2011) ve své studii uvádí, že koncentrace PM10 ve vzduchu na různých místech Pb 

hutě se pohybovala mezi 70 a 700 µg/m
3
, v Jižní Africe byla v období se zvýšenou větrnou aktivitou 

dokumentována koncentrace až 2 160 µg/m
3
 v blízkosti skládky důlních odpadů (Ojedele a kol. 2012). 

 

Tab. 3: Přehled průměrného množství náhodně požitého materiálu dle regulatorních orgánů (mg/den). 

  Děti Dospělí 

US EPA 1997 90 449
b
 50 

US EPA 2008 60 
 

50 

Canadian environmental protection act (CEPA 1994) 50 
 

20 

Canadian council of ministers of environment (CCME 1996) 80 
 

20 

Ontario ministry of environment and energy (MOEE 1995) 80 
 

20 

Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA 1997) 200 
 

100 

Massachusetts department of environmental protection (DEP 2002) 100 
 

50 
b - RME (reasonable maximum exposure), nejvyšší reálná dávka při součtu požitého množství prachu a půdního 

materiálu 
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4.2 Výpočet míry rizik 

Kontakt s kontaminanty může vyústit v mnoho typů zdravotních problémů, od relativně nepodstatných 

symptomů až po rakovinu. Posuzování toxicity chemických látek tak vychází ze dvou rozdílných 

pojetí: na jedné straně se jedná o karcinogenní látky, které jsou toxické i při velmi malých dávkách, a 

neexistují pro ně hranice stanovující maximální přijatelné množství pro lidský organismus. U 

nekarcinogenních látek se předpokládá toxický projev pouze v případě, že je překonáno určité 

množství, které je např. ve studii Baarse a kol. (2001) definováno jako tolerovatelný denní příjem 

(Tolerable Daily Intake, TDI). TDI v jednotkách mg/kgbw/den (bw – body weight, váha člověka) 

reprezentuje odhadované množství chemické látky nebo prvku, které je možné denně přijímat po celou 

dobu života, aniž by se u člověka projevily nežádoucí účinky. 

Kvantifikovaná hodnota expozice lze porovnat s hodnotami TDI stanovenými např. Agenturou pro 

toxické substance a registr chorob (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR) nebo 

Evropskou instancí pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA). Hodnota TDI a 

její srovnání s reálnou expozicí je klíčové při základním odlišení, zda je či není třeba věnovat dané 

problematice zvýšenou pozornost vzhledem k ohrožení lidského zdraví. V tab. 4 jsou pro přehled 

uvedeny TDI hodnoty pro běžně se vyskytující kontaminanty v geomateriálech.  

 

Tab. 4: Hodnoty TDI a běžných příjmů vybraných prvků (µg/kgbw/den). 

 
Baars a kol. (2001) ATSDR (2017) 

 
TDI 

běžný denní 

příjem 

TDI  

(akutní otrava) 

TDI  

(chronická otrava) 

As 1 0,3 5 0,3 

Ba 20 9 200 200 

Cd 0,5 0,17 0,5 0,1 

Cr 
(III)

 5 1,0 5 
 

Cr
 (VI)

 5 0,00043 5 0,9 

Co 1,4 0,3 10 - 

Cu 140 30 10 - 

Pb 3,6 2 - - 

Sb - - 1000 0,6 

Zn 500 300 300 300 

 

Množství požitého materiálu lze po dosazení odhadovaného množství denně přijatého kontaminantu a 

skutečné koncentrace rizikových prvků vypočítat podle vzorce (17). Skutečná koncentrace 

kontaminantu v materiálu ale téměř nikdy neodpovídá množství, které je pro člověka biodostupné, 

proto je nutné do vzorce dosadit ještě hodnotu RBA, která vyjadřuje procentuální množství 

kontaminantu uvolněného do organismu (Bierkens a kol. 2011).  
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DI = 
IR x RBA x C

BW
    (17)  

 DI (daily intake) – denní příjem 

 IR (ingestion rate) – množství požitého materiálu (mg/d);  

 RBA – relativní biodostupnost (0-1);  

 C – koncentrace kontaminantu v materiálu (mg/kg); 

 BW (body weight) – váha člověka 

Odhad skutečné míry rizik je odvozen přímo od vypočtené hodnoty DI porovnáním s TDI pro 

nekarcinogenní látky (18). Pokud je tzv. kvocient nebezpečnosti (hazard quotient, HQ) větší než 1, je 

pravděpodobný výskyt nežádoucích účinků na lidské zdraví a je nutné problematice věnovat zvýšenou 

pozornost (US EPA 1989). 

HQ = DI
TDI

     (18)  

 

5. TOXICITA A BIODOSTUPNOST VYBRANÝCH KONTAMINANTŮ 

5.1 Zn 

Zinek je zásadním prvkem pro správný růst a vývoj lidského organismu, správný pohlavní vývoj, 

neurologické funkce, hojení zranění a imunitní schopnosti (SCF 2003). Ačkoliv je zinek přítomen 

v různém množství téměř ve všech typech potravy, lidské tělo ho za normálních okolností obsahuje jen 

přibližně 2 – 4 g. Doporučený denní příjem byl stanoven Světovou zdravotnickou organizací (WHO 

1996) do výše 22 mg/den, což zhruba odpovídá 0,3 mg/kgbw/den. I přes schopnost lidského organismu 

efektivně měnit absorpční a vylučovací mechanismy zinku, byla dokumentována řada zdravotních 

problémů způsobená nedostatkem či dlouhodobým nadbytečným příjmem. 

Klinické projevy nedostatečným množstvím zinku jsou zpomalení růstu, opožděná sexuální vyspělost, 

průjmy, náchylnost k infekcím, dermatitida, změny v chování, vypadávání vlasů a pomalé hojení ran 

(WHO, 1996). Akutní otrava je u člověka velmi neobvyklá, mnohem častější jsou nežádoucí projevy 

chronického vystavení zvýšeným dávkám. Dlouhodobé příjmy dávek převyšujících 50 mg/den jsou 

spojovány s řadou biochemických a fyziologických změn, jako jsou snížená koncentrace mědi 

v plazmě a snížená aktivita enzymů vázajících měď, leukopenie, neutropenie, hypokupremie a 

sideroblastická anémie (SCF 2003). 

V přírodě patří mezi nejčastější minerály zinku zejména sfalerit (ZnS), wurtzit (ZnS), smithsonit 

(ZnCO3), zinkit (ZnO), hydrozinkit [Zn5(CO3)2(OH)6], hemimorfit [Zn4Si2O7(OH)2·H2O], vzácně se 

však Zn může objevovat také v elementární formě. Kromě sfaleritu je rozpustnost minerálů Zn závislá 

na kyselosti prostředí a biodostupnost Zn roste se snižujícím se pH (Molina kol. 2013). Zvýšená 
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biodosažitelnost zinku v kyselých podmínkách koresponduje také se studií Sauvého a kol. (2000), 

která poukazuje na zvýšenou mobilitu zinku v půdě při nízkém pH. 

5.2 Pb 

Olovo je toxický prvek, který se v zemské kůře vyskytuje nejčastěji v galenitu (PbS), cerusitu (PbCO3) 

či anglesitu (PbSO4), nebo se může v různých koncentracích objevovat jako doprovodný prvek 

v rudách zinku a stříbra. U lidí může zvýšený příjem Pb vyústit v řadu nežádoucích účinků, jejichž 

závažnost se zpravidla odvíjí od délky expozice. Poločas setrvání olova v krvi a měkkých tkáních je 

okolo 30 dní, ale v kostech to může být až 30 let (EFSA, 2010). Koncentrace v krvi převyšující u 

dospělého jedince 800 µg/l způsobuje chudokrevnost nebo snížení kognitivních funkcí, vážné 

příznaky otravou olova jako poškození mozku či olovnatá kolika se dostavují při koncentracích 

vyšších než 1 000 µg/l. Nejcitlivější skupinou jsou děti, jelikož olovo má nepříznivý vliv na vývoj 

organismu, a trvalá expozice i velmi nízkým dávkám způsobuje výrazný pokles IQ (Baars a kol. 

2001).  

5.3 Cd 

Kadmium (Cd) je kov vyskytující se v zemské kůře v nízkých koncentracích (0,1 – 1 mg/kg), kde 

bývá nejčastěji nacházen jako součást Zn rud. Díky chemické podobnosti se zinkem může Cd snadno 

vstupovat do enzymatických reakcí a tak ovlivňovat řadu reakcí v lidském těle. Jedná se o kov, který 

se přednostně akumuluje v ledvinách a játrech, kde díky velmi pomalé kinetice vylučování může 

setrvat i několik desítek let (Baars a kol. 2001). Hlavními projevy chronické otravy kadmiem jsou 

selhávání činnosti ledvin a jater, osteoporóza nebo anémie; při zvýšené koncentraci v krvi může také 

blokovat inzulínový cyklus. Novější studie (EFSA 2009) ukazují jasné spojení mezi expozicí lidské 

populace zvýšeným dávkám Cd a výskytem rakoviny plic, močového měchýře a prsu.  

5.4 Cu 

Měď (Cu) podobně jako Zn patří mezi prvky významné pro lidský organismus, protože se vyskytuje 

v řadě enzymatických cyklů a její přítomnost v potravě ovlivňuje zdravotní stav organismu. EFSA 

(2015) doporučuje denní příjem pro dospělého jedince v rozmezí 1,3 – 1,6 mg/d. Symptomy 

nedostatku Cu nejsou u lidí příliš běžné a většinou se jedná o důsledek mutace genů, které ovlivňují 

metabolismus Cu. Projevem mohou být anemie, zpomalení duševního vývoje a zhoršený 

metabolismus cukrů; mohou se projevit ztráty pigmentu a poruchy tvorby kostí a vaziv (EFSA 2015). 

Případy chronické otravy mědí jsou velmi vzácné, ale při dlouhodobém vystavení dávkám >4,2 mg 

Cu/kgbw/den bylo pozorováno snižování tělesné hmotnosti (Baars a kol. 2001). Akutní otrava Cu 

způsobena vysokými koncentracemi (6 – 637 mg Cu/kgbw) síranu měďnatého (CuSO4) byla 

dokumentována na několika případech sebevražd. V takových případech se nadměrný příjem mědi 

projevil nepříznivým působením na činnost trávicího traktu a ledvin (Baars a kol. 2001). 

 



22 

 

6. STUDIUM NETRADIČNÍCH STABILNÍCH IZOTOPŮ 

Změny poměrů stabilních izotopů chemických prvků v životním prostředí umožňují získat informace o 

procesech vedoucích ke změnám chemického složení přírodních rezervoárů a o historii přírodních 

vzorků. Rozvoj analytických metod v posledních 20 letech umožňuje velmi přesné studium 

izotopického složení řady prvků periodické tabulky. V geochemii životního prostředí se v současné 

době zkoumají kovy a polokovy zejména proto, že hrají velmi důležitou roli při exogenních procesech 

(zvětrávání, pedogenezi atd.), představují nepostradatelné živiny pro organismy a v souvislosti 

s lidskou činností mohou představovat zdroj znečištění ekosystémů (Wiederhold 2015). Nejdůležitější 

aplikací studia stabilních izotopů je analýza zdroje a procesů doprovázejících vznik a transformaci 

přírodních i antropogenních vzorků.  

6.1 Frakcionace stabilních izotopů a její vyjádření 

Frakcionace stabilních izotopů představuje změnu nebo posun izotopového zastoupení mezi 

reaktantem a produktem. Nabohacení v určitém rezervoáru musí zákonitě následovat odpovídající 

ochuzení v  rezervoáru jiném, ačkoliv míra této změny závisí na velikosti rezervoáru (Wiederhold 

2015). Frakcionaci lze v případě přírodních vzorků rozdělit na kinetickou a rovnovážnou. 

Kinetický efekt frakcionace je způsoben různou reakční rychlostí lehkých a těžkých izotopů a objevuje 

se jen u neukončených chemických reakcí, protože při přeměně všech reaktantů na produkty se 

izotopový záznam rovná původnímu materiálu. V případě, kdy je produkt během reakce ze systému 

odstraňován a nedochází ke zpětné interakci s reaktantem je kinetický efekt také možno popsat pomocí 

Rayleigho modelu frakcionace. Pomocí Rayleigho modelu je možné určit faktory ovlivňující 

specifické procesy nebo kvantifikovat transformační procesy na základě izotopového signálu 

(Wiederhold 2015). 

Rovnovážný efekt frakcionace je možné pozorovat u obousměrných chemických reakcí s velmi 

podobnými reakčními rychlostmi. Relativní zastoupení izotopů v takovém případě řízeno rozdílem 

vazebných energií reaktantů v rovnovážném stavu (Chriss 1999). Při oxidačně-redukčních procesech 

dochází k nabohacování oxidovaných vzorků těžšími izotopy (Schauble a kol. 2009). 

Variace izotopového složení jsou zpravidla vyjadřovány v relativním poměru k referenčním 

materiálům, aby bylo možné složení jednotlivých vzorků porovnávat mezi různými laboratořemi. 

Referenční materiály představují základní nulovou hodnotu, vůči které se ostatní izotopové poměry 

vyjadřují. Variace izotopového složení jsou zpravidla velmi malé, proto se vyjadřují v hodnotách delta 

(δ) (19) nebo epsilon (20) (Wiederhold 2015; Weiss a kol. 2008). 

   δ
x
E = [(

x
E/

y
E)vzorek / (

x
E/

y
E)standard – 1]*1 000 (‰)           (19) 

   ε
 x
E = [(

x
E/

y
E)vzorek / (

x
E/

y
E)standard – 1]*10 000            (20) 

 x, y – izotopy prvku E 
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Poměry izotopového složení se vždy vyjadřují s těžšími izotopy v čitateli a lehčími ve jmenovateli, 

kladné hodnoty proto vyjadřují relativní nabohacení těžšími izotopy a záporné hodnoty izotopicky 

lehčí složení v porovnání s referenčním materiálem.  

6.2 Izotopový záznam Zn u přírodních a antropogenních vzorků 

Zinek má pět stabilních izotopů, které jsou v přírodě relativně zastoupeny: 
64

Zn (48,6%), 
66

Zn 

(27,9%), 
67

Zn (4,1%), 
68

Zn (18,8%) a 
70

Zn (0,6%) (Rosman 1972). Rozsah frakcionace izotopů Zn 

v přírodních i antropogenních vzorcích je poměrně malý (δ
66

Zn~1,7‰; Yin a kol. 2016), ale díky 

současnému rozvoji instrumentálních analytických metod jsou tyto hodnoty několikanásobně vyšší než 

analytická přesnost měření (Cloquet a kol. 2008). Zinek se aktivně účastní mnoha biologických a 

nízkoteplotních anorganických reakcí (Maréchal a kol. 2000; Pokrovsky a kol. 2005) a variace 

v izotopovém záznamu Zn lze využít ke sledování biochemických a chemických procesů a také ke 

stopování původu znečištění (Cloquet a kol. 2008; Sivry a kol. 2008). 

Míra frakcionace izotopů Zn je vyjadřována v promile (δ) jako relativní odchylka vzhledem ke 

standardu, v literatuře nejčastěji používanému JMC Zn 3-0749L (producent: Johnson Matthey 

Company, Lyon, Francie), podle rovnice (21): 

        δ
66

ZnJMC = [((
66

Zn/
64

Zn)vzorek / (
66

Zn/
64

Zn)JMC) – 1]*1 000 (‰)           (21) 

Z analýz provedených na přírodních vzorcích půd, hornin odvozených z pláště, rudních ložisek a 

sulfidických hornin byl zjištěn rozsah hodnot δ
66

Zn od -0,46 do 1,34‰ (reference v Yin a kol. 2016). 

Navzdory vysoké variabilitě izotopového signálu Zn v těchto materiálech vykazují sulfidické rudy, 

které slouží jako vstupní materiál většiny hutních provozů na získávání Zn, poměrně stabilní hodnoty 

a průměr δ
66

Zn činí 0,16 ± 0,20‰ (Sonke a kol. 2008). Strusky a odpady po úpravárenských 

procesech jsou ve všech zkoumaných případech nabohaceny těžšími izotopy Zn (Sonke a kol. 2008; 

Sivry a kol. 2008; Yin a kol. 2016), přičemž se hodnoty δ
66

Zn pohybují mezi 0,13 a 1,49‰. Velmi 

podobné hodnoty δ
66

Zn jako u sulfidických rud byly pozorovány u antropogenních vzorků kovového 

Zn (John a kol. 2007; průměrná hodnota δ
66

Zn se pohybuje mezi 0,1 a 0,3‰), který ve většině případů 

pochází ze sulfidických materiálů, a homogenita v izotopickém složení je dána vysokou efektivitou 

úpravárenského procesu (Shiel a kol. 2010; Yin a kol. 2016). Porovnání antropogenních materiálů 

s vybranými přírodními rezervoáry je zobrazen na obr. 7. 
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Publikované výsledky δ
66

Zn pro sfalerit a antropogenní kovový Zn (δ
66

Zn = 0,19‰) jsou podobné 

hodnotám zjištěným u aerosolů v městském prostředí s δ
66

Zn = 0,16 ± 0,21‰ a městských spaloven 

komunálních odpadů (δ
66

Zn = 0,13 ± 0,12‰) (Cloquet a kol. 2006). Antropogenní Zn je podle těchto 

výsledků izotopicky lehčí v porovnání s hodnotami v rozmezí 0,15 – 0,40‰ zjištěnými u hornin 

zemské kůry: bazaltů, MORB, sedimentů a granitoidů (Wilkinson a kol. 2005; Ben Othman a kol. 

2006; Viers a kol. 2007). 

Izotopové složení jiných minerálních fází Zn nebylo příliš intenzivně studováno, ale Cacaly a kol. 

(2004) uvádějí výrazné ochuzení o 
66

Zn při krystalizaci zinkitu (ZnO; δ
66

Zn = -0,52 ± 0,08‰) a 

naopak Pichat a kol. (2003) pozorují nabohacování smithsonitu (ZnCO3) těžšími izotopy (δ
66

Zn od 

0,31 do 0,34). 

V porovnání s izotopickým složením původních sulfidických rud bylo u vzorků gossanu v lokalitě 

Perkoa, Burkina Faso, dokumentováno poměrně výrazně ochuzení o těžké izotopy (δ
66

Zn mezi -1,05 a 

-0,05‰) (Kříbek a kol. 2016). Ochuzování o 
66

Zn během zvětrávání sfaleritu je způsobeno krystalizací 

Zn-síranů na povrchu zrn, které preferenčně vážou těžší izotopy Zn (Steger a Desjardins 1980; 

Fernandez a Borrok 2009). Relativně malá frakcionace Zn izotopů během zvětrávání sulfidů oproti 

jiným prvkům (např. Cu) je pravděpodobně způsobena tím, že Zn není redox-senzitivní prvek (Kříbek 

a kol. 2016). Vysoká variabilita v izotopickém složení gossanu je způsobena uvolněním Zn i z jiných 

minerálních fází kromě sfaleritu, případně může být způsobena různou speciací Zn, adsorpcí na 

Obr. 7: Izotopové složení vzorků antropogenních materiálů a vzorků z Pb-Zn hutě v porovnání s bazalty a 

geomateriály z ostatních přírodních rezervoárů (John a kol. 2007). 
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povrch organických nebo anorganických látek, iontovou výměnou, difuzí či mikroorganismy a 

vyššími rostlinami (reference v práci Kříbka a kol. 2016). Kombinace všech těchto faktorů pak tvoří 

výsledné izotopické složení produktů zvětrávání sulfidických rud Zn (Kříbek a kol. 2016; Yin a kol. 

2016).   

Na rozdíl od stabilního izotopického složení sulfidických rud a koncových produktů však dochází 

k poměrně významné frakcionaci během pyrometalurgie Zn. Ta zjevně podléhá Rayleigho trendu, 

protože nejlehčí izotopické složení mají prachové částice a nejtěžší naopak odpadní materiály (Yin a 

kol. 2016). Strusky i tekuté odpadní materiály jsou nabohacené těžšími izotopy Zn a δ
66

Zn se u nich 

pohybuje mezi 0,13 – 1,49‰ (reference v Yin a kol. 2016). Oproti tomu jsou výrazně izotopicky lehčí 

prachové částice ze všech kroků hutního procesu. Mattielli a kol. (2009) uvádějí, že prachové částice 

emitované v průběhu pražení a tavení Zn rud vykazují izotopicky lehké složení a dosahují hodnot 

δ
66

Zn až -0,63‰. 

Ačkoliv ze studie Johna a kol. (2007) vyplývá, že izotopické složení Zn ve finálním produktu je 

odvozeno od charakteru původního materiálu, během elektrolýzy dochází také k významné frakcionaci 

(Kavner a kol. 2008). Elektrolytická reakce je doprovázena preferenční depozicí lehčích izotopů Zn 

(δ
66

Zn až -3,5‰) a elektrochemie má oproti hutním procesům zcela zásadní vliv na frakcionaci Zn 

(Kavner a kol. 2008). 

Izotopové složení Zn v říčních a jezerních sedimentech v blízkosti úpravárenských provozů je 

charakteristické nabohacením těžších izotopů (δ
66

Zn = 0,91 ± 0,04‰) oproti přírodnímu pozadí (δ
66

Zn 

= 0,31 ± 0,06‰), čímž byla prokázána kontaminace vodních ploch odpadními materiály (Sivry a kol. 

2008). Ještě výraznější souvislost s izotopickým složením odpadů po úpravě Zn rud byla nalezena u 

podzemní vody pod skládkou (δ
66

Zn = 1,18 – 1,4‰) (Sivry a kol. 2008). 
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7. MATERIÁL A METODIKA 

7.1 Geologické poměry zájmového území 

Ložisko Skorpion se nachází přibližně 40 km severně od Oranžské řeky a zhruba 15 km 

severozápadně od ložiska Rosh Pinah v jižní oblasti pouště Namib v Namibii. Oblast se nachází ve 

svrchně proterozoickém pásmu Gariep belt, které je považováno za pokračování damarského 

orogenního pásma v jeho jižní části (Kärner 2006; obr. 8a). Pásmo Gariep Belt je rozděleno na 

paraautochtonní zónu Port Nolloth (Port Nolloth Zone; PNZ), která vznikla z intrakontinentálního riftu 

na jižním okraji kalaharského kratonu, a západní alochtonní terán Marmora (Borg a kol. 2003; obr. 

8b). PNZ a v ní ležící původně sulfidická ložiska Skorpion a Rosh Pinah se utvářela v extenzním 

režimu během období zvýšené vulkanické a hydrotermální aktivity mezi 740 a 754 Ma (Borg a 

Armstrong 2002). V průběhu pan-africké tektonické fáze (cca 545 Ma) byla oblast vystavena 

kontinentální kolizi, sedimentární a bimodální vulkanické horniny byly deformovány, zvrásněny a 

postiženy metamorfózou dosahující stupně amfibolitové facie (Frimmel a kol. 1995). Na konci křídy 

byla celá oblast denudována a postižena lateritickým zvětráváním (Arfè a kol. 2017).  

Přítomnost značného množství zlomů a puklin umožnila zatékání meteorických fluid a oxidaci 

hypogenní mineralizace až do hloubky několika stovek metrů (Borg a kol. 2003). Ze zkoumání paleo-

klimatických podmínek vyplývá, že ložisko vzniklo během paleogénu (Boni a Mondillo 2015). Okolní 

horniny jsou tvořeny v arkózami a křemen-sericitickými břidlicích vulkanického původu. Na lokalitě 

se také vyskytují v menší míře mramory a vulkanická siliciklastika, dolomit zde dokumentován nebyl 

(Borg a kol. 2003). Recentní písky naváté na vrstvě kalkrust tvoří v současné době nejsvrchnější část 

Obr. 8: Geologické mapy oblasti Gariep Belt (Borg a kol. 2003); a) Oblast Gariep Belt v rámci Panafricko-

brazilského zlomového pásma b) Gariep Belt včetně geologického řezu ve směru SZ-JV. 



27 

 

nadložních vrstev, následované mělce podpovrchovými aluviálními štěrky a konglomeráty uloženými 

na denudovaném paleo-povrchu (Kärner 2006). 

Ložisko se nachází v jihovýchodní části pouště Namib, úhrn srážek zde činí méně než 100 mm za rok. 

Oblast ložiska Skorpion je položena v nadmořských výškách okolo 650 m.n.m., povrch je poměrně 

plochý a je tvořen převážně písčitými nebo štěrkovými planinami s ojediněle vystupujícími skalnatými 

výběžky. Řídký vegetační pokryv je tvořen ojedinělými travinami, sukulenty a křovinami (Kärner 

2006).   

 

Obr. 9: Geologický řez oblasti Skorpion s vyznačenými hranicemi nesulfidického rudního tělesa (Kärner 2006). 

7.2 Těžba 

Povrchový důl na ložisku Skorpion je 8. největším dolem na Zn na světě. Průměrná kovnatost 

nesulfudického rudního tělesa je 10,6 hm. % Zn, přičemž zásoby byly vypočteny na 21,4 Mt (Borg a 

kol. 2003). Vlastní těžba na ložisku byla zahájena v říjnu 2001 obnažením rudního tělesa, produkce 

vysoce čistého Zn začala v květnu 2003 (Kärner 2006). 

Zinek je vázán především do karbonátů, oxidů, fosfátů a silikátů. Hlavní ekonomicky významné 

minerály zinku jsou saukonit [Na0.3Zn3(SiAl)4O10(OH)2·4H2O], smithsonit (ZnCO3) a hemimorfit 

[Zn4Si2O7(OH)2·H2O] (Borg a kol. 2003), ale je zde možno nalézt také méně obvyklé mineralizace Zn 

tvořené minerály jako tarbuttit [Zn2(PO4)(OH)], chalkofanit (ZnMn
4+

3O7·3H2O) nebo hydrozinkit 

[Zn5(CO3)2(OH)6] (Kärner 2006). 

Rudní těleso vykazuje mírnou zonálnost způsobenou zvětrávacími procesy a různou mobilitou 

přítomných kovů. Vrstvy bohaté na méně mobilní Cu a Fe reprezentují zóny původní sulfidické 

mineralizace, zatímco více mobilní Zn byl akumulován do nových poloh (Kärner 2006). 
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V roce 2016 byl průměrný měsíční objem produkce 7 500 tun Zn při vytěžení cca 4 600 tun rudy za 

den. Supergenní ložisko v 350 m pod povrchem přechází do původní sulfidické mineralizace. Ke 

konci roku 2016 bylo plánováno dosáhnout do hloubky 300 m pod povrch a výpočet zbývajících zásob 

byl stanoven na 3,5 Mt. V dohledné době se proto počítá s těžbou sulfidického tělesa a vybudováním 

příslušných zařízení k úpravě sulfidů Zn. 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Těžba a zpracování nesulfidických rud na ložisku Skorpion, Namibie: a) Povrchový důl; b) Transport a 

třídění typů rudy dle kovnatosti na přechodné úložiště; c) Drtiče a přepravní pásy; d) Zařízení na mísení rud pro 

získání stabilní kovnatosti vstupního materiálu; e) Transport, třídění a skladování získané rudy; f) Zinkové 

plechy jako produkty elektroextrakce Zn; g) Finální produkt – ingoty Zn (25 kg); h) Finální produkt – „jumbo“  

(1 000 kg). (Fotografie: Vojtěch Ettler). 
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7.3 Technologie zpracování rud – hydrometalurgie 

Vytěžená ruda je transportována mimo těžební jámy a dle kovnatosti (měřené přímo při těžbě pomocí 

XRF) je tříděna a umístěna na haldách na přechodném úložišti (obr. 10a, b). Následně je přepravena 

do drtičů, kde je rozmělněna na velikost částic <40 µm (obr. 10c). Aby se zajistila přibližně stálá 

kovnatost okolo 8-10 hm. % Zn vstupního materiálu, je smíchán namletý lokální materiál s rudami ze 

zahraničních ložisek (v roce 2016 z Turecka a Taiwanu) a zinkovým prachem získaným z pozdějších 

kroků úpravárenského procesu (obr. 10d). Pro získání elementárního zinku o vysoké čistotě 

se v úpravně Skorpion Zinc používá metoda SX/EW (solvent extraction/eletrowinning; extrakce 

rozpouštědlem/elektroextrakce; obr. 10e), která je speciálně vyvinuta a optimalizována pro konkrétní 

vstupní materiály (Abkhoshk a kol. 2014). 

Po rozdrcení na požadovanou jemnost je vstupní ruda vyloužena v kyselině sírové (H2SO4) za 

atmosférického tlaku při teplotě okolo 50°C, přičemž výsledné pH je udržováno v rozmezí 1,8-2,0. 

V následujícím neutralizačním kroku je pH nabohaceného roztoku (Pregnant Leach Solution; PLS) 

zvýšeno na 4,0, čímž dojde k vysrážení Fe, Al a Si. V roztoku ale dále zůstávají nečistoty v podobě 

kovů (Cd, Cu, Ni, Co), halogenů (Cl, F) alkalických kovů (Na, K) a dalších složek (Ca, Mg, Mn) 

(Cole a Sole 2002). Fáze extrahování rozpouštědla je proto navržena tak, aby z PLS selektivně 

navázala pouze Zn. Nabohacený roztok je uveden do extrakčního okruhu, kde v několika krocích 

reaguje s činidlem D2EHPA (kyselina di-2-ethylhexylfosforečná) za vzniku organických Zn 

komplexů. Dalším přidáním kyseliny sírové je vytvořen požadovaný elektrolyt, který přechází do 

poslední fáze elektrolytické extrakce. Vložením elektrického napětí na elektrody je na hliníkové 

katodě vyloučen čistý Zn. Elektrolyticky získané plechy čistého Zn (obr. 10f) jsou po roztavení 

odlévány do podoby ingotu (25 kg) (obr. 10g) nebo tzv. „jumba“ (1 000 kg) (obr. 10h). Při finální 

úpravě je z povrchu taveniny mechanicky odebrán stěr obsahující zbylé nečistoty, tvořené zejména 

oxidy Zn, čímž je získán produkt o vysoké čistotě 99,995 hm. % Zn (Gnoinski 2003), který už není 

potřeba dále technologicky přečišťovat a je připraven k expedici na další zpracování (70-80% 

produkce putuje do JAR).  
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Obr. 11: Zjednodušené znázornění procesů rafinérie Skorpion Zinc (Gnoinski 2003). 

7.4 Odběr vzorků 

Pro účel této diplomové práce byly v srpnu 2016 odebrány dva půdní profily do hloubky 90 cm 

(půdních vzorků bylo celkem 22) v blízkosti hydrometalurgického provozu Skorpion tak, aby 

reprezentovaly úpravnou a zejména odkališti a těžbou potenciálně ovlivněné a neovlivněné půdní 

prostředí. Kvůli omezenému přístupu do přilehlých oblastí však nebylo možno odebrat vzorek ve 

směru dominantního proudění větru, proto byl druhý půdní profil odebrán v nejbližší možné blízkosti 

odkališť. Dále byly získány vzorky lokálních rud o různých kovnatostech vzorkované na přechodných 

haldách (n = 6), dovezené rudy (n = 2), namíchaný vstupní materiál (tzv. feed ore, n = 1), namletý a 

kusový stěr z finálního kroku úpravy Zn (n = 2) a materiál z odkališť odpovídající odpadu po kyselém 

loužení (n = 3). Mapa s vyznačením odběrových míst je na obr. 12, souřadnice a popis vzorků je pak 

uveden v tab. 5. 

 



31 

 

 

 

 

Obr. 12: Letecký snímek lokality Skorpion s vyznačením odběrových míst s vynesenými intenzitami a směry 

větrného proudění v oblasti. (mapový podklad: Google Maps; větrná růžice: www.meteoblue.com). 
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Tab. 5: Souřadnice a popis odebraných vzorků na lokalitě Skorpion, Namibie. 

Typ vzorku Název vzorku Anglický název Popis GPS souřadnice 

půdy 
P1   profil 1 (hloubka 90 cm) S 27.83638 E 016.61027 

P2   profil 2 (hloubka 90 cm) S 27.79496 E 016.57808 

odpady z 

loužení 

TF fresh tailing čertsvý materiál po loužení S 27.82537 E 016.61196 

T1 tailing 1 materiál po loužení (odkaliště) S 27.79673 E 016.59048 

T2 tailing 2 materiál po loužení (odkaliště) S 27.79609 E 016.59059 

rudy 

IMZO intermediate zone intermediární zóna S 27.81911 E 016.60047 

LCUO1 low Cu ore nízký obsah Cu - drť S 27.81979 E 016.61020 

LCUO2 low Cu ore nízký obsah Cu - masivní vzorek S 27.81979 E 016.61020 

LGO low grade ore nízký obsah Zn S 27.82004 E 016.60902 

MGO1 medium grade ore střední obsah Zn - drť S 27.82088 E 016.60893 

MGO2 medium grade ore střední obsah Zn - masivní vzorek S 27.82088 E 016.60893 

HGO1 high grade ore vysoký obsah Zn - drť S 27.82088 E 016.60893 

HGO2 high grade ore vysoký obsah Zn - masivní vzorek S 27.82088 E 016.60893 

HGZC1 high grade Zn, Ca ore vysoký obsah Zn a Ca - drť S 27.82016 E 016.60977 

HGZC2 high grade Zn, Ca ore vysoký obsah Zn a Ca - masivní vzorek S 27.82016 E 016.60977 

FO feed ore vstupní materiál S 27.82244 E 016.61380 

TUO turkish ore turecká ruda S 27.82244 E 016.61380 

TAO taiwan ore taiwanská ruda S 27.82244 E 016.61380 

stěr 
D1 dross milled stěr - drť S 27.82244 E 016.61380 

D2 dross stěr - masivní vzorek S 27.82244 E 016.61380 

 

7.5 Příprava a zpracování vzorků 

Část masivních vzorků byla nadrcena v čelisťovém drtiči, následně byla z každého vzorku kvartací 

oddělena alikvotní část, která byla namleta v planetárním mlýnu (Fritsch Pulverisette, Německo) na 

analytickou jemnost pro chemickou a RTG analýzu. Pro stanovení biodosažitelné koncentrace prvků 

byly vzorky jemnozrnných materiálů za sucha jemně propasírovány přes textilní síta s velikostí ok 48 

µm (UHELON 120T; Silk&Progress, s.r.o., Brněnec) a 10 µm (Sefar Nitex 03-10/2, Švýcarsko).  

7.6 Stanovení kovů a polokovů 

Ze vzorků půd a odpadů po zpracování rud bylo pro účel stanovení kovů a polokovů odváženo 0,2 ± 

0,0005 g na analytickou jemnost namletého materiálu. V platinových miskách byly navážky 

předžíhány v muflové peci (Linn Elektro Therm GmbH, Německo) při teplotě 450°C a poté 

rozpuštěny ve směsi koncentrované kyseliny fluorovodíkové (HF) a kyseliny chloristé (HClO4). 

Výsledný roztok byl odpařen do sucha a následně za přidání 100 ml 2% kyseliny dusičné (HNO3) 

převeden do polyethylenových lahviček. 

U vzorků rudních materiálů a stěru s předpokládaným vyšším obsahem kovů bylo z namleté frakce 

odváženo 0,1 ± 0,0005 g do teflonových kelímků (Savillex, USA). Navážky byly rozloženy v 10 ml 

koncentrované HF a 0,5 ml koncentrované HClO4. V následujícím kroku byly roztoky odpařeny do 

skoro sucha a znovu rozpuštěny v 10 ml koncentrované HF a 0,5 ml koncentrované HClO4. Po 

Obr. 10: Letecký snímek lokality Skorpion s vyznačením 

odběrových míst s vynesenými intenzitami a směry 

větrného proudění v oblasti. (mapový podklad: Google 

Maps; větrná růžice: www.meteoblue.com) 
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odpaření do sucha bylo přidáno 100 ml 2% HNO3 a roztok byl převeden do polyethylenových 

lahviček. Rozklady byly provedeny laborantkou Marií Fayadovou (ÚGMNZ, PřF UK). 

Zájmové prvky (Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ge, As, Cl, Se, Rb, 

Sr, Y, Zr, Mo, Rh, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Re, Tl, Pb, Bi, Th, U) byly stanoveny pomocí 

kvadrupolového hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS; Thermo-

Scientific XseriesII, USA, operátor: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., ÚGMNZ, PřF UK). 

Správnost analýz a přesnost měření byly ověřeny pomocí rozkladu certifikovaných referenčních 

materiálů (tab. 6): 

 Půdy (SRM 2710a; SRM 2711; SRM 2709); (producent: National Institute of Standards and 

Technology – NIST, USA) 

 Rudní koncentráty (CZN 4; CCU-1e); (producent: Canadian Certified Reference Materials 

Project – CCRMP, Kanada) 

 Stopových prvků ve vodě (SRM 1640a); (producent: NIST, USA) 

Pro většinu případů byly naměřené hodnoty blízké certifikovaným (RSD bylo v rozmezí 3 - 20%).  
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Tab. 6: Seznam použitých referenčních materiálů pro celkové analýzy (mg/kg). 

Označení NIST 2710a (n = 4) NIST 2711 (n = 3) NIST 2709 (n = 3) 

popis Montana I Soil Montana II Soil San Joaquin Soil 

 
Měřená hodnota Certifik. hodnota Měřená hodnota Certifik. hodnota Měřená hodnota Certifik. hodnota 

Mg 6520 ± 195 7340 ± 38 9660 ± 228 10700 ± 600 13800 ± 211 14600 ± 200 

Ca 6720 ± 292 9460 ± 450 17700 ± 374 24200 ± 600 13200 ± 425 19100 ± 900 

Ti 2260 ± 79,4 3110 ± 70 2540 ± 112 3170 ± 80 2700 ± 18,9 3360 ± 70 

Mn 1890 ± 63,8 2140 ± 60 591 ± 16,7 675 ± 18 470 ± 23,4 529 ± 18 

Fe 38000 ± 449 43200 ± 800 25800 ± 1080 28200 ± 400 29400 ± 1630 33600 ± 700 

Cu 3130 ± 15,9 3420 ± 50 105 ± 27,6 140 ± 2 29,0 ± 24,0 33,9 ± 0,5 

Zn 3910 ± 158 4180 ± 150 370 ± 23,8 414 ± 11 174 ± 80,2 103 ± 4 

Cd 11,5 ± 0,66 12,3 ± 0,3 50,4 ± 1,95 54,1 ± 0,5 0,96 ± 0,81 0,371 ± 0,002 

Ba 716 ± 16,9 792 ± 36 655 ± 21,1 730 ± 15 878 ± 8,47 979 ± 28 

Pb 5080 ± 278 5520 ± 30 1270 ± 36,7 1400 ± 10 14,9 ± 1,4 17,3 ± 0,1 

       

Označení CZN 4A (n = 3) CCU-1e (n = 4) NIST 1640a (n = 4) 

popis CCRMP Zinc concentrate CCRMP Copper concentrate Trace elements in natural water 

 
Měřená hodnota Certifik. hodnota Měřená hodnota Certifik. hodnota Měřená hodnota Certifik. hodnota 

Mg 324 ± 12,1 352 ± 10 7220 ± 358 7060 ± 90 1060 ± 10,6 1058,6 ± 4,1 

Ca 14,5 ± 461 419 ± 21 327 ± 226 1290 ± 40 4090 ± 221 5570 ± 16 

Ti 30,5 ± 5,44 - 50,7 ± 5,5 54,9 ± 1,9 1,3 ± 0,21 - 

Mn 86,7 ± 2,27 90 84,5 ± 2,87 96 ± 4 37,8 ± 0,68 40,39 ± 0,36 

Fe 85200 ± 4390 90200 ± 700 298000 ± 27300 307000 ± 3000 114 ± 8,8 36,8 ± 1,8 

Cu 4040 ± 219 4003 ± 110 222000 ± 241200 228800 ± 2400 82,6 ± 5,47 85,75 ± 0,51 

Zn 546400 ± 39900 550700 ± 3800 29200 ± 1510 30200 ± 300 51,7 ± 0,87 55,64 ± 0,35 

Cd 2610 ± 11,4 2604 ± 46 74,2 ± 2,31 74,2 ± 1,9 3,90 ± 0,057 3,991 ± 0,074 

Ba 32,4 ± 44,2 - 3,84 ± 2,5 6 142 ± 3,42 151,8 ± 0,83 

Pb 1780 ± 11,4 1861 ± 59 7010 ± 376 7030 ± 90 11,3 ± 0,1 12,101 ± 0,05 

 

7.7 Stanovení biodosažitelného množství prvků 

Loužící test simulující gastrické prostředí byl připraven dle metodiky US EPA (2007b), která byla 

validována in vivo studiemi pro predikci biodosažitelnosti Pb. Na analytických vahách bylo odváženo 

30,03 g pevného glycinu (Merck, p.a.), který byl rozpuštěn v 1000 ml deionizované vody, čímž vznikl 

0,4 M roztok glycinu. Roztok byl okyselen koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou (HCl) na pH 

1,5 ± 0,05. 

Z odebraných vzorků byly odseparovány frakce <48 µm a <10 µm, u kterých s největší 

pravděpodobností dochází k náhodné ingesci (Siciliano a kol., 2009), případně se mohou dostávat do 

dýchacího ústrojí a při vykašlávání se mohou dostat do slin a polknutím následně do gastrického 

ústrojí (Morman a Plumlee, 2013). Na analytických vahách Sartorius Analytic bylo z každého vzorku 

a velikostní frakce naváženo 0,1 ± 0,0005 g. Po přidání 10 ml roztoku glycinu bylo dosaženo 

požadovaného poměru S/L 1:100. V uzavřených centrifugačních zkumavkách byly suspenze po dobu 
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1 hodiny míchány v inkubátoru (GFL, Německo) při 37°C a 40 rpm. U vzorků byla každých 5 minut 

kontrolována hodnota pH a při změně o ± 0,3 bylo pH upraveno zpět na 1,5 ± 0,05. Výluhy byly 

následně přefiltrovány přes 0,45 µm nylonové filtry (Fisher, CZ). Po filtraci bylo u všech vzorků 

změřeno pH a oxidačně redukční potenciál (Handylab pH 11 multimetr, Schott, Německo). 

Měření koncentrace hlavních a stopových prvků (Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, Ge, As, Cl, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Rh, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Re, Tl, Pb, Bi, 

Th, U) proběhlo pomocí kvadrupolového hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem 

(ICP-MS; Thermo-Scientific XseriesII, USA, operátor: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., 

ÚGMNZ, PřF UK). Správnost analýz byla ověřena pomocí certifikovaného referenčního materiálu pro 

obsah stopových prvků ve vodě NIST SRM 1640a (tab. 6) 

7.8 Mineralogická analýza vzorků 

7.8.1 RTG difrakční analýza 

Prášková difrakční analýza byla provedena na přístroji PANalytical X’Pert Pro (PANalytical, 

Holandsko) s Bragg-Brentanovu geometrií vybaveným měděnou rentgenovou lampou (CuKα záření, 

λKα1=1,540598 Å) a detektorem X’Celerator (operátor doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D., ÚGMNZ, PřF 

UK). Měření probíhalo za následujících podmínek: 40 kV, 30 mA, úhlové rozpětí 4–70° 2θ, krok 

0,02° s načítacím časem 150 s. Kvalitativní a semikvantitativní analýzy byly provedeny za pomocí 

softwaru PANalytical X’Pert HighScore, verze 1.0d, a ICDD databáze PDF-2 (ICDD 2003). 

7.8.2 Analýza jílové frakce 

Pro analýzy jílové frakce byla z vybraných vzorků odseparována frakce <2 µm sedimentací 

v destilované vodě dle metodiky Tannera a Jacksona (1948). Oddělené frakce byly saturovány 

vápníkem (Ca) a draslíkem (K) v pěti saturačních cyklech za pomoci 0,1 M CaCl2 a 1 M KCl. 

Přednostně orientované vzorky byly připraveny před a po saturaci a byly získány pipetováním 2,5 ml 

vzorku v suspenzi na křemíkové nosiče. Vzorky byly následně vystaveny etylenglykolovým parám při 

60 °C po dobu 8 hod. K-saturované vzorky byly zahřívány při 110 °C po dobu 5 h, při 300 °C po dobu 

1 h a následně 1 h při 550 °C. Ca-saturované vzorky byly zahřívány jen po dobu 1 h při 550 °C. 

Přednostně orientované vzorky jílové frakce byly analyzovány pomocí RTG difrakce na přístroji 

Bruker D8 Advance diffractometer (CuKα, Sollerovy clony 2.5°, detektor Lynxeye XE) 

s automatickou divergentní clonou (ADS, 10 mm), v úhlovém rozpětí 2,8-50° 2θ s krokem 0,019° 2θ a 

načítacím časem 0,8 s (operátor Mgr. Magdalena Koubová Ph.D., Česká geologická služba). 

Modely orientovaných frakcí byly vytvořeny pomocí softwaru Sybilla (Chevron ETC), který 

umožňuje přímé porovnání mezi spočítanými (teoretickými) a experimentálně změřenými daty. 

V případě saukonitu byl oktaedrický Zn modelován jako železo (Fe) kvůli jejich podobným krystalo-

chemickým vlastnostem (podobný iontový poloměr, stejná valence). 
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7.8.3 Mikroskopie a elektronová mikroanalýza 

Vzorky v podobě leštěných nábrusů byly pro účel hrubé kvalitativní analýzy pozorovány na 

mikroskopu Leica DM LP (Leica, Německo). Detailní obrazová analýza ve zpět odražených 

elektronech (BSE) a kvalitativní a kvantitativní chemická a mikroanalýza přítomných fází byla 

provedena pomocí elektronové mikrosondy JEOL JXA-8530F (JEOL Ltd., Japonsko), která je 

vybavena Shottkyho katodou (FEG – field emission gun) a vlnově a energiově disperzními 

spektrometry. Měření silikátů a oxidů probíhalo při urychlovacím napětí 15 kV a intenzitě proudu 

svazku 10 nA. Sulfidy a metalické fáze byly měřeny při 20 kV a 4 nA (operátor Mgr. Radim Jedlička, 

Ph.D., ÚPSG, PřF UK). Podmínky měření, standardy a detekční limity prvků jsou uvedeny 

v tabulkách 7 a 8. 

Tab. 7: Parametry měření, standardy a detekční limity prvků u mikrosondových analýz silikátů a oxidů. 

Prvek Analytická čára Spektrometr Standard  Vzorec DL [hm. %] 

Na Kα TAP Albit NaAlSi3O8 0,05 

Al Kα TAP Oxid hlinitý Al2O3 0,01 

Si Kα TAP Křemen SiO2 0,01 

Mg Kα TAP Oxid hořečnatý MgO 0,01 

P Kα TAP Apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 0,02 

Ca Kα PETJ Diopsid MgCaSi2O6 0,02 

Ba Lα PETJ Baryt BaSO4 0,03 

Pb Mα PETJ Krokoit PbCrO4 0,04 

S Kα PETJ Anhydrit CaSO4·0,5H2O 0,02 

Ti Kα PETJ Rutil TiO2 0,02 

K Kα PETJ Sanidin KAlSi3O8 0,01 

Cl Kα PETJ Tugtupit Na4AlBeSi4O12Cl 0,01 

Fe Kα LIFL Magnetit Fe3O4 0,02 

Mn Kα LIFL Rodonit MnSiO3 0,02 

Zn Kα LIFL Sfalerit ZnS 0,03 

Cu Kα LIFL Kuprit Cu2O 0,02 

F Kα LDE1 Apatit Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 0,05 

 

Tab. 8: Parametry měření, standardy a detekční limity prvků u mikrosondových analýz sulfidů a metalických 

fází. 

Prvek Analytická čára Spektrometr Standard  Vzorec DL [hm. %] 

S Kα PETJ Markazit FeS2 0,01 

Pb Mα PETJ Galenit PbS 0,04 

Fe Kα LIF Markazit FeS2 0,02 

Zn Kα LIFL Sfalerit ZnS 0,02 
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7.9 Charakteristika vzorků půd a odpadů po loužení 

Měření pH vzorků půd a odpadů po loužení bylo provedeno pomocí pH metru Handylab pH 11 

multimetr (Schott, Německo) při poměru 1:5 půdy/odpadu ve vodě a 1 M KCl. Množství celkového 

uhlíku (TC), celkového organického uhlíku (TOC) a celkový obsah síry (TS) byly stanoveny 

katalytickou oxidací při teplotě 1350°C za pomoci elementárního analyzátoru (Flash 2000 Series, 

Thermo Scientific, Německo). Pro účel stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) byly vzorky 

saturovány 0,1 M chloridem barnatým (BaCl2), CEC byla spočtena na základě množství uvolněných 

Ba
2+

 iontů po aplikaci síranu hořečnatého (MgSO4), dle International Organization of Standards (ISO 

11260, 1994). Přítomnost amorfních a málo krystalických Fe, Mn a Al (hydr)oxidů byla stanovena 

pomocí oxalátové extrakce v 0,2 M šťavelanu amonném (NH4OOC-COONH4) při pH = 3 (Pansu a 

Gautheyrou 2006). Granulometrie u vzorků půd a materiálů po loužení byla provedena pomocí 

hydrometrické metody (Gee a Or 2002). 

7.10 Separace Zn a měření změn v izotopovém záznamu Zn 

Vybrané vzorky rud a technologických materiálů z lokality Skorpion byly pro účely izotopové analýzy 

doplněny o 5 vzorků z vrtu z různých hloubek v místě současné těžby Zn rud (tab. 9; popis vzorků byl 

proveden Bohdanem Kříbkem z České geologické služby). Ze všech vzorků byla po rozkladu 

v kyselinách odebrána alikvotní část do teflonových kelímků (Savillex, USA) tak, aby vznikl zásobní 

roztok o koncentraci 500 ppb Zn. Zásobní roztoky v 2% (v/v) kyselině dusičné byly před separačním 

procesem převedeny na chloridy. Roztoky byly odkouřeny do skorosucha, po přidání 1 ml 6 M HCl a 

2 kapek peroxidu vodíku (H2O2) opětovně odkouřeny do sucha a následně rozpuštěny v 1 ml 6 M HCl 

s kapkou H2O2. Ze vzniklého roztoku byl poté odseparován Zn prostřednictvím iontové výměnné 

chromatografie v 10 ml teflonových kolonách (Bio-Rad AG
®
 1-X8 resin 100-200 mesh, USA). 

Kolony byly nejdříve kondiciovány 6 ml 6 M HCl, následně bylo v 17 krocích přidáno celkem 4 ml 6 

M HCl, 21 ml 5 M HCl, 10 ml 1 M HCl a Zn frakce byla odebírána v krocích 18 a 19 po přidání 

celkem 10 ml 0,5 M HNO3. Do těchto roztoků bylo před měřením přidáno 400 ml Cu standardu SRM 

NIST 976 pro mass bias korekci (metodika dle Dong a kol. 2013). 

Tab. 9: Popis vzorků z vrtu z oblasti současného dolu Skorpion. 

Název vzorku Hloubka odběru (m) Popis Mineralogické složení 

BF 1  503,60-503,70 původní sulfidická ruda Zn Qz, Phl, Sp, Clch 

BF 2  povrchový vzorek gossan Hem, Gth, Qz, Cor 

BF 4 167,75-167,85 Cu ruda v pískovci Qz, Mnt, Ms, Fsp, Po, Bir 

BF 6   18,70-18,80 vápence Cal, Ms, Qz, Fsp 

BF 8  271,40-271,50 nesulfidická ruda Zn Sm, Qz, Ms, Gth 

Zkratky minerálů: Bir – birnessit, Cal – kalcit, Clch – klinochlor, Cor – coronadit, Fsp – živce, Gth – goethit, Hem – hematit, 

Mnt – montmorilonit, Ms – muskovit, Phl – flogopit, Po – pyrhotin, Qz – křemen, Sm – smithsonit 
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Analýza izotopového složení byla provedena pomocí MC-ICP-MS Neptune Thermo-Scientific 

v laboratořích Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů na PřF UK (operátor RNDr. Jakub 

Trubač, Ph.D.). Pro účely měření byl každý vzorek po separaci naředěn tak, aby výsledný roztok 

obsahoval 250 ppb Zn a 200 ppb Cu. Každý vzorek byl bracketován pomocí standardu IRMM 3702 

(producent: Institute for Reference Materials and Measurements – IRMM, Belgie) o koncentraci 250 

ppb Zn a mass bias bylo korigováno Cu standardem SRM NIST 976 (producent: National Institute of 

Standards and Technology – NIST, USA) přidaným do IRMM standardu (200 ppb). Výsledky měření 

izotopového záznamu jsou vyjádřeny jako δ
66

ZnIRMM v ‰ podle vzorce (19). 

Přesnost a reprodukovatelnost měření byly ověřeny pomocí referenčních materiálů BCR-2, BCR-176 a 

SU-1b, které byly připraveny stejným procesem a ve stejných koncentracích jako zkoumané vzorky. 

Přehled δ
66

Zn v ‰ referenčních materiálů ve vztahu k hodnotám uvedeným v literatuře je zobrazen 

v tab. 10. Měření vzorků a referenčních materiálů proběhlo během tří měření. V průběhu jednoho 

měření se reprodukovatelnost standardu IRMM 3702 pohybovala okolo 0,00 ± 0,05‰, ale mezi 

jednotlivými sety byla variabilita vyšší a dosahovala rozdílu až 1,17‰. Reprodukovatelnost vzorků 

s neznámým izotopickým složením i referenčních materiálů, které byly měřeny 1-3krát, dosahovala 

mezi jednotlivými sety podobně variabilních hodnot jako v případě standardu (až ±1,10‰). Fluktuace 

měřených hodnot standardu IRMM 3702 mezi jednotlivými sety měření je zobrazena v příloze 4 a 

změny v měřených hodnotách izotopového poměru vzorků v závislosti na standardu jsou zobrazeny 

v příloze 5. 

 

Tab. 10: Přehled δ
66

Zn v ‰ pro různé referenční materiály podle literatury v porovnání s naměřenými 

hodnotami v této práci. 

Referenční 

materiál 
δ

66
Zn(JMC Zn 3-0749L) δ

66
Zn(IRMM 3702) 

změřené hodnoty 

δ
66

Zn(IRMM 3702) 
Zdroj 

IRMM 3702 0,32 ± 0,16 
  

Cloquet a kol. 2008 

BCR-2 0,23 -0,09 ± 0,16 -0,68 ± 0,13 Bigalke a kol. 2010 

SU-1b 0,13 ± 0,17* -0,19 ± 0,23** -0,59 ± 0,01 Chapman a kol. 2006 

BCR-176 0,01 ± 0,11 -0,31 ± 0,19** -1,05 ± 0,09 Cloquet a kol. 2008 

* v literatuře dostupné hodnoty pro SU-1  (SU-1b je nástupce tohoto standardu) 

**přepočítané hodnoty podle rozdílu mezi JMC a IRMM standardem 
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Pro porovnání získaných výsledků izotopové analýzy Zn s předchozími publikacemi bylo nutné 

přepočítat zjištěné hodnoty na poměr δ
66

ZnJMC, který byl donedávna používán ve většině studií. Ani po 

přepočtu ale nebylo u referenčních materiálů dosaženo podobných hodnot jako v literatuře. Během 

analýzy bylo zjištěno, že pravděpodobně nastala chyba při separaci Cu ze zkoumaných materiálů. 

Neúplná separace Cu (>1% Cu z celkové koncentrace zásobního roztoku přítomno v separačních 

krocích 18 a 19) měla za následek nepřesnou mass bias korekci, protože se poměrně výrazně lišil 

izotopický poměr 
65

Cu/
63

Cu mezi vzorky, které prošly separačním procesem, a IRMM standardem 

(příloha 6). Získané hodnoty tak nemají validní výpovědní hodnotu ve vztahu k ostatním studiím, lze 

však výsledky relativně porovnat v rámci této studie díky vysoké vnitřní reprodukovatelnosti. 

Předpokládáme další verifikaci separace a nové přeměření vzorků v příštích měsících. 
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8. VÝSLEDKY 

8.1 Charakteristika vzorků půd a odpadů po loužení 

Půdní vzorky jsou tvořeny z více jak 90% písčitou frakcí, přičemž granulometrické složení se 

s hloubkou prakticky nemění. Hodnoty pH ve vodě jsou u půdních vzorků mírně alkalické a průměrně 

se pohybují okolo 9,4 ± 0,3 u profilu P1, resp. 9,0 ± 0,4 u profilu P2, a s rostoucí hloubkou se hodnota 

pH u obou profilů mírně zvyšuje. Obsah málo krystalických fází Fe, Mn a Al průměrně nepřesahuje 

0,2 g/kg a ve vzorcích byly zjištěny jen velmi malé koncentrace celkového C (0,2 ± 0,1%), podobně 

jako N (0,01%) a S (0,02 ± 0,01%). Organický C byl zjištěn ve velmi nízkých koncentracích (0,2%) 

jen do hloubky 10 cm u obou půdních profilů. 

Odpady po loužení mají výraznější zastoupení prachové frakce (32,2 ± 0,4%), ale stále je dominantní 

frakce písčitá (58,6 ± 1,5%). I v tomto případě jsou velmi nízké obsahy celkového C a N, ale oproti 

půdním vzorkům je zde výrazně více S (5,3 ± 0,4%) i amorfních fází Fe (1,6 ± 0,1 g/kg), Mn (2,2 ± 

0,9 g/kg) a Al (3,3 ± 0,1 g/kg). Organický C byl ve vzorcích odpadů po loužení pod mezí detekce. 

Všechna data jsou uvedena v příloze 1. 

8.2 Celkové koncentrace hlavních prvků a kontaminantů 

Chemické složení odebraných vzorků bylo studováno v závislosti na typu vzorku a velikostní frakci. 

Variabilita chemického složení vzorků byla studována zejména na obsahu Ba, Ca, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, 

Ti a Zn. Nejvyšší koncentrace prvků byly naměřeny téměř u všech vzorků ve velikostní frakci <10 µm 

a je zde také velmi dobře pozorovatelný trend nabohacování kontaminanty v jemnějších frakcích (obr. 

14 a 15). Výjimku tvoří pouze vzorky cizích rud (TUO, TAO), které v případě prvků Cd, Cu a Zn 

vykazují opačný trend. Koncentrace studovaných prvků jsou uvedeny v příloze 2 a 3. 

Z měřených prvků byly v půdních vzorcích nalezeny nejvyšší koncentrace Ca (až 6,2 hm. %) a Fe (až 

5,4 hm. %). Pro sledované rizikové prvky je zde nejvýraznější trend zvyšování koncentrace 

v jemnějších frakcích, v některých případech dochází k nabohacení v nejjemnější frakci o více než 

1 000% (vzorek P1 0-5). Koncentrace prvků jsou nejvyšší ve svrchních půdních profilech a s hloubkou 

klesají (obr. 13).  

Obsah Zn je ve vzorcích půd oproti všem ostatním studovaným materiálům výrazně nižší, pohybuje se 

mezi 472 ± 281 mg/kg v nevytříděných frakcích a 6 430 ± 2 990 mg/kg ve frakci <10 µm. Kadmium a 

měď se v nevytříděné frakci vyskytují ve velmi nízkých koncentracích nebo pod hranicí detekčního 

limitu. Zatímco se obsah Cd v jemnějších frakcích příliš nezvyšuje (17,8 ± 9,6 mg/kg ve frakci <10 

µm), koncentrace Cu výrazně roste (428 ± 234 mg/kg ve frakci <10 µm). Olovo je jediným rizikovým 

prvkem, u kterého byla dokumentována vyšší koncentrace v půdních vzorcích oproti domácím rudám. 

Nejvyšší koncentrace Pb byla podobně jako u ostatních prvků zjištěna v nejjemnější frakci (458 ± 260 

mg/kg) (příloha 3). 
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Vzorky domácích rud mají poměrně vysokou variabilitu chemického složení v závislosti na prostorové 

distribuce v rámci ložiska. Obsah Zn se u těchto vzorků pohybuje mezi 4,2 – 10,4 hm. % 

v nevytříděné frakci a až 20,6 hm. % ve frakci <10 µm (MGO). Společnost Vedanta Ltd., vlastník 

provozu Skorpion Zinc, rozděluje materiál pomocí XRF na místě ihned po vytěžení dle obsahu Zn a 

Cu podle kritérií: LGO (3-7 hm. % zn), MGO (7-11 hm. % Zn), HGO (>11 hm. % Zn), LCUO (>3 

hm. % Zn; >0,8 hm. % Cu) a HGZC (>5 hm. % Zn; vysoký obsah Ca). Ačkoliv by HGO měla být 

ruda s nejvyšší kovnatostí Zn, při analýze byly nejvyšší koncentrace Zn zjištěny u vzorku MGO. 

Pravděpodobně tak při odebírání vzorků došlo k záměně těchto dvou materiálů. U ostatních vzorků 

koncentrace studovaných prvků přibližně odpovídají údajům od společnosti Vedanta. Vyjma Zn a Cu 

je ve vzorcích domácích rud velmi nízký obsah ostatních kontaminantů, pouze u vzorku LCUO byla 

v porovnání s ostatními vzorky dokumentována výrazně vyšší koncentrace Pb (266 mg/kg) (obr. 14; 

příloha 2 a 3). 

Nejvyšší koncentrace Zn v přírodních materiálech byly zjištěny ve vzorcích cizích rud a dosahovaly až 

70 hm. % ve frakci <10 µm u vzorku TAO (obr. 14). Oproti všem ostatním vzorkům cizí rudy 

obsahují výrazně vyšší koncentrace Pb (5,49 ± 1,76 hm. %) i Cd (586 ± 66 mg/kg) a z tohoto pohledu 

představují hlavní zdroj kontaminace (příloha 3).   
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Obr. 13: Distribuce kontaminantů v půdních profilech P1 a P2 (mg/kg). 
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Vstupní materiál (FO) má oproti domácím rudám zvýšené obsahy Cd, Cu i Pb, jelikož je do něj 

přidáván určitý podíl cizích rud, aby bylo dosaženo stabilní koncentrace Zn. Obdobně zvýšené jsou 

koncentrace kontaminantů také v odpadech po hydrometalurgických procesech (obr. 15). Variabilita 

v obsahu rizikových prvků v odpadech je způsobena složením vstupního materiálu a různým 

poměrem, v jakém jsou do něj přidávány cizí rudy (příloha 3). 

Vzorek stěru (D) obsahuje absolutně nejvyšší koncentrace Zn ze všech studovaných materiálů (>70 

hm. % Zn). Koncentrace Cd a Cu se pohybují na hraně detekčních limitů, pouze obsah Pb je mírně 

zvýšený v porovnání s domácími rudami (příloha 3). 

Vzorky z vrtu BF 1, BF 4, BF 6 a BF 8 mají velmi variabilní chemické složení, které je důsledkem 

rozdílných hloubek, ze kterých byly odebrány. Vzorky Cu a Zn rud z větších hloubek mají vysoké 

koncentrace zinku (2,79 – 11,6 hm. %), vysoký obsah Fe byl zjištěn zejména u rud Zn (10,3 – 13,4 

hm. %). U vzorku Cu rudy (BF 4) je koncentrace Fe nejnižší (6 600 mg/kg), ale naopak je zde nejvyšší 

obsah Cu (4,96 hm. %). Podobně jako Fe je u vzorků Zn rud zvýšený obsah Pb (1260 – 2530 mg/kg) i 

Cd (95,8 – 437 mg/kg). Jediný vzorek gossanu (BF 2) odebraný z povrchu v blízkosti těžební jámy má 

zvýšený jen obsah Fe (1,2 hm. %), naopak další prvky včetně kontaminantů jsou zde zastoupeny jen 

nevýznamně (tab. 11). 

Tab. 11: Chemické složení vzorků z vrtu a gossanu (mg/kg). 

Vzorek Popis Ca Ti Mn Fe Cu Zn Cd Pb 

BF 1  
původní sulfidická 

ruda Zn 
4070 2830 12500 103000 396 50300 95,8 1260 

BF 2  gossan 5050 1840 1830 12000 84,5 291 1,00 42,0 

BF 4 
Cu ruda 

v pískovci 
4050 1210 76,6 6600 49600 27900 6,80 56,0 

BF 6   vápence 194000 1330 460 10900 274 1150 39,4 86,4 

BF 8  
nesulfidická ruda 

Zn 
12800 681 6120 134000 3780 116000 437 2530 
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Obr. 14: Celkové koncentrace hlavních kontaminantů v domácích a cizích rudách, vstupním materiálu a stěru (mg/kg). 
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8.3 Mineralogické složení vzorků 

8.3.1 RTG analýza směsných vzorků 

Hlavní krystalické fáze byly identifikovány pomocí RTG analýzy (tab. 12). Vzorky půd jsou téměř 

výhradně tvořeny křemenem a živci, výjimečně byla zjištěna také přítomnost karbonátů a fylosilikátů. 

U domácích rud jsou vedle křemene a živců vždy velmi dobře rozeznatelné také minerály 

fylosilikátové skupiny, u rud s vyšším obsahem Ca (HGZC1, HGZC2) je též výrazně zastoupen 

karbonát. Odpady po loužení obsahují mimo křemen a živce také sádrovec (CaSO4·2H2O), který 

vzniká po aplikace H2SO4 jako rozpouštědla při hydrometalurgickém procesu a Ca ve vstupním 

materiálu. Navzdory vysokému obsahu Zn byl jako primární minerál Zn identifikován jen smithsonit u 

vzorků FO a MGO1. 
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Obr. 15: Celkové koncentrace hlavních kontaminantů v odpadech po loužení (mg/kg). 
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Mineralogické složení cizích rud je výrazně odlišné. Vzorek TUO je tvořen zejména kalcitem a 

karbonáty Zn a Pb, ve velmi malém množství se zde nachází i hemimorfit, ale jiné silikáty zde 

nalezeny nebyly. U vzorku TAU byl jako dominantní minerál rozpoznán zinkit, vedle nějž jsou zde 

výrazně zastoupeny minerály obsahující chlor (Cl) jako sylvit (KCl) nebo laurionit [PbCl(OH)]. 

 Stěr odebraný z procesu před finální fází odlévání Zn obsahuje pouze minerály Zn jako zinkit nebo 

simonkolleit [Zn5(OH)8Cl2·H2O], ale v difraktogramu je též možné rozeznat záznam kovového Zn. 

 

Tab. 12: Přehled hlavních minerálních fází identifikovaných RTG analýzou. 

 

 

vzorek Kfs Qz Fyl Cal Gp Zn Znc Hm Sm Sim Lau Syl Gth Cer 

P1 0 - 1 ++ +++ 
            

P1 0 - 5 ++ +++ 
            

P2 0 - 1 ++ +++ + 
           

TF ++ ++ + + +++ 
         

T1 + ++ + + +++ 
         

T2 + +++ + 
 

++ 
         

IMZO ++ ++ + 
           

LGO ++ ++ + + 
          

LCUO1 ++ ++ + 
           

LCUO2 ++ ++ + 
           

MGO1 ++ ++ + + 
    

+ 
     

MGO2 ++ +++ + 
           

HGO1 ++ +++ + 
           

HGO2 ++ +++ + 
           

HGZC1 
 

++ + ++ 
          

HGZC2 
  

+ +++ 
          

FO ++ +++ + + 
    

+ 
     

TAO 
      

+++ 
 

+ 
 

++ ++ 
  

TUO 
 

+ 
 

++ 
   

+ +++ 
   

+ + 

D 
     

+ +++ 
  

+ 
    

+++ dominantní zastoupení, ++ vedlejší zastoupení, + akcesorické zastoupení 

Kfs – draselný živec (KAlSi3O8), Qz – křemen (SiO2), Fyl – minerály fylosilikátové skupiny, Cal – 

kalcit (CaCO3), Gp – sádrovec (CaSO4·2H2O), Zn – kovový zinek, Znc – zinkit [(Zn,Mn)O], Hm – 

hemimorfit [Zn4Si2O7(OH)2·H2O], Sm – smithsonit (ZnCO3), Sim – simonkolleit [Zn5(OH)8Cl2·H2O], 

Lau  - laurionit [PbCl(OH)], Syl – sylvit (KCl), Gth – goethit (FeOOH), Cer – cerusit (PbCO3) 
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8.3.2 RTG analýza masivních vzorků 

Vedle směsných vzorků byly odebrány také masivní kusy hornin s makroskopicky rozeznatelnými 

minerálními fázemi Zn, které byly pomocí RTG analýzy identifikovány jako smithsonit, hemimorfit a 

chalkofanit (obr. 16).   

 

 

 

Obr. 16: Makroskopické vzorky z lokality Skorpion: a) Smithsonit (ZnCO3); b) Směs smithsonitu a hemimorfitu 

[Zn4Si2O7(OH)2·H2O]; c) Smithsonit; d) Smithsonit a chalkofanit (ZnMn
4+

3O7·3H2O); e) Detail krystalů 

chalkofanitu. 
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8.3.3 Optická mikroskopie 

Pomocí optické mikroskopie byly v odraženém i procházejícím světle identifikovány u vzorku 

původní sulfidické rudy jako hlavní minerály Zn a Fe sfalerit (ZnS), pyrit (FeS) a hematit (Fe2O3) 

v křemenné matrix, ojediněle je zde pozorovatelný také chlorit [(Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8]. 

Dominantním minerálem u vzorku Cu rudy (BF 4) je franklinit [(Zn,Mn,Fe)
2+

(Fe,Mn)
3+

2O4], hojně se 

vyskytují také hemimorfit [Zn4Si2O7(OH)2·H2O] a hematit. Vzorek horniny s vysokým obsahem Ca 

(BF 6) je tvořen převážně grafitickými mramory s hematitem. Oxidická ruda (BF 8) je tvořena 

zejména velkými zrny hemimorfitu, která se vyskytují v silně silicifikované a hematitizované matrix. 

Gossan (BF 2) obsahuje (oxy)hydroxidy Fe, pravděpodobně hematit a goethit, které vytváří 

pseudomorfózy po původních krystalech sulfidů. 

8.3.4 SEM a EPMA 

Detailní chemická a mineralogická analýza frakcí <48 µm byla provedena pomocí SEM/EDS a EPMA 

u vzorků FO, T1, FT, TUO, TAO, D1 a D2.  

U vzorku vstupní rudy (FO) byly jako dominantní fáze obsahující Zn identifikovány jílové minerály, 

které se zde často vyskytují v asociaci se Zn bohatými slídami, apatitem, křemenem nebo draselnými 

živci. Hojně jsou zastoupeny také oxidy Fe nebo Zn s příměsí dalších kovů, ojedinělé jsou krystaly 

smithsonitu a vzácně fosfáty Pb (obr. 17a,b). 

Vzorek rudy z Taiwanu (TAU) je velmi jemnozrnný a spoře se vyskytující krystaly o velikosti >10 µm 

jsou tvořeny Fe oxidy nebo jílovými minerály (obr. 17c). Malá zrna o průměru do 5 µm obsahují směs 

oxidů a hydroxochloridů Pb a Zn. U vzorku turecké rudy (TUO) převažují oxidické fáze Fe, Pb a Zn, 

ale jako u jediného studovaného vzorku zde byly nalezeny i sulfidické fáze Fe a Zn (obr. 17d).  

Vzorky odpadů po loužení (T1 a TF) jsou mineralogicky velmi podobné a složeny jsou převážně ze 

slíd, živců, křemene a sádrovce, hojně se zde vyskytují také oxidy Fe (obr. 17e). Během 

hydrometalurgického procesu dochází k selektivní extrakci Zn z přítomných minerálů a Zn zde byl 

identifikován pouze v jílových minerálech.  

Dle předpokladů jsou vzorek stěru D1 a D2 tvořeny výhradně metalickým Zn nebo jeho oxidickými 

fázemi (obr. 17f). 

Variabilita distribuce Ca, Cu, Fe, Pb a Zn ve vzorku vstupního materiálu (FO) je patrná z prvkové 

mapy (obr. 18).  
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Obr. 17: BSE mikrofotografie částic vybraných směsných vzorků z lokality Skorpion, Namibie.  

a) Vstupní materiál (FO) – zrna saukonitu (Sac) v asociaci s draselnými živci (Kfs), křemenem (Qz) a apatitem 

(Ap), hojně se vyskytující zrna Fe oxidů (Fe-O) a ojedinělé zrno pyromorfitu (Prf) a smithsonitu (Sm); b) 

Vstupní materiál (FO) – saukonit v asociaci se Zn slídami (Zn-Mc) a Zn oxidy (Zn-O), ojedinělé zrno 

chalkofanitu (chal); c) Taiwanská ruda (TAO) – velmi jemnozrnný materiál je složen zejména z krystalů Zn-Pb 

oxidů, laurionitu (Lau) a simonkolleitu (Sim), místy v asociaci se saukonitem; d) Turecká ruda (TUO) – materiál 

tvořený zejména kalcitem (Cal) a oxidy Fe, Pb a Zn, vedle nichž se ojediněle vyskytuje pyrit (Py); e) Odpad po 

loužení (T1) – málo krystalické fáze sádrovce vedle saukonitu a Fe oxidů; f) Stěr (D1) – materiál tvořený 

výhradně kovovým Zn nebo Zn oxidy. 
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Obr. 18: Prvkové mapy u vzorku vstupního materiálu (FO). Ap – apatit, Fe-O – oxidy Fe, Mca – slída, Prf – 

pyrofilit, Qz – křemen, Sac – saukonit, Sm – smithsonit. 
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8.3.5 Krystalochemie jílových minerálů a slíd 

Vzorky FO a T1 mají vysoký podíl jílových minerálů nebo slíd, ale i u vzorků TAU či TUO byly 

identifikovány krystaly fylosilikátů, ačkoliv RTG analýza je neodhalila. Jílové minerály 

dokumentované u vzorků FO a T1 svým chemickým složením po přepočtu na 11 kyslíků odpovídají 

údajům publikovaným ve studiích z podobných lokalit (Mondilla a kol. 2015; Balassone a kol. 2017) a 

lze je identifikovat jako Zn bohatý smektit, saukonit. Koncentrace ZnO se pohybovaly od 0,76 (vzorek 

TUO, analýza 68) do 38,34 hm. % (vzorek FO, analýza 10). Dle Mondilla a kol. (2015) může saukonit 

vznikat alterací smithsonitu, hemimorfitu nebo draselných živců, ve studovaných vzorcích byl nalezen 

hlavně v asociaci se slídami nebo draselnými živci (obr. 17a), popř. oxidy Zn (obr. 17b).  

Chemické složení saukonitů ve vzorcích FO a T1 je poměrně variabilní, což může být následek 

postupné alterace původních krystalů slíd (Mondillo a kol. 2015). Tetraedrická pozice je ojediněle 

plně obsazena Si, ale ve většině případů jeho obsah klesá až na 3,14 apfu („atoms per formula unit“) a 

je v této pozici doplňován Al
IV

. Jílové minerály identifikované u vzorků TAO a TUO se odlišují 

nižším obsahem Si (až 2,73 apfu) a vyšším zastoupením Al
IV

 (0,47 – 1,27 apfu) (tab. 13).  

Oktaedrická pozice je v případě vzorků FO a T1 přednostně obsazována Zn, jehož obsah se zde 

pohybuje mezi 1,86 a 2,78 apfu z celkových 3 apfu. Do této pozice mohou dále vstupovat Al
VI

 (0,08 – 

0,56 apfu), Fe (0,07 – 0,25 apfu), Mg (0,05 – 0,17 apfu), Mn (u některých zrn až 0,05 apfu, ale 

většinou pod detekčním limitem) nebo velmi ojediněle také Cu (u některých zrn až 0,11 apfu, ale 

většinou pod detekčním limitem). Dle studie Balassone a kol. (2015) by měly být saukonity z lokality 

Skorpion výrazně bohatší Ca oproti K; Na do struktury prakticky nevstupuje. U vzorků FO, T1 a TF se 

zastoupení Ca pohybuje mezi 0,01 – 0,14 apfu, zastoupení K je téměř ve všech případech 0,01 apfu; 

Na je vždy pod detekčním limitem. Výrazné zastoupení K (0,35 apfu) u jedné analýzy u vzorku FO je 

způsobeno vznikem saukonitu z původního zrna draselného živce (obr. 17a). 

Vzorky TAO a TUO se od přechozích vzorků velmi odlišují zastoupením atomů v oktaedrické pozici. 

Zn je zastoupen výrazně méně (1,17 – 2,02 apfu), velmi ochotně zejména v případě vzorku TUO do 

této pozice vstupuje Fe (0,20 – 0,99 apfu) a vyšší je také zastoupení Mg (0,16 – 0,41 apfu). Zvýšený 

obsah Fe může být způsoben mikrometrickým prorůstáním krystalů jílových minerálů s Fe oxidy (obr. 

17c).  

RTG analýza saturovaných vzorků prokázala, že se jedná o skupinu smektitu a z hlediska slíd o 

muskovit (obr. 19). 
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Tab. 13: Mikrosondové analýzy saukonitu (hm. %) a strukturní vzorce (apfu) spočítané na základ 11 kyslíků. 

Vzorek FO FO FO FO FO FO T1 TAO TUO TUO TUO 

Analýza 1 2 5 10 14 18 27 32 66 71 68 

hm. %                       

SiO2   36,42 34,80 32,86 32,70 34,22 35,39 41,84 30,57 27,16 27,40 38,75 

TiO2   0,09 

      

0,30 0,87 0,16 0,03 

Al2O3  9,30 3,78 3,49 8,89 4,55 5,02 7,34 4,30 14,92 13,81 30,18 

FeO    1,33 0,84 1,09 3,17 1,18 0,68 0,99 2,60 11,52 11,29 10,18 

MnO    0,05 0,02 0,09 0,16 0,08 

 

0,67 1,01 0,09 0,04 

 MgO    1,17 0,36 0,30 0,79 0,33 0,71 1,12 2,98 1,11 1,03 0,06 

CaO    0,66 1,23 1,17 0,42 0,50 0,59 0,13 11,65 1,62 0,57 0,16 

Na2O   

       

3,35 

   K2O    2,55 0,04 0,03 0,06 0,04 0,04 0,10 0,92 1,96 1,66 0,28 

BaO    

       

0,93 

   PbO    0,05 

      

5,95 1,33 1,02 1,32 

ZnO    26,24 36,24 30,67 38,34 35,51 37,40 28,67 29,29 15,73 15,13 0,76 

CuO    0,10 0,06 0,13 1,10 0,06 0,12 1,68 0,29 0,07 0,11 

 P2O5   

 

0,05 

    

0,07 0,13 0,18 0,24 0,04 

SO3    

    

0,06 

 

2,22 

 

0,40 0,41 0,13 

Cl     0,12 0,09 0,16 0,04 0,06 0,07 0,18 0,02 0,18 0,20 0,02 

Suma 78,08 77,51 69,97 85,65 76,59 80,01 85,01 94,29 77,15 73,06 81,91 

apfu                       

Si 3,51 3,62 3,60 3,14 3,59 3,55 3,68 2,86 2,73 2,88 3,02 

AlIV 0,49 0,38 0,40 0,86 0,41 0,45 0,32 0,47 1,27 1,12 0,98 

            AlVI 0,56 0,08 0,05 0,14 0,15 0,14 0,44 0,00 0,50 0,59 1,80 

Mg 0,17 0,06 0,05 0,11 0,05 0,11 0,15 0,41 0,17 0,16 0,01 

Fe2+ 0,11 0,07 0,10 0,25 0,10 0,06 0,07 0,20 0,97 0,99 0,66 

Zn 1,86 2,78 2,48 2,72 2,75 2,77 1,86 2,02 1,17 1,17 0,04 

Mn 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,05 0,08 0,01 0,00 0,00 

Cu 0,01 0,00 0,01 0,08 0,00 0,01 0,11 0,02 0,01 0,01 0,00 

Ti 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 0,01 0,00 

Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,04 0,03 0,03 

∑ oktaedr. 2,72 3,00 2,69 3,32 3,06 3,09 2,68 2,91 2,92 2,96 2,54 

            
Ca 0,07 0,14 0,14 0,04 0,06 0,06 0,01 1,17 0,17 0,06 0,01 

K 0,35 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,12 0,28 0,25 0,03 

Na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 

Ba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 

∑ velké kat. 0,42 0,14 0,14 0,05 0,06 0,07 0,03 2,05 0,46 0,31 0,04 

            
OH 1,98 1,98 1,97 1,99 1,99 1,99 1,97 2,00 1,97 1,96 2,00 

Cl 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,00 

∑OH pozice 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Strukturní vzorec analyzovaných slíd se po přepočtu na 11 kyslíků shoduje s údaji publikovanými ve 

studii Balassone a kol. (2017) zabývající se fylosilikáty z lokality Skorpion a odpovídá muskovitu 

(tab. 14). Obsah Zn se ve vzorci muskovitu pohybuje do výše 0,34 apfu a vstupuje společně s Ti, Al
IV

, 

Mg a Fe do oktaedrické pozice. 

Tab. 14: Mikrosondové analýzy Zn slíd (hm. %) a strukturní vzorce (apfu) spočítané na základ 11 kyslíků. 

Vzorek FO FO FO FO T1 TF 

Analýza 3 6 19 20 21 30 

hm. % Zn slída Zn slída Zn slída Zn slída Zn slída biotit 

SiO2   50,85 50,93 51,93 46,92 51,20 41,53 

TiO2   0,13 0,11 0,14 0,05 0,24 0,18 

Al2O3  22,33 26,09 29,10 22,28 31,51 12,64 

FeO    1,01 0,89 0,21 0,84 0,25 3,07 

MnO    0,03 

 

0,03 0,03 

  MgO    3,61 3,05 2,95 2,50 2,03 20,77 

CaO    0,28 0,17 0,12 0,27 0,09 0,17 

Na2O   

  

0,16 

 

0,14 

 K2O    6,55 7,20 6,37 6,81 5,75 8,86 

BaO    0,12 0,10 0,08 0,13 0,31 

 PbO    

    

0,04 

 ZnO    3,22 1,86 0,64 5,57 0,05 0,18 

CuO    

     

0,04 

P2O5   

     

0,10 

SO3    

    

0,04 0,21 

Cl     0,03 0,01 0,01 0,06 0,01 0,11 

F      0,84 1,09 1,09 0,49 0,26 2,44 

Suma 88,99 91,50 92,83 85,93 91,92 90,29 

apfu             

Si 3,61 3,50 3,45 3,51 3,39 3,12 

AlIV 0,39 0,50 0,55 0,49 0,61 0,88 

       AlVI 1,48 1,61 1,73 1,47 1,84 0,24 

Mg 0,38 0,31 0,29 0,28 0,20 2,33 

Fe2+ 0,06 0,05 0,01 0,05 0,01 0,19 

Zn 0,17 0,09 0,03 0,31 0,00 0,01 

Mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ti 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 

Pb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

∑ oktaedr. 2,09 2,07 2,08 2,12 2,07 2,78 

       Ca 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

K 0,66 0,71 0,60 0,73 0,54 0,95 

Na 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

Ba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

∑ velké kat. 0,69 0,72 0,64 0,75 0,58 0,96 

       OH 1,81 1,76 1,77 1,88 1,94 1,41 

Cl 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

F 0,19 0,24 0,23 0,12 0,05 0,58 

∑OH pozice 
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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8.3.6 Oxidy, hydroxidy a hydroxochloridy 

Oxidy a hydroxidy Fe představují významnou složku všech zkoumaných vzorků s výjimkou stěru, 

který neobsahuje téměř žádné Fe. Chemické složení oxidických fází Fe je velice variabilní a krystaly 

obsahují velké množství příměsí (tab. 15).  

Krystal chalkofanitu [(Zn,Fe,Mn)Mn3O7·3H2O], který byl analyzován jen u vzorku vstupního 

materiálu (FO), obsahoval jen malé množství FeO (1,90 hm. %) a byl výrazně nabohacen CuO (14,81 

hm. %) (tab. 15). 

Zinek se ve vzorcích vstupního materiálu (FO), cizích rud (TUO, TAO) a stěru (D) vyskytoval 

zejména v oxidických fází. V přírodních vzorcích se vyskytuje nejčastěji ve formě ashoveritu 

[Zn(OH)2] (tab. 15), u vzorku stěru je Zn vázán do směsí zinkitu (ZnO) a minerálů vznikajících během 

hydrometalurgického procesu, simonkolleitu [Zn5(OH)8Cl2·H2O] a zinkositu (ZnSO4) (tab. 16). 

Ačkoliv byl RTG analýzou nalezen zinkit jako dominantní minerál u vzorku TAU, velikost částic je 

tak malá, že se pomocí mikroanalýzy nepodařilo zrna spolehlivě analyzovat. Balassone a kol. (2017) 

S – smektit (saukonit) 

M – slída (muskovit) 

Q – křemen 

G – goethit 

K – kaolinit 

F – fraipontit 

 

Obr. 19: Difraktogram původních a saturovaných vzorků jílových minerálů. 
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se domnívají, že jsou Zn oxidy schopné vázat více kovových prvků než oxidy Fe, z dat uvedených 

v tab. 15 a 16 však vyplývá, že složení oxidických fází Zn v přírodních vzorcích je daleko 

uniformnější a obsahuje jen velmi malé množství dalších kovů.  

Tab. 15: Mikrosondové analýzy Fe oxidů, Zn hydroxidů a chalkofanitu (hm. %). 

Vzorek FO T1 TF TAO TUO FO TUO TUO TUO FO 

Analýza 12 23 28 35 61 15 57 63 73 14 

hm. % Fe oxid Fe oxid Fe oxid Fe oxid Fe oxid ashoverit ashoverit ashoverit ashoverit chalkofanit 

SiO2   5,90 4,22 3,46 3,15 0,76 0,04 0,94 0,04 0,52 0,89 

TiO2   

 

0,28 

       

0,13 

Al2O3  0,31 2,23 0,25 0,02 0,03 

 

0,45 0,03 0,04 1,39 

FeO* 66,37 68,78 75,51 56,66 62,96 0,25 0,82 1,32 7,27 1,90 

MnO** 0,22 0,04 0,59 

  

0,12 

 

0,17 

 

52,92 

MgO    0,02 0,07 0,06 0,04 

 

0,07 0,43 0,06 0,25 0,05 

CaO    0,17 0,25 0,27 0,13 0,12 0,29 1,12 1,67 0,67 0,13 

Na2O   

          K2O    0,04 0,02 0,02 0,19 

  

0,07 

 

0,03 0,07 

BaO    

    

0,04 

    

0,09 

PbO    0,15 0,05 0,07 1,79 2,07 

 

0,66 0,09 0,29 

 ZnO    4,13 1,61 2,44 11,11 6,32 84,15 80,62 78,63 72,84 20,13 

CuO    1,55 0,07 1,98 0,65 1,46 

    

14,81 

P2O5   0,70 0,09 0,47 

  

0,07 

  

0,04 0,20 

SO3    

 

0,08 0,52 0,59 0,41 

  

0,05 0,05 

 Cl     

 

0,03 0,03 0,56 0,03 

   

0,05 0,02 

H2O 

         

8,02 

Suma 79,54 77,81 85,64 74,87 74,21 84,99 85,10 82,06 82,05 92,72 

* v případě Fe oxidů hm. % odpovídají Fe2O3 

** v případě chalkofanitu hm. % odpovídají MnO2 

 

Jediný další silikát Zn, vyjma jílových minerálů a slíd, který se podařilo analyzovat pomocí EPMA u 

vzorku TUO, obsahuje 26,6% SiO2, 73,9% ZnO, 0,7 % FeO a 0,6% P2O5. Svým složením však spíše 

odpovídá willemitu [Zn2(SiO4)] než hemimorfitu. 

Olovo bylo u vzorků TAO a TUO vázáno zejména do krystalů laurionitu [PbCl(OH)], který se 

podobně jako simonkolleit vyskytoval ve směsích s jinými fázemi, nejčastěji oxidy Zn a karbonáty 

nebo sulfáty Pb (tab. 16). 
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Tab. 16: Mikrosondové analýzy minerálních směsí s vysokým obsahem Zn a Pb (hm. %) a molární zastoupení 

minerálních fází (mol. %). 

Vzorek D2 D2 D1 D2 D2 D1 D1 D1 D1 TAO 

Analýza 45 49 53 46 47 51 54 52 55 43 

hm. % Zn směs Zn směs Zn směs Zn směs Zn směs Zn směs Zn směs Zn směs Zn směs Pb-Zn 

směs* 

SiO2   0,24 0,09 0,52 0,08 0,45 0,47 0,63 0,11 0,59 0,49 

TiO2             
Al2O3  0,14 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 

 
0,05 0,29 

FeO 0,18 0,04 
       

0,19 

MnO 0,03 0,03 0,08 0,06 0,13 0,24 0,15 0,19 0,15 
 

MgO    
        

0,02 
 

CaO    0,07 0,25 0,05 
  

0,05 0,07 0,03 0,05 0,11 

Na2O   
          

K2O    0,05 
    

0,01 
 

0,01 
 

0,06 

BaO    
          

PbO    
  

0,04 
  

0,09 
   

44,25 

ZnO    83,63 85,09 87,87 96,39 95,77 79,22 80,08 92,49 96,83 47,70 

CuO    
         

0,43 

P2O5   0,04 0,05 0,22 
   

0,14 
   

SO3    1,86 2,17 0,83 8,97 5,82 14,19 19,85 11,43 7,16 0,48 

Cl     10,55 9,88 5,51 0,85 0,71 1,04 0,97 0,55 0,28 7,51 

H2O 1,60 1,40 0,43 0,01 0,01 0,02 0,01 
  

0,40 

O = Cl -2,38 -2,23 -1,24 -0,19 -0,16 -0,24 -0,22 -0,12 -0,06 -1,69 

Suma 95,99 96,79 94,34 106,19 102,76 95,14 101,75 104,68 105,06 100,22 

mol %                     

simonkolleit 34,4 28,5 10,1 1,0 0,8 1,5 1,3 0,7 0,3 
 

zinkit 65,6 71,5 89,9 94,0 95,9 89,2 86,2 92,9 95,8 
 

zinkosit       5,0 3,3 9,4 12,5 6,5 3,9   

* směs laurionitu a Zn oxidu 

 

 

8.3.7 Karbonáty, fosfáty a sírany 

Z karbonátů se zejména ve vzorcích odpadů po loužení (T1, TF) a turecké rudy (TUO) vyskytuje 

kalcit (CaCO3). Méně často byla pozorována zrna smithsonitu (ZnCO3) a v případě vzorku TUO také 

cerusitu (PbCO3) (tab. 17). 

Minerály ze skupiny fosfátů byly nalezeny jen v několika případech a nejčastěji se jednalo o apatit 

[Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)], který se vyskytuje v asociaci se Zn bohatými slídami a saukonitem. U vzorku 

vstupního materiálu (FO) byl identifikován také fosfát olova, pyromorfit (Pb5(PO4)3Cl) (tab. 17). 

Sírany jsou přítomny zejména ve formě málo krystalických sádrovců u vzorků odpadů po loužení, kde 

vznikají po reakci minerálů s obsahem Ca a H2SO4. Stejným procesem vznikají také sírany Zn, které 

byly nalezeny u vzorku stěru, kde se nejčastěji vyskytují ve směsi s oxidy zinku nebo kovovým Zn 

(tab. 17). 
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Tab. 17: Mikrosondové analýzy vybraných fosfátů a karbonátů (hm. %) přepočtené na strukturní vzorce. 

Vzorek FO FO TAO TUO TAU TUO TUO 

Analýza 7 16 44 70 36 56 60 

hm. % pyromorfit F-apatit kalcit kalcit smithsonit Pb směs* cerusit 

SiO2   0,10 
   

1,46 0,10 
 

TiO2          
Al2O3  0,03 

   
0,09 

  
FeO 0,44 0,16 

 
0,29 0,24 0,47 0,92 

MnO 
 

0,02 0,02 0,10 0,04 
  

MgO    
  

0,19 0,17 0,18 
  

CaO    2,84 54,25 51,25 55,81 0,13 0,14 0,78 

Na2O   
       

K2O    0,02 
 

0,05 0,02 0,04 
  

BaO    
       

PbO    75,49 0,04 0,12 0,43 0,31 80,97 74,99 

ZnO    2,79 2,07 2,44 0,62 59,32 1,72 1,31 

CuO    0,03 
 

0,04 
    

P2O5   17,94 43,22 0,36 0,38 
   

SO3    0,05 0,07 
 

0,04 
 

5,01 
 

Cl     3,12 
 

0,13 0,01 0,45 0,05 0,04 

F      
 

4,89 0,11 
    

O = F,Cl 0,70 2,06 
   

-0,01 -0,01 

CO2/H2O 
  

41,89 44,73 32,68 14,64 16,70 

Suma 102,13 102,65 96,58 102,60 94,94 103,07 94,73 

apfu               

Si 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 
 

0,00 

Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Al 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Fe 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 
 

0,03 

Mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Mg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
 

0,00 

Ca 0,60 4,76 0,96 0,98 0,00 
 

0,04 

Na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Ba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Pb 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,89 

Zn 0,41 0,12 0,03 0,01 0,96 
 

0,04 

Cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

P 3,00 3,00 0,01 0,01 0,00 
 

0,00 

S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Cl 1,04 0,00 0,00 0,00 0,02 
 

0,00 

F 0,00 1,27 0,01 0,00 0,00 
 

0,00 

C 
  

1,00 1,00 0,98 
 

1,00 

O 12,64 12,40 3,00 3,00 3,00 
 

3,00 

∑velké kat + Zn 5,02 4,89 0,99 1,00 0,98   0,97 

* směs anglesitu, cerusitu a oxidu Zn 
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8.3.8 Sulfidy a metalické fáze 

Ve vzorku TUO byla jako u jediného pozorována přítomnost sulfidů, které zde byly zastoupeny 

pyritem (FeS2; analýza S1) a sfaleritem (ZnS; analýzy S2 a S3). Analýzy S4 až S6 byly provedeny u 

vzorků stěru, tvořené kovovým zinkem, obsahujícím jen velmi malé množství nečistot (<0,03 at. % 

Pb; <0,02 at. % Fe) (tab. 18). 

Tab. 18: Mikrosondové analýzy sulfidů a metalických fází u vzorků TUO, D1 a D2 přepočtené na strukturní 

vzorce. 

Vzorek TUO TUO TUO D2 D2 D1 

Analýza S1  S2  S3  S4  S5  S6  

hm. % pyrit sfalerit sfalerit  Zn  Zn  Zn  

Fe     45,96 0,90 4,71 - - 0,02 

Zn     0,31 63,89 59,70 101,07 101,43 101,33 

Pb     0,15 - 0,04 - 0,06 0,10 

S      53,23 32,89 33,06 - - - 

Total   99,65 97,67 97,52 101,07 101,49 101,45 

at%             

Fe     33,07 0,80 4,16 0,00 0,00 0,02 

Zn     0,19 48,39 45,01 100,00 99,98 99,94 

Pb     0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,03 

S      66,71 50,81 50,83 0,00 0,00 0,00 

apfu             

Fe     0,99 0,02 0,08 0,00 0,00 0,00 

Zn     0,01 0,95 0,89 1,00 1,00 1,00 

Pb     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S      2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
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8.4 Biodosažitelnost kontaminantů v prachových částicích 

Biodosažitelné množství Cd, Cu, Pb a Zn se mezi jednotlivými vzorky, typy vzorků i velikostními 

frakcemi výrazně liší podobně jako celkové koncentrace kontaminantů. Ze zkoumaných rizikových 

prvků bylo u všech vzorků zjištěno nejvyšší biodosažitelné množství Zn, které se pohybovalo mezi 

595 mg/kg (vzorek P1 0-5) a 71,6 hm. % (vzorek TAO). Biodosažitelné koncentrace ostatních 

kontaminantů byly výrazně nižší: Cd (<0,012 – 839 mg/kg), Cu (12,4 – 11 400 mg/kg) a Pb (0,85 – 

74 900 mg/kg). Křivky znázorňující procentuální množství uvolněného Zn do roztoku mají velice 

podobný průběh a vyluhovatelnost kontaminantů je v rozdílných velikostních frakcích velmi podobná, 

ačkoliv u jemnější frakce je téměř vždy mírně zvýšená (obr. 20). 

Procentuálně nejvyšší množství Zn bylo během experimentu uvolněno v obou velikostních frakcích 

z cizích rud (biodosažitelná frakce, „bioaccessible fraction“, BAF>90%), stěru (BAF>80%) a odpadů 

po loužení (BAF>80%), přičemž u vzorku TAO se v obou případech do roztoku uvolnilo téměř 100% 

přítomného Zn (obr. 20). Ze všech studovaných prvků je zde nejvíce patrné zvyšování 

biodosažitelnosti ve frakci <10 µm, ze které bylo uvolněno průměrně o 8% více Zn než z frakce <48 

µm. 

Relativní množství uvolněné Cu ze vzorků půd a domácích i cizích rud je vždy nižší než 50% u obou 

velikostních frakcí, a to i v případě vzorku LCUO, který má oproti ostatním výrazně zvýšené 

koncentrace Cu (obr. 20). K nárůstu relativní biodosažitelnosti dochází pouze u vzorků odpadů po 

loužení, u kterých se do roztoku uvolní vždy více než 60%. 

Ačkoliv celkové koncentrace Cd jsou ze všech kontaminantů nejnižší, procentuální biodosažitelnost je 

nejvyšší a průměrně přesahuje 70% s výjimkou vzorku LCUO, kde jsou celkové koncentrace Cd téměř 

nulové (obr. 21).    

Relativně nejnižší biodosažitelnost ze studovaných kontaminantů byla zjištěna u Pb, u něhož průměrně 

BAF nepřesahuje 35% (obr. 21). Zároveň zde však byly dokumentovány největší rozdíly mezi 

jednotlivými typy vzorků v procentuálním množství kontaminantu uvolněného do gastrického 

prostředí. Zatímco z domácích rud i vstupního materiálu se rozpustilo jen nepatrné množství (BAF 

v rozmezí 10 – 20%), ze vzorků cizích rud bylo uvolněno průměrně téměř 90% Pb z celkové 

koncentrace. Také u odpadů z loužení je u vzorků T1 a TF hodnota relativní biodosažitelnosti vyšší o 

20%. Vzorek stěru vykazuje nejvyšší rozdíl mezi relativní biodosažitelností mezi velikostními 

frakcemi, přičemž množství uvolněného kontaminantu je ve frakci < 10 µm vyšší o 40%, ačkoliv 

celkové koncentrace Pb ve vzorku jsou téměř stejné. Naopak u vzorku půdy P2 0-5 byl zjištěn opačný 

případ a z frakce <48 µm se v gastrickém prostředí rozpustilo téměř o 50% více Pb. 
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Obr. 20: Celková a relativní biodosažitelnost Zn a Cu ve vzorcích domácích rud, cizích rud, půd a odpadů po loužení. 
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Obr. 21: Celková a relativní biodosažitelnost Cd a Pb ve vzorcích domácích rud, cizích rud, půd a odpadů po loužení. 



61 

 

8.5 Odhady expozice a výpočet míry rizik 

Pro výpočet míry rizika bylo použito jen gastrické části experimentu, ačkoliv byly studovány i velmi 

jemné frakce, které jsou potenciálně vdechnutelné (Kennedy a Hinds 2002; US EPA 1997). Jak ale 

vyplývá ze studií Brown a kol. (2013) a Morman a Plumlee (2013), částice větší než 2,5 µm se usazují 

v dýchacích cestách a jsou vykašláváním vraceny do horních cest dýchacích, odkud se se slinami 

dostávají do žaludku. Protože Martin a kol. (2014) udávají, že částice o aerodynamickém průměru 

v rozmezí 2,5 – 10 µm reprezentují až 95% množství celkově nadýchaného materiálu, je 

předpokládáno, že naprostá většina materiálu je po vdechnutí transportována do trávicího ústrojí, kde 

je rozpuštěna zejména v žaludečních tekutinách. Pro kvantifikaci celkového denního příjmu bylo 

uvažováno 100 mg/den jako průměrné množství přijatého materiálu, ačkoliv toto množství může být 

výrazně podhodnoceno vzhledem ke zvýšené prašnosti ve studované oblasti. Vypočtená denní dávka 

byla vztažena na dospělého člověka s průměrnou hmotností 70 kg a HQ byl následně vypočítán z TDI 

hodnot uvedených v práci Baarse a kol. (2001) podle vzorce (18). 

Data uvedená v tab. 19 ukazují, že zejména půdní materiál, odpady po loužení a domácí rudy 

představují pouze velmi nízké nebo téměř žádné riziko. Lehce zvýšené jsou jen hodnoty HQ pro Cd 

(0,35 u frakce <48 µm, resp. 0,55 pro frakci < 10 µm) u odpadů po loužení. Velmi vysoké riziko 

představují cizí rudy zejména v případě Pb, u něhož je hodnota HQ vyšší než 20, nicméně i pro Cd a 

Zn jsou zde koeficienty vyšší než 1. Vzorek stěru obsahuje jen velmi malé koncentrace kontaminantů 

kromě Zn, u kterého byla také zjištěna zvýšená míra rizika pro obě velikostní frakce (1,86; resp. 2,02). 

Tab. 19: Výpočet denního příjmu kontaminantů a porovnání s TDI podle Baarse a kol. (2001). 

   
Cu Cd Pb Zn 

půdy 

(n = 4
*
) 

<48 µm 
příjem (µg/den) 6,09 ± 2,63 0,84 ± 0,38 2,96 ± 1,141 186 ± 77 

HQ 0,00 0,02 0,01 0,01 

<10 µm 
příjem (µg/den) 9,03 ± 7,80 1,08 ± 0,90 5,07 ± 3,72 312 ± 260 

HQ 0,00 0,03 0,02 0,01 

       

odpady 

(n = 3) 

<48 µm 
příjem (µg/den) 75,4 ± 13,0 12,2 ± 1,7 31,0 ± 26,0 1410 ± 436 

HQ 0,01 0,35 0,12 0,04 

<10 µm 
příjem (µg/den) 121 ± 14 19,2 ± 2,5 50,8 ± 44,0 2250 ± 622 

HQ 0,01 0,55 0,20 0,06 

       
domácí 

rudy 

(n = 6) 

<48 µm 
příjem (µg/den) 156 ± 236 4,57 ± 3,45 1,64 ± 2,62 3860 ± 1460 

HQ 0,02 0,13 0,01 0,11 

<10 µm 
příjem (µg/den) 281 ± 399 7,23 ± 6,20 3,36 ± 5,81 7380 ± 2370 

HQ 0,03 0,21 0,01 0,21 

       

cizí rudy 

(n = 2) 

<48 µm 
příjem (µg/den) 55,9 ± 10,1 68,1 ± 15,8 5540 ± 1960 38700 ± 22100 

HQ 0,01 1,95 21,96 1,10 

<10 µm 
příjem (µg/den) 58,0 ± 22,7 52,3 ± 7,8 5090 ± 2330 43700 ± 28000 

HQ 0,01 1,49 20,18 1,25 

       

stěr 

(n = 1) 

<48 µm 
příjem (µg/den) 2,63 0 2,15 65100 

HQ 0,00 0,00 0,01 1,86 

<10 µm 
příjem (µg/den) 2,42 0,02 7,49 70700 

HQ 0,00 0,00 0,03 2,02 

TDI (µg/den) 9 800 35 252 35 000 

* u frakce <10 µm byla provedena jen 3 měření 
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8.6 Změny v izotopovém signálu Zn 

Všechny zkoumané vzorky jsou oproti standardu IRMM 3702 izotopicky lehčí a δ
66

Zn se pohybuje 

mezi -0,28 a -0,81‰. Ačkoliv je celkový rozptyl hodnot poměrně malý, je možné pozorovat značné 

rozdíly v izotopovém složení jednotlivých materiálů. Nejvyšší rozptyl byl zaznamenám paradoxně 

mezi vzorky domácích rud (-0,28 až -0,68‰), ačkoliv je zde Zn vázán převážně ve stejných 

minerálních fázích. Izotopický záznam vstupního materiálu (FO; δ
66

Zn = -0,53 ± 0,13‰) je způsoben 

mísením izotopicky těžších domácích rud a o 
66

Zn ochuzených cizích rud, u kterých se δ
66

Zn pohybuje 

mezi -0,52 a -0,81‰. V souladu s výsledky publikovanými v práci Johna a kol. (2007) je vzorek stěru 

(D) izotopicky velmi podobný záznamu vstupního materiálu a dokládá vysokou efektivitu extrakčního 

procesu. Odpady po zpracování a úpravě rud by podle studie Sivry a kol. (2008) měly vykazovat 

výrazně těžší izotopické složení, nicméně zde byly u materiálů z odkališť dokumentovány hodnoty 

δ
66

Zn -0,52 ± 0,12‰, které se příliš neliší od záznamu vstupního materiálu (obr. 22).  

Obr. 22: Izotopové složení Zn u zkoumaných vzorků půd, domácích a cizích rud, technologických materiálů a 

vzorků z vrtu z lokality Skorpion (Namibie) (δ
66

ZnIRMM‰). Směrodatná odchylka byla vypočítána u vzorků, 

které byly měřeny v několika replikacích. 
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 Vysoká variabilita u vzorků z vrtných jader je způsobena velmi rozdílným chemickým i 

mineralogickým složením. Sulfidické rudy z velkých hloubek (BF 1), které reprezentují původní 

mineralizaci před alterací meteoritickými fluidy, jsou oproti ostatním vzorkům mírně nabohaceny 
66

Zn 

(δ
66

ZnIRMM = -0,49 ± 0,09‰). Izotopicky nejtěžší vzorek z vrtu (δ
66

ZnIRMM = -0,35‰) odpovídal Cu 

rudě (BF 4). Naopak vzorky gossanu (δ
66

ZnIRMM = -0,79‰), karbonátových hornin (δ
66

ZnIRMM =          

-0,57‰) a nesulfidické rudy Zn (δ
66

ZnIRMM = -0,64‰) mají oproti ostatním vzorkům mírně lehčí 

izotopové složení (obr. 22). Porovnání zkoumaných vzorků po přepočtu na δ
66

ZnJMC s izotopovým 

složením vybraných materiálů z literatury je uvedeno na obr. 23. 

Obr. 23: Izotopové složení zkoumaných materiálů z lokality Skorpion v porovnání s přírodními i 

antropogenními materiály z literatury (John a kol. 2007; Sonke a kol. 2008; Sivry a kol. 2008; Kříbek a kol. 

2016; Yin a kol. 2016). 
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9. DISKUZE 

9.1 Chemické a mineralogické složení studovaných vzorků 

Ve vzorcích rud z lokality Skorpion byly nejvýrazněji zastoupeny Zn (4,1 – 10,4 hm. %) a Cu (<0,012 

– 0,9 hm. %), ale koncentrace Pb a Cd byly u těchto rud velmi nízké. Zvýšené koncentrace Pb a Cd ve 

vstupním materiálu a odpadech po loužení pochází z cizích rud, které se do vstupního materiálu 

přidávají pro získání stabilní požadované kovnatosti. Z chemické analýzy vzorků vyplývá, že dochází 

k výraznému nabohacování rizikových prvků v jemnějších frakcích. U některých vzorků jsou 

koncentrace zejména Pb a Cd až 3krát vyšší ve frakci <10 µm než u původních vzorků. Stejný jev 

zvyšování koncentrace kontaminantů v jemnějších frakcích byl už dříve pozorován u vzorků 

geomateriálů spojených s těžbou (Bergstrom a kol. 2011), u pevných odpadů a prachových částic 

uvolněných při metalurgickém procesu (Martin a kol. 2014) i vzorků půd kontaminovaných těžební 

činností (Siciliano a kol. 2009). Tento trend nebyl v rámci této práce pozorován pouze u vzorků cizích 

rud, které se dovážejí již namleté na požadovanou jemnost a neprochází stejným procesem jako rudy 

domácí. Nejpatrnější rozdíl v obsahu rizikových prvků v různých velikostních frakcích je u svrchních 

partií půdních profilů, kde je zároveň možné pozorovat pokles koncentrací kontaminantů s hloubkou. 

Z hlediska geografického a klimatologického charakteru prostředí zde nejpravděpodobněji dochází 

k přenosu jemného kontaminovaného materiálu z odkališť do okolního prostředí pomocí větru. 

Pomocí RTG difrakce nebyly u vzorků domácích rud spolehlivě nalezeny žádné primární minerály Zn. 

Výjimkou je pouze vzorek MGO s nejvyšší koncentrací Zn, kde byl detekován smithsonit. Z detailní 

mineralogické analýzy jílových minerálů a následně mikrosondové analýzy však vyplývá, že nejvyšší 

podíl Zn je vázán do smektitických jílových minerálů (saukonitu). Smithsonit a hemimorfit, které byly 

na lokalitě Skorpion popsány v pracích Borga a kol. (2003) a Kärnerové (2006), byly u drcených 

vzorků objeveny pouze ojediněle. Rudy pocházející z Turecka a Taiwanu jsou mineralogicky velmi 

odlišné. Taiwanská ruda je téměř výhradně tvořena ashoveritem, oxidy Fe a laurionitem, zatímco 

turecká ruda je mineralogicky velmi pestrá. Jako v jediném vzorku zde byly nalezeny oxidické i 

sulfidické fáze Zn a Fe. Ačkoliv přesný původ cizích rud není znám, podobné mineralogické složení 

nesulfidických rud Zn bylo v Turecku popsáno např. z oblasti Tethyan Metallogenic Belt (Santoro a 

kol. 2013). V odpadech po loužení je Zn, který se v hydrometalurgickém procesu z minerálů 

nevyloužil, vázán převážně do saukonitu nebo oxidů Fe. 

Měď ve vzorcích nevytváří vlastní minerály, ale je vždy přítomna jako příměs nejčastěji v oxidech Fe 

nebo ojedinělých krystalech chalkofanitu. Balassone a kol. (2017) se domnívají, že ačkoliv oxidické 

fáze Zn a Fe krystalizovaly ve stejné době a později než saukonit, oxidy Zn mají vyšší schopnost vázat 

jiné kovové prvky. Mikrosondové analýzy oxidických fází v této práci však ukazují, že oxidy Zn 

vykazují uniformnější chemické složení než Fe oxidy a obsahují méně dalších kovů. 
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9.2 Biodostupnost anorganických kontaminantů v prachových částicích 

Rozpustnost Zn fází při pH 1,5 se pohybovala od 27% do 100% a nejvyšší byla zjištěna u vzorků 

cizích rud, stěru a odpadů po loužení. Relativní biodosažitelnost Zn ve vzorcích lokálních rud byla 

vždy nižší než 50% a její hodnota je výrazně ovlivněna rozdílným mineralogickým složení. Zatímco 

ve vzorcích cizích rud a stěru je Zn vázán převážně do oxidických fází, domácí rudy jsou složeny 

zejména ze saukonitu, příp. smithsonitu. Zjištěné hodnoty odpovídají výsledkům publikovaným 

v práci Moliny a kol. (2013), která se zabývá rozpustností Zn minerálů v gastrickém prostředí. Z této 

studie vyplývá, že z oxidů, hydroxidů a hydratovaných oxidů Zn se při pH 1,5 uvolní do roztoku více 

než 95% Zn. Oproti tomu má smithsonit za stejných podmínek rozpustnost nižší (~70%) a ačkoliv 

saukonit v této souvislosti zkoumán nebyl, z výsledků loužicího experimentu vyplývá, že jeho 

rozpustnost v gastrickém prostředí bude ještě nižší. Vyšší biodosažitelnost Zn u odpadů z loužení je 

pravděpodobně způsobena naleptáním krystalů saukonitu během hydrometalurgického procesu. 

Podobný trend je možné sledovat také v případě biodosažitelnost Cd, Cu i Pb. U vzorků T1, T2 a TF je 

vždy BAF o zhruba 20% vyšší než u rud a vstupního materiálu.  

V případě vzorků půd jsou zjištěné hodnoty BAF také ve všech případech nižší než u odpadů a 

vykazují větší podobnost se vzorky lokálních rud. Z toho vyplývá, že přenos materiálu z odkališť do 

okolí není tak výrazný, rizikové prvky jsou vázány na stejné minerální fáze jako v případě lokálních 

rud a kontaminace okolí je do značné míry způsobena uvolněním a transportem jemných částic během 

samotného těžebního procesu. 

Největší variabilita biodostupnosti mezi jednotlivými vzorky byla zjištěna v případě Pb. Zatímco u 

lokálních rud je BAF vždy nižší než 20%, u cizích rud se do roztoku uvolní průměrně 90% přítomného 

olova. Z chemické analýzy je patrné, že u domácích rud je Pb přítomno zejména ve formě příměsí v Fe 

oxidech, které mají střední až nízkou rozpustnost v kyselém prostředí (Casteel a kol. 2006). 

Karbonáty, fosfáty a oxidy olova zjištěné nalezené u vzorků cizích rud mají naopak rozpustnost 

výrazně vyšší (Ruby a kol. 1999). BAF dosahující téměř 100% v případě vzorku TAU je způsobena 

také velmi malou velikostí částic, čímž je výrazně zvýšen reaktivní povrch materiálu a rozpouštění 

probíhá rychleji. K podobným závěrům došli také Morrison a Gulson (2007), kteří uvádějí, že 

v případě Pb může být množství uvolněného kontaminantu velmi výrazně ovlivněno velikostí částic 

(20% pro frakci ~210 µm, téměř 100% u frakce <20 µm). 

Ačkoliv koncentrace Zn a Cu jsou v lokálních rudách poměrně vysoké, prachové částice vzniklé při 

manipulaci s těmito materiály představují pouze nízké riziko pro své okolí. V této souvislosti např. 

Sasaki a kol. (2016) uvádějí příznivé účinky Zn-smektitů na regeneraci poškozených tkání a rychlejší 

hojení kůže. Zvýšené riziko nepříznivých účinků na zdraví zejména pracovníků těžebního a 

úpravárenského provozu představují z hlediska Zn pouze cizí rudy (HQ<48 µm = 1,10; HQ<10 µm = 1,25) a 

stěr (HQ<48 µm = 1,86; HQ<10 µm = 2,02), u kterých je obsah Zn vyšší než 25 hm. % a zastoupení jílových 

minerálů Zn je zde velmi malé. 
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Absolutně nejnižší riziko ze studovaných kontaminantů představuje Cu, u níž HQ pro všechny 

materiály a velikostní frakce nepřesahuje hodnotu 0,03. Navzdory svým poměrně nízkým 

koncentracím představuje Cd značné riziko v případě cizích rud (HQ<48 µm = 1,95; HQ<10 µm = 1,49), 

což je způsobeno téměř 100% rozpustností minerálních fází, ve kterých je Cd obsaženo. Ve své práci 

zabývající se biodostupností kontaminantů v opuštěné důlní lokalitě Murcia (Španělsko) Navarro a 

kol. (2006) poukazují na zvýšené riziko Cd z důvodu vysoké BAF (47%) a Ghorbel a kol. (2010) 

dokládají, že riziko pro obyvatele žijící v blízkosti úpravny rud v Tunisu vzniká tehdy, pokud 

koncentrace Cd u prachových částic přesáhne 75 mg/kg.  

Nejvyšší riziko pro zdraví člověka představují cizí rudy v případě Pb, u kterých BAF přesahovala 85% 

ve všech velikostních frakcích a hodnoty TDI byly u těchto materiálů více než 20krát překročeny 

(HQ<48 µm = 21,96; HQ<10 µm = 20,18). Podobné hodnoty kvocientů nebezpečnosti a BAF byly zjištěny u 

prachových částic a odpadů i v jiných těžebních lokalitách v semi-aridním nebo aridním klimatu 

(Navarro a kol. 2006; Ghorbel a kol. 2010; Ettler a kol. 2014). 

Z výsledků vyplývá, že při manipulaci s cizími rudami a stěrem je potřeba zvýšené opatrnosti a 

používání kvalitních ochranných pomůcek (obličejových masek a filtrů), které budou efektivně 

zabraňovat vdechnutí nebo požití těchto materiálů. Zároveň by bylo vhodné dbát na přísná 

bezpečnostní opatření při jejich skladování, aby zejména působením větru nedocházelo k šíření těchto 

materiálů do okolí.  

9.3 Izotopový záznam Zn 

Ačkoliv naměřené hodnoty izotopových poměrů 
66

Zn/
64

Zn nelze absolutně porovnat s daty v literatuře, 

je možné u vzorků pozorovat relativní změny izotopového záznamu, které odpovídají výše popsaným 

principům. 

Z izotopového složení půd v okolí hydrometalurgického procesu nelze jednoznačně určit, zda a kterým 

materiálem jsou ovlivněny, protože δ
66

Zn -0,40 ± 0,07‰ je velmi blízká hodnotám domácích rud (-

0,45 ± 0,17‰), cizích rud (-0,66 ± 0,14‰) i odpadům po loužení (-0,52 ± 0,12‰). Pokud zde tedy 

dochází ke kontaminaci, nelze na základě izotopové analýzy přesně určit její původ. 

Variabilita v hodnotách δ
66

Zn u vzorků domácích rud je poměrně značná a může být způsobena 

různým zastoupením minerálních fází obsahujících Zn. Podle studie Ballassone a kol. (2017) dochází 

ke krystalizaci saukonitů pravděpodobně ještě před precipitací smithsonitu nebo oxidických fází Zn a 

s přihlédnutím k Rayleigho principu by výrazné zastoupení saukonitů mohlo mít za následek ochuzení 

vzorku o 
66

Zn. Naopak smithsonit během krystalizace upřednostňuje těžší izotopy Zn (Pichat a kol. 

2003), čímž by se dalo vysvětlit výrazně izotopicky těžší složení vzorků HGO a MGO, kde je 

smithsonit zastoupen více oproti vzorku LGO. 
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Cizí rudy jsou ve srovnání s MGO a HGO izotopicky lehčí (δ
66

Zn = -0,66 ± 0,14‰), což může být 

způsobeno přítomností oxidických fází se Zn, jejichž krystalizace vede dle studie Cacaly a kol. (2004) 

k výraznému ochuzení o 
66

Zn. Detailní analýza zdrojové lokality turecké ani taiwanské rudy však není 

k dispozici a izotopické složení těchto materiálů může být ovlivněno ještě jinými ložiskově-

geochemickými procesy. 

Vstupní materiál (FO) svým izotopickým složením (δ
66

Zn = -0,53 ± 0,13‰) odpovídá směsi domácích 

a cizích rud a pravděpodobně se promítá i do poměru 
66

Zn/
64

Zn u stěru a odpadů po loužení. Během 

elektrolytického vylučování Zn z roztoku dochází k preferenční precipitaci lehčích izotopů a velmi 

výraznému ochuzení 
66

Zn ve vznikajícím produktu (δ
66

ZnJMC až -3,5‰; Kavner a kol. 2008). John a 

kol. (2007) ale zjistili, že antropogenní Zn má izotopové složení podobné vstupnímu materiálu, což 

vysvětlují vysokou efektivitou extrakčních metod. Stěr je sice odebírán ještě před odléváním 

kovového Zn do podoby finálního produktu, ale hodnotu δ
66

Zn má velmi podobnou vstupnímu 

materiálu a je už natolik čistý, že se u něj elektrolytický efekt neprojevuje. Stejný mechanismus 

pravděpodobně ovlivňuje také izotopické složení Zn u odpadů po loužení. Sivry a kol. (2008) sice 

hovoří o značném nabohacování odpadů po úpravárenském procesu těžšími izotopy, ale pouze 

v souvislosti se sulfidickými materiály a pyrometalurgickou extrakcí. 

Sulfidické rudy Zn z různých lokalit mají průměr δ
66

ZnJMC 0,16 ± 0,20‰ (Sonke a kol. 2008). Záznam 

poměru 
66

Zn/
64

Zn u jediného vzorku sulfidické rudy z vrtu (BF 1) po přepočtení na JMC standard má 

podobné složení (δ
66

ZnJMC -0,17 ± 0,16‰) navzdory pravděpodobně ne zcela přesnému měření. 

Podobně i hodnoty δ
66

ZnJMC -0,47 ± 0,16 zjištěné u vzorku gossanu (BF 2) souhlasí po přepočtení na 

δ
66

ZnJMC s údaji publikovanými Kříbkem a kol. (2016), kteří ve své studii zjistili výrazně lehčí 

izotopové složení u gossanu a železitých krust v blízkosti Zn ložiska v oblasti Perkoa, Burkina Faso 

(δ
66

ZnJMC = -0,73‰ medián rozdílu gossanu oproti primární rudě). Kříbek a kol. (2016) také uvádějí, 

že výrazné ochuzení o těžké izotopy Zn je způsobeno řadou chemických i biologických procesů, které 

vznik gossanů provázejí, a není možné jednoznačně určit, který z těchto procesů má na izotopový 

záznam zásadní vliv. 

Těžší izotopové zastoupení oproti ostatním vzorků u Cu-bohaté rudy z vrtu (BF 4; δ
66

ZnIRMM =            

-0,35‰) pravděpodobně koresponduje s přítomností hemimorfitu a franklinitu, ačkoliv izotopové 

složení Zn v těchto minerálech dodnes ještě nebylo zkoumáno. Inkorporace přednostně těžších izotopů 

66
Zn při krystalizaci oxidů a hydroxidů Fe však byla prokázána v pracích Pokrovského a kol. (2005) a 

Cacalyho a kol. (2004). V rozporu s tímto zjištěním bylo dokumentováno u vzorku oxidické rudy (BF 

8), která se skládá zejména z hemimorfitu a hematitizované matrix, výrazné ochuzení těžšími izotopy 

(δ
66

ZnIRMM = -0,64 ± 0,07‰). Vzorek karbonátů (BF 6) je oproti vzorkům domácích rud ochuzen o 

těžší izotopy Zn (δ
66

ZnIRMM = -0,57‰). 
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Změny izotopového signálu mezi jednotlivými vzorky jsou poměrně značné a je pravděpodobné, že 

při zvětrávání původních sulfidických rud dochází k celé řadě procesů, které frakcionaci ovlivňují. 

Zejména variabilita izotopového složení vzorků domácích rud a vzorků z vrtu je značná a 

pravděpodobně je způsobena vazbou Zn na různé typy fází [(oxy)hydroxidy Fe, karbonáty], případně 

je ovlivněna speciací, adsorpcí na povrchy jiných minerálů, iontovou výměnou nebo difúzí 

(Wiederhold 2015). 
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10. ZÁVĚR 

Pomocí chemické analýzy vzorků geomateriálů z ložiska nesulfidických Zn rud na lokalitě Skorpion 

(Namibie) byly identifikovány jako hlavní kontaminanty Cd, Cu, Pb a Zn. Pro účely studia 

biodostupnosti těchto kontaminantů v prachových částicích byly z vybraných vzorků odseparovány 

velikostní frakce <48 µm a <10 µm reprezentující prachové částice, které mohou ulpívat na rukách 

nebo se dostávat do trávicího traktu a dýchacího ústrojí osob v blízkosti těžby a úpravárenského 

provozu. U všech vzorků byly koncentrace kontaminantů v oddělených frakcích výrazně vyšší než u 

původních materiálů. Biodosažitelnost Zn v prachových částicích se pohybovala mezi 27 a 100%, ale 

hodnoty HQ byly zvýšené jen u vzorku stěru (až 2,02) a vzorků cizích rud (až 1,25). U vzorků cizích 

rud byla také zjištěna vysoká hodnota HQ pro Cd (až 1,95) a Pb (až 21,96) a tyto materiály proto 

představují hlavní riziko zejména pro zdraví pracovníků úpravárenského provozu. Analýzy pomocí 

EPMA ukázaly, že vysoké hodnoty biodosažitelnosti jsou způsobeny přítomností minerálních fází, 

které jsou v gastrickém prostředí nestabilní, a také velikostí jednotlivých minerálních zrn. 

Izotopový záznam v geomateriálech z lokality Skorpion se mezi vzorky příliš nemění (δ
66

ZnIRMM se 

pohybuje mezi -1,05 a -0,28‰). Zjištěné izotopové složení původních sulfidických rud a gossanu 

přibližně odpovídají dříve publikovaným hodnotám. Všechny studované materiály jsou izotopicky 

lehčí v porovnání se standardem IRMM 3702, data z analýzy však mohou být zatížena chybou 

způsobenou zvýšenými koncentracemi Cu v elučních krocích pro Zn.  

Na základě mineralogického složení ani analýzy izotopového záznamu nebyl jednoznačně prokázán 

přenos kontaminace do okolního prostředí. Studované vzorky svrchních půdních horizontů vykazovaly 

podobné chemické i mineralogické charakteristiky jako okolní horninové prostředí.  
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