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Abstract
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Mineralogy of glauconitic sandstone, wastes from its processing and glass sand from Dolní Lhota near Blansko
In Dolní Lhota near Blansko (Czech Republic), the decaying sandstones of the Bohemian Cretaceous
Basin, formerly used as a raw material for the production of foundry sand, are currently being processed
into construction sand, used mainly as a filler in building materials. From the petrographic point of view,
two types of sandstones are mined here: i) quartz sandstone with a transition to quartz conglomerate
(considered as freshwater sandstone) with a SiO2 content of about 96 wt. %, (ii) glauconitic quartz
sandstone (marine) with a glauconite content of up to about 20 % by volume. Glauconitic quartz sandstone
has a relatively high content of Al2O3 (on average 6.2 wt. %), Fe2O3 (4.5 wt.%) and K2O (2.5 wt.%), The
main carrier of all three oxides is glauconite. In addition to quartz and glauconite, feldspars (alkali and
plagioclase), clastic muscovite, altered mafic minerals, kaolinite, illite, rutile, leucoxene, zircon, monazite(Ce), ilmenite, magnetite, garnet and other accessory minerals are involved in the composition of sandstones. The glauconitic quartz sandstone locally contains abundant limonite concretions. Glauconite
contains an average of about 8.0 wt. % K2O. It can therefore be assumed that it is a glauconite with an
ordered structure, containing less than 10% of smectite layers. Processed glass sand obtained from the raw
material mined in the Dolní Lhota quarry on a laboratory and model scale meets the parameters for being
used, for example, in the production of green or brown container glass. Coarse grain fractions could, after
further refining, meet even more demanding criteria for the production of white container or sheet glass.
Waste from the production of construction sand is a water-washable fraction deposited in sludge ponds.
This waste could be used to produce glauconite concentrate by magnetic separation. Monomineral
glauconite concentrates are used, for example, in the pharmaceutical and cosmetic industries. Lower purity
glauconite concentrates (glauconite rich fine-grained sands) can be marketed as potassium fertilizer and
soil conditioner.
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1. ÚVOD
Glaukonit je poměrně běžným horninotvorným minerálem sedimentů mořského původu, vznikajících akumulací klastického materiálu v mělkých mořích při okraji kontinentů. Má zelenou barvu, a proto se písky jej obsahující často označují jako „zelené písky“.
Zpevněním těchto písků v průběhu diageneze vznikají glaukonitické pískovce. Kromě písků a pískovců bývá glaukonit přítomen i v jílech, slínech, jílovcích, slínovcích (včetně opuky), siltovcích, fosforitech nebo ve vápencích, téměř vždy jde o horniny sedimentující
v mořském prostředí (viz např. BAKLERMANN et al. 2017). Na území České republiky jsou
sedimenty s glaukonitem hojně rozšířeny například v české křídové pánvi. Její jihovýchodní výběžek zasahuje do okolí Blanska, kde byly rozpadavé glaukonitické pískovce těženy lomem u Dolní Lhoty, provozovaným nyní firmou Kalcit, s.r.o.
V minulosti bylo ložisko Dolní Lhota hodnoceno a využíváno jako zdroj slévárenského písku (např. KUŽVART 1983). V současnosti slouží pískovce z lomu Dolní Lhota na výrobu písku pro stavebnictví, zejména jako plnivo do stavebních hmot. Cílem námi realizovaného výzkumu bylo získání podkladů pro návrh technologie na komplexní využití
odpadů z výroby slévárenského písku v 2. pol. 20. stol., deponovaných na haldách a odkalištích v areálu lomu Dolní Lhota. Výsledky výzkumu ukazují, že v budoucnosti by bylo
možno z uvedených odpadů vyrábět kromě písku pro stavebnictví i sklářský písek a glaukonitový koncentrát. Produkce koncentrátů obsahujících zirkon, monazit a rutil by sice byla z technologického hlediska možná, z finančně ekonomického pohledu však patrně nerealizovatelná.
Článek přináší mineralogickou charakteristiku glaukonitického pískovce a odpadů z jeho úpravy, deponovaných v areálu lomu Dolní Lhota. Kromě detailního hodnocení glaukonitu jsou v něm uvedeny údaje o povaze jílové složky a o akcesorických minerálech. Do
článku byly začleněny i poznatky získané mineralogicko-geochemickým studiem jednotlivých zrnitostních frakcí přečištěného křemenného písku, využitelného jako sklářská surovina.
2. ZÁKLADNÍ GEOLOGICKÉ A PETROGRAFICKÉ ÚDAJE O LOMU
DOLNÍ LHOTA
V blanenském prolomu v okolí obce Dolní Lhota vystupují sedimenty orlicko-žďárského vývoje české křídové pánve, zde reprezentované horninami perucko-korycanského
a bělohorského souvrství (NEKOVAŘÍK 1991, ČGS 1998, ČECH a HRADECKÁ 2000). Obě
souvrství jsou odkryta v lomu Dolní Lhota (obr. 1); GPS-souřadnice lomu: N49°22ʹ40ʺ,
E16°37ʹ41ʺ. Nejstarším členem perucko-korycanského souvrství jsou perucké vrstvy,
reprezentované jemnozrnnými tmavě hnědými pískovci a narůžovělými až tmavě šedými
jílovci. Vyšší část tohoto souvrství budují korycanské vrstvy, tvořené ve spodní části
nažloutlými nebo šedými křemennými pískovci. Tyto sladkovodní pískovce jsou většinou
středně zrnité, s malou příměsí živců, jílovou složku v nich tvoří kaolinit v množství zpravidla 3 až 5 %; jejich mocnost u Dolní Lhoty dosahuje 20 m (KUŽVART et al. 1983). V nadloží křemenných pískovců vystupují mořské šedozelené glaukonitické pískovce (obr. 2).
V nejvyšší části korycanských vrstev se množství glaukonitu v pískovcích zvyšuje, současně s rostoucím podílem jílové a prachové složky. V nadloží perucko-korycanského souvrství vystupují sedimenty bělohorského souvrství: světle šedé a okrové siltovce nebo pískovce se spikulami („opuky“), případně až spongility, ve vrcholové partii lomu jsou
odkryty vápnité glaukonitické pískovce s rohovci, tvořícími nodule i souvislejší vrstvy
(ČGS 1998).
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Obr. 1. Celkový pohled na jihozápadní část lomu Dolní Lhota. V nejvyšší části lomu vystupuje bělohorské souvrství,
pod ním perucko-korycanské souvrství, na snímku reprezentované pouze korycanskými vrstvami.
Fig. 1. General view of the southwestern part of the Dolní Lhota quarry. In the highest part of the quarry,
the Bílá Hora Formation is exposed on top of the Peruc-Korycany Formation, represented in the picture
only by the Korycany Member.
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Obr. 2. Subhorizontálně uložené korycanské vrstvy v jihozápadní části lomu. Téměř bílé křemenné pískovce vystupují ve spodní části stěny, v jejich nadloží jsou zeleně zbarvené glaukonitické křemenné pískovce. Pracovní
plocha lomu je pokryta detritickým materiálem pocházejícím dominantně z glaukonitických křemenných
pískovců.
Fig. 2. Subhorizontally deposited Korycany Member in the southwestern part of the quarry. Almost white
quartz sandstones protrude at the bottom part of the wall, their overburden is formed by green glauconitic quartz sandstones. The working area of the quarry is covered with detrital material originating
predominantly from glauconitic quartz sandstones.

3. VZORKY A METODY
K výzkumu byly použity tři typy vzorků: i) sedimenty odebrané v profilu korycanskými vrstvami (délka profilu 11,5 m, 27 vzorků, GPS-souřadnice: N49°22ʹ35,8ʺ, E16°37ʹ34,9ʺ),
ii) odpad deponovaný na starých haldách v areálu lomu, pocházející z výroby slévárenského písku (obr. 3), iii) v současnosti produkovaný sklářský písek.
Sedimenty v profilu korycanskými vrstvami byly hodnoceny makroskopicky, vzorky
silně rozpadavých glaukonitických křemenných pískovců i za pomoci binokulární lupy.
Chemismus sedimentů byl studován XRF analýzou (podrobně níže).
Studovaný odpad z výroby slévárenského písku odpovídá středně až hrubě zrnitému
písku šedozelené až žlutavě zelené barvy, indikující vysoký obsah glaukonitu. Byl hodnocen velmi detailně se zaměřením na zrnitost, celkový chemismus, fázové složení a chemismus vybraných minerálů, a to v osmi různých zrnitostních frakcích: 90–100 μm, 80–90 μm,
71–80 μm, 63–71 μm, 40–50 μm, 30–40 μm, 20–30 μm a <10 μm. Tyto zrnitostní frakce
byly získány sítováním na laboratorních sítech do zrnitosti 63 μm, jemnější frakce postupnou několikanásobnou časovanou sedimentací podle Stokesova zákona.
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Obr. 3. Staré haldy odpadu z výroby slévárenského písku.
Fig. 3. Old heaps of waste from foundry sand production.

K zrnitostní analýze sklářského písku byl použit kvart materiálu o hmotnosti cca 1 kg,
z něhož byla odstraněna frakce nad 1,0 mm. Frakce pod 1,0 mm byla rozsítována na následující zrnitostní frakce: 710–1000 μm, 630–710 μm, 500–630 μm, 315–500 μm, 250–315 μm,
200–250 μm, 125–200 μm, 100–125 μm, 63–100 μm, <63 μm. Sítování bylo nejprve prováděno ručně ve vodě za pomoci tlakové vody, aby došlo k dokonalému rozvolnění jílových
částic a jejich propadu sítem. Byly postupně odsítovány nejhrubší frakce nad 500 μm.
Z podsítné části byl odstraněn jílový podíl tak, že materiál byl ve vodě důkladně promíchán
a hrubší částice se po určité době usadily podle Stokesova zákona. Částice ve vznosu (reprezentující jílový podíl) byly poté odplaveny. Tento jílový podíl byl po usazení usušen při
teplotě 90 °C a následně přičten k frakci <63 μm. Ostatní materiál z podsítné frakce <500 μm
byl také usušen a dále rozsítován na výše uvedené frakce na laboratorní sítovačce FRITSCH
Analysette 3.
Separace těžkých minerálů ze sklářského písku (z frakce pod 1 mm) probíhala ve
dvou krocích. Nejprve bylo na spirále provedeno rozdělení materiálu na lehký produkt
(28,51 kg), střední produkt (5,62 kg) a těžký produkt (4,15 kg). Těžký a střední produkt byly ručně zrýžovány. Rýžováním získaný těžký produkt byl rozsítován na zrnitostní frakce
<63 μm, 63–100 μm, 100–200 μm, 200–315 μm, 315–500 μm a 500–1000 μm.
Každá frakce materiálu z odpadních hald a sklářského písku byla podrobena suché
magnetické separaci pomocí ručního magnetu a následně na laboratorním magnetu. Produkty označované v následujícím textu a tabulkách jako „mag1“jsou magnetické produkty
získané pomocí ručního magnetu, a lze v nich tedy očekávat dominanci silně magnetických
minerálů. Produkty označené „mag2“ a „mag3“ jsou magnetické produkty získané na laboratorním magnetickém separátoru. Jde o proprietární magnetický separátor na bázi permanentních magnetů, kde dochází k magnetické separaci jednotlivých minerálů volným pádem
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v těsné blízkosti separátoru. Maximální magnetická indukce dosahuje 1,25 T na povrchu
separátoru a maximální gradient magnetické indukce přibližně 100 Tm-1. Minerály jsou
dávkovány v optimální poloze (vzhledem k uspořádání permanentních magnetů) z vibračního podavače v horizontální vzdálenosti 8 mm a 5 mm od povrchu separátoru. Hradítko
pod magnetickým separátorem odděluje magnetický produkt od nemagnetického produktu
v dané konfiguraci. V případě horizontální vzdálenosti podávání 8 mm je magnetický produkt označen jako „mag2“, v případě vzdálenosti 5 mm jako „mag3“. Konečný nemagnetický produkt je označen jako „nemag“.
Údaje o celkovém chemismu horninových vzorků odebraných v profilu korycanskými
vrstvami, zrnitostních frakcí a koncentrátů z haldového materiálu a sklářského písku byly
získány pomocí XRF analyzátoru DELTA-PREMIUM v laboratořích firmy URGA, s.r.o.
Analýzy byly provedeny na preparátech připravených z 3–5 gramů vzorku. Analyt byl umístěn do středu kruhové podložky (folie) z polyetylénu a pomocí válečku o průměru cca
25 mm byl tlakem ruky stlačen do „tablety“, která byla i s podložkou přemístěna na měřicí okénko přístroje umístěného ve stativu. V režimu GEOCHEM přístroj umožnil poměrně přesné kvantitativní stanovení Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn a Fe a také některých stopových prvků. Celkem byly v režimu GEOCHEM stanovovány obsahy těchto prvků: Mg, Al,
Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd,
Sn, Sb, W, Au, Hg, Pb, Bi, Th a U. K nejlehčímu ze stanovovaných prvků je nutno poznamenat, že mez detekce je kolem 1,8 hm. % Mg.
Ke stanovení celkového chemického složení jednotlivých zrnitostních frakcí nejjemnějšího podílu odpadu z výroby slévárenského písku i ke stanovení chemismu vybraných
minerálů byla využita energiově disperzní analýza (EDX). Analýzy byly provedeny na
elektronovém skenovacím mikroskopu JEOL JSM-6490LV vybaveném EDX analyzátorem
(Oxford Instruments) v Laboratoři elektronové mikroskopie a mikroanalýzy Ústavu geologických věd PřF MU Brno (analyzoval J. Štelcl). Doba načítání spektra činila 75 sekund
při urychlovacím napětí 15 kV, snímky byly provedeny ve zpětně odražených elektronech
(BSE). Stanovení chemismu minerálních zrn bylo provedeno na preparátu, v němž byla
jednotlivá zrna přichycena na speciální lepicí pásku, vakuově napařena uhlíkem a následně identifikována na základě BSE obrazu a charakteru EDX spektra, některá zrna byla
i analyzována. Ke stanovení celkového chemismu zrnitostních frakcí byly připraveny tablety, a to stlačením vlhkého materiálu (tlakem ruky) a následným vysušením při teplotě
105 °C. Tyto tablety byly připevněny na podložku, ve vakuu napařeny uhlíkem a poté využity ke stanovení celkového chemismu dané frakce EDX analýzou plochy o velikosti cca
4 mm2. Nerovný povrch a nabíjení povrchu preparátu v průběhu analýzy neumožnily přesné
stanovení obsahu jednotlivých složek, neměly však zásadnější vliv na jejich proporce (proto
uvádíme výsledky těchto analýz v přepočtu na sumu oxidů 100 hm. %). Na rozdíl od XRF
analýz pomocí analyzátoru DELTA-PREMIUM nám tato metoda umožnila jak kontrolu
zrnitostního složení, tak přesnější stanovení chemismu celého vzorku, a to včetně obsahu
Mg, který je v tomto případě nad mezí detekce, a také stanovení Na.
Chemické složení některých minerálů bylo studováno i metodou WDX pomocí elektronového mikroanalyzátoru Cameca SX100 v Laboratoři elektronové mikroskopie a mikroanalýzy Ústavu geologických věd PřF MU Brno (analyzoval R. Škoda). Urychlovací napětí 15 kV, průměr analyzovaného bodu 5 μm (glaukonit) nebo 1 μm (zirkon a monazit).
Výběr těchto tří minerálů byl dán cílem prováděného výzkumu, studium chemismu dalších
fází nebylo možno financovat. Analýzy byly provedeny převážně na leštěných výbrusech,
některé na nerovném povrchu minerálních zrn (preparáty byly obdobné jako v případě
EDX analýzy – viz výše). Před vlastní analýzou byl povrch vakuově napařen uhlíkem. Do
tohoto článku byly zařazeny kompletní výsledky WDX analýz pouze v případě glaukonitu.
Standardy užité u glaukonitu: albit (Na), Mg2SiO4 (Mg), andalusit (Si, Al), vanadinit
(Cl, V), TiO (Ti), chromit (Cr), sanidin (K), wollastonit (Ca), andradit (Fe), spessartin
(Mn), topaz (F), Ni2SiO4 (Ni), ScVO4 (Sc), gahnit (Zn), SrSO4 (Sr), baryt (Ba).
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Prášková rtg-difrakční (PXRD) byla provedena na aparatuře Panalytical X’Pert MPD
PRO s Co-anodou (λKα = 0,17903 nm), 1-D pozičně citlivým detektorem při konvenční
Bragg-Brentano parafokusační reflexní geometrii. Krok: 0,033 °2θ, čas na krok: 130 s, úhlová oblast: 6–100 °2θ. Získaná data byla zpracována pomocí software Panalytical High Score 3 plus a Bruker AXS Topas 4. Kvantitativní fázová analýza byla provedena Rietveldovou
metodou. Před analýzou byly reprezentativní části celých vzorků pomlety v laboratorním
mlýnku McCrone Micronising Mill. Metodou PXRD byly studovány pouze dvě zrnitostní
frakce odpadů z výroby slévárenského písku (<10 μm a 90–100 μm).
4. PETROGRAFICKÁ POVAHA A CHEMISMUS SEDIMENTŮ
KORYCANSKÝCH VRSTEV
Dominantními horninami korycanských vrstev v lomu Dolní Lhota jsou v jejich spodní části křemenné pískovce (považované za sladkovodní), v horní části glaukonitické křemenné pískovce (mořské). Tato petrografická charakteristika je silně zjednodušena. Křemenné pískovce spodní části korycanských vrstev jsou převážně hrubě zrnité (obr. 4,
označeny jako QS), často přecházejí do poloh křemenných slepenců (gravelitů). V typických případech mají tyto pískovce šedobílou nebo nažloutlou barvu, jsou silně rozpadavé,
mezi prsty je lze většinou snadno rozemnout na písek. V některých partiích křemenných
pískovců je přítomna bílá jílovitá hmota, v jiných je jako vedlejší složka horniny přítomen
glaukonit v podobě drobných zrn či spíše šupinkovitých agregátů (o velikosti do 0,5 mm)
dodávajících hornině šedozelené zbarvení. Tyto křemenné pískovce s glaukonitem jsou relativně časté při stropu komplexu křemenných pískovců, kde vytvářejí barevně odlišné
šmouhy (šedozelené v různých odstínech podle množství glaukonitu), v jejichž podloží
jsou křemenné pískovce často zbarveny okrově oxo-hydroxidy železa (viz obr. 4, na němž
je zóna křemenných pískovců s variabilním obsahem glaukonitu označena jako QS/GltQS).
Na křemenné pískovce nasedá vrstva s výrazným zastoupením štěrkové frakce, klasifikačně jde o horninu na přechodu mezi křemenným pískovcem a křemenným slepencem (gravelitem). Mocnost této vrstvy je 20 až 30 cm, lze ji sledovat v celé jz. části lomu. Je nápadná svou velmi světlou barvou, v některých úsecích je čistě bílá díky bíle zbarvenému pojivu,
tvořenému kaolinitem (na obr. 4 je tato vrstva označena jako QC). Na rozdíl od pískovců
v jejím podloží a nadloží je tato vrstva méně rozpadavá, ze stěny se uvolňuje i v podobě větších fragmentů. Na popisovanou vrstvu pískovce/slepence nasedá vrstvička šedobílého jílovce (kaolinického) se střípkovitým rozpadem, jejíž mocnost kolísá od 1 do 3 cm. I přes
malou mocnost lze tuto vrstvičku jílovce sledovat v jz. části lomu na vzdálenost několika
desítek metrů.
Na jílovci je uložen šedozelený, silně rozpadavý glaukonitický křemenný pískovec
(obr. 2 a 4, GltQS), odkrytý zde v mocnosti odhadem převyšující 15 m. Vzhledem k jeho
rozpadavosti a charakteru lomové stěny bylo možno ovzorkovat a podrobněji hodnotit pouze spodních 6 m glaukonitických křemenných pískovců. Zrnitostně jde o hrubozrnné pískovce s variabilním, avšak jen nízkým obsahem klastů nad 2 mm. Klastický materiál je tvořen dominantně křemenem, vedlejší složkou jsou zrna živce, poměrně hojné šupinky
a drobné lupínky (do 0,5 mm) klastického muskovitu. Pod binokulární lupou lze zjistit přítomnost červených zrn granátu a relativně hojných černých zrnek (jejich determinace bude uvedena v další kapitole). Množství glaukonitu v horninách je proměnlivé, což je zřejmé jak z barvy vysušených a rozemletých vzorků, tak z vizuálního hodnocení horninového
detritu pod binokulární lupou, kdy lze podíl glaukonitu odhadnout v různých vzorcích na
10 až 20 %. Nutno poznamenat, že v glaukonitických pískovcích se poměrně hojně vyskytují limonitové konkrece o velikosti běžně dosahující až 10 cm, podrobně popsané ZELENKOU a ŠRÁMKEM (1997) z korycanských vrstev odkrytých v pískovně u Rozhraní (u Letovic).
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Obr. 4. Přechod sladkovodních sedimentů do mořských. Vysvětlivky: QS = křemenné pískovce, QS/GltQS =
křemenné pískovce s variabilním malým obsahem glaukonitu, QC = křemenné pískovce přecházející do
křemenných konglomerátů, GltQS = glaukonitické křemenné pískovce.
Fig. 4. Transition of freshwater sediments to marine sediments. Explanation: QS = quartz sandstones,
QS/GltQS = quartz sandstones with variable low glauconite content, QC = quartz sandstones transiting into quartz conglomerates, GltQS = glauconitic quartz sandstones.

Všechny výše popsané horninové typy byly zastiženy ve vertikálním profilu o délce
11,5 m, v němž bylo odebráno 27 vzorků, jejichž chemismus byl v laboratorních podmínkách sledován XRF analýzou. Výsledky analýz byly přepočteny na sumu SiO2 + TiO2 +
Al2O3 + Fe2O3 + K2O + S = 100 hm. %. Nutno poznamenat, že obsahy Ca, Mg a P jsou ve
všech analyzovaných vzorcích pod mezí detekce a že použitý analyzátor neumožňuje stanovení prvků lehčích než Mg (např. Na). Takto zpracované výsledky XRF analýz jsou sumarizovány pro jednotlivé horninové typy v tabulce 1. Variabilita obsahů Al2O3, Fe2O3
a K2O ve studovaném profilu je zřejmá z obrázku 5. Analýzy dokládají výraznou dominanci křemene v křemenných pískovcích ve spodní části profilu až po vzorek z metráže 4,3
(průměrný obsah SiO2 je 96,13 hm. %). Zjištěné obsahy Al2O3 jsou hlavně vázány na jílové minerály, v malé míře i na klastický muskovit a živec. Obsah Fe2O3 je vysvětlitelný pří206

tomností oxo-hydroxidů Fe. Ve vložce křemenného pískovce s glaukonitem (metráž 4,75)
dochází ke zvýšení obsahu draslíku a železa, v poloze kaolinického křemenného pískovce
až slepence (metráž 4,95) a také ve vrstvičce jílovce (metráž 5,05) byl zaznamenán relativně vysoký obsah Al, odpovídající výraznému podílu kaolinitu v obou horninách (obr. 4,
tab. 1). Ve zbývající části profilu vystupuje glaukonitický křemenný pískovec, reprezentovaný 13 vzorky (metráž 5,5 až 11,5). Údaje v tabulce 1 a zejména obrázek 5 dokumentují relativně nízkou variabilitu chemismu této horniny. V případě K a Fe existuje výrazná pozitivní korelace (zřejmá i z obr. 5), související s vazbou obou prvků dominantně na glaukonit.
Glaukonit v glaukonitickém křemenném pískovci tvoří šupinkovité agregáty, většinou
anizometrické, někdy protáhle vejčité až téměř kulovité (obr. 6). Jejich rozměry jsou převážně od 0,05 do 0,5 mm, největší zjištěný agregát byl téměř kulovitý o průměru 1 mm.
Větší agregáty mají často velmi členitý povrch s četnými jamkami, rýhami a hrbolky. Mají
hedvábný lesk, a to díky drobným šupinkám glaukonitu tvořícím povrch agregátu (tyto šupinky jsou rozlišitelné až při pozorování pod elektronovým mikroskopem – viz kapitola 5).
Ve vzorcích odebraných ze silně rozpadavých pískovců jsou větší glaukonitové agregáty
zpravidla desintegrovány na fragmenty, na nichž lze pod binokulární lupou pozorovat štěpné plochy jednotlivých individuí, a tak lze určit jejich velikost, která dosahuje až 0,15 mm.
Údaje o chemismu glaukonitu a o dalších minerálech přítomných v glaukonitickém
křemenném pískovci jsou uvedeny v následující kapitole.

Tabulka 1. Chemismus jednotlivých typů hornin v profilu korycanskými vrstvami.
Table 1. Chemistry of individual types of rocks in the Korycany Member profile.
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Obr. 5. Obsahy Al2O3, Fe2O3 a K2O v profilu korycanskými vrstvami.
Fig. 5. Contents of Al2O3, Fe2O3 and K2O in the Korycany Member profile.

Obr. 6. Ostrohranná až poloostrohranná zrna křemene a glaukonitové agregáty (často navzájem spojené) v glaukonitickém křemenném pískovci (GltQS). Výbrus, PPL, šířka snímku 1,4 mm.
Fig. 6. Angular to subangular quartz grains and glauconite aggregates (often fused together) in glauconitic
quartz sandstone (GltQS). Thin section, PPL, field of view is 1.4 mm.
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5. CHEMISMUS A NEROSTNÉ SLOŽENÍ ODPADU Z VÝROBY
SLÉVÁRENSKÉHO PÍSKU A PÍSKU PRO STAVEBNICTVÍ
Údaje o chemickém složení jednotlivých zrnitostních frakcí z nejjemnějšího podílu
odpadu z výroby slévárenského písku a písku pro stavebnictví jsou sumarizovány v tabulce 2. Studovaný materiál svým charakterem odpovídá vodou odplavitelnému podílu, jenž je
v současné době produkován při výrobě stavebního písku a deponován v odkalištích v areálu lomu.
Tabulka 2. Chemické složení frakcí na základě výsledků EDX analýz (b. d. l. = obsah pod mezí detekce).
Table 2. Chemical composition of fractions based on the results of EDX analyzes (b. d. l. = content below
the limit of detection).
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Na základě kvantity hlavních makroelementů (tab. 2), vyjádřených jako SiO2, Al2O3,
FeO a K2O (v hm. %), lze sledované frakce rozdělit do tří skupin:
a) frakce <10 μm s 65,7 SiO2, 11,5 Al2O3, 10,7 FeO a 5,7 K2O,
b) frakce 20–30 μm, 30–40 μm, 40–50 μm, 63–71 μm a 71–80 μm s 72,9–79,7 SiO2,
6,4–8,3 Al2O3, 8,1–11,3 FeO a 4,7–5,4 K2O,
c) frakce 80–90 μm a 90–100 μm s 80,8–83,9 SiO2, 4,3–4,7 Al2O3, 5,8–7,2 FeO a 2,8–3,7 K2O.
Obsahy SiO2 ve všech analyzovaných frakcích ukazují na podstatný podíl křemene,
nejvyšší v nejhrubozrnnějších frakcích (80–90 μm, 90–100 μm), nejnižší naopak ve frakci
<10 μm. Ve frakci pod <10 μm lze očekávat nejvyšší podíl fylosilikátů (na to ukazuje relativně vysoký obsah hliníku, případně poměr SiO2/Al2O3, jenž má hodnotu jen 5,7). Obsah
draslíku v analyzovaných frakcích klesá s rostoucí velikostí zrna, nejvyšší je tedy ve frakci
<10 μm. Grafické znázornění obsahů Al2O3, FeO, K2O a také MgO v jednotlivých frakcích
je na obrázku 7.
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Obr. 7. Grafické znázornění obsahu Al2O3, FeO, K2O a MgO v hodnocených frakcích (na základě výsledků EDX
analýz).
Fig. 7. Graphical representation of the content of Al2O3, FeO, K2O and MgO in the evaluated fractions
(based on the results of EDX analyzes).

Vzhledem k již známým údajům o nerostném složení studovaného materiálu (viz
níže) lze nejvyšší obsahy Al a K ve frakci <10 μm vysvětlit nejvyšším obsahem fylosilikátů
typu glaukonitu nebo illitu v rámci hodnocených zrnitostních frakcí. Na základě relativně
vysokých obsahů Fe ve frakci <10 μm lze předpokládat kvantitativní převahu glaukonitu
nad illitem. Je-li tato úvaha správná, pak by jen nízký obsah Mg mohl naznačovat, že jde
o relativně dobře strukturně uspořádaný glaukonit (tj. s jen malým podílem smektitových
vrstev).
BSE snímek na obrázku 8, zachycující plochu, na níž byla provedena EDX analýza
frakce <10 μm, dokumentuje výraznou převahu zrn o velikosti do cca 15 μm, ojediněle jsou
přítomna i větší zrna (až 70 μm). Vzhledem ke způsobu přípravy této frakce je přítomnost
zrn výrazně větších než 10 μm očekávatelná. Množství těchto větších zrn je však natolik
malé, že lze výsledek EDX analýzy považovat za reprezentativní pro frakci <10 μm. Záznam EDX spektra je uveden na obrázku 9, výsledek analýzy v tabulce 2.

Obr. 8. BSE snímek frakce <10 μm. Šířka snímku
2,2 mm.
Fig. 8. BSE image of fraction <10 μm. Field of
view is 2.2 mm.
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Obr. 9. Záznam EDX spektra frakce <10 μm pořízeného na ploše zachycené na obrázku 8.
Fig. 9. Record of the EDX spectrum of the fraction <10 μm taken over the area captured in Figure 8.

PXRD analýzou byly ve frakci 90–100 μm identifikovány tyto fáze: křemen, glaukonit,
alkalický živec, fylosilikáty typu muskovitu nebo illitu a také plagioklas (uvedeny v pořadí
podle klesající kvantity). Analýzou magnetického podílu získaného z této zrnitostní frakce
byla vedle dominantního glaukonitu (66 %) zjištěny další fylosilikáty (především muskovit
a illit), alkalický živec, křemen a také titanit a rutil. Ve frakci <10 μm je podle výsledku
PXRD analýzy přítomen glaukonit (48 %), křemen, další slídové minerály (illit/muskovit),
kaolinit, smektit, alkalický živec a plagioklas. Nutno poznamenat, že přesné stanovení
obsahu glaukonitu ve vzorcích obsahujících i další slídové minerály není touto metodou
možné, a proto uvedené hodnoty (66 a 48 %) považujeme pouze za přibližné.
Na základě BSE obrazu, provedených EDX analýz nebo vizuálního hodnocení EDX
spekter zrn ve frakci 90–100 μm byla zjištěna dominance křemene a glaukonitu (obr. 10),
podíl zrn glaukonitu na celkovém složení frakce je odhadem 30 až 40 %. K minoritním
složkám frakce 90–100 μm patří zirkon, TiO2-minerál (podle morfologie jde alespoň v některých případech nepochybně o rutil), neidentifikovatelné Fe-Ti oxidy a monazit-(Ce). Jejich celkový obsah ve studovaném vzorku lze odhadnout na 1–2 %. Na obrázku 11 je zachycena část preparátu, kde jsou přítomna zrna zirkonu, TiO2-minerálu (rutil) a monazitu-(Ce).
Na mnohých zrnech zirkonu lze pozorovat jejich zachované automorfní omezení, individua zirkonu jsou obvykle krátce sloupcovitá (obr. 12), někdy dlouze sloupcovitá.

Obr. 10. BSE snímek zrnitostní frakce 90–100 μm,
šířka snímku 0,87 mm. Převažuje křemen, na
snímku jsou tři zrna glaukonitu (Glt) a agregát jílových minerálů (označený jako „Spectrum 2“).
Fig. 10. BSE image of the fraction of 90–100 μm,
field of view is 0.87 mm. Quartz predominates, the image shows three grains of glauconite (Glt) and an aggregate of clay minerals (designated “Spectrum 2”).
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Obr. 11. BSE snímek zrnitostní frakce 90–100 μm,
šířka snímku 2,5 mm. Převažuje křemen provázený glaukonitem, na snímku jsou čtyři výrazně světlejší zrna složením odpovídající
zirkonu (Zrn), rutilu (Rt) a monazitu-(Ce)
(Mnz).
Fig. 11. BSE image of the fraction of 90–100 μm,
image width is 2.5 mm. Quartz accompanied
by glauconite predominates, in the image
there are four significantly lighter grains with
a composition corresponding to zircon (Zrn),
rutile (Rt) and monazite-(Ce) (Mnz).

Obr. 12. BSE snímek zirkonu ze zrnitostní frakce
90–100 μm, šířka snímku 0,16 mm.
Fig. 12. BSE image of zircon from the fraction of
90–100 μm, image width is 0.16 mm.

Zrna glaukonitu ve frakci 90–100 μm jsou téměř vždy izometrická. Někdy jde zjevně
o fragmenty pocházející z větších glaukonitových agregátů, avšak ve většině případů jsou
v této zrnitostní frakci přítomny neporušené agregáty s dokonale zachovaným původním
povrchem (obr. 13).

Obr. 13. BSE snímek agregátu glaukonitu ze zrnitostní
frakce 90–100 μm, šířka snímku 0,16 mm.
Fig. 13. BSE image of glauconite aggregate from the
fraction of 90–100 μm, image width is 0.16 mm.
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Chemické složení glaukonitu ve frakci 90–100 μm bylo studováno EDX a WDX analýzami. Celkový obsah vody v glaukonitu (H2O+ + H2O–) se v publikovaných výsledcích
analýz na mokré cestě pohybuje kolem 10 hm. % (např. DEER et al. 1962, CIMBÁLNÍKOVÁ
1971, MELKA a ŠŤASTNÝ 2014). Proto byl proveden přepočet výsledků EDX analýz tří zrn
označených na obrázku 10 na sumu stanovených oxidů 90 %. Průměrné složení glaukonitu kalkulované ze tří EDX analýz (v hm. %): 48,57 SiO2, 9,53 Al2O3, 20,29 Fe2O3,
3,10 MgO, 0,60 CaO a 7,91 K2O. Údaje o chemismu glaukonitu získané přesnějšími WDX
analýzami jsou uvedeny v tabulce 3, obsahy Sc, Mn, Ni, Zn, Sr a Ba byly ve všech analyzovaných bodech pod mezí detekce.
Krystalochemie glaukonitu je poměrně komplikovaná, a proto nelze jen z výsledku
EDX nebo WDX analýz stanovit poměr Fe2+/Fe3+ v jeho struktuře. Výraznou převahu Fe3+
nad Fe2+ v glaukonitu dokládají v literatuře uváděné výsledky analýz na mokré cestě (např.
DEER et al. 1962, CIMBÁLNÍKOVÁ 1971, MELKA a ŠŤASTNÝ 2014), Mössbauerovy spektroskopie a v posledních letech také EDX nebo WDX analýz kombinovaných s metodou EELS
(BAKLERMANN et al. 2017). Autoři tohoto článku neměli možnost stanovit oxidační stupeň
Fe v glaukonitu z Dolní Lhoty, a proto je ve výsledcích EDX a WDX analýz glaukonitu železo uváděno sumárně jako Fe2O3. V analyzovaném glaukonitu výrazně dominuje Fe (průměr 1,174 Fe apfu na základě výsledků WDX analýz) nad Al (průměr 0,671 Al apfu) a Mg
(průměr 0,373 Mg apfu).
V průběhu glaukonitizace (formování glaukonitu při halmyrolýze) vzniká posloupnost vývojových typů glaukonitu od počátečního glaukonitického smektitu (Gl-S) chudého na draslík (2 až 4 hm. % K2O) až po „zralý“ uspořádaný glaukonit s méně než 10 %
smektitových vrstev, a proto bohatý draslíkem (více než 7 hm. % K2O) – např. ODOM
(1984), MELKA a ŠŤASTNÝ (2014), HUGGETT (2013), HARDING et al. (2014), ESSA et al.
(2016). V glaukonitech z různých lokalit v české křídové pánvi AL -BASSAM et al. (2019)
uvádí obsahy K2O v rozpětí 6,2 až 8,4 hm. % (EDX, 5 analýz), jde tedy o vývojová stadia
odpovídající neuspořádanému glaukonitu a glaukonitu s uspořádanou strukturou (ODOM
1984).
Z výsledků EDX a WDX analýz glaukonitu ve frakci 90–100 μm je zřejmé, že průměrný obsah K2O je kolem 8 hm. %, a jde tedy o strukturně uspořádaný glaukonit. Pokud by
bylo možno ze studovaných odpadů vyrábět glaukonitový koncentrát, mohl by vzhledem ke
své struktuře, chemickému složení i k charakteru povrchu jednotlivých zrn najít uplatnění
ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, v případě nesplnění některých parametrů vyžadovaných oběma odvětvími by mohl být využit v zemědělství například jako hnojivo a půdní kondicionér. V této souvislosti nutno poznamenat, že některé horniny české křídové
pánve byly již v minulosti jako fosforečno-draselné hnojivo využívány – podle SVOBODY
a kol. (1964) šlo o glaukonitovce, místy s koprolity nebo fosfátovými konkrecemi, například
na bázi svrchního turonu na Svitavsku.
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Tabulka 3. Chemické složení glaukonitu ve frakci 90–100 μm (WDX analýza, hm. % v horní
polovině tabulky, b. d. l. = obsah pod mezí detekce).
Table 3. Chemical composition of glauconite in the fraction of 90–100 μm (WDX analysis,
wt. % in the upper half of the table, b. d. l. = content below the limit of detection).
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V případě produkce glaukonitového koncentrátu by mohl být ekonomicky zajímavým
minerálem zpracovávaného odpadu monazit. Jeho WDX analýzy prokázaly převahu Ce
nad ostatními REE, jde tedy o monazit-(Ce). V analyzovaném monazitu byla zjištěna relativně vysoká příměs Si, Th, U a Ca. Lze předpokládat vazbu těchto prvků na huttonitovou
složku ThSiO4 (Hut) a cheralitovou složku CaTh(PO4)2 (Cher). Z výsledků analýz byl vypočten podíl jednotlivých složek: 1,84–2,23 % Hut, 6,02–10,91 % Cher a 86,86–92,14 %
Mnz.
6. SLOŽENÍ SKLÁŘSKÉHO PÍSKU
Výsledky zrnitostní analýzy sklářského písku jsou uvedeny v tabulce 5, jde o kumulativní procentuální hodnoty podsítné frakce, počítáno od síta 1,0 mm (1000 μm), tj. pod
sítem 1,0 mm je 100 % materiálu. Kvantitativní zastoupení jednotlivých frakcí je graficky
znázorněno na obrázku 14. Největší podíl materiálu je dán maximální směrnicí zrnitostní
křivky, to znamená, že největší zastoupení má zrnitostní frakce 125–200 μm.
Výsledky XRF analýz jednotlivých zrnitostních frakcí prokázaly vždy výraznou dominanci SiO2. Lze konstatovat, že obsah SiO2 roste se zrnitostí, a tedy nejvyšší je v nejhrubší frakci, která má nejvyšší podíl křemene a nejnižší podíl alumosilikátů. To je zřejmé ze
stanovených obsahů Al2O3 (tab. 4). Obsah Al2O3 je nejvyšší v nejjemnější frakci, kde se
hromadí fylosilikáty (včetně glaukonitu). Obsah Al2O3 ve středních zrnitostních frakcích
patrně souvisí hlavně s obsahem živců. Obsahy Al2O3, Fe2O3 a K2O v jednotlivých frakcích
jsou znázorněny na obrázku 15, v němž je zrnitost každé frakce reprezentována průměrnou hodnotou vypočtenou z mezí zrnitostního intervalu (například frakci 710–1000 μm
odpovídá 855 μm).

Tabulka 4. Zrnitostní analýza sklářského písku a obsahy vybraných oxidů v jednotlivých zrnitostních
frakcích (n. a. = analýza nebyla provedena, b. d. l. = obsah pod mezí detekce).
Table 4. Particle size analysis of glass sand and contents of selected oxides in individual size fractions
(n. a. = analysis not performed, b. d. l. = content below the limit of detection).
IUDNFH
>P@

NXPXODWLYQt
$O2>@ )H2>@
KPRWQRVW>@

.2>@

7L2>@

=U2>@

± 





EGO

EGO



±







EGO

EGO



±







EGO

EGO



±







EGO

EGO



±







EGO





±









EGO



±













±













±

















QD

QD

QD

QD

QD

215

Obr. 14. Zrnitostní křivka sklářského písku.
Fig. 14. Particle size analysis of glass sand.

Obr. 15. Obsahy Al2O3, Fe2O3 a K2O v zrnitostních frakcích sklářského písku.
Fig. 15. Contents of Al2O3, Fe2O3 and K2O in size fractions of glass sand.

Obsah K2O byl detekován ve čtyřech nejjemnějších frakcích, hlavním nositelem draslíku jsou fylosilikáty (glaukonit, illit a muskovit). S klesající zrnitostí také roste obsah TiO2.
Ten souvisí především s přítomností rutilu, který se koncentruje v jemných zrnitostních
frakcích podobně jako monazit a zirkon (ve frakci 63–100 μm bylo stanoveno 0,17 hm. %
ZrO2). Jasný trend sleduje obsah železa, který narůstá s klesající zrnitostí. Je to dané především obsahem glaukonitu a částečně i obsahem těžkých minerálů, především rutilu s obsahem Fe, možná i menšího množství ilmenitu. Výjimkou je obsah Fe v nejhrubší frakci. Při
testech gravitační separace na úzké spirále byla pozorována větší hnědá zrna, která odchází do středního a lehkého podílu. Vizuálně jde o zcela limonitizovaná zrna lehkého minerálu, ze kterých pochází tento zvýšený obsah Fe.
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Tabulka 5. Hmotnost a chemické složení produktů magnetické separace jednotlivých zrnitostních frakcí
sklářského písku (n. a. = analýza nebyla provedena, b. d. l. = obsah pod mezí detekce).
Table 5. Mass and chemical composition of the products of magnetic separation of individual size fractions of
glass sand (n. a. = analysis not performed, b. d. l. = content below the limit of detection).
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V tabulce 5 je uvedena hmotnost produktů magnetické separace pro jednotlivé frakce,
současně s obsahy vybraných oxidů, stanovenými XFR analýzou. Ve všech zrnitostních
frakcích jsou produkty „mag1“ jen minoritní složkou, tvořenou velmi pravděpodobně hematitem (či maghemitem) a ilmenitem. V případě frakce 200–315 μm nebyl produkt „mag1“
analyzován z důvodu příliš malého množství vzorku.
V produktech „mag2“ a „mag3“ se koncentrují minerály bohaté na Fe a Ti, zejména
železem bohatý rutil a titanit. K obsahům Fe v hrubších zrnitostních frakcích nutno poznamenat, že magnetické produkty obsahují malý podíl inosilikátů (pyroxeny, amfiboly?), limonitizovaná zrna a také malé množství granátu tmavě červenohnědé barvy.
V jemnějších zrnitostních frakcích nemagnetických produktů („nemag“) se koncentruje Zr (zirkon), Ti (rutil nebo jiná modifikace TiO2?, dále však jen rutil) a také P. V případě fosforu není jisté, na jaký minerál je vázán. Monazit by měl přecházet do magnetického produktu a xenotim také, což je potvrzeno obsahem Y v produktech „mag2“ (ve frakci
<63 μm je v produktu „mag2“ 0,94 hm. % Y2O3). Je možné, že nositelem fosforu v „nemag“
je apatit.
Pokud budeme uvažovat o získávání zirkonu a rutilu ze sklářského písku, pak je významným zjištěním, že se tyto minerály koncentrují v nemagnetických produktech těch nejjemnějších frakcí do 100 μm a v případě rutilu i do 200 μm. Obsah těchto minerálů je však
poměrně nízký. Jejich celkové množství ve frakcích do 200 μm vypočtené ze stanovených
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obsahů ZrO2 a TiO2 je cca18 g/t zirkonu a 200 g/t rutilu, nutno však poznamenat, že nositelem určité části titanu mohou být i silikáty (např. titanit), a tak reálný obsah rutilu (případně i jiné modifikace TiO2) může být ve sklářském písku o něco nižší.
7. ZÁVĚR
V lomu Dolní Lhota byly těženy rozpadavé pískovce korycanských vrstev, využívané
jako surovina na výrobu slévárenského písku. Křemenný pískovec s přechodem do křemenného slepence ze spodní části profilu korycanskými vrstvami obsahuje v průměru
96,13 hm. % SiO2, hlavní příměsí je Al2O3 (v průměru 3,19 hm. %, vazba dominantně na
kaolinit) a Fe2O3 (v průměru 0,66 hm. %, vazba na oxo-hydroxidy). Jen lokálně obsahují
tyto horniny jako akcesorickou až vedlejší složku glaukonit. V nadloží vystupuje glaukonitický křemenný pískovec s 10 až 20 obj. % glaukonitu. Ve srovnání s křemenným pískovcem/slepencem má výrazně vyšší obsah Al2O3 (4,9–7,8, průměr 6,2 hm. %), Fe2O3
(3,7–5,1, průměr 4,5 hm. %) a K2O (2,0–3,0, průměr 2,5 hm. %), hlavním nositelem všech
tří oxidů je glaukonit.
Ze starých odpadů z výroby slévárenského písku v 2. pol. 20. stol., deponovaných na
haldách v areálu lomu, lze získat přečištěný křemenný písek. Provedený výzkum prokázal,
že tento produkt v laboratorním a modelovém měřítku splňuje parametry pro využití například na výrobu obalového skla (např. zelené a hnědé pivní láhve). Relativně hrubší zrnitostní frakce by po dalším dočištění mohly splňovat i náročnější kritéria pro výrobu bílého
obalového či tabulového skla.
Odpadem z výroby slévárenského písku je i vodou odplavitelný podíl, deponovaný na
odkalištích. Tento odpad by mohl být využit k výrobě glaukonitového koncentrátu magnetickou separací, což se podařilo prokázat v modelovém měřítku. Monominerální glaukonitové koncentráty mají uplatnění například ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.
Glaukonitové koncentráty nižší čistoty (glaukonitem bohaté písky) mohou být dodávány na
trh jako draselné hnojivo. Nutno poznamenat, že některé horniny české křídové pánve
s glaukonitem a koprolity byly již v minulosti jako fosforečno-draselná hnojiva využívány.
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