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Anotace 

V předložené bakalářské práci je popsána  problematika související se získáváním 

titanu z primárních i sekundárních surovin.  

V první části práce je popsán titan, jako prvek, jeho objevení a jeho výskyt v přírodě, 

včetně popisů dvou hlavních nerostů – ilmenitu a rutilu, které titan obsahují. Je zde rovněž 

popsána výroba titanu a jeho využití. Druhá část se zaměřuje přímo na problematiku 

získávání titanu z primárních surovin, včetně používaných metod a jeho úpravy k dalšímu 

možnému využití. Další část popisuje možnost získávání tohoto prvku ze sekundárních 

surovin. V práci je také obsažena část, zabývající se cenami titanu na světových trzích a 

perspektivou v této oblasti do budoucnosti. 

Klíčová slova: titan, ilmenit, rutil, primární surovina, sekundární surovina 

 

Anotation 

 

The diploma work deals with gaining of titan from primary and secondary materials. 

The work is devided into three parts. The firs part describes titan as an element, its 

detection, location in nature and production, and describes ilmenite and rutile which 

include titan. The second part is focused on gaining of titan from primary materials and its 

modification for another application.The next part describes possibility of gaining titan 

from secondary materials, its market price in the world and some information about the 

future. 

 

Key expressions: titan, ilmenite, rutile, primary material, secondary material 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

DNA - Deoxyribonukleová kyselina - DNK 

USD – Americký dolar 
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1. ÚVOD 

V současné době neustále narůstá množství odpadů. Ve své práci jsem se zaměřil na 

problematiku získávání Ti, a to jak z primárních, tak ze sekundárních surovin. Dále na jeho 

současný stav úpravy, včetně perspektivy v této oblasti do budoucnosti. 

V roce 1791 zkoumal William Gregor, farář z Cornvalu a chemik amatér, 

magnetický písek pocházející z místní řeky Helfordu, ze kterého za použití magnetu vybral 

černý materiál (nyní nazývaný ilmenit). Rozpouštěním v kyselině chlorovodíkové jej 

zbavil železa a zbytek, který získal a který se jen obtížně rozpouštěl v koncentrované 

kyselině sírové, byl znečištěný oxid nového prvku. Gregor pokračoval ve svých studiích 

dále a objevil reakce, které až do roku 1960 sloužily jako základ výroby veškerého TiO2. 

Čtyři roky poté co Gregor studoval říční písek, německý chemik M. H. Klaproth objevil 

nezávisle tentýž oxid ve vzorku rudy, kterou nyní známe pod názvem rutil a prvek, jehož 

oxid izoloval, nazval titan po Titánech, dětech nebes a Země odsouzených k životu ve 

skrytých ohních Země.  

2. TITAN  

2.1. Popis prvku 

Titan je poměrně tvrdý a mimořádně odolný proti korozi. Jeho výrazně většímu 

technologickému uplatnění brání doposud vysoká cena výroby čistého kovu. Hlavní 

uplatnění nalézá jako složka různých slitin a protikorozních ochranných vrstev a  ve formě 

chemických sloučenin slouží často jako složka barevných pigmentů.  

Titan  (obr. č. 1.) je šedý až stříbřitě bílý, lehký a tvrdý kov. Je dobrým vodičem 

tepla i elektřiny. Vyznačuje se mimořádnou chemickou stálostí - je zcela netečný k 

působení vody a atmosférických plynů a odolává působení většiny běžných minerálních 

kyselin i roztoků alkalických hydroxidů. Zvolna se rozpouští v horké HCl, naopak kyselina 

dusičná jeho povrch pasivuje. Pro jeho rozpouštění je nejúčinnější kyselina fluorovodíková 

HF nebo její směsi s jinými minerálními kyselinami. 
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Za zvýšených teplot však titan přímo reaguje s většinou nekovů, například s 

vodíkem, kyslíkem, dusíkem, uhlíkem, borem, křemíkem, sírou a halogeny. 

Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství TiIII a TiIV. Sloučeniny čtyřmocného 

titanu jsou neomezeně stálé, sloučeniny TiIII jsou silnými redukčními činidly a působením 

vzdušného O2 rychle přecházejí na Ti
IV. Popis prvku titan je uveden v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1- Popis prvku titan 

Latinský název Titanium 

Značka Ti 

Protonové číslo 22 

Relativní atomová hmotnost 47,88 

Teplota tání (ºC) 1660 

Teplota varu (ºC) 3287 

Hustota (20ºC)/g.cm -3 4,50 

∆Ht /kJ.mol
-1 18,8 

∆Hvýp/kJ.mol
-1 425(±11) 

∆Hsl(jednoatomový plyn) kJ.mol
-1 469 (±4) 

Elektrický odpor (20ºC)/µΩ-1 42,0 

Elektronegativita 1,5 

Poloměr kovu/pm 147 

Elektronová konfigurace 1s22s22p63s23p64s23d2 

Skupina IV.B 

Perioda  4 

Skupenství  (při 20ºC) pevné 

Oxidační čísla ve sloučeninách III, IV 

Rok objevení 1791 

Objevitel William Gregor 
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Obrázek č. 1 Kovový elementární titan 

2.2. Unikátní vlastnosti titanu 

• nejvyšší poměr mezi pevností a hustotou ze všech kovových materiálů, 

• extrémní mechanické vlastnosti a schopnost tepelné zátěže, 

• vysoká pevnost v tahu – větší než u oceli při 42% úspory hmoty, 

• vysoká korozní odolnost, 

• vysoká biokompatibilita. 

2.3. Slitiny titanu 

Slitiny titanu se rozdělují podle rozpustnosti přísady ve fázi alfa a ve fázi beta a 

jejich stabilizačního vlivu na tyto fáze. 

• Přísadový prvek se více rozpouští v alfa než v beta fázi. Teplota fázové přeměny se 

zvyšuje v závislosti na koncentraci přísady. Tak působí Al, N, O, C. 

• Přísadový prvek se rozpouští více v beta než v alfa fázi. Teplota přeměny se snižuje 

a beta je tak stabilní i za normální teploty. Takto působí Mo, Nb, Ta, V. 
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• Přísadový prvek se rozpouští více v beta fázi a tuto fázi stabilizuje. Za nižších 

teplot dochází k eutektoidní reakci, kde eutektoidní směs je tvořena tuhým 

roztokem alfa a intermediální fází bohatou na přísadový prvek. Rozpustnost 

přísadového prvku je největší za eutektoidni teploty a s klesající se teplotou se 

snižuje. Tak působí Mn, Fe, Cr, Si, Ag, H. 

3. VÝROBA A POUŽITÍ TITANU 

Výroba kovů z oxidických rud naráží na dva problémy. Především k jejich redukci 

nelze použít uhlík, protože s kovy reaguje za vzniku nepoddajných karbidů. Druhý 

problém spočívá v tom, že alternativní redukcí pomocí Na, Ca a Mg se neodstraní veškerý 

kyslík, kromě toho jsou kovy skupiny IV A za vysokých teplot neobyčejně reaktivní a bez 

ohledu na to, že byly získány za nepřístupu vzduchu, jsou vždy kontaminovány kyslíkem a 

dusíkem. 

 V roce 1932 získal Wilhelm Kroll (Lucembursko) kovový titan redukcí TiCl4 

vápníkem a později (1940) využil k redukci hořčík a dokonce sodík. Kovový titan má 

velmi malou hustotu (≈ 57% hustoty oceli) a přitom dobrou mechanickou pevnost. Jeho 

slitiny s malým obsahem Al nebo Sn vykazují ze všech technicky významných kovů 

nejvyšší hodnotu poměru pevnosti ku hmotnosti. Pro tuto vlastnost se od roku 1950 

používá k výrobě plynových turbínových motorů. Hlavní použití titanu je stále v leteckém 

průmyslu, kde slouží jako konstrukční materiál i jako materiál na výrobu motorů. Je též 

široce využíván na konstrukce v chemickém průmyslu i jako odolný materiál k výrobě 

různých námořních zařízení. Světová výroba titanu dosahuje v současnosti 105 tun ročně 

(na USA připadá 45 000t ročně). Výroba titanu stále spočívá na Krollově metodě, při které 

se buď zahřívá ilmenit nebo rutil s uhlíkem v proudu chloru: 

2 FeTiO3 + 7 Cl2 + 6 C    →    2 TiCl4 + 2 FeCl3 + 6 CO 

Vzniklý TiCl4 se odděluje frakční destilací od FeCl3 a ostatních nečistot. Poté se 

redukuje roztaveným hořčíkem v uzavřené peci v atmosféře Ar. 

TiCl4 + 2 Mg   →    Ti + 2 MgCl2 
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Vzniklý MgCl2 se spolu s přebytečným hořčíkem odstraňují vyluhováním vodou, 

rozpouštěním ve zředěné kyselině chlorovodíkové, popř. destilací. Zbytek, který zůstává 

po tomto zpracování, titanová „houba“, se drtí a čistí vyluhováním lučavkou královskou 

(směs koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3). Nakonec se 

přetavuje v ochranné atmosféře argonu nebo ve vakuu a odlévá se do ingotů. Použití 

sodíku namísto hořčíku nevyžaduje žádné podstatné změny v základním procesu. Jeho 

výhoda spočívá v tom, že vedle titanu vzniká snadno vyloužitelný produkt. Titan získaný 

redukcí sodíkem je granulovaný a zpracovává se dále poněkud odlišnými způsoby než 

v případě, kdy byl k redukci požit hořčík. Někteří zpracovatelé titanu dávají přednost 

granulované formě.  

Titan a jeho slitiny s hliníkem, hořčíkem a vanadem se používají na konstrukce aut, 

letadel a lodí. Ve formě ferrotitanu odstraňuje plyny z ocelové taveniny. TiO2 se používá 

na výrobu titanové běloby do nátěrů, emailů, glazur i zubních past. Sloučeniny Ti se 

využívají jako tvrdokovy a pro speciální keramiku.  

Titan je rovněž respektovaným drahým kovem pro výrobu šperků. Vyniká 

mimořádnou odolností vůči tvarovým deformacím a mechanickému poškození, neoxiduje, 

je hypoalergenní. Výroba titanových šperků je poměrně náročná, používají se speciální 

technologie. Klenoty zhotovené z titanu si zachovávají výborný vzhled i funkčnost po 

dlouhá léta. 

Jelikož je proces výroby titanu složitý a finančně velmi nákladný, výrobky z titanu  

se využívají zejména v aplikacích, kde není možné použít jiné alternativní kovy. Takovým 

příkladem, jak již bylo zmiňováno výše, je neustále se rozvíjející letecký a kosmický 

průmysl. 

4. TITAN A JEHO VÝSKYT V PŘÍRODĚ 

Titan svým obsahem 0,46 % v zemské kůře náleží mezi hojně rozšířené prvky (je 

devátým v pořadí mezi všemi prvky a druhým mezi přechodnými kovy). Pro svůj 

rozptýlený výskyt a zvláště obtížnou přípravu čistých kovů byl Ti v minulosti považován 

za méně běžný. Podobně  jako prvky skupiny III A, které je v periodické tabulce 

předcházejí, řadíme Ti mezi kovy skupiny a. Proto se vyskytuje v mnoha horninách 
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v podobě křemičitanů a oxidů. Tyto materiály jsou vesměs stálé vůči atmosférickým 

vlivům, a tak se s nimi často setkáváme v pobřežních usazeninách, které se výnosně 

zužitkovávají. 

Nejdůležitějšími nerosty obsahujícími titan jsou ilmenit (FeTiO2) a rutil (TiO). První 

z nich, černý pískovitý materiál, se těží v Kanadě, USA, Austrálii, Skandinávii a Malajsii, 

zatímco rutil se nalézá a zpracovává především v Austrálii (cca 50% světové produkce 

rutilu).  Světová produkce rutilu a ilmenitu je uvedena v tab. č. 2. 

 

Tabulka č. 2 -  Světová produkce rutilu a ilmenitu v letech 2002 - 2004. 

 

Nerost 2002 2003 2004 

Ilmenit (v mil. t TiO2 ) 4,4 4,9 5 

Rutil (v tis. t TiO2) 390 380 340 

 

Světové zásoby TiO2 se odhadují na 650 mil. tun, z toho v ilmenitu 600 mil. tun a v 

rutilu na 50 mil. tun. Největším producentem ilmenitu a rutilu je v současné době 

Austrálie. 

Významně je titan zastoupen i na Měsíčním povrchu – horniny, které získala mise 

Apollo 17 obsahují přibližně 12 % TiO2. 

4.1. Popis minerálů obsahujících titan 

4.1.1. Rutil 

Rutil (Werner, 1800), chemický vzorec TiO2 (oxid titaničitý), je čtverečný minerál. 

Je to jedna ze tří v přírodě se vyskytujících modifikací oxidu titaničitého. Další dvě jsou: 

anatas a brookit. Název pochází z latinského rutilus – načervenalý. Akcesorický minerál v 

magmatických (granity, pegmatity, syenity, diority) a silně metamorfovaných horninách 

(ruly, svory). Často je zastoupen v žulových pegmatitech. Protože je odolný proti 
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zvětrávání, nachází se také v rozsypech. Krystaly jsou prizmatické, často rýhované, nebo 

jehličkovité. Dále tvoří zrnité a vláknité agregáty, valouny, pseudomorfózy. Nerost rutil je 

vyobrazen na obr. č. 2. 

Vynikající nálezy poskytly žíly alpského typu, kde se vyskytuje asociacích chudých i 

bohatých na obsah Ca. V České republice v asociaci C tvoří rutil až 10 cm velké 

hnědočerné krystaly ve společnosti krystalů epiforu a titanitu na trhlinách v amfibolitu na 

„Mastné bábě“ u Golčova Jeníkova a skromněji v Mirošově a Borové.  Málo známá je  

úloha rutilu při sedimentárních pochodech kromě náplavů. Je znám z jílovitých břidlic ve 

formě četných jehlic, kde vzniká asi rekonstitucí při diagenezi. 

Identifikace: 

 

Chemický vzorec:              TiO2  

Barva:                                 žlutá, červená až černá  

Vzhled krystalu:                 prizmatické, jehličkovité  

Soustava:                           čtverečná 

Tvrdost:                             6–6,5  

Lesk:                                 diamantový, polokovový 

Štěpnost:                           dokonalá 

Vryp:                                 žlutohnědý, hnědočervený  

Hustota:                             4,2–4,3 g/cm³  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Rutil 
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4.1.2. Ilmenit 

(Kupffer, 1827), chemický vzorec FeTiO3, je klencový minerál. Nazván podle místa 

nálezu – Ilmenské hory, Jižní Ural, (Čeljabinská oblast), Rusko. Ilmenit se vyskytuje v 

přeměněných a vyvřelých horninách. Je to krystalický titanát (titaničitan) železnatý (je 

přípustné nazývat jej také oxidem železnato-titaničitým) chemického vzorce FeTiO3. S 

hematitem (α-Fe2O3) v přírodě vytváří směsné krystaly (tuhé roztoky). Tuhé roztoky 

vytváří také s titanátem hořečnatým MgTiO3 – geikielitem. U některých vyvřelin nalézáme 

zrna složená ze vzájemně srostlého magnetitu (Fe3O4) a ilmenitu, která vznikla z 

ulvospinelu Fe2TiO4 (který má, stejně jako magnetit, krystalovou strukturu kubického 

spinelu) oxidací. Nejčastěji je ilmenit dobýván ze sekundárních zdrojů, jakými jsou 

pobřežní písky (ilmenitové písky) se zrnky o průměru 0,1 – 0,2 mm. Ilmenit je běžnou 

akcesorní v rulách, amfibolitech a hlavně granulitech. U nás je znám hlavně z amfibolitů 

kutnohorského krystalinika a z xylitové série Krušných hor. Nerost ilmenit je vyobrazen na 

obr. č. 3. 

 

Identifikace 

 

Barva:                               černá  

Vzhled krystalu:               krystaly, agregáty  

Soustava:                          klencová  

Tvrdost:                           5 – 6  

Lesk:                               kovový, mastný  

Štěpnost:                         chybí 

Vryp:                              černý, hnědý, hnědočerný  

Hustota:                         4,7 g/cm³                                              

Rozpustnost:                  v kyselinách nerozpustný  

Ostatní:                          slabě magnetický 
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Obrázek č. 3 Ilmenit 

 

Díky své vysoké chemické netečnosti se titan v okolním prostředí nevyskytuje v 

takové formě, která by mohla být metabolizována živými organizmy. Není proto známo 

žádné zapojení titanu do enzymatických reakcí nebo jejich jiné biologické uplatnění. 

5. MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ TITANU Z PRIMÁRNÍCH SUROVIN 

Současný rozvoj vědy a techniky s opírá o zvýšenou spotřebu nerostných surovin. 

Tato situace se projevuje rostoucími nároky na úpravnictví. Stále naléhavější jsou před 

úpravou nerostných surovin kladené úkoly získávání užitkových nerostných surovin 

z méně hodnotných rud, protože zásoby primárních zdrojů užitkových surovin jsou 

omezené.  

Titanonosné suroviny, které se momentálně dobývají, se vyskytují především ve 

dvou hlavních typech ložisek: 

� ložiska prvotní, tzv. anortozitové 

� ložiska druhotné, tzv. rozsypy 
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Užitkovými minerály v prvotních ložiskách jsou ilmenit a magnetit nebo hematit. 

Často se také na těchto ložiskách vyskytují ještě sírníkové minerály. Naopak v ložiskách 

rozsypů jsou hlavními minerály ilmenit a rutil, které se zde vyskytují vedle jiných minerálů 

a vytvářejí tzv. frakce těžkých minerálů (Lynd et al. 1975). Nejcennějším titanovým 

minerálem je rutil, avšak v souvislosti s vyčerpáváním jeho zásob ve světě, se stal 

základním minerálem pro výrobu kovového titanu a titanové běloby ilmenit. 

 V současné době pro získávání titanu z primárních surovin jsou  testovány tyto 

možnosti úpravy: 

� flotace 

� selektivní flokulace 

� kombinace segregačního pražení a flotace 

� extrakce 

� bakteriální loužení 

� chemické způsoby úpravy 

5.1.  Flotace 

Flotace je způsob rozdružování, tedy třídění jemného materiálu, o různém složení ve 

vzduchu či ve vodě. Rozdružování flotačním způsobem se zakládá na využití rozdílu 

smáčitelnosti povrchu různých materiálů. Některé materiály jdou vodou smáčet snadno, 

kdežto jiné se smáčejí poměrně těžce. Měrná hmotnost materiálů nemá při flotačním 

rozdružování zásadní vliv. Flotační technologie vyžaduje jemný materiál o velikost zrn 

maximálně 2 mm. 

Flotace Ti-obsahujích minerálů je v literatuře poměrně často vzpomínán, především 

se jedná o flotaci Ti-minerálů z rozsypů nebo ze sklářských písků. Zubkov a Levčenko 

(1998) popisují proces flotace při úpravě titan – zirkoniových rozsypů, obsahujících 

ilmenit, rutil, zirkon, ale také epifor, křemen a jílové minerály. Autoři se snažili vyrobit 

společný Ti-Zr koncentrát aplikací flotace, přičemž tvrdili, že minerály Ti výborně flotují 

olejanem sodným při pH = 4-9 a neflotují při pH nižším než 2.6 a vyšším než 10.5. 

Minerály Zr flotují při pH=2. Nejlepší výsledky dosáhli při použití kyseliny olejové, 
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ovšem materiál před  flotací ještě odkalili. Ale i přesto aplikace flotace nepřinesla 

požadované výsledky, právě naopak byly výsledky ještě horší než při použití gravitačních 

metod. 

Drzymala et al. (1983) flotoval ilmenit z polských magnetit-ilmenitových rud 

talovým olejem. Chemické a mineralogické analýzy flotačních produktů ukázaly, že rudy 

obsahující hercynik jsou těžko upravitelné. K flotaci ilmenitu byla použitá směs olejů 

(talový : topný 1:1). Tato směs byla přidávána v průběhu agitace suspenze. Při flotaci se 

nepodařilo dosáhnout 45%-ní obsah TiO2 v koncentrátě, který je požadován spotřebitelem. 

V literatuře není  informace o hercynitu (ani o dalších spinelech), které se vyskytují 

v polských ložiskách a jejich chování  ve flotačním procesu  a ani nejsou uvedeny 

informace o tom, že by způsobovaly těžkosti při flotaci ilmenit. 

Ityokumbul et al. (1988) se zabývá flotací olejových písků s výskytem Ti a Zr, 

přičemž testuje 2 pěniče alkyl aryl sulfonanového typu (TRETOLITE F46 a TRETOLITE 

E 3453) v různých dávkách. Aby se všechny částice udržely ve vznesu byla aretace aerace 

rmutu vzduchem 1.32 cm.s-1. Z praktických  výsledků vyplývá, že  TRETOLIT F46 

výtěžnost zvyšuje, zatímco u TRETOLITU E 3453 výtěžnost klesá. Toto chování 

ovlivňuje to, že TRETOLIT F46 produkuje stabilní pěnu, přičemž TRETOOLIT E3453 ji 

rozbíjí. 

Luszkiewicz et al. (1983) se zabýval flotací titanomagnetitové rudy, obsahující 7-8% 

TiO2, 26% Fe, 2% sirníků (hlavně pyrit a pyrhotin s obsahem Ni, Co a Cu). Velikost 

magnetitu a ilmenitu v rudě byla od 0.1 do 0.15 mm, přičemž část Ti vystupuje v pevném 

roztoku ilmenittu s magnetitem. Autoři na základě mineralogického rozboru navrhli 

technologii sestávající se z flotace sirníků aplikací etylxantogenanu draselného, následně 

z magnetické separace a na konci flotace ilmenitu z odpadů magnetické separace. 

V procesu flotace ilmeitu, přo použití mastných kyselin, jako sběrače, byly získané 

koncentráty obsahující 44 – 45% TiO2 při výtěžnosti 70 – 75%. V případě, že se v rudě 

vyskytoval zelený spinel, dochází k poklesu obsahu i výtěžnosti TiO2 v koncentrátu. Pokud 

se v podání vyskytuje 0.2% zeleného spinelu, klesá výtěžnost TiO2 v koncentrátu až o 

30%. 

Ejgles et al. (1961) uvádí, že flotační schopnost ilmenitu se výrazně zvyšuje po 

úpravě 5%- ním roztokem H2SO4. Fe vytváří hydroxidy na povrchu ilmenitu, což ovlivňuje 
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reakci s kyselinou olejovou a tím se snižuje účinnost flotace. Pokud je vrstvička hydroxidů 

porušená H2SO4, je flotační schopnost vyšší.  Zhoní et al. (1987) se zabývá stejným 

problémem. Je známo, že výroba TiO2 z ilmenitu je založená na větší rozpustnosti FeO než 

TiO2 v kyselém prostředí. Rozpouštění FeO z povrchu ilmenitu prováděli tak, že 24 g 

ilmenitu smíchali s 50 ml 2% H2SO4 a vibrovali 15 minut, pak provedli filtraci. 48 mg Fe
2+ 

se rozpustilo v kyselině. Vzorky před a po kyselé úpravě analyzovali AES (Auger Elektron 

Spectroscopy) a z jejich výsledků vyplynulo, že FeO se mnohem lehčeji rozpouští než 

TiO2. Výsledky také ukázaly, že při pH = 3.4 se FeO rozpustilo nejlépe. Při sledování vlivu 

doby agitace na výsledky flotace, dospěli k názoru, že zvyšování doby agitace neovlivňuje 

výsledky flotace ilmenitu při pH = 3.4, protože po jeho předúpravě 2% H2SO4 dochází 

k snížení obsahu FeO. Při sledování těchto parametrů na flotovatelnost rutilu nebyla 

zjištěná žádná závislost mezi agitačním časem a výtěžnosti rutilu. Při sledování vlivu pH 

na flotovatelnost ilmenitu a rutilu autoři došli k závěru, že maximální výtěžnost ilmenitu je 

při pH = 6 a u rutilu pH = 4, a když byl ilmenit upravený H2SO4, tak při pH = 5. Autoři 

dospěli k závěru, že flotovatelnost ilmenitu vzrůstá použitím SPA (Styryl Phosporic Acid) 

po rozpuštění FeO na povrchu. 

5.2.  Selektivní flokulace 

Princip selektivní flokulace spočívá v tom, že se do nehomogenní suspenze přidává 

selektivně působící flokulační činidlo, které vyvolává shlukování jedné z minerálních 

složek suspenze do vloček. Následnou sedimentací se vločky oddělí od ostatních 

jemnozrnných částic, které zůstávají ve vznesu. 

Základní zásady procesu selektivní flokulace zformulovali Yarar a Kitchener (1970): 

• Suspenze musí být na začátku procesu dispergována a minimálně jedna 

složka musí tvořit stabilní suspenzi. 

• Schopnost adsorpce použitých flokulantů na různých minerálech závisí na 

elektrostatických a povrchových vlastnostech minerálních zrn a na stupni 

ionizace a druhu aktivních skupin flokulantů. Důležitý je i vliv pH 

prostředí. 
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• Povrchové vlastnosti minerálních zrn v polymerních suspenzích můžou 

být i jiné než vlastnosti v monominerálních suspenzích, protože produkty 

rozpouštění a hydrolýzy minerálních zrn můžou mít vliv i na povrchové 

vlastnosti minerálů. 

• Regulace procesu vzniká po přidání modifikujících činidel, které regulují 

vlastnosti minerálů a flokulačních činidel. 

• Současně s nárůstem podílu stálých částic v suspenzi se snižuje i 

selektivita oddělování v důsledku mechanického strhávání 

dispergovaných zrn do vyflokulovaného produktu při rychlém vytváření 

flokul. 

• Vzájemná interakce složek suspenze má vliv na selektivitu procesu. 

• Velký význam pro dobrý průběh flokulačního procesu mají způsoby 

míchání suspenze s flokulantem. 

• Aby se zvýšila efektivnost procesu a zlepšila kvalita výsledných 

produktů, doporučuje se pužití vícestádiové flokulace. 

Chibovski (1990) porovnával vliv molekulové váhy polymeru na hrubost 

adsorbované vrstvy na povrchu TiO2. Vliv polymeru při flokulaci závisí na: druhu 

polymeru, jeho molekulové váze, druhu interakcí mezi makromolekulou a povrchem tuhé 

částice, pH a iónové síle. Autor ke sledování použil rutil (95%) a anatas (5%). Měrný 

povrch = 2.0 m2.g-1. Dále byl použit polykrylamid, který byl vyroben volnou radikálovou 

polymerací akrylamidu. Ze získáných výsledků vyplývá, že hrubost vrstvy polymeru se 

zvyšuje v závislosti na molekulové váze PAM, což zvyšuje stabilitu Ti – suspenze. 

Siwiec et al. (1991) se zabýval možnostmi oddělování těžkých minerálů (především 

FeO a TiO2) z kaolinitu. Výborné výsledky dosáhl aplikací magnetické separace především 

dispergované suspenze, ale i dispergováním kaolínové suspenze a následným oddělením 

těžkých minerálů sedimentací. Jako dispergátory použil dispergátory firmy Quaker a 

pyrofosforečnan sodný. Nejlepší výsledky u všech dispergátorů byly při dávce 0.4 g.l-1. 

Rinelli et al. (1979) se zabýval selektivním oddělením rutilu od křemene a hematitu, 

přičemž použili čisté minerály a jako regenty aplikoval tanin a antipyrin. Metodou 

slektivní flokulace se mu podařilo získat TiO2 (70.7%) s obsahem 24% SiO2 a 5.3% Fe. 
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5.3.  Kombinace segregačního pražení a flotace 

V posledních letech se ve světě stále více používá při úpravě chudobných rud 

kombinace segregačního pražení a flotace. Termodynamický rozbor segregačního pražení 

titanových rud můžeme rozdělit do 3 fází: 

• rozklad chloridačních činidel, 

• chlorace minerálů Ti, 

• redukce Ti koksem, uhlím apod. 

5.4.  Extrakce 

Extrakce organickými rozpouštědly, nazývaná také kapalinová extrakce je proces, při 

kterém se určitá látka, sloučenina kovu nebo kovové iony vyextrahují z vodního roztoku do 

kapalné organické fáze, nemísitelné s vodou. Následnou extrakcí se získá extrahovaný kov 

nebo jeho sloučenina do vodního roztoku. 

5.4.1.  Charakteristika používaných extrakčních činidel 

HOE F 377 (tri-n-butylfosfát) 

HOE F 377 (tri-n-butylfosfát) je bezbarvá kapalina, molekulová hmotnost 266, 

viskozita při 20ºC je 4 mPa a hustota při 20ºC je 0.979 g.cm-3. Je rozpustný v alifatických a 

aromatických uhlovodících a v jiných organických rozpouštědlech. Používá se k extrakci 

kovů jako 1-100%-ní roztok, rozpuštěný v organických rozpouštědlech. Je vhodný hlavně 

k extrakci Cu, Zn, Cd, Ni v silně kyselých médiích. 

 

Hostarex PX 324 

Hostarex PX 324 (tri-iso-oktylamin). Světlá, průzračná kapalina, molekulová 

hmotnost 494, hustota při 20ºC je 0.81 g.cm-3 a viskozita při 20ºC je 15 mPa. 
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Hostarex A 327 

Atomová hmotnost 394, hustota a viskozita při 20ºC je stejná, jako u HOSTAREXU 

PX 324. 

Hostarex PO 224 

Složení tohoto činidla výrobce neudává. 

Všechny Hostarexy jsou rozpustné v alifatických a aromatických uhlovodících, ale 

ve vodě jsou nerozpustné, jsou bazické a s kyselinami tvoří soli, které představují extrakční 

účinkový princip. Tyto soli jsou rozpustné v alifatických a aromatických uhlovodících. Při 

jejich použití je dobré pro oddělení organické a vodní fáze použít vyšší alkoholy. 

5.5.  Bakteriální loužení 

V poslední době představuje trend v úpravě nerostných surovin aplikace 

biologických metod. Polští výzkumníci louhovali popílky a nadložní jíly aplikací baktérie 

druhu  Thiobacillus ferrooxidans a Thiobacillus thiooxidans, přičemž se jim podařilo po 

měsíci loužení dosáhnout 50% výtěžnosti Ti do výluhu. Ve světě se však pro odstranění 

těžkých minerálů, hlavně Fe2O3, TiO2 a dalších používají silikátové baktérie – nejčastěji 

Bacillus circulans. 

5.5.1.  Vlastnosti druhu  Thiobacillus ferrooxidans 

Mikroorganismus, většinou autorů dnes označovaný jako Thiobacillus ferrooxidans, 

byl původně izolován a popsán jako samostatný rod Ferrobacilus i jako příslušník 

Thiobacillus. Ve všech případech byla bakterie izolována z kyselých důlních vod na 

nejrůznějších lokalitách a vždy v případě, kdy byla v minerálech přítomna síra nebo 

železo. 

Thionové organismy jsou aerobní, to znamená, že jsou schopny žít a rozvíjet se 

v přítomnosti volného kyslíku. Pro životní činnost  využívají energií oxidačních reakcí, 

které probíhají při pohlcení volného kyslíku. Mají oxidační typ metabolismu. 

Nejdůležitějšími vlastnostmi thionových mikroorganismů z pohledu hydrometalurgických 
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procesů je jejich schopnost zúčastňovat se při oxidaci sulfidických minerálů a regeneraci 

chemických oxidantů. Energie získaná oxidací se bakteriemi využívá k asimilaci CO2 a ke 

stavbě buněčného těla, ale i k jiným životně důležitým funkcím.  

Thionové bakterie Thiobacillus ferrooxidans jsou pohyblivé gramnegativní  buňky, 

které mají tvar tyčinek se zaoblenými okraji. Délka 0.0008 – 0.001 mm, šířka 0.0004 – 

0.0005 mm, mají jeden polární bičík, který je častokrát delší, než samotná buňka, pomocí 

kterého se pohybují. Buňky se rozmnožují příčným dělením. 

Stavba bakterie Thiobacillus ferrooxidans 

Zvenku je buňka ohraničena buněčnou stěnou, která chrání buňku před nepříznivými 

okolními vlivy. Buněčná stěna je pokrytá slizem. Uvnitř buňky se nachází cytoplazma 

obsahující přibližně 400 částic, průměru 20 nm – ribozomů, které jsou centrem syntézy 

bílkovin různých typů. Důležitým orgánem buňky je nukleotid (jádro), který obsahuje 

fibrily skládající se z vláken kyseliny deoxyribonukleové. Nepravidelný tvar jádra je 

zřetelně oddělen od cytoplazmy, ale nemá membránu. Je nositelem genetických informací. 

Cytoplazma buňky je ohraničena cytoplazmatickou membránou, která má velmi důležitou 

roli v životě buňky: 

• reguluje propustnost buňky, 

• přímo se účastní v energetické přeměně,  v její dýchací soustavě, přenosu 

elektronů. 

Mezozomy – vnitrocytoplazmatické membránové složky se účastní v procesech 

buněčného metabolismu. Kromě toho mohou být v buňkách malá množství 

vnitrochromozomových moleku DNA prstencového tvaru – plazmidy, které 

pravděpodobně odpovídají za adaptační schopnosti buňky. Neúčast plazmidů v buňce 

neovlivňuje životní procesy. 

Mikroorganismy obsahují 75 – 85% vody. Sušina v buňce představuje 15 – 25% 

z celkové hmotnosti buňky a je tvořená C, N, H, O (obsah v % je následující: 46 – 50% C, 

7 – 14% N, 6 – 8% H, 30% O). Kromě těchto elementů buňka obsahuje (mg.g-1): 0.8 P, 0.2 

K, 0.8 Na, 0.04 Mg, 30.1 S, 0.14 Ca, 32.4 Fe. Tyto prvky představují od 2 do 14% celkové 
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sušiny hmoty. Prvky jako Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cr, Co a jiné obsahuje buňka v minimálním 

množství od 0.011 do 0.069 mg.g-1 sušiny. 

Obsah základních biochemických složek v biohmotě (% absolutní sušiny) 

představuje: proteiny 56.3%, uhlovodíky 14.2%, lipidy 10.0%, RNK a DNK 7.3%. 

Mikroorganismy Thiobacillus ferrooxidans jsou přísnými chemolitotrofy, to 

znamená, že pro svoji činnost využívají energii, která se uvolňuje při oxidaci 

neorganických látek. Bakterie Thiobacillus ferrooxidans je vyobrazená na obr. č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4  Bakterie druhu Thiobacillus ferrooxidans 

5.6.  Chemické způsoby úpravy 

Z mineralogického výzkumu nadložních jílů vyplývá, že zrna Ti, které jsou velmi 

jemně prorostlé kaolinitem, je velmi obtížné získávat klasickými metodami úpravy, a že 

úspěch by mohla přinést v podstatě jen chemická úprava. 

George et al. (1985) popsal celou řadu metod k výrobě koncentrátu rutilu a ilmenitu. 

Pro známé pokusy s tavením platí: Ilmenit reaguje s alkalickým kovem a získána tavenina 

se oxiduje a praží s H2SO4 za vzniku rozpustné soli (Jebsen 1912). Barton (1916) uvádí, že 

při reakci ilmenitus Na2S vzniká FeS a NaCl, který dále ovlivňuje rozklad a rozpouštění 

sulfidů. Zbytek pak vytváří čistý TiO2, který se promyje a usuší. Při podobném procesu byl 

ilmenit zahřívaný s Na2S nebo směsí Na2SO4  + uhlí pod teplotou tavení. Produkty reakce 

byly promyté zředěnou H2SO4 o takové síle, aby se rozpouštěly Fe – složky, ale ne Ti. 

Ilmenit při tomto postupu v redukčním prostředí přechází na meta-titanáty. Redukované Fe 
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bylo separované a troska byla ponořena do kyseliny za účelem rozpouštění alkalických 

oxidů a za vzniku čistého TiO2. Čistý TiO2 je možné ilmenitu připravit také tavením 

s NaOH a následným louhováním ve vodě (Hoekje et al. 1959). Většina Fe je z ilmenitu 

odstraněná ve formě sulfidů (přípravek Na2S) a následným vymýváním ve zředěné H2SO4. 

Další metoda popisuje přípravu směsi - ilmenit: C: Na2SO4  (1:0.6:2) při teplotě 1000 

ºC se nechá vytavit za vzniku taveniny FeS + vodního titanátu (Sharova et al. 1959). 

Tavenina je potom rozložitelná ve vodě v H2SO4 za vzniku zbytku obsahujícího 98.8% 

TiO2.  

Awwal (1976) upravuje ilmenit následovně: Práškový ilmenit byl louhovaný 

s koncentrovatelnou HCl při 85ºC po dobu 24 hodin, kdy bylo odstraněno 57.2% Fe2O3. 

Redukcí ilmenitu při 1000ºC  po dobu 1 hodiny, doplněné louhováním s 15% HCl po dobu 

1 hodiny při 60ºC odstranil 50% Fe2O3. Další metoda popisuje tavení s Li2O . 6 B2O3 při 

teplotě 1273K. Tavenina se potom dá na extrakci do vařící vody, kdy se dosáhlo 68.1% 

výtěžnosti TiO2. Když se pak ve vodě nerozpustný zbytek dá do  horké 9M H2SO4, vzniká 

produkt obsahující 86% TiO2. 

Přímé loužení: ilmenit ku HCl (1:8), loužící čas 9 hodin. Pak vzniká produkt 

obsahující 80% TiO2. Borowiec (1980) využil hydrometalurgickou metodu: louhoval 

ilmenit s 15-25% HCl a pak oxidoval na vzduchu při teplotě 650 - 1000ºC. 

Redukce a loužení: Většina železa v ilmenitu je ve formě Fe3+, takže není 

louhovatelné s minerálními kyselinami. Oxidy železa musí být proto převedeny na oxidy 

s nižším oxidačním stupněm nebo na kovy, které jsou rozpustné ve zředěných kyselinách. 

Hlavní rekce jsou následující: 

3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2 

Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2 

FeO + CO → Fe + CO2 

Různá redukovala, jako jsou uhlí, koks, CO, H2 se dají použít. Redukční teplota je 

100ºC. 

Technologie MURSO: veškeré Fe je nutno zoxidovat na Fe3+. Pak všechno Fe3+ 

zredukovat na Fe2+ a získaný produkt je loužený s 20% HCl při 108 - 110ºC za atm. tlaku. 
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Po loužení je tuhý zbytek oddělený od kapaliny, sušený a kalcinovaný. V tomto způsobu 

úpravy má oxidační proces následující funkce: 

• zvětšit poškození zrn, mikrotrhlin, 

• přeměnu veškerého Fe2+ na Fe3+, což eliminuje problémy s různými 

obsahy Fe v ilmenitu z různých lokalit, 

• jednotné rovnovážné podmínky a rychlost redukce z Fe3+  na Fe2+. 

Rychlost a stupeň loužení závisí na změně mikrostruktury ilmenitových zrn a pokud 

je vynechaná oxidace Fe3+ je loužení pomalejší a to ovlivní konečný produkt. Oxidace se 

uskutečňuje na fluidním lůžku pod teplotou tavení ilmenitu, tj. 1000ºC. Rychlost oxidace je 

přímo závislá na teplotě. Redukce zoxidovaného ilmenitu je postupná ve dvou dobře 

definovaných stádiích. Rychlost redukce závisí na teplotě (zvyšuje se s teplotou).Optimální 

teplota redukce je 850-900ºC. Po získání „syntetického ilmenitu“ je další proces odstranění 

FeO a oxidů Mn, Mg, Al, které nepravidelně nahrazují Fe ve struktuře ilmenitu, selektivně 

s malou ztrátou Ti se nejúspěšněji osvědčilo louhování s HCl.  Rychlost rozpouštění Fe se 

zvyšuje s koncentrací HCl, ale tím se zvyšuje i rozpouštění Ti. Rychlost louhování 

hydrolýza Ti je také závislá na teplotě. Optimální podmínky jsou následující: 20% HCl a 

108-110ºC při atm. tlaku. Burastero (1978) takovýmto způsobem připravil TiO2 s čistotou 

95%.  

6. MOŽNOSTI ZÍSKÁVÁNÍ TITANU ZE SEKUNDÁRNÍCH SUROVIN 

V dnešní době, kdy produkce odpadů stále narůstá, je důležité myslet na to, jak 

s odpady naložit. Ukládání odpadů nejen, že negativně působí na životní prostředí, ale i 

představuje ztráty z hlediska ekonomického a surovinového. 

Tato část práce popisuje jednu z možností získávání titanu z odpadních produktů, po 

spalování hnědého uhlí. 

6.1.  Spalování fosilních paliv 

Při spalování fosilních paliv se těžké kovy rozdělují obecně mezi popel, popílek 

(tuhé znečišťující látky), plynný aerosol a plynné emise. Podle způsobu spalování uhlí 
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s robech rozlišují tři hlavní  způsoby: práškové, fluidní a roštové spalování, které se od 

sebe obecně liší velikostí částic uhlí přiváděných ke spalování, poměrem popela, 

polétavého popílku a teplotou spalování. 

Emise stopových prvků, včetně těžkých kovů, při spalování uhlí jsou ovlivněny 

těmito faktory: 

• obsahem stopových prvků v uhlí, 

• technologickými parametry spalování (typem spalovacího zařízení, 

teplotou spalování, velikostí částic, přídavkem vápence pro 

odsiřování, apod.), 

• filtry a přídavnými zařízeními (elektrostatické odlučovače, tkaninové 

filtry, vypírky SO2, zařízení pro redukci NOx, atd.). 

Pro omezení emisí těžkých kovů ze spalování uhlí jsou v podstatě možné tři způsoby: 

• omezení obsahu těžkých kovů v uhlí před spalováním, 

• vhodná metoda a podmínky spalování, eventuálně sorpce těžkých kovů za 

podmínek spalování, 

• omezení emisí prachových částic, ne které jsou těžké kovy z velké části 

vázány. 

6.1.1.  Technologie spalovacích procesů 

Velmi významný vliv na vazbu stopových prvků do popelovin má charakter 

spalovacích procesů. Spalovací procesy v elektrárnách probíhají v různých topeništích. 

1. Roštová topeniště – slouží ke spalování tuhých paliv v klidné vrstvě tzv. 

filtračním způsobem. Spalovací rošt má v topeništi tyto funkce: 

• vytváří a udržuje vrstvu paliva požadované tloušťky a prodyšnosti, 

• zajišťuje přívod vzduchu pro spalování, 

• zachycuje tuhé zbytky po spalování. 
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Výkon roštových topenišť je omezen konstrukčními podmínkami a v současné době 

jsou téměř úplně vytlačeny práškovými topeništi. 

2. Prášková topeniště – používají se ve většině našich elektráren. Spaluje se v nich 

uhelný prášek, který je injektovaný hořáky do spalovacího prostoru. Uhelný prášek má ve 

srovnání s tříděným uhlím, které se používá pro roštová topeniště, 100 až 100 krát větší 

měrný povrch, a proto spalování probíhá rychleji. Nevýhodou práškových topenišť je 

vznik většího množství jemnozrnných tuhých odpadních produktů ze spalování. 

Podle způsobu vypouštění strusky se tato topeniště dělí na výtavná a granulační. 

V granulačních topeništích se teplota v jádru plamene pohybuje v rozmezí 1100 – 

1500 ºC podle druhu paliva tak, aby nedocházelo k tvorbě tekuté strusky a zastruskování 

ohniště. Při vychlazení ohniště vzniká tuhá škvára, která padá ke dnu ohniště, odkud se 

trvale mechanicky nebo hydraulicky odvádí. Ve škváře granulačního ohniště se zachytí 15 

– 25 % popelovin,  které jsou obsaženy v uhlí. Zbytek tvoří jemná zrna popílku, která jsou 

stržena spalinami a odcházejí z ohniště do dodatkových ploch a přes odlučovače do 

komína (Jiránek et al., 1993). 

Podmínkou výtavného procesu je udržení vyšší teploty v ohništi než je teplota tečení 

popelovin, aby se  zbytky po spálení paliva shromažďovaly na dně výtavného ohniště ve 

formě tekuté strusky. Z této podmínky vyplývá, požadavek na vyšší teploty než jsou 

v topeništích granulačních. Vysokých spalovacích teplot se dosahuje volbou vhodného 

paliva (vyšší výhřevnost, nižší obsah popelovin), vyšší teplotou spalovacího vzduchu, 

zvětšením jemnosti mletí, vysušením uhelného prášku, dokonalým směšování, paliva a 

vzduchu a dále snížením stupně vychlazení plamene stěnami ohniště v tavícím prostoru. 

3. Fluidní topeniště –  spalují drcené palivo vytvořené vzestupným proudem 

spalovacího vzduchu a vznikajících spalin tak, že zrna paliva se vyhoříváním postupně 

zmenšují. Vznikající popílek je vynášen do určité výšky, kdy vlivem rozšiřujícího se 

průřezu topeniště poklesne rychlost nosného média na hodnotu rychlosti vznosu. Přiváděné 

palivo se spolu se zrny popílku rozvrství podle hmotnosti zrn do různých výšek. Částice 

neustále víří kolem své rovnovážné polohy (Fečko et al., 1994). 
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6.2. Charakteristika popílků 

Popílek je heterogenní směs částic, jenž se liší tvarem, velikostí a chemický 

složením. Tyto parametry jsou dány kvalitou spalovaného uhlí a typem spalovacího 

zařízení. 

Popílky jsou  charakterizovány fyzikálními a chemickými vlastnostmi, z kterých 

mezi nejdůležitější patří obsah nespalitelného podílu, měrný povrch, granulometrie, obsah 

cenosfér a pleosfér, hustota, zastoupení magnetické a nemagnetické fáze, měrný prachový 

odpor částic, povlaky na povrchu částic, zastoupení majoritních a minoritních prvků 

(Fečko et al., 1994). 

6.2.1. Fyzikální vlastnosti popílků 

Popílky jsou složeny z částic různé velikosti a tvaru. Při spalování práškového uhlí 

slinuje určitý podíl popela a vytváří kulovité útvary, často duté. Převážnou  část 

nejjemnějšího podílu tvoří bezbarvé sklovité částice. Uhlík a většina stopových prvků 

vytváří povlak na povrchu zrn popílku, nebo je v něm obsažen ve formě zkoksovaných 

částic. V hrubých podílech popílku lze zjistit drobná zrna jílových minerálů, zrna sklovité 

strusky, křemenná zrna, kulovitá dutá zrna a zrna koksu, převážně hranatá. Barva popílků 

bývá od světle šedé až po červenou, podle toho, jestli je v uhlí obsažena břidlice (světlá) či 

pyrit (tmavá). 

Skutečná hustota a zejména sypná hmotnost popílků kolísá v poměrně širokých 

mezích. Závisí na typu a stavu mlýnů, na druhu a jemnosti paliva, způsobu spalování a 

typu a stavu odlučovacích zařízení. Tyto okolnosti ovlivňují i zrnitost popílků.Většina 

fyzikálních i chemických vlastností popílků závisí právě na velikosti zrn. Popílek mívá 

zrna velikosti 0,001 – 0,2 mm, což odpovídá měrnému povrchu zhruba 2000 – 3000 cm2.g-

1. uvádí se, že popílek obsahuje až 68 % části menších než 0,063 mm (Růžičková et al., 

1989) a až 98% částic menších než 0,040 mm má kulovitý tvar (Michalíková, 1996). 

Měrná hmotnost popílků se pohybuje v rozmezí 1,9 – 2,6 g.cm-3, průměrně kolem 

2,2 g.cm-3. Sypná objemová hmotnost bývá od 0,5 do 1 g.cm-3; u nových elektráren je 

vyšší. Sušina se ohybuje od 99,00 do 99,95% za odlučovacím zařízením. 
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Nasákavost je nízká u popílků z elektráren s granulačním spalováním uhlí. Rozdíl 

v zrnitostním složení popílků v závislosti na způsobech odlučování je zřejmý z tab. č. 3. 

 

Tabulka č. 3 - Granulometrický rozbor, (Růžičková et al., 1989) 

Typ odlučovače Frakce mm (%) 

 + 0,2 0,09 – 0,2 0,063 – 0,09 -0,063 

Mechanický 

odlučovač 

1 - 14 14 - 20 10 - 14 55 - 69 

Elektrostatický 

odlučovač 

0 - 8 1 - 36 1 - 20 41 - 98 

6.2.2. Chemicko-mineralogické vlastnosti popílků 

Popílek je heterogenní materiál z částic o rozdílných mineralogických, chemických a 

fyzikálních vlastnostech. Různorodé mineralogické složení vyplývá z toho, že při vlastním 

spalování jemně mletého paliva jsou všechny mineralogické složky vystaveny různě 

dlouhou dobu vysokým teplotám a mohou navíc procházet oxidačním nebo redukčním 

prostředím a dochází k tavícím, aglomeračním, kondenzačním a sublimačním procesům. 

Vzhledem k velmi krátké době průchodu spalovaných  částic vysokou teplotou topenišť 

dochází zpravidla k jejich roztavení a tím k reakci v kapalné fázi jen na povrchu. Popílky 

vždy obsahují mimo nerostné zbytky i zbytky původního či do různého stupně 

přeměněného paliva. Chemické složení popílků je ve značné míře informací a složení 

původního uhlí, jehož spálením popílek vznikl. (Růžičková et al., 1989). Charakteristické 

složení popílků je uvedeno v tab. č. 4. 

Tabulka č. 4 – Charakteristicé složení popílků, (Růžičková et al., 1989) 

 Chemická 

složka 

SiO2 Al2O3 FeO TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 

Černé 

uhlí 

% 50 - 57 25 - 30 3,5 - 8 0 - 1 2 - 4 1,5 - 3 2,5 - 5 0,2 - 2 0,5- 1,2 

Hnědé 

uhlí 

% 43 - 60 19 - 34 3 - 6 1 - 7 4 - 6 0 - 2 0 - 2 0,5 – 1 0 - 5 
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Mineralogické složení popílků je dáno obsahem a druhem přirozených minerálů 

v uhlí a stupněm jejich tepelné přeměny. 

6.2.3. Geochemie popílků 

Popílky z běžných práškových topenišť jsou tvořeny z 80 až 95 % amorfními 

alumosilikáty. Amorfní fáze rozhodujícím způsobem ovlivňují pucolánové a latentně 

hydraulické vlastnosti popílků. Vysoký podíl krystalické fáze a nedopalu v popílcích vede 

k oslabení pucolánových reakcí. (Baltes a Riepe, 1982).  

6.3. Metody získávání Ti  ze sekundárních surovin 

6.3.1. Spékací metoda  

Metodika spékací metody - při spékací metodě se používá šamotových kelímků, do 

kterých se naváží určité množství vzorku a přidají se chemikálie (CaCO3, Na2CO3, …) 

odpovídající stechiometrickým výpočtům uvažovaných chemických rovnic. Kelímky jsou 

předem žíhané v peci. Proces spékání probíhá v závislosti na čase a teplotě spékání, podle 

jednotlivých experimentů. Po vytažení je každý jednotlivý spečenec rozemlet a loužen 

v destilované H2O při teplotě 60ºC po dobu 30 minut v kádince s elektromagnetickým 

promícháváním. Roztok se pak odfiltrovává na fritě a louženec se promyje v destilované 

H2O, která se zahřeje na 100ºC. 

Vysušený vzorek popílku se po promytí homogenizuje v třecí misce a v takto 

upraveném skladu je podroben rozkladu. Jeho účelem je převést vzorek popílku po spékání 

do roztoku. V něm pak je možné provést příslušné analýzy na obsah sledovaných kovů. 

6.3.2. Bayerova metoda 

Metodika Bayerovy metody – k loužení se používá tlakového autoklávu ZA – 1, do 

kterého je převedeno určité množství vzorku a určité množství NaOH. Poté se autokláv 

uzavře do předem vyhřáté pece. Po ukončení procesu loužení je autokláv vytažen z pece a 

zchlazen asi na 100ºC z důvodu snížení tlaku. Obsah autoklávu je zfiltrován na fritě a 

promyt v destilované H2O, zahřáté na 100ºC. 
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Vysušený vzorek popílku se po promytí homogenizuje v třecí misce a v takto 

upraveném stavu je podroben rozkladu. 

6.3.3. Kombinace spékací a Bayerovy metody 

Kombinace spékací a Bayerovy metody se aplikuje za účelem získání co možná 

nejlepší výtěžnosti Ti do výluhu. 

Metodika kombinované metody – při kombinované metodě je vzorek předem 

podroben spékací metodě a následně je aplikován Bayerův proces tlakového loužení 

roztokem NaOH v tlakovém autoklávu. Jedná se o sériovou kombinovanou metodu. 

7. CENY TITANU NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH 

Tato kapitola je věnována cenám titanu za období od ledna 2004 do března 2009. 

Z následující tabulky č. 5 a grafu č. 1 je patrné, jak se cena titanu vyvíjela. Nejvyšší 

průměrná cena za 1 kg titanu byla v měsících březnu a dubnu, roku 2005 a dále pak v září 

stejného roku. Koncem roku 2005 začaly průměrné ceny klesat, až na 2.43 USD za 1 kg, 

v měsíci březnu 2009.  

 

Tabulka č. 5 - Ceny titanu v USD za období 1/2004 – 3/2009 

Měsíc 
 

Cena v USD za 1kg v letech 
 

 
 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 

I 6,68 14,52 16,75 13,9 7,85 3,19 

II 7,71 20,11 16,38 13,92 8,22 2,9 

III 9,32 28,65 15,23 13,76 8,31 2,43 

IV 10,62 24,07 14,23 12,69 8,35  

V 9,61 18,88 16,69 12,04 8,42  

VI 8,7 13,6 16,86 10,85 8,55  

VII 9,13 12,76 16,55 8,72 8,36  

VIII 9,55 19,25 15,89 7,98 7,97  

IX 11,3 23,65 15,21 7,28 7,28  

X 11,26 18,12 14,88 8,35 6,39  



Lukáš Strakoš: Možnosti získávání Ti z primárních a sekundárních surovin 

2009                                                                                                                                 32

XI 11,97 18,66 14,81 7,81 4,43  

XII 12,96 17,53 14,53 7,54 3,26  

 

Graf č. 1 – ceny titanu v USD za období 1/2004 – 3/2009 

8. PERSPEKTIVY DO BUDOUCNOSTI 

Výraznějšímu rozšíření využití titanu brání zatím vysoké náklady při procesu jeho 

získávání. Titan je o 30% pevnější a o 45% lehčí než ocel, o 60% těžší a 200% odolnější 

než hliník, nemluvě o odolnosti proti atmosférické korozi a většině průmyslových a 

minerálních kyselin. Strategické uplatnění nachází v leteckém průmyslu, kde je základním 

materiálem při výrobě vnějších povrchů letadel, komponentů podvozku a motoru, 

hydraulických systémů a dalších namáhaných součástí letadla. Díky odolnosti  proti 

vysokým teplotám se bude i nadále uplatňuje také při výrobě protipožárních přepážek nebo 

krytů proudových motorů.  

Významnou měrou je a v budoucnu i bude titan využíván v kosmickém průmyslu. 

Výzkumy vesmíru si již bez titanových slitin těžko dokážeme představit - sondy, družice, 
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raketoplány i mezinárodní vesmírné stanice jsou z větší části vyrobeny právě z titanových 

slitin. 

Bez titanu se v budoucnosti neobejde ani armáda. Titan je a bude  nezbytnou součástí 

nadzvukových stíhaček, raket, řízených a dělostřeleckých střel, tanků a dalšího vojenského 

technického vybavení. Díky schopnosti vzdorovat působení žíravin, zejména slané vody, 

se bude i nadále hojně využívat pro praktické aplikace v námořnictví, zejména při výrobě 

ponorek, lodních šroubů, hřídelí a dalšího lodního vybavení, které při dlouhodobém styku s 

mořskou vodou rychle podléhá korozi. Neobejde se bez něho ani výroba odsolovacích 

zařízení.  

Lze tak s určitostí konstatovat, že i v budoucnosti zůstane titan jedním z mnoha 

materiálů používaných v konstrukci letadel a raket a že bude tvořit přechod mezi slitinami 

hliníku a hořčíku, speciálními ocelemi a kompozitními materiály. Vyspělý letecký průmysl 

nebude se tedy moci ani v budoucnosti obejít bez titanu a titanových slitin. 

Titan si našel své místo také ve šperkařství. První doložené dekorativní použití je u 

stříbrného přívěsku v kolekci Worshipful Company of goldsmith puncovaného v roce 1963 

Malcolmem Greenem. Módní titanové šperky jistě nebudou chybět v nabídce žádného 

prestižního klenotnictví. 

Nemalou měrou se titanem, jako materiálem počítá do budoucna i v lékařství. 

Hypoalergenní vlastnosti, nízká hmotnost a pevnost jsou využity při výrobě zubních 

implantátů, umělých srdečních chlopní, stimulátorů nebo umělých kostí a kloubů. Stále 

častěji ho nalezneme jako nezbytnou součást materiálů, ze kterých se vyrábějí chirurgické 

nástroje a invalidní vozíky. 

A jmenovat můžeme dál - sportovní vybavení, rámy cyklistických kol, obroučky 

brýlí, luxusní hodinky a kuchyňské spotřebiče, výroba chemických reaktorů či 

architektura. Titan můžeme bezesporu považovat za kov s velkým potenciálem a pokud 

nalezneme úspornější metody jeho výroby, mohl by se v budoucnu dočkat mnohem širšího 

uplatnění. 
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9. ZÁVĚR 

V předložené bakalářské práci, která je zaměřená na možnosti získávání titanu 

z primárních a sekundárních surovin jsou popsány nejen jednotlivé metody a možnosti 

získávání tohoto prvku, ale i jeho použití v současné době i v budoucnosti. 

Již od počátku průmyslové výroby kovového titanu spočívalo těžiště jeho využití v 

kosmických technologiích a speciálních aplikacích leteckého průmyslu. Titan a jeho slitiny 

jsou proto základním materiálem při výrobě skeletů nebo povrchových ochranných štítů 

kosmických objektů (družice, vesmírné sondy a vesmírné stanice). V leteckém průmyslu 

nacházejí využití při výrobě zvláště namáhaných součástí letadel, tedy především při 

konstrukci vojenských stíhacích letounů a dnes i při konstrukci komerčních dopravních 

letadel. V chemickém průmyslu je titan stále populárnějším materiálem pro výrobu nebo 

pouhou vystýlku chemických reaktorů, které pracují v extrémních podmínkách a vyžadují 

vysokou odolnost proti korozi. Titan je stále častěji používán v zařízeních, která 

dlouhodobě pracují ve styku s mořskou vodou. Mohou to být součásti lodí nebo ponorek 

(lodní šrouby), ale i komponenty průmyslových celků, sloužících k odsolování (desalianci) 

mořské vody. V běžném každodenním životě se s titanem můžeme setkat například jako s 

materiálem pro výrobu luxusních náramkových hodinek nebo částí šperků. 
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