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ANOTACE 
 

Tato diplomová práce popisuje ověření moţnosti pouţití potravinářských kvasinek jako 

bioflokulačního a bioflotoflokulačního aditiva při flotaci grafitové suroviny. V rámci získání co 

nejvyšší výtěţnosti grafitu, byly do flotačního procesu experimentálně přidány potravinářské 

kvasinky Saccharomyces cerevisae (droţdí). Cílem tohoto experimentu je zjistit, zda je pomocí 

kvasinek moţno získat vyšší obsahy spalitelných látek, coţ analogicky znamená vyšší obsahy 

grafitu v pěnovém produktu - koncentrátu. 

 

Klíčová slova: flotace, grafit, kvasinky, spalitelné látky 

 

 

 

 

ANNOTATION 
 

This diploma thesis describes verififacion possibilities of using food yeasts as a bioflocculation 

and bioflotoflocculation additive in flotation of graphite raw material. In frame of graphite 

obtaining the food yeasts Saccharomyces cerevisae was experimentally added into flotation 

process. Obtaining of higher combustible substances content with the help of yeasts was the aim 

of this experiment. Quantity of combustible substatces was indicator in graphite determination. 

 

Key words: flotation, graphite, yeasts, combustible substances 
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Úvod 

Uhlík se stal v poslední době velmi ţádanou komoditou. Grafit, jako jedna z forem uhlíku, je 

potřebný pro celou řadu průmyslových odvětví, jako je například výroba ţeleza, kde se pouţívá 

při přípravě uhlíkatých nátěrů přímo ve slévárnách vyrábějících odlitky z litiny s lupínkovým 

nebo kuličkovým grafitem, jako komponent na výrobu černých slévárenských nátěrů pro 

slévárny šedé a tvárné litiny, pro výrobu hutní keramiky, jako jsou tavící kelímky, vyzdívky 

nístěje vysokých pecí nebo se pouţívá k výrobě ţlabových hmot, ucpávek pro vysoké pece, 

grafitových mazadel nebo ve sklárnách jako barvivo pro sklářský kmen. Přírodní grafit má 

vynikající fyzikálně - chemické vlastnosti, jako jsou např. tepelná a elektrická vodivost, 

ţáruvzdornost, chemická stálost a mazací schopnosti, a proto je důleţitý i pro mnoho dalších 

průmyslových odvětví. Pouţívá se jako tuha při výrobě tuţek, vyrábí se z něho uhlíky do 

elektromotorů, z grafitu jsou vyráběny speciální tyče pro řízení jaderných reakcí v reaktorech. Z 

grafitu se také vyrábějí elektrody pro elektrolytickou výrobu hliníku nebo křemíku, elektrody do 

obloukových pecí na výrobu ocele. 

Světová loţiska grafitu se odhadují na 21 miliónů tun. V České republice patří všechna loţiska 

grafitu k metamorfogennímu genetickému typu. Vznikla při regionální metamorfóze 

jílovitopísčitých sedimentů s vyšším obsahem biogenního materiálu, coţ je patrné ze zvýšeného 

obsahu síry, fosforu a vápenců. Loţiska grafitu se vyskytují v Českém masivu a to v jihočeském 

moldanubiku, v moraviku a v silesiku. V současnosti se v České republice těţí grafitová surovina 

pouze ve společnosti Grafitové doly Staré Město, s.r.o. 
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1. Flotace – definice, charakteristika procesů, kinetika 
procesu 
 

Flotace je jednou z rozdruţovacích metod při úpravě nerostných a druhotných surovin. Pouţívá 

se také při čištění odpadních vod. Je zaloţena na rozdílných chemicko-fyzikálních vlastnostech 

jednotlivých rozdruţovaných materiálů. 

 

1.1 Charakteristika procesu flotace a jeho modifikace 

Flotací označujeme technologický postup úpravy nerostných surovin a surovin druhotných, 

jehoţ předností je moţnost získávání jemných roztroušených a jemně prorostlých uţitkových 

sloţek z nerostných surovin všeho druhu. Dobře zvolený způsob flotace má za následek vysokou 

výtěţnost ţádaných sloţek do koncentrátu nebo naopak odstranění nečistot (kaly, odpadní látky).  

Flotace je fyzikální děj, při kterém na rozdíl od sedimentace dochází k vynášení pevných, v 

kapalině suspendovaných částic mikrobublinkami plynu k hladině, kde se postupně tvoří stabilní 

kompaktní vrstva zahuštěných suspendovaných partikulí (“float”, vznos), odebíraná různými 

způsoby (stíráním, nasáváním, atd.) [1,2,3]. 

Proces flotace spočívá ve sníţení specifické hmotnosti suspendovaných částic tím, ţe se na ně 

nabalí mikrobublinky plynu. Výsledná specifická hmotnost takto vytvořených aglomerátů je 

podstatně niţší neţ hmotnost kapalné fáze, ze které chceme suspendované látky odstranit, 

aglomeráty mohou flotovat k hladině, kde vytvářejí zahuštěnou plovoucí vrstvu [4,5,6]. 

Flotace je jedním ze základních procesů vyuţívaných průmyslových metod v oboru 

úpravnictví. Jde o technologický postup vyuţívající rozdílné smáčivosti práškových materiálů 

(minerálů) k jejich oddělování. Flotaci rozumíme jev, při kterém částice lehčí neţ kapalina 

stoupají k hladině. Flotace je tedy opakem sedimentace [7].  Jsou-li vyplavované částice z 

hladiny odstraňovány, slouţí flotace k separaci částic lehčích neţ kapalina (dispergens) – princip 

vyuţíván v procesu čištění odpadních vod kdy jsou z vody odstraňovány oleje, tuky a jiné látky. 

Flotací neboli vyplavováním lze odstranit i částice těţší neţ kapalina pomocí provzdušování. 

Suspendované částice přilnou za určitých podmínek vlivem adhezních sil ke stoupajícím 

vzduchovým bublinám a jsou s nimi vyneseny k hladině, kde vytvářejí třífázovou pěnu, která se 

stírá. Tento způsob flotace se často pouţívá při úpravě rud. Při čištění odpadních vod se pouţívá 

provzdušování k urychlení flotačního procesu v lapácích tuku a k separaci aktivovaného kalu, 

pokud má být vyuţit k jiným účelům [8,9,10]. 
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1.2 Typy flotačních mechanismů 

Rozdruţování minerálů s vyuţitím flotačního procesu lze uskutečnit na povrchu fázových 

rozhraní kapalina-plyn, kapalina-kapalina, kapalina-tuhá fáze a plyn – tuhá fáze. 

 

1.2.1 Flotační rozdružování na rozhraní kapalná fáze-plynná fáze 

Filmová flotace 

Tento proces probíhá na rovinném povrchu rozhraní voda-vzduch a lze jej označit jako 

filmovou flotaci. Směs rozdruţovaných materiálů je přiváděna na hladinu vody shora. 

Flotovatelná zrna se udrţí na hladině a za určitých podmínek proudění jsou odváděny ve formě 

koncentrátu. Zrna, které není moţno flotovat, klesají ke dnu a jsou odváděny jako odpad. 

Účinnost filmové flotace není příliš vysoká, a proto se v praxi příliš nepouţívá, ovšem je moţno 

ji účinně vyuţít v kombinaci s jinými metodami (např. flotačně-gravitační rozdruţování na 

splavech). 

Pěnová flotace 

Flotace zaloţená na rozdílné specifické povrchové energii na fázovém rozhraní kapalina-plyn. 

Optimální situace nastává v případě, ţe je povrch rozhraní zakřivený. I samotná pěnová flotace 

má řadu modifikací. Při pěnové flotaci dochází ke spojování zrn flotovaného minerálu 

s bublinkami vzduchu a jsou spolu s nimi vynášeny na hladinu, kde tak vytváří vrstvu 

mineralizované pěny. V praxi je tento typ flotace nejčastěji vyuţíván. Podle způsobu, kterým 

dochází k nasycení rmutu bublinkami plynu lze pěnovou flotaci rozdělit na obyčejnou pěnovou, 

vakuovou, chemickou nebo plynovou flotaci, elektroflotaci a iontovou flotaci [11]. 

Obyčejná pěnová flotace – Metoda je hojně vyuţívána na flotačních úpravnách. úlohu plynné 

fáze zde přebírá vzduch, který je přiváděn nebo nasáván do flotačního prostředí pod tlakem. 

K dispergaci vzduchu ve rmutu dochází pomocí různých specifických zařízení v závislosti na 

typu flotačního stroje. 

Vakuová flotace – metoda vakuové flotace je zaloţena na provzdušňování rmutu s vyuţitím 

vylučování bublinek vzduchu z roztoku flotačního prostředí. Tato metoda je vyuţívána převáţně 

tam, kdy flotujeme velmi jemný materiál popř. při čištění odpadních vod znečištěných kapkami 

ropy. 

Chemická nebo plynová flotace – bublinky plynu jsou při tomto typu flotace výsledkem 

chemické reakce např. reakce kyseliny dávkované do rmutu a uhličitanů, které jsou součástí 

jalových hornin. V tomto případě jsou flotovaná minerální zrna vnášeny vylučovanými 
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bublinkami oxidu uhličitého (CO2). Tento způsob se uplatňuje při flotaci odvalů pro vznik 

sfaleritu (Austrálie). 

Elektroflotace – Při vyuţití elektroflotace je vyuţit povrch kyslíku či vodíku. Plyny vznikají 

při elektrolýze. Výhodou metody je, ţe změnou intenzity elektrického proudu lze ovlivnit 

velikost výsledných bublinek, coţ je proces vyuţívaný při flotace jemných a velmi jemných 

částic, např. diamantu nebo při iontové flotaci. 

Iontová flotace – Princip metody je zaloţen na přidávání reagence k slabému zředěnému 

roztoku iontů s cílem vytvořit hydrofobní, těţce rozpustnou sraţeninu. Sraţenina je následně 

flotovaná běţným způsobem a ze získaného pěnového produktu se regenerací získává zpět 

pouţitá reagence. Iontová flotace nachází své vyuţití např. při zisku vybraných kovů ze 

zředěných roztoků průmyslových odpadů, mořské vody apod. 

 1.2.2 Flotační rozdružování na rozhraní kapalná fáze-kapalná fáze 

Příkladem flotačního mechanismu, který je zaloţený na rozdílné schopnosti jednotlivých 

minerálů uchytit se na povrchovém rozhraní kapalina-kapalina je olejová flotace. Částice 

minerálních zrn a kapky oleje jsou dispergovány ve rmutu. Flotované minerály se přichytí na 

kapky oleje a udrţí se na rozhraní olej-voda. Neflotovatelné minerály zůstanou b objemu rmutu. 

Pokud je hustota oleje niţší neţ limitní hodnota stanovený pro daný olej, je vytvořený agregát 

kapek oleje a minerálních zrn vynášen na hladinu rmutu a vytvořený koncentrát lze označit jako 

vrstvu mineralizovaného oleje, který je odváděn. Při vyuţití oleje vysoké hustoty (měrné 

hmotnosti) a přivádí se v malém mnoţství, vytváří těţké agregáty, které klesají ke dnu, odkud je 

odváděn. Minerální zrna, která jsou olejem nesmáčitelná, vzplývají na povrch, odkud jsou 

odváděny jako odpad. Olejová flotace, pro svou velkou spotřebu olejů, nejsou průmyslově hojně 

vyuţívaná, výjimku tvoří úprava koksovatelného uhlí, kdy se ovšem olej vyuţitý při procesu 

regeneruje. Povrchové rozhraní tuk-voda se vyuţívá převáţně při zisku diamantů (jako tuk je 

často vyuţívána vazelína) a rmut, který vzplývá nad touto vrstvou, obsahuje řadu doprovodných 

minerálů. 

 1.2.3 Flotační rozdružování na rozhraní tuhá fáze-kapalná a tuhá fáze-plynná  

fáze 

Tento způsob flotace je označován jako flotace na tuhé stěně. V současné době je realizován 

ve flotaci na nosičích a mezi jeho pozitiva patří vysoká výtěţnost velmi jemných hydrofobních 

minerálních zrn. Nosiči jsou minerální zrna, na jejichţ povrchu se působením speciálních 
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reagencí zachycují nejjemnější částice (zrna minerálů) a spolu s nimi flotují do pevného 

produktu [11]. 

1.3 Stavba a složení flotační soustavy 

Pěnovou flotaci lze charakterizovat pomocí dějů, které se uskutečňují na rozhraní 3 fází 

účastnících se flotačního procesu. Tuhou fázi tvoří minerální zrna, kapalná fáze můţe být 

tvořena vodou, popř. vodným roztokem a plynnou fází (nejčastěji vzduch). Flotace je velmi 

sloţitý a rozmanitý fyzikálně-chemický děj ovlivněný sloţením a vlastnostmi flotovaných 

minerálů, sloţením a vlastnostmi vody (vodného roztoku), charakterem a vlastnostmi flotačních 

reagencí (aditiva) či provzdušněním flotačního rmutu.  

 

1.3.1 Tuhá fáze 

Z pohledu tuhé fáze existuje úzký vzájemný vztah mezi chemickým sloţením, charakterem 

struktury mříţky a vazebnými silami působícími mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu. 

V souvislosti s flotační charakteristikou jednotlivých minerálů je třeba věnovat patřičnou 

pozornost sloţení a struktuře mříţky minerálů, jejich fyzikálním a chemickým vlastnostem, 

energetické charakteristice mříţky a charakteru sil působících na lomových plochách 

minerálního povrchu. Všechny tyto parametry ovlivňují a interakce mezi minerálem a plynnou i 

kapalnou fázi včetně výběru flotačních aditiv. 

 

Krystalické vlastnosti minerálů 

Vycházejíce z fyzikálních poznatků o tuhé fázi, mineralogie a krystalochemie je patrné, ţe 

základní částice tuhých látek, atomy, ionty a molekuly vykazují zákonité pravidelné prostorové 

uspořádání a vytvářejí krystalickou mříţku. Strukturní částice se mohou udrţovat 

v rovnováţných polohách resp. prostorovém uspořádání krystalické mříţky silami trojího typu – 

valenční, iontovými nebo van der Walsovými. Stálost krystalické mříţky závisí na silách,  

kterými se částice navzájem váţí, zde rozlišujeme, kdy rozlišujeme vazby heteropolární 

(označována jako polární, elektrovalentní nebo iontová), homeopolární (atomová nebo 

kovalentní), kovové a van der Waalsové (intermolekulární). 

Heteropolární vazba je nejvýraznější typ chemické vazby. Vazby mezi protichůdně nabitých 

iontů způsobuje elektrická přitaţlivá síla ve smyslu Coulombova zákona. Přitaţlivé 

elektrostatické síly mezi kladnými a zápornými ionty převaţují nad odpudivými silami mezi 

ionty stejného náboje (obrázek 1). 



Bc. Pavel Kraus: Flotovalelnost grafitové suroviny v závislosti na pouţitých aditivech 
 

6 

2010 

záporný iont

kladný iont

 
Obrázek 1: Přitaţlivé elektrostatické síly mezi kladnými a zápornými ionty v heteropolární vazbě  [11] 

 

Homeopolární vazba vzniká mezi neutrálními atomy působením valenčních sil. Molekuly či 

krystaly se v tomto případě skládají z jednoho a toho samého prvku. Dva valenční elektrony jsou 

společně sdíleny dvěma atomy krystalové mříţky (dvojice elektronů s opačnými spiny ↑↓ ) viz. 

Obrázek 2.  

sdílené elektrony

 
Obrázek 2: Sdílené valenční elektrony krystalové mříţky v homeopolární vazbě 

Autor: Kraus, P.  (2010, dle[11]) 
 

Kovová vazba se odlišuje od homeopolární tím, ţe valenční elektrony vytvářející vazbu patří 

do krystalické mříţky. Valenční elektrony jsou společné pro všechny atomy krystalu, volně se 

pohybují, vytvářejí elektronový plyn; interakce plynu s kladnými ionty vede k velké soudrţné 

síle, viz. Obrázek 3. 

iont kovu

elektronový plyn

 
Obrázek 3: Interakce plynu s kladnými ionty v kovové vazbě 

Autor: Kraus,P. (2010, dle[11]) 

 

 Van der Waalsova vazba je vazbou velmi slabou a je postavena na principu, ţe existují 

molekulární vazby mezi vazbami uvnitř kterých jsou jiné typy vazeb [12]. Přechod mezi 

heteropolární a homeopolární vazbou udává obrázek 4. 
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Obrázek 4: Přechod mezi heteropolární a homeopolární vazbou,
 

Autor: Kraus, P. (2010, dle[11]) 
 

Jak jiţ bylo řečeno, typ chemické vazby výrazně ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti 

minerálů. Čím pevnější je vazba, tím vyšší je jeho tvrdost, pevnost a pruţnost i teplota tavení, 

tím menší je rozpustnost minerálů. Elektrické vlastnosti krystalů určuje energetické spektrum 

jejich elektronů. Iontové krystaly jsou většinou dielektrické, kovalentní krystaly jsou dielektrika 

nebo polovodiče a molekulové krystaly jsou dielektrika. Dielektrikum se v elektrické poli 

polarizuje. Typ vazby se projevuje rovněţ v optických vlastnostech minerálů. 

Rozměry iontů nebo atomů v krystalické mříţce rozhoduje ve velké míře o způsobu jejich 

vzájemného rozmístění ve struktuře. Kaţdý iont nebo atom v mříţce je specifickým způsobem 

obklopený ionty či atomy stejného prvku. Tato charakteristická struktura je označována jako 

koordinace mříţky daného iontu nebo atomu k dalším iontům či atomům a udává se tzv. 

koordinační číslo a koordinační schéma. Iontový nebo atomový poloměr má velký význam pro 

strukturní mříţku a je moţné je chápat jako přibliţné hodnoty určující vzdálenost atomu nebo 

iontu od stavebních sloţek krystalické mříţky, které je v těsné blízkosti obklopují. Pravidelná 

koordinace v mříţkách se opírají o předpoklad, ţe anionty a kationty, resp. atomy se znázorňují 

jako dotýkající se nestlačitelné kouličky. Tzn. ţe elektronové obaly iontů se nesmí deformovat a 

nemají do sebe prostupovat. U této teoretické představy ovšem není zohledněno vzájemné 

působení kationtů a aniontů působící deformace elektronových obalů a odchylky od ideálního 

kulovitého tvaru iontů. Tento jev se nazývá polarizace iontů, která můţe nabývat charakter 

pasivní nebo aktivní. Aktivní polarizace se zakládá na faktu, ţe určitý iont deformuje jiný a 

zúčastňují se ji především kationty vzhledem k jejich kladnému náboji. Stupeň účinnosti roste 

s vyšším nábojem kationtu a zmenšením poloměru. Účinek těchto činitelů lze vyjádřit pomocí 

Cartledgeho iontového potenciálu (viz. rovnice 1) 

R

Z
I  ,      (I) 

kde I je iontový potenciál, Z je náboj iontu a R poloměr iontu. 
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Pasivní polarizace závisí na schopnosti iontu se deformovat účinkem elektrického pole jiného 

iontu. Mírou této schopnosti je součinitel polarizace ( ). Pasivní polarizace roste s iontovým 

poloměrem a větším záporným nábojem. 

Moţnost tvorby chemické vazby mezi atomy a její charakter závisí na stabilitě vnější vrstvy 

elektronů atomového obalu, kterou lze kvantitativně určit pomocí ionizačního potenciálu, tedy 

energií potřebnou na odtrhnutí elektronů od atomů, které se přemění na kladný iont. Pro určení 

lze rovněţ pouţít elektronegativity daného prvku. Čím menší je elektronegativity tím roste 

iontový charakter vazby mezi kationtem a aniontem. 

 

 

Struktura mřížky minerálů a charakter povrchu minerálního zrna a jejich vliv na 

rozdružovací proces 

Podle charakteru vazby lze strukturní mříţky minerálů rozdělit do následujících skupin. 

 Atomové a iontové strukturní mříţky (s heterovalentní, homeovalentní a mezovalentní 

vazbou) 

 Molekulární strukturní mříţky 

 Kovové strukturní mříţky 

 Metaloidní strukturní mříţky (s mezomerní a kovovou tendencí) 

 

Atomové a iontové strukturní mřížky – Atomové strukturní mříţky mají homeopolární 

vazbu, kdy nejznámějším zástupcem tohoto typu mříţky je diamant a sfalerit. Celá stavba 

krystalické mříţky je velmi pevně vázaná orientovanými – směrovými kovalentními vazbami, 

stejně jako mezi sousedícími atomy. Krystalů s čistou kovalentní vazbou je velmi málo a většina 

z nich vykazuje i další vazby (iontové, van der Wallsovy, apod.), čímţ se logicky mění i 

vlastnosti takovéto mříţky. Iontové krystalické mříţky mají rozloţené elektrostatické vazebné 

síly mezi uzavřenými ionty, které mají charakter silového pole a sféricky obalují iont. Centrální 

iont můţe obklopovat tolik iontů, kolik se jich je moţno umístit na jeho povrchu. Vnitřní členění 

mříţky určuje koordinační číslo, hodnota iontového polymeru a jejich vzájemný poměr (viz. 

rovnice I). Speciální skupinu potom tvoří komplexní iontové mříţky, kdy základní stavební 

jednotku tvoří aniont např. (SiO4)
4-

, (CO3)
2-

 apod. O výše zmíněných strukturních mříţkách lze 

říci, ţe při jejich rozdruţování vznikají nové povrchy lomových ploch polárního charakteru, 

které jsou při styku s vodou hydrofilní. Pokud chceme takovéto minerály flotovat, je třeba jejich 

povrch hydrofobizovat adsorpcí selektivně působících ionogenních sběračů. 
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Molekulární strukturní mřížky – v těchto mříţkách jsou chemicky definované molekuly 

jako relativně samostatné stavební jednotky. Dvojice nebo více atomů, pevně spojených 

homeopolární vazbou do individuální skupiny – molekuly, která je jako celek skoro 

elektroneutrální. V takovéto mříţce převládají mezimolekulární – van der Waalsovy vazebné 

síly, které jsou relativně málo pevné. Příkladem molekulární mříţky můţe být rombická síra 

nebo organické sloučeniny. Pro flotaci mají některé organické sloučeniny zvláštní význam, kdy 

lze vyuţít jejich hydrofobních vlastností odvozené od uhlovodíkové skupiny. Významné jsou 

rovněţ molekuly, a to pro jejich schopnost ovlivnit resp. regulovat povrchové vlastnosti 

minerálů. Molekuly jsou heteropolární, skládají se z heteropolárního řetězce a polární skupiny. 

Nerosty s molekulární strukturou jsou vzácné – síra, jod, arzenolit (As4O6) apod.  je třeba 

zdůraznit fakt, ţe všechny povrch minerálních zrn, na které působí pouze van der Waalsovy síly 

mají významné hydrofobní vlastnosti. 

Metaloidní strukturní mřížky – Jako příklad tohoto typu strukturní mříţky je moţno uvést 

strukturu grafitu (viz. Obrázek 5), kde působí kovalentně-molekulární vazba. V mříţce jsou 

uhlíky vázány kovalentními vazbami a jednotlivé vrstvy hexagonálně uspořádaných atomu 

uhlíku jsou k sobě poutané slabými van der Waalsovými silami. Hydrofóbnost povrchu grafitu 

souvisí s tím, ţe v procesu jeho rozdruţování dochází přetrţení molekulových vazeb, coţ má za 

následek výbornou štěpnost a kluznost grafitu ve směru podél rovin. Grafit je za normálních 

podmínek stabilní. Jednotlivé vrstvy jsou vzájemně posunuty o polovinu šestičlenného kruhu. Za 

vysokého tlaku přechází grafit na diamant. 

 
Obrázek 5. Prostorové uspořádání v grafitu, 

Zdroj: [13]  

 

 

Reálná strukturní mřížka minerálů a její vliv na povrchové vlastnosti minerálního zrna 

V praktických podmínkách flotačního procesu se ideální krystaly vyskytují jen zřídka a je 

tedy třeba rozlišovat teoretické poznatky s reálným stavem. Při charakteristice reálného krystalu 

minerálu je třeba brát v potaz řadu odchylek ve sloţení a stavbě mříţky. Reálné krystaly jsou 
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různorodé projevující se v nerovnoměrnosti minerálního povrchu, čímţ je významně ovlivněna 

flotační schopnost povrchu minerálních zrn. 

U reálného krystalu je vnější i vnitřní morfologie závislá na podmínkách vzniku a charakteru 

vazebných sil působících mezi stavebními částicemi. Reálný krystal velikosti ±1,00 m
3
 se skládá 

z přibliţně 1021 stavebních částic vykazujících rozličné nepravidelnosti a mikro i makro 

poruchy. Ty zásadně mění fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti, coţ se projevuje i na 

povrchových vlastnostech čímţ je ovlivněna i samotná flotovatelnost těchto minerálních zrn. 

 

Různorodost minerálního povrchu 

Při interakci povrchu minerálu s vodou, plyny, flotačními činidly a dalšími sloţkami 

koexistujícího prostředí je důleţité, ţe je povrch nerovnoměrný. Jednotlivé plošky povrchu se od 

sebe odlišují adsorpčními i jinými fyzikálně chemickými vlastnostmi. Zmíněný jev, který byl 

následně osvětlen v publikacích řady autorů [14,15,16] výrazně ovlivňuje flotační proces. 

Existují zde makro nerovnosti povrchu minerálního zrna v souvislosti s jeho reliéfem – 

výstupky, výčnělky, prohlubeniny, rohy, hrany, mezery, póry, trhliny apod. – způsobují 

energetickou a adsorpční nerovnováhu povrchu. Další skupinu poruch resp. defektů tvoří mikro 

nerovnosti. Mikro nerovnosti mohou mít mechanický, elektrický a chemický charakter (viz. 

Obrázek 6). 

Elektrické poruchy

II.

Mechanické poruchy Chemické poruchy

I. III.

- -
- - -

- - -
- -

 
Obrázek 6. Základní druhy poruch na povrchu krystalu, 

Autor: Kraus, P. (2010, dle [11]) 

 

 

Izomorfní zastupování ve strukturní mřížce a flotovatelnost minerálů 

Výsledky dlouholetých výzkumů, stejně jako praxe ukazují, ţe stejný druh materiálu 

z různých lokalit, ale i z různých míst loţiska jedné lokality, můţe mít odlišné fyzikálně-

chemické vlastnosti a flotovatelnost. To je výsledek poruch strukturních mříţek a s moţnou 

izomerií. Izomorfizmus se zde projevuje v různých formách – izotopii, homotypii a heterotypii. 

Vycházejíce z poznatků krystalochemie a geochemie, lze izomorfizmus definovat jako schopnost 

tvořit tuhé roztoky substitucí atomů nebo iontů původní struktury jinými a dochází tak ke vzniku 

smíšených krystalů. Substitucí se mění mříţkové parametry a chemické sloţení minerálů. Jde o 

prvky, které se v názvu minerálu vůbec nevyskytují, a je jich celá řada. 
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Geneze minerálů ve vztahu k flotovatelnosti 

Všechny vlastnosti a charakteristiky minerálů - chemické sloţení, struktura, fyzikální a 

chemické vlastnosti, vzájemné kombinace a výskyt minerálů v přírodě – jsou dány jejich genezí. 

V této souvislosti ovlivňují jejich aktivitu k sloţkám koexistujícího prostředí a jejich chování ve 

flotačním procesu. Endogenní, exogenní a metamorfní procesy vzniku minerálů na jednotlivých 

lokalitách zapříčiňují vznik technologicky různorodých typů rud a jejich minerálů ve vztahu 

k flotovatelnosti resp. reagenčnímu reţimu a technologickém schématu. 

Během těchto procesů závisí nejen na době trvání, teplotách a dalších specifických faktorech, 

které výrazně ovlivňují chování minerálních zrn. 

 

Polovodičové vlastnosti minerálů 

Fyzika tuhých látek vysvětluje podstatu rozdílů mezi vodiči, polovodiči, nevodivých 

materiálů a supervodičů v pásmové teorii vodivosti. Teorie je opřená o fakt, ţe elektrony 

v krystalech nejsou úplně volné, ani dokonale vázané k určitému atomu. Energetické spektrum 

tuhé látky má pásmový charakter (viz. Obrázek 7). Vodiče mají nezaplněné valenční pásmo nebo 

jsou pásma překrytá (viz. Obrázek 7 a, b), polovodiče charakterizuje zakázané pásmo mezi 

valenčním a vodivostním pásmem (kdy šířka zakázaného pásma je do 3,0 eV, viz. Obrázek 7c,) a 

celkem zaplněné valenční pásmo. Pokud je šířka zakázaného pásma větší neţ 3,0 eV jde o 

nevodivé materiály.  

E a) E b) E c) E d)

X X X X

VA

VO

VA

VO

VA

ΔE<3eV ΔE>3eV

VO

VA

VO

 
Obrázek 7. Schéma energetických pásem v tuhých látkách, VO – vodivostní pásmo, VA – valenční pásmo, 

Autor: Kraus, P. (2010, dle [13]) 

 

Pokud je mezera mezi dnem vodivostního pásma a vrcholem valenčního pásma malá, můţe se 

účinkem malé vnější energie (např. tepelné) část elektronů, ze zaplněného valenčního pásma 

přemístit do volného vodivostního pásma. Zvýšená teplota tak elektronům umoţňuje překonat 

energetickou bariéru zakázaného pásma – dochází ke vzniku volných míst po elektronech tzv. 

děr. Vnější elektrické pole vyvolá v orientovaný pohyb elektronů v krystalu proti směru pole a 
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děr ve směru pole. Krystalem prochází elektrický proud způsobený vodivostí elektronů a děr. 

Vodivý stav polovodiče je v podstatě vybuzený stavem krystalu. 

Měření hodnot termoelektromotorického napětí a elektrické vodivosti minerálu umoţňují určit 

koncentraci elektronů a děr, jejich vzájemný poměr, coţ se v důsledku odráţí v adsorpční 

schopnosti povrchu minerálů. Vysoká koncentrace elektronů brání adsorpci aniontů sběrače. Při 

děrové vodivosti, se aniontový sběrač lehce adsorbuje na povrchu flotovaného minerálu.  

Pro úplnou charakteristiku polovodičů (polovodičových minerálů) je třeba určit – specifickou 

elektrickou vodivost, pohyblivost elektronů a děr, koncentraci elektronů a děr, šířku zakázané 

zóny, úroveň hladiny chemického potenciálu (Fermiho hladiny), termoelektromotorické napětí 

apod. Výsledky získané měřením těchto parametrů jsou nezbytné pro základní výzkum 

flotačních vlastností polovodičových minerálů a pochopení a odhad jejich vzájemného působení 

s reagencemi pouţitými ve flotačním procesu. 

 1.3.2 Kapalná fáze 

Voda je prostředím pro interakci fází a všech sloţek rmutu a v důsledku specifických 

vlastností aktivně účastní elementárního procesu flotace. Pro flotační praxi je proto nezbytné 

znát sloţení a vlastnosti vody resp. vodného roztoku, které významně ovlivňují účinnost a  

selektivitu flotačního rozdruţování. 

Struktura molekul vody 

Voda je silně polární kapalina, proto lze říci, ţe průmyslové vody jsou více či méně roztoky  

elektrolytů, i kdyţ existují výjimky. Vodivost čisté vody je dána elektrolytickou disociací při 

tvorbě oxoniového kationtu H3O
+
 a hydroxidového aniontu OH

-
. Koncentrace oxoniových 

kationtů, stejně jako hydroxidových aniontů má pro flotační proces mimořádný význam 

z důvodů adsorpce reagencí. Při konstantní teplotě platí (viz. rovnice II)  

OHkOHaOHa
2

)().( 3 ,     (II) 

 

kde a je aktivita. Pro čistou vodu, nebo pro silně zředěný vodný roztok, lze aktivitu nahradit 

koncentrací c, potom platí rovnice III 

OHkOHcOHc
2

)().( 3 ,      (III) 

obvykle se tato hodnota udává pomocí hodnoty pH. 

Velmi citlivým znakem znečištění vody je elektrická vodivost. I slabě znečištěná voda se 

chová jako slabý elektrolyt, coţ je způsobeno disociací  látek ve vodě na ionty, které mají za 

následek vytvoření dipólu vody. 
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Rozpustnost minerálů ve vodě 

Polární charakter vody se projevuje tak, ţe je voda výborným rozpouštědlem iontových 

sloučenin. Voda působí  na povrch minerálů, do určité míry jej smáčí a vytváří na něm 

hydratační vrstvu a způsobuje rozpustnost povrchu. Výsledkem vzájemného působení povrchu 

minerálu a vody je narušení strukturní mříţky a hydratované ionty se z povrchu přecházejí do 

kapalné fáze rmutu a vytvářejí disperzní roztok. Minerál se ve vodě rozpouští v  případě ţe je 

hydratační energie větší neţ energie jeho strukturní mříţky. Rychlost a stupeň rozpustnosti 

minerálů závisí na sloţení, struktuře a přirozených vlastnostech minerálu, velikosti specifického 

povrchu zrn, druhotných změnách na povrchu minerálu, teplotě, sloţení, pH prostředí, intenzitě 

míchání a přítomností plynů (hlavně kyslíku).  

 1.3.3 Plynná fáze 

Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součástí vzduchu, důleţité funkce mající dominantní 

vliv na průběh a výsledky rozdruţování. Do flotačního prostředí se však mohou dostat také 

dostat v podobě speciálních reagencí např. kyslík, síra, sulfan, oxid siřičitý apod.  

Vzduch je neopomenutelnou součástí flotačního rmutu a má ve flotačním procesu několik 

úloh. Nejvýznamnější pro samotnou flotaci je přítomnost kyslíku a oxidu uhličitého. Oba tyto 

plyny se aktivně účastní – kyslík se absorbuje na minerální povrch a oxiduje ho (ovlivňuje tak 

jeho rozpustnost).  

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se výběrově spojují s hydrofóbním 

povrchem flotovaného minerálního zrna. Po vytvoření pevného kontaktu bublinky vzduchu 

vynášejí vybrané minerální zrna na hladinu rmutu – vznik minerální pěny. 

 

Pohyb flotovatelných zrn z kapalné části rmutu do minerální pěny 

Výpočet rychlost vzestupného pohybu bublinek ve vodě závisí na jejich průměru. Pro malé 

bublinky o průměru 0,0-0,4mm a 0,6-1,0 mm, při Re>1500 (turbulentním proudění) lze vypočítat 

rychlost pohybu bubliny z rovnice IV. 

).(.
.

9

1 21

2 gD
     (IV) 

Kde  - rychlost pohybu bubliny, D - průměr bublinky, g - gravitační zrychlení, 1  - hustota 

vody, 2  - hustota plynu, - viskozita vody. 

Bublinky středního průměru 0,4-0,9 mm se pohybují k hladině vody (rmutu) rychlostí okolo 

26,4 cm/s.  
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Rychlost vzestupného pohybu bublinky se sniţuje v přítomnosti povrchově aktivní látky tzv. 

pěniče v roztoku. Pro výpočet rychlosti bublinky za přítomnosti pěniče, lze vyuţít vztah dle A.N. 

Frumkina  (viz. rovnice V a VI). 

.2

3.
3

).(..2 21

2 gD
    (V) 

dC

d

Dkd

.
.

..2 0       (VI) 

Kde 0 - mnoţství pěniče adsorbovaného na jednotku plochy povrchu bublinky, 
dC

d
- 

povrchová aktivita pěniče, - střední hodnota difúzní vrstvy a dk - koeficient difůze pěniče ve 

vodě. Ve flotační praxi platí pro pouţívané pěniče dané koncentrace rovnice VII.. 

3

1

.2

3      (VII) 

Rozpustnost plynů 

V procesu pěnové flotace hraje úlohu plynné fáze vzduch. Rozpustnost vzduchu resp. jeho 

sloţek ve vodě závisí na tlaku plynné fáze a parciálním tlaku kaţdé plynné sloţky vzduchu. Se 

zvýšením parciálního tlaku nad roztokem vzrůstá rozpustnost plynů. Tato závislost je dána 

Henryho zákonem. V literatuře je rozpustnost plynů charakterizována Bunsenovým adsorpčním 

koeficientem α nebo Ostwaldovým koeficientem β. Rozpustnost plynů ve vodě je závislá na 

teplotě, tlaku. 

Vzhledem k faktu, ţe plynná fáze sorbovaná na minerální zrna výrazně ovlivňují hydratační 

schopnost jeho povrchu, interakci s flotačními reagencemi a kinetiku elementárního aktu flotace 

je třeba stanovit pravděpodobnost vývinu mikrobublinek. Výpočet lze najít v pracích J.B. 

Zeĺdoviče. 

 

1.4 Jevy na fázovém rozhraní 

Flotace určitého minerálu je výsledkem působení všech třech fází ve flotačním procesu které 

nejsou homogenní  mají rozmanité sloţení, strukturu a vlastnosti. Flotační proces lze z toho 

pohledu charakterizovat jako sloţitý fyzikálně-chemický děj jehoţ součástí je soubor početných 

a rozmanitých fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických jevů probíhajících na fázovém 

rozhraní. Základní formou vzájemného působení jsou adsorpční procesy a heterogenní chemické 

reakce. 
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Na vytvoření anebo zvětšení mezifázového rozhraní je třeba vynaloţit určitou práci. Pokud 

jde o práci, kterou vzniká nový povrch s jednotkovou plochou, lze tuto veličinu definovat jako 

specifickou povrchovou energii., kterou lze definovat rovnicí VIII. 

pVSdS

dU

,,

     (VIII) 

Kde dU – změna vnitřní energie, dS – změna plochy v a to v závislosti na .  

Pro charakteristiku procesu je na místo povrchové energie lepší vyuţívat pojem povrchová 

volná entalpie, její vztah k celkové povrchové energii Us, která udává mnoţství energie (tj. práce 

a tepla) je určen pomocí rovnice IX. 

SpT
TUs

,

.      (IX) 

Rovnice IX se nazývá Gibbsova-Helmholtzova rovnice a umoţnuje výpočet celkové 

povrchové energie podle hodnoty  a tepelného koeficientu 
SpT ,

. 

 1.4.1 Rozhraní vodný roztok-vzduch 

Protoţe jsou molekuly kapaliny navzájem pohyblivé, lze povrch molekul libovolně zvětšovat . 

Charakteristickou vlastností tohoto rozhraní je volná energie, která se projevuje tím, ţe 

přitaţlivost molekul ze strany vodné fáze se nekompenzuje ze strany molekul plynu (viz. 

Obrázek 8). Vlivem nevyrovnaných přitaţlivých sil se na rozhraní voda-vzduch se volná energie 

projevuje jako napětí v tenké povrchové vrstvě, jejíţ tloušťka je 10
-6

 m.  

VZDUCH

VODA

FÁZOVÉ

ROZHRANÍ

 
Obrázek 8. Síly působící na molekuly vody na fázovém rozhraní voda-vzduch, 

Autor: Kraus,P. (2010, dle [11]) 

 

Molekuly povrchové vrstvy se nacházejí ve speciálním energetickém stavu. Protoţe 

molekulové síly mají dost malý rádius působnosti, je moţné předpokládat, ţe povrchovou energii 
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mají pouze ty molekuly, které se nacházejí v tenké povrchové vrstvě. Pod touto vrstvou se 

výslednice všech sil působící na přítomné molekuly rovná 0 (viz. Obrázek 8). 

Molekuly povrchové vrstvy se nacházejí ve speciálním energetickém stavu. Protoţe 

molekulové síly mají dost malý rádius působnosti, je moţné předpokládat, ţe povrchovou energii 

mají pouze ty molekuly, které se nacházejí v tenké povrchové vrstvě flotační praxi se vyuţívá 

povrchově aktivních látek (niţší homologované karboxylové kyseliny do 12 uhlíků, alkoholy, 

aminy, amidy, sulfonové kyseliny apod.), heteropolární látky (jejich molekuly se skládají z jedné 

polární skupiny (-OH, -COOH, -NH2) a uhlovodíkové skupiny. Povrchově aktivní látky se 

vyuţívají při výrobě pěničů, kdy je hodnota povrchového napětí závislá na rozdílu polarity 

dotýkajících se fází (rozdílu intenzity molekulových sil). Mírou polarity fází jsou tyto veličiny – 

dielektrická konstanta, dipólový moment molekul, vnitřní tlak, další molekulové vlastnosti fází. 

Specifická volná povrchová energie (povrchové napětí) roste s rostoucím rozdílem polarit 

kontaktních fází. 

Závislost mezi hodnotou adsorpce Γi povrchové vrstvy roztoku a změny povrchového napětí 

roztoku σ vyjadřuje Gibsova rovnice (rovnice X), 

)/(.
.

2mkmol
dc

d

TR

c
i      (X) 

Kde i  - specifická adsorpce povrchově aktivní látky na jednotku plochy (kmol/m2
), c – 

koncentrace povrchově aktivní látky v objemu (kmol/m3
), R – plynová konstanta, T – absolutní 

teplota (K), σ – povrchová energie rozhraní dvou fází (J/m2
). 

 1.4.2 Rozhraní minerální povrch-vzduch 

Tuhé látky, na rozdíl od kapalin, mají tvar stálý. I v tomto případě chybí povrchu tuhé látky 

všestranné nasycení sil. Proto do prostoru působí silová pole, a to úměrně vazebným silám, které 

poutají stavební částice v mříţce. Povrch tuhé látky se odlišuje svou nehomogenitou na rozdíl od 

kapaliny, a tím se mění volna povrchová energie tuhé látky od atomu k atomu. Z úpravnického 

hlediska jsou důleţité jevy, které ovlivňují flotovatelnost minerálů – smáčitelnost povrchu 

minerálního zrna, rozpustnost a adsorpce. 

 1.4.3 Rozhraní minerální povrch – voda 

Hydratace minerálního povrchu – hydratací nazýváme děj při kterém se dispergované 

částečky (ionty, molekuly a povrch tuhé fáze) obalují vodou. Molekuly vody (mají trvalé dipóly) 

se orientují při hydrataci tím dokonaleji, čím blíţ jsou povrchu. 
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Adsorpce z vodného roztoku na povrch minerálu – Vzhledem k nehomogennosti všech tří 

fází flotačního procesu, nastávají ve flotačním prostředí velmi sloţité interakce mezi povrchem 

minerálního zrna a částečkami (sloţkami) roztoku flotačního rmutu. Minerální povrchy 

nevstupují do vzájemné interakce pouze s flotačními reagencemi rozpuštěnými ve vodě, ale se 

všemi ionty, molekulami a se samotnými dipóly molekul vody. Při úvahách o adsorpci z roztoků 

na minerálním povrchu rozlišujeme adsorpci molekulovou, iontovou (polární) a chemisorpci. Pro 

flotaci má význam převáţně polární adsorpce, která tvoří přechod mezi adsorpcí fyzikální a 

chemisorpcí. 

Elektrická charakteristika fázového rozhraní minerální povrch – voda 

 Elektrochemický potenciál a potenciál fázového rozhraní - Podmínku fázové i chemické 

rovnováhy pro nenabité částice snadno vyjádříme pomocí chemického potenciálu. Např. pro 

rovnováhu (g)-(l) se za rovnováhy vyrovná chemický potenciál komponenty v obou fázích. 

Podmínku rovnováhy pro nenabité částice lze (za konstantního tlaku a teploty) zobecnit na 

rovnici XI [17]. 

)()( l

s

g

s , kdy obecně platí podmínka 0dnss    (XI) 

Pokud však jde o nabité částice (ionty), je zaveden pro heterogenní soustavy (elektrický 

potenciál fází je různý) pojem elektrochemický potenciál. Chemický potenciál je molární 

Gibsova energie. Změna Gibsovy energie je rovna práci bez objemové (expanzní) práce. Při 

přenosu iontů mezi fázemi tedy musíme chemický potenciál upravit, zahrnout elektrickou 

práci. Tím přejdeme od chemického potenciálu k elektrochemickému potenciálu. Ve vodivé 

fázi je elektrický potenciál všude stejný (neprochází-li elektrický proud). Umístíme-li náboj 

jisté velikosti od místa, kde je určitý elektrický potenciál f, je energie náboje rovna součinu 

velikostí náboje a elektrického potenciálu (energie je tu vztaţena k místu o nulovém 

elektrickém potenciálu). Náboj jednotkového látkového mnoţství iontů je roven součinu 

Avogadrovy konstanty, nábojového čísla iontu a elementárního náboje (náboj protonu). 

Elektrochemický potenciál můţeme tedy vyjádřit rovnicí XII. 

FzNezN JAsJAss     (XII) 

Součin Avogadrovy konstanty a elementárního náboje je Faradayova konstanta. V obecné 

podmínce fázové a chemické rovnováhy pak stačí nahradit chemický potenciál 

elektrochemickým rovnice XIII. 

0dnss      (XIII) 
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 Elektrická dvojvrstva a zeta potenciál - Vznik silového náboje na povrchu částic ovlivňuje 

distribuci iontů v okolní meziplošné oblasti, coţ má za následek zvýšenou koncentraci 

opačných iontů těsně u povrchu. Kolem kaţdé částice tedy existuje elektrická dvojvrstva. 

Vrstva kapaliny obklopující částici existuje jako dvě části - vnitřní oblast (nazývaná Sternova 

vrstva, kde jsou ionty silně vázané, a vnější (tzv. difúzní oblast, kde jsou ionty méně pevně 

připojené. Uvnitř difúzní vrstvy existuje teoretická hranice, uvnitř které ionty a částice tvoří 

stabilní jednotku. Kdyţ se částice pohybuje (např. kvůli gravitaci), ionty uvnitř hranice se 

pohybují s ní, ale ionty za hranicí s částicí neputují. Tato hranice se nazývá povrch 

hydrodynamického smyku, nebo rovina skluzu. Potenciál, který existuje na této hranici, je 

známý jako potenciál zeta [18]. 

 Bod nulového náboje povrchu minerálu - Bod nulového náboje (PZNC nebo PZC) je takové 

pH, při kterém má látka nulový náboj, tedy aniontová výměnná kapacita (AEC) a kationtová 

výměnná kapacita (CEC) jsou stejné [19]. 

 1.4.4 Trojfázový kontakt 

Úhel smáčení (smáčecí úhel, kontaktní úhel) - Úhel smáčení je jednou z mála přímo 

měřitelných vlastností fázového rozhraní pevná látka/kapalina/plyn. Je to úhel, který svírá tečna 

k povrchu kapky, vedená v bodě styku kapky s rozhraním - hlavní charakteristika tvaru kapky 

kapaliny umístěné na povrchu nerozpustné tuhé látky (viz. Obrázek 9). 

 

Obrázek 9. Kapka kapaliny na tuhém povrchu, 

Zdroj: Kraus, P. (2009, dle [7]) 

 

Vztah mezi úhlem smáčení  a jednotlivými mezifázovými energiemi je dán Youngovou rovnicí (viz. 

rovnice XIV). 

3,2

2,13,1
cos     (XIV) 

kde  - je úhel smáčení, 3,1  - povrchové napětí, 2,1  - povrchové napětí na rozhraní minerál-

plyn, 3,2  - povrchové napětí na rozhraní kapalina-plyn. 
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Hystereze úhlu smáčení a její význam pro flotaci  

Při úplné smáčivosti je úhel smáčení 0° 1cos . Látky s hodnotou styčného úhlu 0-90°, kde 

1cos  aţ 0 se nazývají hydrofilní – smáčejí povrch. Látky s úhlem smáčení 90-180°, kde 

0cos  aţ -1 se nazývají hydrofobní a povrch nesmáčejí. Na obrázku 10 je schématicky 

znázorněno 5 minerálů různé smáčivosti a přitaţlivosti kapek vody k jejich povrchu a vzduchové 

bubliny přivedené pod minerály. Minerály, které jsou smáčeny dle schématu na obrázku 10a a b 

jsou hydrofilní a vzduchová bublina přivedená pod zrno není na rozhraní voda -minerál, nebude 

vytěsňovat vodu z povrchu a zabírá relativně malou plochu. Případ uvedený na obrázku 10c 

znázorňuje přechod z hydrofilního stavu do stavu hydrofobního a je označován jako tzv, inverzní 

stav. Na schématu na obrázku 10 d a e je patrné, ţe smáčivost zrna je niţší a zvyšuje se 

přitaţlivost vzduchové bubliny. 

 

Obrázek 10. Kapka vody a vzduchová bublina na různě smáčitelných minerálech, 

Autor: Kraus,P. (2010, dle dle [7]) 

 

Hystereze úhlu smáčení je nazývána rozdílnost úhlů smáčení kapaliny při jejím postupu a ústupu 

na pevném povrchu. Při styku s povrchem pevné látky existuje několik stálých (metastabilních) 

úhlů smáčení, lišících se velikostí od úhlu rovnováţného. Obvykle je úhel smáčení kapaliny, 

která postupuje po tuhém povrchu tzv. úhel natékání větší neţ úhel na rozhraní ustupujícím. 

Rozptyl hodnot činí aţ 50°. Příčinou mohou být nečistoty, přítomnost naadsorbovaných plynů i 

nerovnosti tuhého povrchu. 
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2. Flotační reagence a mechanismus jejich působení 

Flotační reagence jsou hlavním a rozhodujícím činitelem flotačního procesu, spolu 

s optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí. Flotační reagence ve 

flotačním prostředí ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi tuhou a 

kapalnou, kapalnou a plynnou fází. Změnou energie na fázovém rozhraní se mění podmínky 

flotovatelnosti jednotlivých minerálů – sloţek, které se mají navzájem oddělit flotační úpravou. 

Rovněţ se mění počet a velikost bublin a stálost a tvořící se mineralizované pěny.  

Z pohledu chemického sloţení mohou být flotační reagence organické i anorganické látky, 

jednoduché či sloučeniny (v krystalickém i kapalném stavu). Základním poţadavkem na flotační 

činidla jsou následující – vysoká selektivnost, pohodlná a lehká manipulace, stálost při 

skladování připraveného roztoku, lehká rozpustnost ve vodě, neměly by zapáchat pokud moţno 

netoxického charakteru. 

2.1 Flotační sběrače 

Flotační sběrače jsou povrchově aktivní látky, které působí na povrchovém rozhraní tuhá 

fáze- kapalina. Zvětšují nebo vyvolávají hydrofobii částic a zvyšují tak jejich flotovatelnost. 

Flotační pěniče sniţují povrchové napětí na fázovém rozhraní kapalina-plyn a slouţí především 

pro tvorbu stabilních vzduchových bublinek. Hydrofobizační účinek sběračů se váţe na 

přítomnost nepolární skupiny v molekule sběrače heteropolárního charakteru a nebo na celou 

molekulu sběrače skládajícího se z nepolární látky. 

Ve flotační praxi se vyuţívají heteropolární nebo nepolární sběrače. Polární skupina „přilne“k 

povrchu zrna a hydrofobní nepolární skupina „přilne“k rozhraní voda-vzduch. Strukturu molekul 

heteropolárních sběračů, které se v praxi vyuţívají mnohem častěji udává obrázek 11. 

Aniont Kationt

Aniont

C12H25 NH3 Cl

Nepolární

část

Kationt

Kationaktivní sběrač

Nepolární část Polární část

Anionaktivní sběrač

Polární

část

H H

C

H

CC

H

H

H

H

H

C

H

O C S K

S

 

Obrázek 11. Struktura molekul heteropolárních sběračů, 

Autor: Kraus,P. (2010, dle [11]) 

 

Sběrače pouţívané na flotaci různých druhů minerálů rozdělujeme do dvou hlavních skupin 

na ionogenní a neionogenní. 
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Ionogenní sběrače  

Ionogenní sběrače lze rozdělit do dvou podskupin na anionaktivní a kationaktivní.  

Skupinu anionaktivních sběračů tvoří: 

 Sulfhydrilové sběrače (xantogenany, alkyl-aryldithiofosháty), kterými lze flotovat sulfidické 

minerály, čistě neţelezné a ušlechtilé kovy, karbonáty a sulfáty mědi a olova, silikáty mědi po 

sulfidaci povrchu. 

 Oxhydrilové sběrače (organické kyseliny a jejich mýdla, alkylsulfáty a alkylsulfonáty), 

kterými lze flotovat uhličitanové minerály, baryt, fluorit, fosfáty, oxidy ţeleza, rutil, zirkon, 

ilmenit. 

Skupinu kationaktivních sběračů tvoří aminy a jejich primární, sekundární, terciární a kvartérní 

soli. Lze jimi flotovat křemen, silikátové minerály, draselné a sodné soli. 

 

Neionogenní sběrače 

Mezi neionogenní sběrače patří kapalné uhlovodíky – petrolej, oxidovaný petrolej, 

transformátorový olej, mazací oleje, produkty zpracování ropy, dřeva, uhlí a ropy. Vyuţívají se 

při flotací grafitu, černého uhlí, síry, molybdenitu, sideritu apod. Zesilují flotační účinek 

anionaktivních sběračů a jsou vhodné pro flotaci velmi jemných minerálních zrn a zintenzivňují 

flotaci hrubozrnných minerálů. 

2.2 Řídící flotační reagence 

Selektivní flotace se obvykle nemůţe uskutečnit pouze v přítomnosti samotného sběrače a 

pěniče. K zvýšení výběrovosti flotačního procesu se vyuţívá oţivujících, potlačujících a 

modifikujících flotačních reagencí. Účinek řídící reagence je potom přímo závislý na stavu 

povrchu minerálu, typu pouţívaného sběrače ve flotačním procesu a koncentrace dané reagence 

ve rmutu. 

Podle výsledku interakce s jednotlivými typy minerálních zrn flotačního rmutu rozdělujeme 

řídící flotační reagence (činidla) na aktivátory, depresory, modifikátory prostředí, látky 

ovlivňující agregaci minerálů (flokulanty, koagulanty a peptizátory) a iontoměniče. 

Aktivátory neboli oţivující flotační reagence, které zvyšují flotovatelnost určitých minerálů 

(hydrofobizují jejich povrch) nebo oţivují flotační schopnost povrchu minerálních zrn, která byla 

dřív nějakým způsobem potlačena. 

Depresory (potlačující flotační reagence) potlačují či přímo ruší flotovatelnost vybraných 

minerálu nebo jejich skupin. Tím umoţňují jejich oddělení od ostatních minerálů, které se 

nachází ve flotačním rmutu. 
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Modifikátory pH prostředí mění kyselost nebo zásaditost flotačního rmutu, ovlivňují 

rozpustnost minerálního povrchu, sloţení rmutu, působí na směr a rychlost reakcí ve rmutu, 

ovlivňuje iontovou a molekulovou strukturu flotačních reagencí (hlavně sběrače). Mohou mít 

silně oţivující nebo potlačující účinek na samotný proces flotace. 

Koagulanty, flokulanty a peptizátory slouţí k ovlivňování agregace minerálů a dalších sloţek 

flotačního rmutu. 

Iontoměniče jsou určené na sorpční výměnu těch iontů kapalného prostředí, které mohou 

záporně ovlivnit průběh a výsledky selektivní flotace. 

 

Z pohledu chemického sloţení lze řídící reagence rozdělit do dvou velkých skupin – 

anorganické řídící reagence a organické řídící reagence.  

 

Typ Chemický vzorec Název Použití

CuSO 4 .5H 2 O Pentahydrát síranu měďnatého Oživuje sfalerit, pyrit, arzenopyrit, antimonit, kryolit.

BaCl 2 .2H 2 O Dihydrát chloridu barnatého Oživuje baryt a křemen, potlačuje kasiterit a fluorit.

Pb(NO 3 ) 2 Dusičnan olovnatý Oživuje sulfidy mědi potlačené kyanidy, oživuje antimonit.

Na 2 S.nH 2 O Hydrát sulfidu sodného Oživuje flotovatelnost sulfidů se změněným povrchem a uhličitanů.

H 2 SO 4 Kyselina sírová Oživuje některé typy sulfidů, pyrit, sfalerit a potlačuje křemen.

KCN Kyanid draselný Potlačuje sfalerit, pyrit a chalkopyrit.

NaCN Kyanid sodný Rozpouští zlato a stříbro. Využívá se s ZnSO4.7H2O na potlačení sfaleritu.

KMnO4 Manganistan draselný Potlačuje pyrotin, arzenopyrit, sfalerit a sulfidy mědi v přítomnosti galenitu.

Na 2 S.nH 2 O Hydrát sulfidu sodného Ve vysokých koncentracích potlačuje flotací všech sulfidů.

K 2 Cr 2 O 4 Chroman draselný Potlačuje galenit při selektivní flotaci měďnato-olovnatých rud.

K 2 Cr 2 O 7 .2H 2 O Dihydrát dichromanu draselného Potlačuje sfalerit při při flotaci jeho koncentrátu.

ZnSO 4 .7H 2 O Heptahydrát síranu zinečnatého Potlačuje spolu s KCN flotovatelnost sfaleritu.

CaO Oxid vápenatý Potlačuje pyrit, pyrotin. Sráží hydroxidy kovů v přítomnosti NaOH.

Ca(OH) 2 Hydroxid vápenatý Potlačuje pyrit, pyrotin. Sráží hydroxidy kovů ve rmutu.

Na 2 CO 3 Uhličitan sodný Potlačuje pyrit, snižuje tvrdost vody a potlačuje kalová zrna. Modifikuej pH.

Na 2 SiO 3 Křemičitan sodný Potlačuje silikáty, aluminosilikáty. Peptizátor kalotvorných minerálů.

Oxyelthylcelulóza Potlačuje flotovatelnost minerálů železa.

Ca(OH) 2 Hydroxid vápenatý

NaOH Hydroxid sodný

Na 2 CO 3 Uhličitan sodný

H 2 SO 4 kyselina sírová

HCl Kyselina chlorovodíková

HF Kyselina fluorovodíková
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Úprava pH flotačního prostředí. Každá reagence má určitý oživující účinek pro 

daný typ minerálu a naopak jiné potlačuje. Kyseliny oživují pyrit a sfalerit. 

Zásady potlačují pyrit a pyrotin. HF potlačuje křemen a oživuje živce.

Potlačení kalových zrn při flotaci sulfidů a hydrofobních minerálů (mastek)

Potlačuje Ca-minerály při flotaci magnezitu (fluorid, kalcit).

Organické koloidy (škroby, 

gely,dextrín, želatina, tanin)

A
k

ti
v

á
to

ry

Na 3 PO 4. 12H 2 O, 

Na(PO 3 )n, 

Na 4 P 2 O 7

Fosforečnany

D
e

p
re

s
o

ry

 

Obrázek 12. Představitelé aktivátorů, depresorů a modifikátorů a příklady jejich pouţití, 

Autor: Kraus,P. (2010, dle [11]) 

 

 

Mezi anorganické patří kyseliny, zásady, soli jednomocných a vícemocných kovů, soli 

slabých, středních a silných kyselin, komplexotvorné sloučeniny a polymery (polyfosfáty, látky 

obsahující Na-silikáty a hydratovaný SiO2). Do skupiny organických řídících reagencí lze zařadit 

látky přírodního původu i synteticky vyrobené, a to včetně řady odpadních látek chemické 
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výroby. Největší skupinu potom tvoří polymery. Organické polymery resp. regulátory lze 

rozdělit na neionogenní, ionogenní anionaktivní, ionogenní kationaktivní a ionogenní se 

smíšenou strukturou. Neionogenní polymery obsahují neionogenní hydratované polární skupiny 

(-OH, -CO, -COOH apod.), ionogenní anionaktivní polymery jsou charakteristické přítomností 

anionaktivních, záporně nabitých skupin (-COOH, -SOOH apod.) a ionogenní kationaktivní 

obsahují hydratované kationty. Představitelé aktivátorů, depresorů a modifikátorů a příklady 

jejich pouţití udává obrázek 12. 

 2.2.1 bioflokulanty 

 

Bioflokulace představuje jeden z moţných způsobů oddělování aktivovaného kalu z čištěných 

odpadních vod nebo se pouţívá ke zpracování například velmi jemných nehomogenních 

odpadních černouhelných kalů. Princip tohoto procesu spočívá ve shlukování ultrajemné 

minerální sloţky působením mikroorganismů (bioflokulantů). Vzniklé vločky se oddělují od 

suspenze sedimentací nebo filtrací. Metodou bioflokulace lze odstranit značný podíl velmi 

jemných zrn, coţ má následně příznivý vliv na rychlost, účinnost a také sníţení energetické 

náročnosti procesů filtrace a sedimentace.  

 Bioflotoflokulace - je proces, kdy jsou nejdříve pro surovinu určenou k flotaci pouţity 

bioflokulanty, které způsobí shluk uţitkové sloţky do vloček, které po přidání flotační činidla 

vyflotují. Výsledky prokázaly, ţe se zvýší hmotnostní výnos produktů aţ o cca 15 % při 

zachování poţadované kvality koncentrátu pod 10 % obsahu popela. [25] 

Bioflokulace je vyvolána sníţením povrchového elektrického náboje buněk vlivem 

polysacharidů produkovaných buňkami, které vně obalují jejich stěny. Jsou vylučovány hlavně v 

období stacionární a endogenní růstové fáze. Interakcí vysokomolekulárních polyelektrolytů s 

buňkami je vzájemně spojují do shluků tvořících vločky.  

 

2.3 Pěniče 

Pěniče mají v procesu rozdruţování – sniţují povrchové napětí na rozhraní kapalné a tuhé 

fáze, zvyšují stupeň rozptýlení vzduchových bublin ve flotačním prostředí, umoţňují vznik 

velkého povrchu rozhraní ve styku kapaliny se vzduchovými bublinkami v místě přichycení 

minerálního zrna a umoţňují vznik stabilní minerální pěny na hladině flotačního rmutu.  
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Složení a vlastnosti pěničů 

Ve flotaci jako pěničů vyuţívá povrchově aktivních látek heteropolárního charakteru, které 

obsahují polární a nepolární skupinu. Tyto látky mají schopnost adsorbovat se na fázovém 

rozhraní voda-vzduch. Polární fáze se orientuje k vodě a nepolární ke vzduchu. Mezi polární 

skupiny pěničů patří –OH, =C=O, -COOH, -NH2, -SO3, -SO2OH apod., nepolární skupiny 

mohou vytvářet uhlovodíkové radikály. 

Adsorpce pěniče je doprovázena změnou povrchové energie na rozhraní voda-vzduch. 

Povrchová aktivita a se rovná tangentu úhlu sklonu křivky závislosti mezi volnou povrchovou 

energií a koncentrace pěniče v roztoku c a lze jej vypočítat dle rovnice XV. 

c
      (XV) 

Povrchová aktivita pěniče závisí na charakteru polární skupiny a struktuře uhlovodíkového 

radikálu. Například při stejném radikálu mají uhličité kyseliny větší povrchovou aktivitu neţ 

alkoholy s neionizující polární skupinou –OH. Neţ uhličité kysliny, jejichţ polární skupina můţe 

disociovat, coţ je doprovázeno změnou pH. Tím je nejen výrazně ovlivněna pěnotvorná 

schopnost pěniče, rovněţ můţe docházet k integraci s povrchem minerálních zrn, mění se tak 

flotační schopnost a selektivita procesu.  

Pěnotvorné schopnosti závisí zároveň na počtu uhlovodíkových skupin v nepolárním radikálu. 

Při prodlouţení resp. zvětšení uhlovodíkového radikálu o –CH2 skupinu vzroste povrchová 

aktivita pěniče v souladu s Traubeho pravidlem [7] aţ trojnásobně. V praxi vyuţívané pěniče 

obsahují obvykle 5-12 uhlíkových atomů v nepolárním radikálu a jejich rozpustnost ve vodě se 

pohybuje mezi 5,0-0,2 g/l. Heteropolární látky s menším počtem atomů uhlíku v radikálu se 

nepouţívají převáţně pro jejich nízkou povrchovou aktivitu, stejně jako látky s vyšším potem 

uhlíku v řetězci nepolární části pro jejich nízkou rozpustnost. 

 

Úloha pěničů ve flotačním procesu 

Adsorpce pěničů na rozhraní kapalina-plyn umoţňuje měnit opalescenční schopnost 

vzduchových bublin a stupeň disperzity ve flotačním prostředí, rychlost vzestupného pohybu 

bublin, strukturní a mechanické vlastnosti povrchu vzduchových bublin, stejně jako stabilitu a 

pevnost takto vytvořené minerální pěny. 

Adsorpce pěničů na rozhraní kapalina-tuhá fáze ovlivňuje někdy pevnost spojení minerálního 

zrna a vzduchové bublin a vlastnosti a charakter trojfázové pěny. 
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Pěniče v souvislosti s tvorbou flotační pěny, podle A. A. Abramova [20], vyvolávají následující 

změny na rozhraní vodný roztok-vzduchová bublina. 

 Změnu opalescenční schopnosti a středního průměru vzduchových bublin 

 Zmenšení rychlosti vzestupného pohybu bublin 

 Zvětšení stálosti a pevnosti pěny 

Změnu opalescenční schopnosti a středního průměru vzduchových bublin – na obrázku 

13a je znázorněna orientovaná adsorpce molekuly pěniče okolo bubliny vzduchu a obrázek 13b 

zachycuje závislost středního průměru bubliny vzduchu na koncentraci pěniče ve flotačním 

prostředí. 

a
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Koncentrace pěniče

Obrázek 13. Vliv pěniče na stabilitu (a) a velikost (b) vzduchové bubliny ve flotačním procesu, 

Autor: Kraus,P. (2009, dle[11]) 

 

Zmenšení rychlosti vzestupného pohybu bublin – pokud není při flotaci vyuţito pěniče 

nedochází ke vzniku hydratačního obalu na povrchu bublin, a tím dochází často k  deformaci 

bublin (tvar výhodný z hydrodynamického hlediska) při jejich cestě k povrchu resp. na hladinu. 

Naopak při vyuţití pěniče dochází k uzavření bublin do „pevného“ hydratačního obalu a jejich 

tvar je kulovitý, sférický. Tvar umoţňuje sníţení rychlosti vzduchové bubliny, čímţ dochází 

k zvýšení mnoţství vzduchu ve flotačním prostředí a tím se navyšuje pravděpodobnost střetnutí a 

pevného spojení bublina-minerální zrno. 

Zvětšení stálosti a pevnosti pěny – stálost vytvoření pěny podmiňují následující činitelé: 

 Poměrně pevná a trvalí asociace (seskupení) molekul vody okolo polárních skupin pěniče , 

které zabraňují vytékání vody z mezivrství při vzplývání bublin na hladinu rmutu (viz. 

Obrázek 14). Čím větší je hydratace molekuly pěniče, tím méně vody vyteče z povrchu 

bubliny z mezivrství mezi adsorpční vrstvou pěniče a vody a dochází ke vzniku mnohem 

pevnější a stálejší pěny. 

 Asociace molekul vody okolo polární skupiny pěniče snižuje vypařovací schopnost vody 
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 Adsorpční vrstva pěniče zvyšuje elasticitu bubliny a odolnost proti mechanickému poškození, 

viz. Obrázek 15 

 
Obrázek 14. Stabilizace bubliny molekulami pěniče, 

zdroj: [21]  

 
Obrázek 15. Deformace bublinek v mineralizované 

pěně, zdroj: [22]

 

Mineralizovaní pěna a její charakteristické vlastnosti 

Při uskutečnění elementárního procesu spojení minerálního zrna se vzduchovou bublinou 

vznikne tzv. agregát. Který se pohybuje směrem k hladině. V průběhu tohoto procesu se oddělí 

hydrofobní zrna minerálu od hydrofilního rmutu. Na hladině vzniká mineralizovaná pěna, který  

by měla být – stabilní do doby neţ je odebrána z hladiny, obsahovala pouze poţadovaná 

minerální zrna (vysoká selektivita). Obecně lze poţadavky shrnout do následujících bodů:  

 V pěně se musí udrţet všechny ţádoucí vyflotované minerály, nesmí z pěny vypadávat zpět 

do rmutu. 

 Vypadávání neţádoucích minerálních zrn z pěny musí být vysoce selektivní – vysoká čistota 

pěnového produktu. 

 Pěna musí být stabilní na hladině rmutu. Po jejím odběru by měla být lehce rozrušitelná 

(rychlý rozpad pěnového produktu). 

Pro efektivní a úspěšné řízení flotačního procesu z pohledu mineralizované pěny je třeba co 

nejlépe stanovit fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti pěny a všechny činitele, které ovlivňují 

pěnotvorbu a mýt moţnost tyto činitele regulovat. 

Mezi fyzikální činitele určující technologické vlastnosti pěny patří – tloušťka mineralizované 

pěny, rychlost a způsob odvádění pěny z hladiny rmutu flotačního stroje, mnoţství a stupeň 

disperzity vzduchové bubliny a minerálních zrn ve rmutu a postupujících k hladině, intenzita 

proudění rmutu pod mineralizovanou pěnou obecně. 
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K fyzikálně chemickým činitelům ovlivňující flotační proces patří všechny změny reagenčního 

reţimu, které mohou ovlivnit stabilitu kapalných lamel oddělujících jednotlivé bubliny, a nebo 

ovlivňují pevnost spojení bubliny a minerálního zrna. Obrázky 16, 17 a 18 znázorňují 

charakteristiky minerální pěny – tvar, struktura a vzhled jako takový. 

 
Obrázek 16. Struktura dvojfázové pěny, 

zdroj: [21]  

 

 

 

 
Obrázek 17. Kulovitá a polyedrická struktura pěny, 

zdroj: [21]  

 
Obrázek 18. Struktura flotační pěny: a – laminární, b – agregátová, 

zdroj: [21]  
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3. Grafitové suroviny 

Grafit, česky tuha, je stejně jako diamant chemický prvek uhlík. Od diamantu se liší tím, jak 

jsou v jeho struktuře poskládány jednotlivé atomy uhlíku a tím jsou také dány jeho vlastnosti, 

tolik odlišné od diamantu. V grafitu jsou atomy uhlíku uspořádány do vrstviček, které jsou mezi 

sebou spojeny poměrně slabou vazbou, takţe díky tomu je grafit velmi měkký a velmi snadno se 

otírá o jiné předměty. Tato jeho vlastnost je vyuţívána v obyčejných tuţkách, jejichţ grafitová 

psací tuha zanechává čáru na papíře. 

Grafit je černošedý aţ černý, matný aţ lesklý, na omak mastný, je elektricky vodivý. Tvoří 

jemně lupenité, zrnité, zemité aţ celistvé agregáty, méně často je hrubě lupenitý, dobře omezené 

krystaly jsou vzácné. Ekonomicky významná jsou loţiska grafitu v regionálně metamorfovaných 

horninách, v nichţ patrně vznikl přeměnou uhelných slojí a loţisek ropy. Grafit se pouţívá v 

metalurgii jako ţáruvzdorný materiál, k výrobě tuţek, suchých i olejových mazadel, 

antikorozních nátěrů, v elektrotechnice (galvanické pokovování, součástky dynam, elektrody 

atd.). Velké mnoţství grafitu se vyrábí uměle z odpadů po zpracování ropy, ze sazí či z antracitu. 

Hlavními producenty grafitu jsou Čína, Indie a Brazílie [23]. 

V České republice byl grafit těţen v okolí Českého Krumlova, v Bliţné j.  od Černé v 

Pošumaví, jz. od Českého Krumlova, ve Chvalovicích zsz. od Českých Budějovic, v Kolodějích 

nad Luţnicí s. od Týna nad Vltavou, ve Velkém Tresném vsv. od Bystřice nad Pernštejnem a v 

okolí Starého Města zjz. od Jeseníku. Loţiska v jiţních Čechách a na Moravě jsou vázána na 

grafitické ruly, kvarcity, mramory a amfibolity, v nichţ tvoří grafit čočkovitá tělesa. 

Nejhezčí vzorky grafitu pocházejí z Ragadary v oblasti Galle na Srí Lance, kde grafit tvoří 

ţíly vysoce lesklých lupenitých agregátů uloţených v souboru rul a ţul. Grafit zde patrně vznikl 

přeměnou uhelné sloje na kontaktu se ţulovým magmatem. 

Grafitová surovina je tvořena několika rozdílnými typy hornin - grafit-muskovitovými rulami, 

grafitickými a grafit-muskovitovými břidlicemi a grafitickým amfibolitem. Obsah grafitu v 

těţené surovině je velmi variabilní. Neoxidované grafitické horniny mají často velmi vysoký 

obsah pyritu (obsah sulfidické síry v těţené surovině někdy přesahuje i 10 %).  

 

Na obrázku 19 je zobrazen hrubě krystalický grafit s diamantovým leskem (Srí lanka) a masivní 

tmavě šedý grafit s tektonicky ohlazenými plochami (Velké Vrbno, loţisko Konstantin).
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Obrázek 19. Grafit: a - Ţíla hrubě krystalického grafitu s diamantovým leskem (Srí lanka), b - Masivní tmavě šedý 

grafit s tektonicky ohlazenými plochami (Velké Vrbno, loţisko Konstantin), zdroj: [24] 

 

 

Zpracování grafitu 

Grafitové suroviny lze hodnotit podle obsahu uhlíku. Ovšem dvě různé suroviny (vzorky 

grafitu) se stejným obsahem uhlíku nemusí být hodnoceny jako rovnocenné. V tomto případě 

záleţí na vločkovitosti resp. velikosti krystalů, jejich vazbě s hlušinovými minerály, nerostném 

sloţení i navětrání suroviny (tvrdosti). Mikrokrystalická tzv. amorfní surovina nesmí obsahovat 

příliš sulfidů, křemene a měla by být spíše měkká (navětralá, rozloţená), coţ platí i pro vločkové 

druhy, aby nedocházelo k přílišnému rozbíjení vloček drcením a mletím. 
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4. Flotační proces z praktického hlediska 

Průběh flotačního procesu, technologické a technicko-ekonomické výsledky flotace závisí na 

řadě technologických činitelů. K nim patří uţitkové vlastnosti minerálů podmiňující jejich 

flotovatelnost, specifické sloţení rud a surovin, jejich charakteristika zrnitosti, sloţení vyuţité 

kapaliny resp. vody, hustota a teplota rmutu, reagenční reţim flotace, účinnost práce flotačního 

stroje, stupeň organizace kontroly a regulace technologického procesu na úpravně apod. Jje třeba 

najít a udrţovat optimální hodnoty všech těchto činitelů, protoţe jiţ nepatrná změna můţe proces 

významně ovlivnit.  

 

Činitele ovlivňující průběh flotace v praxi 

Úspech průmyslové flotace spojený s dokonalými znalostmi interakce mezi třemi 

komponenty konkrétního flotačního procesu rozdruţování jsou: 

Mineralogická charakteristika upravované rudy a jejich jednotlivých technologických typů, 

které se nacházejí v loţisku, viz. schéma na obrázku 20. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti ovlivňující smáčivost, agregačně-disperzní jevy, adsorpce 

flotačních reagencí v závislosti na druhu a koncentraci – tvorba agregátu bubliny a zrna. 

Činitelé flotačního procesu v závislosti na přípravě vsázky, volby flotačního stroje, volba 

schématu flotačního cyklu a provázející parametry. 

Fyzikálně-chemičtí činitelé Činitelé flotačního procesu

Aktivátor Příprava vsázky

Depresor Agitační doba

pH Ccelkový flotační čas

Sběrač Flotační čas operací

Pěnič Stupeň provzdušnění

Chemické složení rmutu Schéma flotačního cyklu

Hustota rmutu

Teplota rmutu

Dávkování flotačních reagencí

Ultrajemná a kalová zrna

Rozpustnost a produkty rozpustnosti minerálů

FLOTAČNÍ ROZDRUŽOVÁNÍ

Mineralogická charakteristika

Užitkové minerály

Horninotvorné minerály

Podmínka pro uvolnění zrna

 
Obrázek 20. Interakce mezi činiteli flotačního procesu 
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Flotovatelnost minerálů 

Z hlediska flotovatelnosti minerálů lze minerály rozdělit do dvou hlavních skupin: 

Minerály s nepolárním povrchem – do této skupiny patří grafit, síra molybdenit, diamant, černé 

uhlí, mastek apod. Tyto minerály se skládají z molekul, které jsou navzájem vázány van der 

Waalsovými silami. Povrchové vlastnosti této skupiny minerálů určují molekulové vazbové síly, 

které jsou relativně slabší v porovnání s jinými typy vazebných sil. Nepolární povrchy 

minerálních zrn odpuzují dipóly vody. Minerály této skupiny charakterizuje velký přirozený úhel 

smáčitelnosti 60-90°, podmiňuje flotovatelnost nepolárních minerálů. 

Minerály s polárním povrchem obsahují heteropolární nebo homeopolární vazbu. Tyto vazby 

jsou velmi silné, coţ navyšuje hodnotu volné povrchové energie polárního povrchu. Polární 

povrch zrn ve styku s polární kapalinou, jako je voda, reaguje s dipóly vody, které se velmi 

intenzivně adsorbují na povrch a vytvářejí hydratační obal na povrchu minerálního zrna. Skupinu 

polárních minerálů lze rozdělit do kvalitativně odlišných podskupin – minerály se slabým 

polárním povrchem (např. galenit, rumělka, chalkopyrit, antimonit apod.), minerály se středně 

slabě polárním povrchem (kainit, anhydrit, sádrovec apod.) minerály se středně polárním 

povrchem (např. malachit, azurit, bizmutit, wulfenit apod.) a minerály se silným polárním 

povrchem (např. magnetit goethit, chromit apod.). 

4.1 Flotace grafitových surovin 

Grafit je v přírodě velmi rozšířený. Vyskytuje se v magmatických, sedimentárních, 

metamorfovaných horninách i grafitických břidlicích. Je to nejlehčí flotovatelný minerál, coţ 

souvisí s charakterem strukturní mříţky podmiňující vysokou přirozenou hydrofóbnost povrchu 

grafitu. Účinné flotace lze docílit s vyuţitím nepolárních sběračů dávkovanými do emulze. 

Poměrně nízká hustota grafitu dovoluje daleko vyšší zrnitost materiálu pro flotaci, neţ je tomu i 

jiných druhů minerálů. Vločkový grafit se vyskytuje v širokém zrnitostním rozmezí od průměru 

několika milimetrů po krystalky menší neţ 0,1 mm a dokonce lze nalézt kryptokrystalický grafit 

s velikostí krystalu pod 1,0 μm. 

Problémy nastávají při dosahování vysoké čistoty flotačního koncentrátu, ultrajemná zrna 

grafitu vlivem adhézních sil vytvářejí kalové pokryvy na povrchu zrn doprovodných hornin a tím 

můţe dojít k znečištění pěnového produktu. Na získání bohatého konečného koncentrátu se do 

flotačního procesu zařazuje vícenásobné předčisťující operační cykly. Doprovodné horniny 

obsahují křemen, ţivce, slídy je moţné potlačit zásaditým škrobem. Na dispergaci ultrajemných 

hlinitojílových zrn lze dávkovat pyrofosfáty nebo některé typy louhu. 
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V případě vsázky grafitové suroviny do flotace je věnovat velkou pozornost mletí a třídění, 

aby se zabránilo tvorbě ultrajemných zrn. V tomto případě lze tuto ultrajemnou frakci 

zpracovávat odděleně. Vzhledem k tomu, ţe do značné míry ovlivňují flotační proces flotační 

reagence, je třeba jejich výběru věnovat patřičnou pozornost a jejich výběr zavést aţ po znalosti 

frakce, které je ve sloţení grafitové suroviny dominantní. 
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5. Experimentální část 

Flotace grafitové suroviny s potravinářskými kvasinkami Saccharomyces cerevisae 

V rámci získání co nejvyšší výtěţnosti grafitu z grafitové suroviny, byly do flotačního procesu 

experimentálně přidány potravinářské kvasinky Saccharomyces cerevisae (droţdí). Tyto 

mikroorganismy mají díky sloţení své buněčné stěny bioflokulační a bioflotoflokulační 

vlastnosti. [25,26,27,28] Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda je pomocí kvasinek moţno 

získat vyšší obsahy spalitelných látek, coţ analogicky znamená vyšší obsahy grafitu v pěnovém 

produktu - koncentrátu. Na obrázku 21 je zachycen mikroskopický snímek kvasinek při zvětšení 

400x. 

 

 

Obrázek 21: Mikroskopický snímek kvasinek Saccharomyces cerevisae při zvětšení 400x. 

 

5.1 Popis vzorku 

 

Pro potřeby tohoto výzkumu byl pouţit vzorek z dolu Konstantin nedaleko Starého Města pod 

Sněţníkem. 

Grafit z lokality Konstantin patří k přechodnému typu grafitu mezi zřetelně krystalickým (0,001 

mm) a kryptokrystalickým (0,01 mm). Pomocí elektroskopu bylo prokázáno, ţe i nejjemnější 

částice jeví krystalický charakter [Tacl, Slačík, Bluml 1974]. Typické jsou agregáty grafitu s 

nerovnou agregátní plochou ve velikostech od makro po submikroskopické destičkové nebo 

lískovité útvary. 

Z hlediska klasifikace čs. grafitu, uvedené V. Kříţem [1972], odpovídá surovina z lokality 

Konstantin grafitu krystalickému, a to zčásti grafitu jemně krystalickému (do hranice 0,050 mm), 

zčásti hrubě krystalickému (nad hranici 0,50 mm), s podílem kryptokrystalického grafitu (pod 
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0,001 mm) [Kmošťák a kol. 1973]. Grafitový koncentrát je směsí uvedených typů. Dle 

posledních výzkumů je střední velikosti krystalů (agregátů) 0,08 mm. 

Vývojově jde o metamorfogenní grafitová loţiska, vzniklá při regionální metamorfóze hornin 

bohatých na grafitový uhlík, jejichţ horninotvorné minerály se podílejí na sloţení grafitové 

suroviny i výrobku. Zastoupení jednotlivých prvků v grafitové surovině je uvedeno v tabulce 1. 

Tabulka 2 pak uvádí chemické sloţení. [29] 

 

Tabulka 1: Obsahy prvků v grafitové surovině [29] 

Vzorek      Hlavní prvky    Vedlejší prvky    Stopové prvky 

Grafitová 

surovina 

Al C Ca Fe K Si Mg Mn Na Ti As B Ba Be Co Cu 

Ga Mo Ni Pb V Zn 

Zr 

 

Tabulka 2: Chemická analýza vzorku [29] 

stanovená 

složka 

Obsah 

[%] 
Způsob stanovení 

SiO2 56,09 váţkově 

TiO2 0,48 spektrofotometricky 

Al2O3 18,95 titračně 

Cr2O3 - - 

Fe2O3 14,13 spektrofotometricky 

MnO 0,21 spektrofotometricky 

MgO 3,56 titračně 

CaO 0,82 titračně 

Na2O 1 plamenofotometricky 

K2O 3,94 plamenofotometricky 

P2O2 0,32 spektrofotometricky 

SOx v původním 

vzorku 0,08   

SO3 0,04   

Ztráta ţíháním 31,04   

Součet 99,54   

 

Dle normy ČSN 72 1550 je kvalita flotačního koncentrátu rozdělena do několika tříd. Jednotlivé 

kvalitativní třídy a jejich parametry jsou uvedeny v tabulce 3. 
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Tabulka 3: Index kvality grafitu dle ČSN 72 1550 [29] 

Druh grafitu 
Spalitelné 

látky [%] 
Síra [max. %] 

Voda 

[max. %] 

Zbytek na sítě 0,08 

[max. %] 

SM 00 70 - 75 1 5 15 

SM 0 65 - 70 1,5 5 15 

SM I 60 - 65 2 5 15 

  

Obsah spalitelných látek ve vzorku zkoumaného přívodu grafitové suroviny byl 60,6 %. Obsah 

sušiny v pouţitém droţdí byl 30,8 %. 

 

5.2 Metodika 

 

Vzorek grafitové suroviny byl nejprve pomlet na vibračním mlýnu a to 60 sekund. Poté byl 

roztříděn na sítě velikosti 0,5 mm. Pro flotaci byla pouţita jen podsítná frakce 0 – 0,5 mm. 

Jako první byla pro porovnání provedena základní flotace grafitové suroviny pouze s přídavkem 

flotačního činidla Flotakol. Naváţka vzorku byla 100 gramů a dávka flotačního činidla 7 kapek, 

coţ odpovídá 700 g činidla na 1 tunu vzorku. Po přidání flotačního aditiva byl vzorek 1 minutu 

promícháván. Po agitaci byl do flotační cely pomocí vzduchových čerpadel vháněn vzduch a to 

v koncentraci 1 dm
3
/1 min/dm

2
. Flotační koncentrát (pěnový produkt) byl odebírán po 1, 3, 5 a 

10 minutě. Stanovení grafitu bylo prováděno zkouškou na stanovení spalitelných látek 

v surovině dle ČSN 46 5735. 

Další základní flotace probíhaly jiţ za přídavku kvasinek. Ty byly nejprve namnoţeny ve 

3 kádinkách a to při teplotě vody 38 ˚C a objemu 200 ml (viz. obrázek 22). V kaţdé z kádinek 

bylo rozpuštěno 8 g cukru. Kvasinky byly s Flotakolem přidány do flotačního procesu po 20, 60 

a 90 minutách kvašení. 

Poněvadţ uţ při samotném smíchání kvasinek se vzorkem grafitové suroviny docházelo 

k napěnění vzorku, byly na závěr do flotační cely přidány pouze kvasinky, aby mohlo dojít 

k porovnání účinnosti kvasinek jako aditiva bez přídavku flotačního činidla Flotakol.  
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Obrázek 22: Ţivné roztoky s obsahem potravinářských kvasinek 

 

Základní flotace (Flotakol): 

Základní flotace probíhala dle výše uvedené metodiky. Hodnoty výnosů a obsahů spalitelných 

látek jsou uvedeny v tabulce 4 a znázorněny na obrázku 23. Na obrázku 24 je zachyceno 

shrabování pěnového produktu. 

 

Tabulka 4: Výsledky výnosů a obsahů spalitelných látek 

vzorek 
výnos v 

(%) 

obsah sp. 

látek 

(%) 

K1 66,11 67,3 

K2 12,41 61,4 

K3 2,73 62 

K4 2,61 61,6 

O 16,14 37,3 

  100 

  

 

Obrázek  23: Graf závislosti výnosu a obsahu spalitelných látek na koncentrátu 
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Obrázek 24: Průběh základní flotace s přídavkem Flotakolu 

 

Flotace s kvasinkami (20 minut) 

Základní flotace probíhala dle výše uvedené metodiky. Hned po začátku flotace začala vznikat 

bohatá pěna. Výsledky výnosů a obsahů spalitelných látek jsou uvedeny v tabulce 5 a 

znázorněny na obrázku 25. 

 

Tabulka 5: Výsledky výnosů a obsahů spalitelných látek 

vzorek 
výnos v 

(%) 

obsah sp. látek 

(%) 

K1 50,6 71 

K2 11,5 68,6 

K3 2,1 63,4 

K4 4,2 61,9 

O 31,6 46 

  100 

  

 

Obrázek  25: Graf závislosti výnosu a obsahu spalitelných látek na koncentrátu 
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Flotace s kvasinkami (60 minut) 

Základní flotace probíhala za přídavku kvasinek kultivovaných 60 minut v ţivném roztoku. 

Pěna, vznikající během procesu, byla vizuálně chudší, neţ pěna v flotace předchozí. Výsledky 

výnosů a obsahů spalitelných látek jsou uvedeny v tabulce 6 a znázorněny na obrázku 26. 

 

Tabulka 6: Výsledky výnosů a obsahů spalitelných látek 

vzorek 
výnos v 

(%) 

obsah sp. látek 

(%) 

K1 45,9 69,3 

K2 6,8 66,3 

K3 1,8 65,7 

K4 6,3 65 

O 39,2 44,4 

  100 

  

 

Obrázek  26: Graf závislosti výnosu a obsahu spalitelných látek na koncentrátu 

 

Flotace s kvasinkami (90 minut) 

Základní flotace probíhala za přídavku kvasinek kultivovaných 90 minut v ţivném roztoku. 

Pěna, vznikající během procesu, byla vizuálně na stejné úrovni, jako pěna u flotace předchozí, 

kde byly přidány kvasinky po 60 minutách kultivace. Výsledky výnosů a obsahů spalitelných 

látek jsou uvedeny v tabulce 7 a znázorněny na obrázku 27. 
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Tabulka 7: Výsledky výnosů a obsahů spalitelných látek 

vzorek 
výnos v 

(%) 

obsah sp. látek 

(%) 

K1 32,9 71,3 

K2 9,3 69,3 

K3 3,3 68 

K4 9,5 67 

O 45 52,7 

  100 

  

 

Obrázek 27: Graf závislosti výnosu a obsahu spalitelných látek na koncentrátu 

 

Flotace s kvasinkami (20 minut) bez přídavku Flotakolu 

V rámci ověření bioflokulačních a bioflotoflokulačních vlastností kvasinek byla provedena také 

flotace bez přídavku flotačního činidla Flotakol. Flotační proces tedy probíhal pouze za přídavku 

kvasinek a to po 20 minutách kultivace. Během procesu vznikala jen velmi chudá pěna, a z toho 

důvodu byly koncentráty K2 a K4 spojeny. Výsledky výnosů a obsahů spalitelných látek jsou 

uvedeny v tabulce 8 a znázorněny na obrázku 28. 

 

Tabulka 8: Výsledky výnosů a obsahů spalitelných látek 

vzorek 
výnos v 

(%) 

obsah sp. látek 

(%) 

K1 1,57 69 

K2 - K4 11,91 64 

O 86,52 60,6 

  100 
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Obrázek 28: Graf závislosti výnosu a obsahu spalitelných látek na koncentrátu 

 

5.3 Závěr 

 

V rámci získání co nejvyšší výtěţnosti grafitu z grafitové suroviny, coţ bylo cílem této 

diplomové práce, byly do flotačního procesu experimentálně přidány potravinářské kvasinky 

Saccharomyces cerevisae (droţdí). Tyto mikroorganismy mají díky sloţení své buněčné stěny 

bioflokulační vlastnosti. Cílem tohoto experimentu bylo tedy zjistit, zda je pomocí kvasinek 

moţno získat vyšší obsahy spalitelných látek, coţ analogicky znamená vyšší obsahy grafitu 

v pěnovém produktu - koncentrátu. Nejprve byla pro porovnání provedena základní flotace 

pouze s přídavkem flotačního činidla Flotakol. Během první minuty flotace dosáhl obsah 

spalitelných látek v koncentrátu 67,3 %  a to při výnosu  66,11 % . Obsah spalitelných látek 

v odpadu byl 37,3 % při výnosu 16,14 %. 

Za pouţití kvasinek, které byly v ţivném médiu ponechány 20 minut, došlo po první minutě ke 

zvýšení obsahu spalitelných látek v koncentrátu aţ na 71 % při výnosu 50,6 %. Ke zvýšení 

obsahu spalitelných látek však mohlo dojít z důvodu nabohacení koncentrátu buňkami 

Saccharomyces cerevisae. Oproti základní flotaci za pouţití Flotakolu bez přídavku kvasinek se 

výnos koncentrátu po první minutě  sníţil přibliţně o 15 % a přešel do odpadu, který se zvýšil 

z 16,14 % (bez pouţití kvasinek) na 31,6 %.  

Za pouţití kvasinek kultivovaných v ţivném roztoku 60 a 90 minut byl obsah spalitelných látek 

po první minutě stále nad hranicí 70 %, avšak výnosy prudce klesaly a grafitová surovina 

přecházela do odpadu. Čím delší byla doba kultivace, tím byly niţší výnosy spalitelných látek 

v koncentrátu a grafit tak přecházel do odpadu.  

Za pouţití kvasinek bez přídavku Flotakolu bylo po první minutě sice dosaţeno obvyklého 

obsahu spalitelných látek v surovině avšak za minimálních výnosů, pouze kolem 1,57 %.  
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Závěrem lze tedy konstatovat, ţe účinnost kvasinek na rozdruţování grafitové suroviny za 

účelem dosaţení co moţná nejvyššího obsahu spalitelných látek není nijak přesvědčivá. Došlo 

sice k nárůstu obsahu spalitelných látek oproti flotaci bez přídavku droţdí, avšak to mohlo být 

zapříčiněno samotnou hmotou kvasnic, které se v koncentrátu nacházely a vyhořely spolu 

s grafitem. Naopak výnos koncentrátu, především koncentrátu po první minutě, za pouţití 

kvasinek výrazně klesal a část koncentrátu tak přešla do odpadu, coţ nebylo ţádoucí. Poněvadţ 

výnos koncentrátu po první minutě klesal s dobou kultivace kvasinek a tedy se zvyšováním 

mnoţství buněk, je pravděpodobné, ţe při flotaci byly do pěny přednostně vynášeny kvasinky na 

úkor grafitu. To by vysvětloval mírný nárůst výnosů grafitové suroviny v koncentrátech K4 při 

flotaci s kvasinkami oproti flotaci pouze s Flotakolem. 

V dalších experimentech je nutno zjistit distribuci kvasinkových buněk v rámci flotačního 

procesu a určit, ve kterých produktech a v jakém hmotnostním podílu se nachází. Z důvodu 

dosaţení vyššího obsahu spalitelných látek je třeba dále pouţít přečistnou flotaci a to dokonce 

v několika stupních. 
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7. Seznam zkratek 

PZNC nebo PZC Bod nulového náboje 

AEC   aniontová výměnná kapacita 

CEC   kationtová výměnná kapacita 
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