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Abstract 

The aim of the submitted dissertation concerns the study of 

electrohydraulic grinding and electrohydraulic activated leaching of  alkali 

metals - K, Li, Rb, Cs from zinnwaldite concentrate, obtained by magnetic 

separation of waste material from tailings pond of  Sn - W ores processing 

plant in Cínovec near Teplice in the Czech Republic. The purpose of this work 

was to verify the fundamental assumption that when the electrohydraulic 

adjusting zinnwaldite concentrates, may release significant amounts of alkali 

metals. Another purpose was to determine the degree of refinement of 

zinnwaldite concentrate and release rate of alkali metals in various modes of 

electrohydraulic adjustment. Since it is a yet unstudied problems, another 

object was also to determine any limitations and disadvantages that come with 

electrohydraulic activated leaching of alkali metals from mica - zinnwaldite 

concentrates.  

In the introductory part of the thesis is discussed general problems of 

physical activation processes leaching of alkali metals from mica minerals. 

This part is distributed nature of the leaching process and theoretical aspects 

of their physical activation. They explain the fundamental assumptions of the 

possibility of direct electrohydraulic  leaching of elements from the structure 

of minerals.  

The essence of experimental contents of the dissertation is to perform 

a wide range of experiments electrohydraulic adjustment zinnwaldite 

concentrate on different pre-defined modes of treatment, followed by the 

subsequent detect changes in particle size distribution of zinnwaldite 

concentrate (the leaching cake) during electrohydraulic adjustment and 

detection of yields K, or other elements (Li, Rb, Fe) in the leachate.  

The data obtained are analyzed and depending tabular and grafic 

designed and serves as a basis for the formulation of partial and overall 

conclusions of the work. 

Dissertation contains other characteristics of the untreated mica concentrate 

even of cake, especially XRD structural analysis made by powder diffraction 

and chemical analysis (silicate analysis) of untreated zinnwaldite mica 

concentrate. 

 
Motivace 

Motivačních faktorů pro řešení daného výzkumného problému -  

fyzikálně, konkrétně přímého elektrohydraulického a elektrohydraulicky 

aktivovaného vyluhování alkalických kovů z cinvalditových slídových 

koncentrátů  je hned několik. Prvním z nich je aktuálnost a potřeba  rozvoje 

efektivních technologií získávání alkalických kovů z chudých silikátových 

rud. Nákladnost současných technologií je prozatím největší překážkou ve 

využití těchto zdrojů jak v ČR tak i ve světě. Druhým, stejně důležitým 

motivačním faktorem, bylo alespoň částečné ověření funkčnosti 

elektrohydraulické technologie pro vyluhování užitkových prvků z nerostů, 

v rámci zařízení, které je v současnosti v ČR k dispozici. Tato problematika 

nebyla  doposud studována  v ČR ani v zahraničí. Třetím motivačním 

faktorem bylo uvedení do provozu prvního specializovaného 

elektrohydraulického zařízení, určeného k experimentům 

s elektrohydraulickou úpravou (drcením, mletím, vyluhováním atd.) nejen 

nerostných a druhotných surovin, ale využitelného rovněž jako chemického 

reaktoru například pro hydrogenaci kaustobiolitů atp. 
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1. Úvod 

Tato disertační práce se zabývá využitelností elektrohydraulického a 

elektrohydraulicky aktivovaného vyluhování alkalických kovů – Li, Rb, Cs, 

K, ze slídového koncentrátu, tvořeného převážně minerálem cinvalditem, 

získaného magnetickou separací materiálu odkaliště po těžbě a úpravě Sn – W 

rud ložiska Cínovec u Teplic v Čechách.  Elektrohydraulická technologie, 

včetně elektrohydraulického rozpojování materiálů je technologie známá 

zhruba padesát let. Je založená na působení elektrohydraulického efektu na 

různé, tedy i pevné látky. Elektrohydraulický efekt je jev, při kterém jiskrový 

náboj v kapalném prostředí vyvolá silnou rázovou vlnu. Pracovní kapalina  je 

schopná přenášet silový impuls na tělesa pevné látky v ní ponořená, což při 

vhodných podmínkách vede k jejich rozpojování až na úroveň 

submikronových částic. 

Elektrohydraulické nebo elektrohydraulicky aktivované vyluhování  

můžeme označit jako fyzikálně aktivované vyluhování,  protože se při něm 

jedná o spolupůsobení elektrohydraulického efektu (tedy působení 

mechanického) a dalších dějů, zejména elektrochemických, chemických, 

kavitačních,  a dalších, probíhajících v prostředí výbojového kanálu a jeho 

nejbližšího okolí. 

 V úvodní části disertační práce je uveden přehled doposud použitých  

metod získávání alkalických kovů ze slídových (silikátových) minerálů a jsou 

diskutovány důvody, pro které nejsou v současných ekonomických 

podmínkách tyto metody využívány.  V další části jsou uvedeny principy 

mechanochemie, tedy dnes již klasické fyzikální aktivace chemických procesů 

a následně možnosti elektrohydraulické úpravy nerostných surovin včetně 

slídových minerálů. Následuje popis přístrojového vybavení pro provádění a 

hodnocení výsledků experimentů. 

 Vlastní obsahová náplň práce sestává z popisu mineralogických a 

chemických charakteristik slídového koncentrátu získaného z materiálu po 

těžbě a úpravě Sn – W rud ložiska Cínovec u Teplic v Čechách a popis 

metodiky jeho vyluhování za zvolených, předem stanovených podmínek (pH, 

vodivost prostředí, U/I parametry elektrického výboje, počet/frekvence 

elektrických výbojů). Vlastnosti slídového koncentrátu připraveného  pro 

výzkum  jsou uvedeny a stručně komentovány ve článku 5.1. těchto tezí . 

V experimentální části jsou popsány závislosti výtěžnosti alkalických kovů do 

výluhu na výše uvedených parametrech experimentů, které byly základem 

vlastního výzkumu. 

 

1.1. Běžné metody získávání alkalických kovů z Li – slíd 

Vyluhování nerostných surovin je hydrometalurgický proces, který se 

provádí s cílem získání užitkových složek (například kovů z rud) nebo 

odstraněním nežádoucích složek (například Fe ze sklářských surovin) jejich 

převedením do roztoku 
(1)

. Vyluhování se podle povahy upravované suroviny 

provádí v prostředí o různém chemickém složení a pH a při různých teplotách 

a tlacích, staticky či dynamicky, diskontinuálně či kontinuálně.  Samostatnou 

kapitolou je v poslední době se rychle rozvíjející mikrobiální vyluhování. 

Vyluhování za atmosférického tlaku, které zároveň nedovoluje 

překročit teplotu varu vyluhovacího média je většinou pomalé a málo 

efektivní. Proto se toto vyluhování provádí ve velkých objemech (kyanidové 

vyluhování Au rud, mikrobiální vyluhování chudých sulfidických rud) nebo je 



        

nahrazeno agitovaným, nejčastěji tlakovým vyluhování za zvýšených teplot a 

tlaků v autoklávech. Tato fyzikální aktivace (tlakem, teplotou a mícháním) 

přináší sice výrazné zrychlení vyluhování, ale zároveň s sebou přináší řadu 

nevýhod. Jsou to zejména vysoké investiční náklady na pořízení takového 

zařízení, diskontinuální provoz a zároveň relativně vysoké provozní náklady 

těchto zařízení.  

Pro získávání alkalických kovů (Li, Rb, Cs, K) ze slídových minerálů 

(lepidolit, cinvaldit, polylithionit, Li-muskovit atd.) se využívala a využívá 

řada metod. Některé metody využívají rozkladu struktury slíd, některé 

substituce užitkových kovů jinými kovy (Ca, Mg, Fe) či H nebo kombinace 

výše uvedených principů. Základní směry při zpracování tohoto druhu 

nerostných surovin jsou ale dva. První je přímé vyluhování (v různém 

prostředí) v autoklávech, druhý je pak spékání nerostné suroviny s pomocnou 

látkou a vyluhování (za atmosférického tlaku) spečenců, ve kterých jsou 

užitkové látky ve snadno rozpustné formě. Oba tyto směry se využívají 

v průmyslové praxi již od 60. let minulého století. Vyluhování 

dekripitovaného lepidolitu a spodumenu pegmatitů ložiska Bernic Lake 

v autoklávu v alkalickém prostředí (Na2CO3) bylo  využito společností 

Canada Lithium Corporation. S cílem zlevnění procesu byla zkoušena i jiná 

vyluhovací činidla, jako např. CaCl2 a  další. Proces tlakového vyluhování 

v autoklávech je diskontinuální a proto málo produktivní. Spolu se 

zvyšováním produkce lithia,  společnost přešla na úpravu této suroviny 

sádrovou spékací metodou, kterou používá dodnes i ke zpracování surovin 

nového ložiska lithného pegmatitu „La Corne Township“ v Quebecu, kde je 

převládajícím Li – minerálem spodumen.  Využívání spékacích metod, kdy je 

prostřednictvím spékání s pomocnou látkou vytvořen spečenec, ve kterém 

jsou užitkové látky obsaženy v rozpustné formě, zatím co kation pomocné 

látky přejde do formy nerozpustné, jsou běžně využívané i jinými výrobci. 

Jedná se o výměnnou reakci, při které přechází kation pomocné látky 

(většinou uhličitanu, síranu, chloridu Ca či Mg) na alumosilikátový anion 

(vznikají minerály jako hydrogrosulár, wollastonit, bazické živce atp.) a 

aniony alkalických kovů přechází do rozpustné formy (uhličitanu, chloridu, 

síranu, hydroxidu atp.). Spečenec je pak vyluhován s vysokým výnosem 

užitkových složek za atmosférického tlaku a běžných teplot ve vodném 

prostředí. Již v minulém století bylo prováděno poloprovozní zpracování 

cínoveckých slídových koncentrátů za účelem získávání Li v ChZJF 

v Kaznějově. Spékání probíhalo spolu se síranem draselným. Výtěžnost 

procesu (získávalo se pouze Li) se pohybovala v rozmezí 50 – 70 % 
(2)

. 

V nedávné minulosti byly prováděny výzkumy spékacích metod na ÚKMKI 

VŠCHT Praha, kde byla vyzkoušena vápencová a sádrová spékací metoda 
(3)

. 

Z hlediska materiálové a energetické náročnosti je výhodnější sádrová 

metoda, která ovšem poskytuje vysoké výtěžnosti pouze u Li. 

 

1.2. Mechanochemie a fyzikální aktivace 

Jednou z možností, jak zvýšit efektivitu vyluhovacích procesů je 

uplatnění mechanochemických metod.  Mechanochemie je vědní 

disciplína na rozhraní chemie a fyziky, která studuje vliv změn 

mechanických napěťových polí (většinou vliv tření, rázových vln, 

zvukových vln -   spec. sonochemie atp.) na chemické a fyzikálně 

chemické vlastnosti látek a na průběh (urychlení) chemických a 



        

fyzikálně chemických procesů které v látkách a jejich směsích, 

vystavených mechanickým vlivům probíhají. První pojednání o 

mechanochemii je pravděpodobně v učebnici obecné chemie W. F. 

Ostwalda z r.1896
(4)

. Mechanochemické změny jsou podmíněny 

vzrůstem vnitřní energie látek a jejich přechodem do metastabilního 

stavu a rovněž  intenzifikací přenosu hmoty  vlivem pohlcování 

mechanické energie. Mechanochemicky lze aktivovat pevné látky, 

kapaliny i jejich směsi. K  mechanochemické aktivaci kapaliny dochází 

pravděpodobně prostřednictvím kavitačních efektů při absorbování energie 

rázových či sonických vln. Aktivita pevných látek při deformaci, tření či 

rozpojení nárazem 
(5)

 je vyvolaná řadou různých efektů v různých úrovních 

měřítek.  Při výše uvedených mechanických vlivech dochází ke vzniku vibrací  

a elektronově excitovaných stavů vazeb mezi atomy a molekulami, narušením 

těchto vazeb a tvorbou volných radikálů, tvorbou strukturních defektů 

v krystalové mřížce a vzniku  stabilních elektricky nabitých center jak uvnitř 

zrn tak na nově tvořeném povrchu. 

Mechanochemické procesy lze charakterizovat energetickou účinností 

G(mol/J), kterou lze vyjádřit jako počet molů aktivních částic nebo produktů 

chemických změn, vzniklých v důsledku absorpce 1 J mechanické energie 

upravovanou látkou. Jedná se v podstatě o veličinu, kterou lze přirovnat ke 

změně (přírůstku) vnitřní (Gibbsovy) energie. 

Při výzkumech se ukázalo
(12)

, že rychlost chemických reakcí, do 

kterých mechanochemicky aktivované látky vstupují, je při stejných P/T 

podmínkách a při stejné zrnitosti (měrném povrchu) vyšší, než u látek 

neaktivovaných. Tento vztah lze zapsat ve formě: 

vchr = exp(GT/R.T) 

kde vchr (mol/s) je rychlost průběhu chemické reakce, GT (J) je  

hodnota vnitřní energie po mechanické úpravě, R je plynová konstanta a T (K) 

je průměrná teplota prostředí ve kterém chemická reakce probíhá. 

Aktivní částice (aktivní centra) nejsou schopny existovat příliš dlouho 

a tato účinnost G (%) je určena poměrem rychlosti procesu jejich vymírání 

(relaxace) a rychlosti procesu chemických změn. 

Klíčovým krokem pro efektivní provádění  mechanochemických 

reakcí je výběr vhodného zařízení. Mechanochemická aktivace látek se 

nejčastěji provádí v některých typech mlýnů, pomocí tzv. 

vysokoenergetického mletí (HEM – high energy milling). Nejběžnější a 

nejdostupnější jsou planetární kulové mlýny a vibrační prstencové či kulové 

mlýny a vysokorychlostní protisměrné kolíkové mlýny – desintegrátory. 

Dalším typem vhodného zařízení pro provádění mechanochemických reakcí 

pak mohou být elektrohydraulické mlýny (zařízení využívající 

elektrohydraulického efektu – EHE, která ovšem mohou pracovat pouze 

s kapalným médiem, které zajišťuje transformaci elektrické energie na 

mechanickou a její přenos).  

 

 

 

 

 

 

 



        

Obr. č. 1 – Využití energie na úpravu látky při klasickém mletí a  

vysokorychlostním mletí 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM – kulový mlýn;   DES – Vysokorychlostní mlýn - desintegrátor 

T – přeměna na teplo;    dS – přírůstek povrchu;        dE – přírůstek entalpie 

 

Pro vyluhovací reakce ale musí být pracovní součásti  odolné vůči 

vyluhovacímu médiu. Celé zařízení, aby byl výzkum smysluplný musí mít 

regulovatelné a měřitelné podmínky (teplota, rychlost či frekvence pohybu 

pracovních těles atd.) provádění experimentu. Při předchozích vlastních 

výzkumech, byla ověřována efektivita mechanicky aktivovaných směsí 

slídových koncentrátů s různými činidly pro spékací metody získávání 

alkalických kovů ze slídových minerálů a rovněž přímé mechanicky 

aktivované vyluhování ve vibračním mlýně. Tyto výsledky pak sloužily 

k porovnání efektivity mechanicky aktivovaných procesů vyluhování 

alkalických kovů ze slídových minerálů a přímého elektrického a  

Obr. č. 2  - závislost výtěžnosti prvků do výluhu v závislosti na délce úpravy 

 

elektrohydraulicky aktivovaného vyluhování vybraných alkalických kovů, 

případně dalších prvků. 

 

1.3. Fyzikální aktivace a vyluhování v elektrohydraulickém zařízení 

Pro laboratorní výzkum bylo vybráno elektrohydraulické mlecí zařízení. 

Elektrohydraulické mlecí zařízení je schopno velmi efektivně 

mechanochemicky aktivovat jak upravovanou látku, tak současně loužící 

médium v pracovním prostoru mlýna. Je schopno pracovat kontinuálně 

(průběh úpravy se volí rychlostí průtoku loužícího média, jeho teplotou, 

intenzitou a frekvencí a silou elektrických impulsů atd.). Zařízení může 

pracovat v diskontinuálním, cyklickém i kontinuálním režimu. Parametry 

úpravy lze volit ve velmi širokém rozmezí podmínek.  V současnosti není 

žádné specializované elektrohydraulické mlecí zařízení (ani laboratorní) v ČR 

k dispozici. Elektrohydraulického efektu se v ČR využívalo pouze při 
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neinvazivní destrukci ledvinových kamenů pomocí tzv. elektrohydraulické 

litotrypse.  Pro zajištění vhodného výzkumného zařízení bylo v první etapě 

využito impulsního vysokonapěťového zařízení na Oddělení plazmových 

impulsních systémů ÚFP AV ČR. Bylo využito výbojových komor vlastní 

konstrukce, vyrobených ve vývojové dílně společnosti Ecological Investment 

Group s.r.o.. Ve druhé etapě byl v rámci zkušebního provozu, dovolujícím 

zopakovat podmínky na ÚFP AV ČR, využit funkční vzorek kompaktního 

laboratorního elektrohydraulického mlýna – reaktoru, postavený za finanční 

účasti společnosti FF Servis s.r.o. rovněž ve vývojové dílně společnosti 

Ecological Investment Group s.r.o.  Tento funkční vzorek, postavený na 

základě zkušeností a rad pracovníků ÚFP AV ČR je momentálně ve 

zkušebním provozu a dosahuje stejných parametrů, jako zařízení používané na 

ÚFP. Pokud je základem systému voda, lze změnou polarity a 

množstvím přeneseného náboje regulovat hodnoty Eh a např. pomocí 

přivádění vzduchu či dalších plynů rovněž pH prostředí v pracovní 

nádobě. Frekvenci výbojů lze řídit (v závislosti na výkonu nabíjecího 

vysokonapěťového transformátoru a kapacitě impulsního/impulsních 

kondenzátorů) pomocí různých typů jiskřišť s regulovatelnou 

vzdáleností elektrod, rotačních jiskřišť až po různé elektronky typu 

tyratronů či ignitronů (běžně používaných v radarové technice) 

v poměrně širokém rozmezí od jednotlivých pulsů až do cca. 100  

impulsů za sekundu.  Elektrohydraulická zařízení obvykle mohou 

pracovat ve třech základních režimech.  

 

Obr. č. 3  Schématický graf průběhu  hodnot napětí a proudu mezi pracovními 

elektrodami v průběhu jednotlivých fází elektrického impulse; 1 – průběh 

napětí (U); 2 – průběh proudu (I);  a – předvýbojové stadium; b – stádium  

 

- Měkký režim (U = max. 20 kV, ∑ C = min 1F) 

- Střední režim (U = 20 – 50 kV, ∑ C = 0,1 až 1 F) 

- Tvrdý režim (U = min. 50 kV, ∑ C= max. 0,1 F) 



        

Základní parametry elektrohydraulického zařízení lze měnit zapojením 

různých impulsních kondenzátorů o různém pracovním napětí a kapacitě 

(nebo jejich baterií v Marxově generátoru), vzdáleností mezi elektrodami 

řídících jiskřišť atd.. Proces rozpojování (drcení, mletí, selektivní drcení) 

pomocí elektrohydraulického efektu byl již v minulosti zkoumán v literatuře 

je v podstatě dostatečně popsán. Známé jsou i jiné aplikace 

elektrohydraulického efektu, například pro čištění potrubí nebo odlitků, 

lisování kovových součástek, elektrohydraulické vrtání, elektrohydraulická 

čerpadla, pohony a rovněž využití ve vojenství (elektrohydraulické miny) atd. 

Vyluhování užitkových prvků z různých materiálů nebo využití 

elektrohydraulických zařízení jako chemických reaktorů je zatím pouze velmi 

málo prozkoumanou oblastí. Informace o vyluhování alkalických kovů a kovů 

alkalických zemin z půdního skeletu pochází z pokusů o úpravu půd 
(10)

 a 

elektrohydraulickou přípravu hnojiv 
(11)

.   

Elektrohydraulická technologie je poměrně nová a v praxi zatím velmi málo 

rozšířená technologie, založená na využití elektrohydraulického jevu (který je 

v odborné literatuře často nazýván Jutkinův jev – podle jeho objevitele 

L.A.Jutkina). Elektrohydraulický jev lze pozorovat při vzniku tzv. velmi 

dlouhých jiskrových elektrických výbojů (tzv. streamerů) v kapalném 

prostředí (nejčastěji ve vodě). Tyto výboje vznikají mezi elektrodami při 

napětí několika tisícovek  až stovek tisíc volt. Výboje mohou dosahovat délky 

několika mm až několika stovek mm a mohou trvat (dle konfigurace zařízení) 

několik nanosekund až několik milisekund (běžně první mikrosekundy). 

 

Tabulka č. 1 – délka trvání jednotlivých stádií výboje při různých režimech 

elektrohydraulického zařízení 

Stadium (viz. obr. 18c)) Délka trvání výboje při různých režimech práce EH 

zařízení (s) 

Tvrdý Střední Měkký 

Předvýbojové (a) 0,00003 – 0,3 0,03  -  30,0 3,0 – 300,0 

Přední fronty (b) 0,000005 – 0,05 0,005 – 5,0 0,5 – 50,0 

Zadní fronty (c) 0,000015 – 0,15 0,015 – 15,0 1,5 – 150,0 

Následných půlvln (d) 0,00005 – 0,5 0,05 – 50,0 5,0 – 500,0 

Vymizení reziduálních 

polí (e) 

1 sec.  – 2x10
5
 sec. 

Poznámka: běžná celková doba trvání výboje při tvrdém režimu činí 0,00001 – 1,0 s; 

při středním režimu 0,1 – 100,0 s; při měkkém režimu 10,0 – 1000,0 s 

 

Při takových výbojích vznikne v kapalině velmi silný tlakový impuls, který je 

označován jako elektrohydraulický jev. Napětí mezi elektrodami se u 

elektrohydraulických zařízení pohybuje obvykle v rozpětí od 1 do 100kV a při 

výboji může mezi elektrodami protékat proud o velikosti obvykle až 10 A - 

60kA. V některých zařízení lze dosáhnout i hodnot o dva řády vyšších. 

Takováto zařízení jsou ale extrémně náročná jak z hlediska konstrukce tak i 

z hlediska bezpečnosti práce. Proto nejsou ani z hlediska průmyslového 

využití zatím použitelná. V prostoru mezi elektrodami dochází při výboji, 

který podle konfigurace zařízení může trvat většinou v rozmezí od 0,0001s 



        

do 100s, ke vzniku plazmového výbojového kanálu, ve kterém teplota může 

dosahovat 10000 – 40000 K. V prostoru výbojového kanálu a v jeho těsném 

okolí dochází  k šokovému zvýšení teploty a jeho následkem k 

extrémně rychlému zahřátí a odpařování kapaliny. V prostoru výbojového 

kanálu tím vznikne dutina vyplněná směsí plynů a par, která se velmi rychle 

rozpíná. Při tomto rozpínání dochází v okolní prakticky nestlačitelné kapalině 

k velmi rychlému nárůstu tlaku, který je schopen donutit kapalinu konat 

mechanickou práci. Při intenzivním výboji může rychlost rozšiřování dutiny 

výbojového kanálu přesáhnout rychlost zvuku v dané kapalině. V tomto 

případě dochází ke vzniku rázové vlny. Tlak na frontě rázové vlny může 

dosahovat až 1000MPa.  Dutina výbojového kanálu se rozšiřuje, zároveň v ní 

ale klesá tlak až pod úroveň hydrostatického tlaku okolní kapaliny. 

Odpařování a expanze je vystřídána kondenzací odpařené kapaliny v dutině 

kanálu a k velmi rychlému uzavření této dutiny. Při smršťování dutiny v ní ale 

tlak opět velmi rychle narůstá a proces se opakuje v podobě za sebou se 

opakujících utlumovaných pulsací.  Při rychlém uzavírání dutiny výbojového 

kanálu vznikají v kapalině v  jejím okolí silné kavitační jevy. Kromě výše 

popsaných jevů lze při elektrohydraulické úpravě materiálů využít i principů 

elektrochemie. Při správné konfiguraci a polarizaci elektrod lze v pracovním 

médiu udržovat zásadité a oxidační či kyselé a redukční prostředí. Při 

elektrohydraulické technologii lze tedy využívat několika základních faktorů, 

které působí na zpracovávaný objekt: 

 

 

 

1. Rázové a ultrazvukové vlny 

2. Tlak proudu kapaliny a samotné proudění kapaliny 

3. Kavitace 

4. Elektrochemické vlivy 

2. Cíle disertační práce 

- ověření a rozšíření poznatků v oblasti elektrohydraulického mletí, přímého 

elektrohydraulického vyluhování a elektrohydraulicky aktivovaného 

vyluhování nerostných surovin (slídových minerálů) 

- posouzení výtěžnosti alkalických kovů ze slídových minerálů do výluhu 

v závislosti na podmínkách experimentu 

- vyhledání optimálního (v rámci možností) režimu vyluhování alkalických 

kovů ze slídových minerálů 

- zhodnocení efektivity procesu elektrohydraulického vyluhování alkalických 

kovů ze slídových minerálů  

- provedení srovnávacích pokusů získávání alkalických kovů ze slídového 

koncentrátu pomocí tří různých spékacích metod 

- provedení srovnávacího mechanochemicky aktivovaného kyselého 

vyluhování slídového koncentrátu za atmosférického tlaku 

- srovnání efektivity, materiálových a energetických vstupů jednotlivých 

metod získávání alkalických kovů 

- vyhodnocení perspektivity elektrohydraulického a elektrohydraulicky 

aktivovaného vyluhování pro průmyslové využití ve srovnání ostatními 

metodami 

 

 



        

3. Rozsah disertační práce 

 Práce v úvodní části krátce shrnuje problematiku dosavadních metod 

získávání alkalických kovů, zejména Li ze slídových minerálů. Dále obsahuje 

krátký vhled do problematiky fyzikální, zejména mechanické aktivace 

pevných látek a popisuje její principy a demonstruje její využití při dřívějších 

výzkumech, které zároveň slouží jako základna pro srovnávání  možností, 

výhod a nevýhod fyzikální aktivace pomocí elektrohydraulického efektu, 

spojeného se současným působením elektrochemických vlivů při vyluhování 

alkalických kovů. Vysvětluje podstatu elektrohydraulického jevu a 

elektrohydraulické technologie a popisuje její využití pro  rozpojování 

pevných látek. V práci jsou uvedeny a diskutovány principy,  na kterých jsou 

založeny předpoklady o možnostech provádění přímého elektrohydraulického 

a  elektrohydraulicky aktivovaného  vyluhování alkalických kovů ze 

silikátových minerálů. 

 Hlavní těžiště  práce spočívá v experimentální části. V té je nejdříve 

uvedena krátká charakteristika ložiska Cínovec u Teplic v Čechách, ze 

kterého pochází cinvalditový koncentrát, který byl pro experimenty použit. 

V počátku experimentální části je popsáno, jakým způsobem byl koncentrát 

připraven a analyzován. Jsou uvedeny obsahy alkalických kovů 

v cinvalditovém koncentrátu a jeho granulometrické složení.  Následně je 

uvedeno přístrojové vybavení použité pro experimentální elektrohydraulické a 

elektrohydraulicky aktivované vyluhování prvků ze slídového koncentrátu a 

rovněž přístrojové vybavení, na kterém byly zjišťovány obsahy vybraných 

prvků ve vzorkách výluhu, měřeno granulometrické složení louženců a 

zařízení, na kterém byla prováděna řada dalších doplňkových rozborů. Dále je 

popsána metodika výzkumu prováděného v rámci této práce, postup přípravy 

vzorků a podmínky elektrohydraulické úpravy vzorků slídového koncentrátu.  

 V další kapitole jsou uvedeny výsledky experimentů, jejichž základem 

bylo zjištění efektivity přímého elektrohydraulického vyluhování K a případně 

dalších prvků do vodného pracovního média – primárního výluhu a u 

vybraných pokusů rovněž účinnost elektrohydraulicky aktivovaného 

vyluhování K a dalších prvků do kyselého sekundárního výluhu, získaného 

následným protřepáváním a odstáváním elektrohydraulicky upravených 

cinvalditových koncentrátu v kyselém prostředí.  

 Níže jsou uvedeny výsledky jednotlivých experimentů v podobě 

tabulek a grafů s uvedením výtěžnosti K a dalších prvků do výluhu a výsledky 

měření granulometrického složení elektrohydraulicky upravených 

cinvalditových koncentrátů – louženců. Ke každému pokusu byl vyhotoven 

protokol s uvedením podmínek experimentu, výtěžnosti K do primárního 

výluhu a u vybraných experimentů i dalších prvků do primárního a 

sekundárního výluhu a s tabelárně i graficky zpracovanou distribucí velikosti 

zrn loužence. Tyto protokoly jsou součástí příloh této práce. 

 Dále jsou uvedeny výsledky XRD rozborů vybraných louženců a 

jejich srovnání s XRD rozborem neupraveného cinvalditového koncentrátu. 

Na závěr jsou výsledky experimentů diskutovány a jsou vyvozeny závěry, 

vyplývající z provedených pokusů, které poměrně jasně prokazují hraniční 

podmínky, při kterých k elektrohydraulickému vyluhování dochází a rovněž 

poměrně jasně prokazují závislosti efektivity vyluhování na velikosti 

některých základních parametrů, jako je velikost pracovního napětí, 

vzdálenost elektrod ve výbojové nádobě, poměr cinvalditového koncentrátu 



        

k pracovní kapalině, doba průběhu pokusu (respektive počet impulsů) atd. 

Zároveň pokusy ukázaly na určitá, dříve neočekávaná omezení a problémy 

dané technologie. Některá omezení a problémy jsou obecné, některá omezení 

se projevují pouze jako důsledek podmínek, které byly při provádění pokusů 

dosažitelné.  

 

4. Experimentální část 

 

4.1. Ložisko Cínovec u Teplic v Čechách 

Cínowolframové a lithiové zrudnění v oblasti Cínovce je spjato s 

elevační formou mělce intruzívní lithnotopazové žuly typu Cínovec. 

Intruze prostupuje tělesem teplického ryolitu v elipse protažené podél 

severojižní osy. Ložisková žulová klenba má délku cca 1500 m (z toho 

v ČR 1100 m) a šířku max. 400 m (ve střední části je zúžena na 180 m). 

Styk žulové klenby s ryolitem je většinou zvýrazněn hrubozrnným 

pegmatitovým lemem (tzv. stockscheiderem), místy až 4 m mocným 

(23)
. Zdejší Sn - W zrudnění bylo spojeno s relativně nehojnými křemennými 

žilami a rozsáhlými greisenovými tělesy situovanými v apikální části 

cínovecké struktury. Hlavními rudními minerály byly kassiterit a wolframit, 

doprovázené dalšími rudami, jako staninem, kësteritem, chalkopirtem a 

dalšími v podřadném množství. Sn – W zrudnění bylo jak na rudních žilách, 

tak v greisenech  doprovázeno hojnou mineralizací Li – slíd s převahou 

cinvalditu.  Dnes jsou jako potenciální rudy Li zvažovány i tzv. 

lithnotopazové žuly. 

  

Cínovecká žulová klenba se nachází na náhorní rovině východní části 

Krušných hor v těsné blízkosti státní hranice s Německem, která dělí 

ložisko na větší část českou a menší německou. Nadmořská výška 

širšího okolí se pohybuje v rozmezí 830 m až 880 m nad mořem. Těžené 

žilné a greisenové rudy byly na úpravně rud nejdříve drceny v čelisťových 

drtičích a mlety na průměrnou zrnitost cca. 0,3 mm na mokro v tyčových 

mlýnech. Oddělení Sn – W rud se provádělo gravitačním rozdružováním na 

kuželových separátorech. Gravitační separací byly z mletého materiálu žil a 

greisenů  získány těžké minerály Sn – W, které ale představovaly v průměru 

zhruba jen 1 % hmotnosti z celého vytěžených rud. Proto se u úpraven těchto 

ložisek vytvořila velká odkaliště, ve kterých je deponováno velké množství (v 

mil. tun) zbytkového materiálu po gravitační separaci Sn – W koncentrátů 

s proměnlivým  obsahem Li – slíd většinou od 5 do 20 % hmot
(21)

.       Čištění 

koncentrátu se provádělo na nátřasných splavech a oddělení wolframitu bylo 

prováděno na elektromagnetických separátorech. Při gravitačním 

rozdružování na kuželových separátorech byly od rudních minerálů Sn – W 

mineralizace odděleny hlušinové minerály, tedy převážně křemen, slídové 

minerály (s převahou cinvalditu a polylithionitu), živci (albitem a 

mikroklinem), kaolinitem (vzniklým rozkladem živců) fluoritem, topasem a 

dalšími, podřadně zastoupenými minerály. Hlušinové minerály, kterých se za 

dobu těžby nashromáždilo více než 1 mil. tun, byly deponovány v odkališti. 

Slídových minerálů, které jsou hlavními nositeli alkalických kovů K, Li, Rb, 

Cs, se v materiálu tohoto odkaliště nachází přibližně 10 % hmot. Tyto 

minerály jsou z materiálu odkaliště získatelné s poměrně vysokou výtěžností, 

přesahující obvykle 70 % pomocí elektromagnetického nebo flotačního 



        

rozdružování.  Průmyslově nebyly nikdy těženy a zpracovávány, ale 

v minulosti bylo prováděno opakovaně jejich pokusné získávání a zpracování. 

Na ložisku  Cínovec u Teplic v Čechách se v r. 1923 poprvé začal pokusně 

získávat cinvalditový koncentrát s relativně vysokým obsahem Li. Slídový 

koncentrát byl v meziválečném období pokusně zpracováván metodou 

kyselého tlakového vyluhování firmou  Hans Heinrich Hütte v Langelsheimu 

v Německu. Další zajímavou kapitolou historie těžby a úpravy 

krušnohorských Sn – W rud bylo získávání Sc z wolframitu. Po 2. světové 

válce byla obnovena těžba Sn – W rud na nejvýznamnějších ložiskách oblasti. 

V šedesátých letech došlo k pokusnému zpracování asi 24 tis. tun slídového 

koncentrátu z Cínovce v ChZJF v Kaznějově u Plzně. Možná i proto, že 

zvolená technologie nebyla příliš efektivní, bylo rozhodnuto, že spotřeba Li, 

Rb a Cs bude kryta dovozem solí těchto prvků ze SSSR. V současnosti, 

zejména s rozvojem využití Li pro výrobu baterií, Rb pro výrobu solárních 

baterií, ale i rostoucího deficitu K v půdách ČR
(20)

 je znova otázka těžby a 

zpracování těchto zdrojů velmi aktuální. To potvrzují aktivity investorů 

v oblasti výzkumu materiálu odkališť, ale i průzkumu primárních zdrojů
(24)

 

velmi aktuální. To potvrzují aktivity investorů v oblasti výzkumu materiálu 

odkališť, ale i průzkumu primárních zdrojů
(24)

 surovin na lokalitě Cínovec. 

 

4.2. Popis použitých vzorků  

Pro experimenty s elektrohydraulicky aktivovaným vyluhováním 

alkalických kovů byl připraven vzorek slídového koncentrátu získaného 

suchou magnetickou separací z materiálů odkaliště úpravny Sn – W ložiska 

Cínovec. Odkaliště v současné době patří společnosti Cínovecká deponie a.s. . 

Se souhlasem vlastníka odkaliště byl, na místě nelegální těžby písku obcí 

Cínovec, v letním období r. 2013 odebrán vzorek, jehož hmotnost po usušení 

v sušárně činila 101,292 kg. Vzorek byl odkalen a znovu usušen. Vzhledem 

k tomu, že hlavním nositelem alkalických kovů v materiálu odkaliště je 

minerál cinvaldit, který obsahuje podle dostupné literatury až 12% hmot. 

Fe
(18)(25)

,  byl odkalený a usušený materiál odkaliště podroben magnetické 

separaci na laboratorním vysokointenzitním bubnovém elektromagnetickém 

separátoru společnosti FELEMAMG (SFAI-Lab. type) v laboratoři oddělení 

úpravy nerostných surovin HGF VŠB-TU Ostrava. Magnetickou separací bylo 

získáno 11,796kg slídového koncentrátu.  Získaný slídový koncentrát byl 

podroben granulometrickému rozboru na sítech, stanovení granulometrického 

složení na přístroji Mastersizer 2000 v laboratoři společnosti KMK Granit a.s., 

XRD rozboru na ÚGMNZ PřFUK v Praze a po úplném rozkladu stanovení 

obsahu alkalických kovů a dalších prvků metodou FAAS v LGÚ PřFUK v 

Praze. Protokol o provedené zkoušce je součástí příloh této práce.  XRD 

strukturní i chemický rozbor potvrdily, že hlavním minerálem slídového 

koncentrátu je cinvaldit, který se svým složením, snad až na vyšší obsah Al, 

nižší obsah Si a prokazatelně vysoký obsah Rb, blíží typickému složení 

minerálu cinvalditu, který má ideální vzorec 

KLiFe2+Al2Si3O10F1.5(OH)0.5
(25)

.  

 

 

 

 

 



        

Tabulka č. 2 – obsah vybraných prvků ve slídovém koncentrátu 

Prvek Obsah % 

hmot. 

Li 1,17 

Rb 1,01 

Cs 0,05 

K 7,31 

Na 0,37 

Fe 8,96 

Si 17,86 

Al 13,82 

Ca 0,41 

Mn 1,39 

 

Obr. č. 4  Grafické znázornění obsahu alkalických kovů ve slídovém 

koncentrátu 
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4.3. Popis elektrohydraulického  přístrojového vybavení 

4.3.1. Popis impulsního zařízení  

Pro výzkum vyluhování použité impulsní zařízení se skládá z: 

-vysokonapěťového zdroje 

- vysokonapěťového impulsního kondenzátoru o kapacitě 7 nF 

- spínacího rotačního jiskřiště (s možností regulace frekvence výbojů 

v rozmezí 5 - 30 Hz) 

- vyluhovací výbojové nádoby se sestavou dvou asymetrických elektrod (z 

jehlové elektrody a uzemněného ocelového dna nádoby se sestavou 

spojovacích vodičů)  

- spojovacích vodičů 

Vzdálenost mezi elektrodami je nastavitelná od 0 do 50 mm 

Zařízení má celkový maximální příkon, daný konstrukcí vysokonapěťového 

zdroje 2,5 kW. 

Základním zařízením pro provádění experimentů jsou dvě výbojové nádoby – 

reaktory, pro pokusné elektrohydraulické mletí a vyluhování. Velká výbojová 

nádoba SG – 1 o objemu pracovní kapaliny do 1500 ml a malá výbojová 

nádoba SG – 2 o objemu pracovní kapaliny do 200 ml . Výbojové nádoby 

byly zkonstruovány a vyrobeny ve vývojové dílně společnosti Ecological 

Investment Group s.r.o. na základě studia literatury 
(8) (13)

 a konzultací 

s pracovníky Oddělení impulsních plazmových systémů ÚFP AV ČR. Na 

tomto pracovišti byla vyvinuta řada laboratorních a poloprovozních zařízení a 

několik provozních elektrohydraulických agregátů.  

 

 



        

Obr. 5  Zjednodušené schéma elektrohydraulického zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Popis metodiky výzkumu 

4.4.1. Optická prohlídka 

Optická prohlídka pod binokulárním mikroskopem, ve spojení s XRD 

rozborem sloužila ke zjištění semikvantitativního stanovení obsahů 

jednotlivých hlavních složek - minerálů v materiálu odkališť a ke 

kvalitativnímu zjištění přítomnosti podřadně zasoupených minerálů. Již při 

první optické prohlídce byl zjištěn relativně vysoký podíl jemných částic, 

který by komplikoval další separaci, proto byl i veškerý materiál pro další 

pokusy rozplaven,  odkalen a usušen. Při optické prohlídce bylo zjištěno, že 

material odkaliště obsahuje, kromě minerálů zjištěných pomocí XRD rozboru, 

take další akcesorické minerály. Byla zjištěna přítomnost fluoritu, apatitu,  

topasu, kassiteritu a wolframitu. V cinvalditovém koncentrátu  byly  zjištěny 

akcesorické minerály apatit a topas ve srůstech s cinvalditem a wolframit, 

převážně ve formě velmi malých tabulkovitých krystalků, zarostlých v 

cinvalditu. 

4.4.2. XRD strukturní rozbor 

Ze vzorku neupraveného materiálu odkaliště, rozděleného kvartací, byl po 

provedení granulometrických rozborů odebrán malý vzorek o hmotnosti 2 g, 

který byl ručně rozetřen v achátové třecí misce na analytickou jemnost. Takto 

připravený vzorek byl podroben práškové rentgen – difrakční analýze ke 

stanovení ve vzorku přítomných krystalických minerálních fází (přítomnost 

amorfních fází, např. limonitu se předpokládá v zanedbatelném množství). 

XRD záznam byl pořízen na přístroji PANalytical XPertPRO MPD a 

vyhodnocen pomocí software X´Pert HighScore 1.0d, společnosti PANalytical 

B.V., Almelo, the Netherlands). Záznam byl pořizován rychlostí 2 stupně za 

minutu s katodou Cu katodou. Podrobnější údaje jsou uvedeny v protokolu 

každého XRD záznamu, které jsou součástí příloh této práce. Stejným 

způsobem byl připraven a analyzován i vzorek neupraveného slídového 

koncentrátu získaného z odkaleného a usušeného materiálu odkaliště 

magnetickou separací. Z vybraného vzorku usušeného loužence po 

elektrohydraulickém loužení byl odebrán vzorek o hmotnosti 0,5 g. Tento 

vzorek byl podroben XRD analýze stejným postupem jako vzorky 

neupraveného materiálu odkaliště a neupraveného slídového koncentrátu.  

4.4.3. Chemický rozbor 

Ze stejného vzorku u kterého byl prováděn granulometrický rozbor bylo 

odebráno 50 g, které byly předány do LGÚ PřFUK v Praze k provedení tzv. 

silikátové analýzy a stanovení obsahu vybraných prvků, včetně zájmových 



        

prvků Li, Rb, Cs a K. Vzorek byl podroben kompletnímu převedení do 

roztoku dle standardní metodiky laboratoře a obsah výše uvedených prvků byl 

stanoven pomocí plamenové atomové absorpční spektroskopie (FAAS) na 

plamenovém absorpčním spektrofotometru fy  VARIAN (typ 2OO  HT). 

Výsledky rozboru jsou uvedeny v Tab. č. 4 (kapitola 5.2. této práce). 

 

4.5. Příprava vzorků a podmínky pokusného elektrohydraulického 

rozpojování a vyluhování 

Z připraveného slídového koncentrátu z ložiska Cínovec  u Teplic v Čechách 

(po provedení granulometrického rozboru, XRD rozboru a stanovení obsahu 

alkalických kovů) bylo po homogenizaci mícháním odebráno 10 shodných 

vzorků o hmotnosti 100g, 10 shodných vzorků o hmotnosti 50 g,  50 shodných 

vzorků o hmotnosti 10 g, 50 shodných vzorků o hmotnosti 5 g, 50 shodných 

vzorků o hmotnosti 2g. Tyto vzorky sloužily jako vsázka pro všechny níže 

popsané experimenty, které probíhaly v diskontinuálním (batch) režimu za 

podmínek.  

Pracovním médiem byla destilovaná voda. Pokusy byly prováděny při 

napětích v rozmezí 20 – 27 kV, frekvenci 20 Hz a při vzdálenosti elektrod od 

10 do 20 mm. Výbojový kondenzátor má kapacitu 7nF. Tento režim, odpovídá 

(až na nízkou kapacitu výbojového kondenzátoru – 7nF) běžnému střednímu 

elektrohydraulickému režimu a byl zvolen s ohledem na předpoklady zjištění 

hraničních podmínek pro vyluhování alkalických kovů ze studovaného 

materiálu a s ohledem na parametry zařízení, kterým je laboratoř Oddělení 

impulsních plazmových systémů ÚFP a laboratoř společnosti Ecological 

Investment Group s.r.o.  vybavena. Podmínky jednotlivých pokusů jsou 

podrobně popsány v tabulce č. 7. Při pokusech byly použity různé objemy 

destilované vody a různá množství vsázky slídového koncentrátu. Pro první 

pokusy ve velké nádobě (SG1) byl zvolen objem destilované vody 1000 ml a 

množství vsázky 100 g a 50 g. Pro další pokusy v malé nádobě (SG2) byly 

použity objemy destilované vody v objemu od 50 do 200 ml a vsázky vždy o 

hmotnosti 2; 5  a 10 g.  Celková délka výboje (vč. všech jeho stádií) se 

pohybuje kolem hodnoty 32 s, ale špičkový průběh proudu trvá pouze cca. 

7,5 s. Při pracovním napětí 20 kV, nedochází k pravidelným jiskrovým 

výbojům a elektrohydraulické procesy probíhají nepravidelně a s malou 

intenzitou. Při napětí vyšším než 27 kV hrozí poškození použitého řídícího 

rotačního jiskřiště. Proto byly zvoleny standardní pracovní napětí pro 

zjišťování účinnosti elektrohydraulicky aktivovaného vyluhování na úrovních 

22; 24 a 26 kV. Proud při výbojích standardně dosahoval hodnoty 400 A. 

 

 

4.6. Rozbory vzorků po provedení elektrohydraulické úpravy 

Po provedení elektrohydraulické úpravy slídového koncentrátu byly vzorky 

rozděleny filtrací přes filtrační papír na výluh a filtrační koláč - louženec. 

Výluhy byly pomocí plamenné AAS (FAAS) analyzovány v laboratoři 

ÚKMKI VŠCHT Praha a LGÚ PřFUK v Praze na obsah K. Výluhy 

z vybraných pokusů byly analyzovány rovněž na obsah Li, Rb a Cs. Výtěžnost 

K a ostatních prvků do výluhu byla stanovena jako poměr obsahu těchto 

prvků, které při elektrohydraulické úpravě přešly do výluhu, k jejich obsahu 

v neupraveném cinvalditovém koncentrátu. Loužence byly usušeny a zváženy 

a následně podrobeny měření granulometrického složení na laserovém 



        

granulometru Mastersizer 2000 společnosti Malvern v laboratoři společnosti 

KMK Granit a.s. a na stejném přístroji v laboratoři Oddělení materiálového 

inženýrství ÚFP AV ČR v Praze. Před analýzou byl materiál rozdělen na sítě 

se čtvercovými oky 1 mm x 1 mm (resp. 0,96 mm x 0,96 mm). Frakce o 

zrnitosti menší než 1 mm byla podrobena rozboru na laserovém granulometru. 

Frakce o zrnitosti větší než 1 mm  byla zvážena zvlášť. Ve výsledných grafech 

zrnitostí koncentrátů po elektrohydraulické úpravě (resp. louženců) jsou pak 

upraveny sloučené výsledky z laserového granulometru a vážení zrnitostní 

třídy nad 1 mm (resp. nad 0,96 mm).   

 

5. Výsledky pokusů elektrohydraulického a elektrohydraulicky 

aktivovaného vyluhování 

Hodnocení experimentů bylo prováděno na základě výsledků chemických a 

fyzikálních rozborů, determinujících množství alkalických kovů uvolněných 

do kapalné fáze – výluh a stanovení granulometrie louženců – upravených 

slídových koncentrátů (po sušení). Současně byla vyhodnocena spotřeba 

elektrické energie na provedení procesu, která ovšem byla závislá pouze na 

velikosti pracovního napětí a délce průběhu elektrohydraulické úpravy, tedy 

na počtu realizovaných výbojů.  

Podstatné jsou zejména o výtěžnosti alkalických kovů do výluhu a 

údaje o granulometrickém složení loužence. Na  základě těchto údajů, byla 

hodnocena účinnost elektrohydraulicky aktivovaného vyluhování a 

elektrohydraulického mletí slídových koncentrátů. V některých případech byla 

zaznamenán i částečný rozklad cinvalditu, doprovázený uvolněním části Fe ve 

formě rentgenamorfních Fe – hydrooxidů. Tyto fáze jsou snadno rozpustné 

v kyselém prostředí.  

 

5.1. Stanovení obsahu K a dalších prvků ve výluhu  

Stanovení obsahu K a dalších alkalických kovů ve výluhu bylo 

stanoveno pomocí metody FAAS v LGÚ PřFUK v Praze na přístroji 

VARIAN (typ 2OO  HT) a na atomovém absorpčním spektrometru GBC 

932 Plus v laboratoři ÚKMKI VŠCHT Praha.  Výtěžnost alkalických kovů 

do výluhu je základním parametrem pro určení úspěšnosti vyluhování touto 

metodou. Zároveň ve vztahu ke spotřebě energie, je základním kritériem pro 

hodnocení ekonomické efektivity procesu elektrohydraulicky aktivovaného 

vyluhování užitkových složek z minerálů. V případě této práce byla 

prováděna základní stanovení vyluhování K, vzhledem k tomu, že K je 

nejvíce zastoupeným alkalickým kovem ve slídovém koncentrátu. Ve 

vybraných případech byl analyzován i obsah a stanovena výtěžnost Li, Rb, do 

výluhu. Množství Cs je tak malé, že jej touto metodou nebylo možné sledovat. 

Výtěžnost Na nebyla sledována protože Na nepředstavuje ani potenciální 

ekonomický zájem.  Některé vzorky výluhů měly po úpravě rezavou barvu. 

Toto zbarvení se ale po určité době (u různých výluhů různé) vyčeřilo, protože 

Fe – hydrooxidy, uvolněné z cinvalditového koncentrátu při jeho úpravě 

nejsou rozpustné a usadily se po určitém čase spolu s loužencem na dně 

nádobek, ve kterých byly výluhy a loužence po úpravě společně umístěny 

před filtrací.   V těchto případech byl stanoven obsah Fe, které se uvolnilo ze 

slídového koncentrátu  tak, že po odfiltrování a usušení byl filtrační koláč 

nasypán do 50 ml destilované vody, která byla okyselena 5 ml 20% H2SO4. 



        

Lahvičky s koncentráty v okyselené vodě byly podrobeny protřepávání na 

třepačce  po dobu 1 hod a 24 hod. sedimentace. Pak byl louženec opět oddělen 

od slídového koncentrátu filtrací. Výluh byl podroben stanovení obsahu Fe, K, 

Li a Rb. Byla stanovena výtěžnost  těchto prvků do okyselené vody, vztažená 

k jejich původnímu obsahu v neupraveném slídovém koncentrátu. Statistické 

vyhodnocení výsledků a jejich vizualizace byla provedena v programu 

Microsoft Office Excel 2003. 

 

Obr. č. 6  Výtěžnosti K do výluhu dosažené při jednotlivých pokusech 
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U řady výluhů bylo zaznamenáno rezavé až hnědočervené zbarvení 

výluhu, které bylo dočasné a po několika hodinách se vyčeřilo. Šlo tedy o 

jemně dispergovanou látku a ne o látku rozpuštěnou, která po filtraci přešla do 

loužence. Toto zbarvení výluhu bylo kromě výše uvedených zaznamenáno 

zejména z pokusů č.  26 a 27 a 34 a 35. U výluhů z pokusů č. 24 až 27 a 32 - 

35 byl provedeno kromě stanovení obsahu K rovněž stanovení obsahu Li, Rb 

a Cs a na jejich základě vyhodnocena jejich výtěžnost do výluhu. Louženec 

z těchto pokusů po filtraci a sušení byl rozmíchán v 50 ml destilované vody, 

která byla následně okyselena přidáním 5 ml 20% H2SO4. Další postup po 

okyselení vody a získávání tzv. sekundárních výluhů je popsán v odstavci 6.1. 

Pak byly vzorky upravených koncentrátů odděleny od sekundárních výluhů 

filtrací. Ve filtrátech byl stanoven obsah K, Li, Rb a Fe. Obsahy Cs byly tak 

nízké, že je nemělo smysl pomocí použitých metod stanovovat. Dosažené 

výsledky rozšířených analýz jsou popsány v tab. č. 8 . Z těchto výsledků 

vyplývá, že výtěžnost Fe a alkalických kovů do sekundárního výluhu, tedy při 

elektrohydraulicky aktivovaném vyluhování,  podobně jako je tomu u 

výtěžnosti do výluhu primárního, tedy u přímého elektrohydraulického 

vyluhování, se zvyšuje především v závislosti na zvyšujícím se napětím mezi 

elektrodami. 

 

5.2. Stanovení granulometrie louženců 

Stanovení granulometrie louženců bylo provedeno zvážením zbytku na sítě 

s velikostí ok 1000 m (resp. 960 m). Tento podíl, pokud byl přítomen, byl 

vždy (i v případě neupraveného slídového koncentrátu) velmi malý. Zjemnění 

zrnitosti je základním kritériem  úspěšnosti mletí a proto bylo prováděno u 

každého loužence po každém pokusu. Tato analýza byla prováděna pomocí 

přístroje Malvern 2000 v laboratoři společnosti KMK Granit a.s. a v laboratoři 



        

Materiálového oddělení ÚFP AV ČR. Zjištěné výsledky každého měření 

z každého pokusu byly zaneseny do tabulky a na základě těchto údajů byl 

vytvořen graf distribuce četnosti výskytu zrn (červená křivka). Pro eliminaci 

stochastických vlivů při měření granulmetrického složení bylo využito 

proložení trendové křivky (modrá křivka) za pomocí klouzavého průměru 

hodnot tří, případně čtyř sousedních zrnitostních tříd. Většina louženců má 

trimodální (v menší míře bimodální) rozdělení granulometrie louženců. Tento 

typ rozdělení je pravděpodobně dán rozdělením zrnitosti výchozího slídového 

(cinvalditového) koncentrátu a rozdělením novotvořených rozpojených částic. 

Určitý vliv může mít rovněž velký rozdíl mezi plochou tabulek slídy podle 

štěpnosti ve směru (001) a ve směrech kolmých k tomuto směru v kombinaci 

s možností přednostní orientace tabulkovitých zrn při měření v laserovém 

granulometru. 

 

5.3.  XRD stanovení fázového složení louženců  

Pro stanovení míry strukturních změn materiálu (slídového koncentrátu) při 

elektrohydraulickém mletí a elektrohydraulicky aktivovaném vyluhování byly 

využity XRD rozbory. Pro provedení XRD rozborů byl vybrán vzorek 

loužence z pokusu s největším vysokým poměrem zjemnění a s nejvyšším 

výtěžností alkalických kovů a Fe do výluhu, tedy z pokusu č 34. XRD rozbor 

byl provedeny v laboratoři ÚGMNZ PřFUK v Praze. Na XRD záznamu je u 

tohoto vzorku, jehož úprava probíhala při úpravě při 26 kV, vzdálenosti 

elektrod 15 mm a délce úpravy 300, je patrná změna šíře, výšky a symetrie 

některých difrakčních píků a jejich nezanedbatelný posun do leva a to zhruba 

o 0,04 A. Z toho lze usuzovat na deformace krystalové struktury 

nezanedbatelné části materiálu. K destrukci ale dochází přednostně pouze 

v některých krystalografických rovinách. Změna fázového složení 

zaznamenána nebyla zaznamenána. V materiálu byl rovněž detekován 

kaolinit, který byl při odkalení materiálu odkaliště před magnetickou separací 

plně odstraněn a v cinvalditovém koncentrátu, který byl vstupním materiálem 

pro elektrohydraulickou úpravu rentgenograficky detekován nebyl. K  jeho 

tvorbě mohlo pravděpodobně dojít  při velmi slabé částečné degradaci 

cinvalditu nebo ortoklasu při elektrohydraulické úpravě. Ke každému pokusu 

byl vyhotoven protokol, shrnující jak podmínky experimentu, tak výtěžnosti 

K, případně dalších prvků do primárního i sekundárního výluhu. Jednotlivé 

protokoly jsou součástí příloh této práce. 

 

6. Závěr 

Z dosažených výsledků vyplývá, že výtěžnost alkalických kovů 

z cinvalditového koncentrátu do výluhu a rovněž zjemnění jeho zrnitosti při 

přímém elektrohydraulickém vyluhování i při elektrohydraulicky aktivovaném 

vyluhování  zlepšuje se zvyšujícím se napětím mezi elektrodami,  vzdáleností 

mezi elektrodami do té míry, než je vzdálenost příliš velká pro vznik 

jiskrového výboje. Při větší vzdálenosti je účinnost vyšší v první části průběhu 

pokusů. Se zvyšování koncentrace iontů alkalických kovů v pracovním médiu, 

které je současně výluhem, pak vzrůstá vodivost pracovního média. Při příliš 

velké vzdálenosti elektrod pak vzroste hodnota průrazového napětí nad úroveň 

napětí pracovního a charakter výbojů se změní poměrně rychle z výbojů  

 

 



        

Obr.č. 7 – příklad protokolu pokusu 

 

jiskrových na výboje korónové a energie je málo efektivně rozptylována 

v pracovním prostředí a pouze pokračuje jeho zahřívání, případně až k bodu 

varu. Účinnost roste do určité míry rovněž s délkou trvání úpravy, ale i zde po 

určité době dojde díky zvyšující se vodivosti pracovního prostředí ke změně 

charakteru výboje a tím ukončení činnosti elektrohydraulického jevu. 

Účinnost rovněž až do určitých mezí stoupá s poměrem množství pracovní 

kapaliny. To je dáno pravděpodobně tím, že slídové minerály, včetně 

cinvalditu jsou dobrými izolanty, a příliš vysoká koncentrace pevných, navíc 

tabulkovitých částic, zvyšuje odpor mezi elektrodami a zároveň reálně 

zvětšuje minimální vzdálenost, kterou musí trajektorie strimeru mezi 

elektrodami překonat. Při příliš velkém objemu pracovní kapaliny, jak bylo 

pozorováno ve velké výbojové nádobě SG1 (která navíc měla nevhodnou 

geometrii deflektoru, takže docházelo k významnému usazování šupin slídy 

při kontaktu dna a stěny nádoby), nebyl výkon výboje dostatečně velký, aby 

byl současný vliv elektrohydraulického a elektrochemických jevů dostatečně 

silný pro účinnou úpravu cinvalditového koncentrátu.  Množství 

zpracovaného vzorku je tedy při vsázkovém (batch) režimu omezeno zejména 

stoupající vodivostí výluhu, což vede ke změně charakteru výboje. 

 Ve srovnání s ostatními doposud zkoušenými metodami, potenciálně 

zvažovanými pro získávání alkalických kovů z cinvalditových koncentrátů je 

elektrohydraulická metoda při podmínkách, kterých bylo možno na 

existujícím zařízení dosáhnout málo efektivní a nelze zatím hovořit o její 

průmyslové využitelnosti. Pro efektivnější úpravu i při vyšších koncentracích 

alkalických kovů ve výluhu bude nezbytné použít vyšší pracovní napětí, nebo 

výluh s nejjemnější frakcí materiálu, který se nachází plně ve vznosu 



        

z pracovního prostoru vyvádět a nahrazovat jej čistou vodou. V takovém 

případě ale budou výluhy málo koncentrované, pouze v desítkách, maximálně 

prvních stovkách mg/l. Zpracování málo koncentrovaných výluhů si vyžaduje 

další technologické operace vedoucí k vyšší koncentraci užitkových látek, 

jako je jejich zahušťování, použití iontoměničů atd. Tyto následné procesy 

jsou ekonomicky často velmi nákladné. 

Nicméně v rámci této práce byl potvrzen předpoklad, že od určité 

intenzity výboje v kapalině k vyluhování alkalických kovů a dalších prvků ze 

slídových minerálů dochází a podařilo se vysledovat základní závislosti 

výtěžnosti na jednotlivých faktorech úpravy. Výhodou elektrohydraulické 

technologie je potenciálně její nízká materiálová náročnost. Zároveň se 

ukázaly slabiny této technologie (například časté uvolňování hrotu výbojové 

elektrody provázené destrukcí keramických izolátorů a erozí polymerních 

izolátorů), problematickým prvkem je rovněž spínací rotační jiskřiště. Tyto 

konstrukční nedostatky budou eliminovány v průběhu dalšího výzkumu.  
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