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Anotace 

Cílem této diplomové práce bylo laboratorně porovnat flotovatelnost grafitu za 

specifických podmínek. Na vzorku grafitu byla porovnávána účinnost flotačních činidel 

Flotalex Total Bio, Flotalex MR2 a Flotakol. Dále byla část vzorku podrobena bakteriálnímu 

louţení. K tomuto laboratornímu testu byla pouţita čistá bakteriální kultura Acidithiobacillus 

ferrooxidans. Během a po ukončení bakteriálního louţení byl vzorek flotován a jednotlivé 

frakce testovány na obsah spalitelných látek, které by indikovaly změny obsahu pyritu.  

 

Klíčová slova: 

flotace, grafit, spalitelné látky, bakteriální louţení, Acidithiobacillus ferrooxidans, 

pyrit 

 

Summary 

This Diploma Thesis deals with laboratory comparing of floatability of  graphite under 

specific condicions. On the graphite sample was compared efficiency of flotation reagents 

Flotalex Total Bio, Flotalex MR2 and Flotakol. Furthermore part of the sample was used for 

bacterial leaching. For this  laboratory research was used a pure bacterial culture of 

Acidithiobacillus ferrooxidans. During and after bacterial leaching was the sample flotated 

and each fraction was tested for burnable substances content, which would indicate changes to 

pyrite content. 
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1. ÚVOD 

Grafit je samostatný nerost, tvořený čistým prvkem uhlíkem. Dlouho se nevědělo, 

jakou hmotu grafit představuje. Byl povaţován za odrůdu olova, slídy, ţeleza nebo 

molybdenitu. Pravou podstatu minerálu grafitu určil, teprve v roce 1779, švédský lékárník K. 

W. Scheele. Mezinárodně uţívaný název zavedl německý profesor A. G. Werner podle 

řeckého "grafein" (psáti). 

Za grafitovou surovinu se povaţují všechny horniny, jejichţ podstatnou součástí je 

grafit a lze ho jejich úpravou získat. Dobře krystalované přírodní grafity pocházejí ze Srí 

Lanky, Madagaskaru, bývalého SSSR, Číny a Rakouska. 

Na území české republiky se těţitelná loţiska grafitu nacházejí v oblasti jiţních Čech a 

moravského grafitového pruhu. Pro tyto loţiska platí, ţe hlubinná těţba je ekonomicky 

nerentabilní a dochází k jejímu útlumu, protoţe na trhu je dostatek levnější, především čínské 

suroviny. Naopak povrchová těţba v okolí Velkého Vrbna nadále pokračuje a její výše je 

poměrně stabilní. 

Grafitové suroviny hodnotíme především podle obsahu uhlíku. Grafitové produkty, 

určené pro účely mazací techniky, pro elektroniku a zejména účely nukleární, musí dosahovat 

vysokého stupně čistoty – 99,9 % uhlíku i více. Teprve zavedením hydrometalurgických 

pochodů se umoţní ve spojení s flotací takové obohacení grafitové suroviny a dosaţení 

grafitových produktů, ţe plně vyhoví poţadavkům různých průmyslových odvětví.  

Flotace je separační proces, který má široké průmyslové uplatnění, např. při úpravě 

minerálních rud, uhlí nebo při čištění odpadních vod a recyklaci plastů. 

Grafit je nejlépe flotovatelný minerál, co souvisí s charakterem krystalické mříţky, 

podmiňující vysokou přirozenou hydrofobnost povrchu. Úprava nerostných surovin flotací 

byla prvně vyzkoušena a patentována právě na grafitu roku 1877. 

Flotační reagence jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu, zároveň s 

optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí. Ve flotační úpravě grafitu 

se pouţívají činidla na bázi olejů. Úspěšnost flotace závisí na vhodné aplikaci flotačních 

činidel, která by byla ekologicky i ekonomický zajímavá, a proto je nutné hledat stále nová 

činidla, která by dané podmínky splňovala. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo porovnání flotovatelnosti grafitu v závislosti na pouţitých 

flotačních činidlech a otestovat moţnost vlivu bakteriálního louţení na jakost grafitového 

koncentrátu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

3. CHARAKTERISTIKA GRAFITU 

V dokonalém grafitu jsou atomy uhlíku uspořádány v paralelních rovinách. V této 

rovině vytvářejí atomy síť s opakujícím se hexagonálním motivem. Tento šestiúhelník, jehoţ 

strana měří 0,142 nm, je kostrou aromatické molekuly benzenu. Kaţdá rovina tak vytváří 

dvourozměrnou obrovskou makromolekulu, v níţ jsou atomy uhlíku pospojovány mezi sebou 

silnými kovalentními vazbami. V paralelních rovinách, vzdálených 0,335 nm, jsou atomy 

pospojovány Van der Waalsovou vazbou, Obrázek č. 1. [7] 

 

Obrázek č. 1: Hexagonální grafit a jeho mříţka [15] 

Van der Waalsovy síly mezi jednotlivými vrstvami jsou slabého charakteru, a proto je 

grafit měkký a dobře vede elektrický proud. [14] 

3.1 VLASTNOSTI GRAFITU 

Vnější vrstva grafitu můţe být velmi snadno odtrţena, aby poté zanechala stopu na 

papíře. To je také příčina mastného omaku kousku grafitu. Grafit je pevná látka s nejvyšší 
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anizotropií. Mechanické charakteristiky jsou vysoké ve směru rovnoběţném s rovinami, ale 

slabé ve směru kolmém. Totéţ platí pro většinu dalších vlastností. 

Uhlík je nejţáruvzdornější prvek. Jeho tlak páry je velmi slabý i za vysoké teploty, 

kdy jedné atmosféry dosahuje aţ při 3650 ºC. Při této teplotě uhlík sublimuje, aniţ by tál. Při 

dostatečném tlaku dochází k jeho tání aţ při 3800 ºC. 

Grafit je dobrý tepelný vodič. Tepelná vodivost není pouze elektronová, ale je téţ 

způsobena vibrací krystalické mříţky. Klesá při vzrůstající teplotě. Jako keramický materiál 

má polykrystalický grafit, ve směru rovnoběţném s grafitickými rovinami, tepelnou vodivost 

srovnatelnou s hliníkem či mědí. 

Elektrická vodivost grafitu je blízká vodivosti polokovů. Je způsobena přítomností 

volných elektronů, které se pohybují ještě snadněji, neţ v případě kovů. V případě grafitu je 

počet pohyblivých elektronů niţší, a grafit je tedy řazen mezi polokovy. Elektrická vodivost 

rovnoběţně s grafitickými rovinami je téhoţ řádu jako u ţeleza. Naproti tomu vodivost ve 

směru kolmém je mnohem niţší. 

Grafit má nízký součinitel teplotní roztaţnosti. Střední součinitel délkové teplotní 

roztaţnosti monokrystalu ve směru rovnoběţném je dokonce záporný aţ do teploty 400  ºC a 

je pouze 1 x 10
-6

/ ºC. Ve směru kolmém je koeficient roztaţnosti kladný, s maximální 

hodnotou 25 aţ 30 x 10
-6

/ ºC. 

Grafit je chemicky velmi stabilní. Při běţné teplotě je grafit prakticky inertní. Reaguje 

pouze v kyselých, velmi oxidujících prostředích. Ve vzduchu začíná jeho oxidace při teplotě 

nad 500 ºC. Za vysokých teplot reaguje s kovy za vzniku karbidů kovů. [7] 

Teprve nedávno bylo zjištěno, ţe grafit můţe být permanentním magnetem i při 

pokojové teplotě. Ukázalo se, ţe na délce kolem nanometru lze ve struktuře grafitu rozlišit 

uspořádané oblasti a pruhy „kazů“. Právě v těchto pruzích se elektrony/magnetické momenty 

orientují shodně, tedy podobně jako ve ferromagnetických materiálech. Moţné vyuţití tohoto 

jevu je v nanotechnologiích, především při výrobě detektorů a senzorů, ale také ve spintronice 

zaloţené na uhlíku. [10] 

3.2 SYNTETICKÝ GRAFIT 

Syntetický grafit lze získat rozkladem některých kovových karbidů, jako např. karbidu 

křemíku, anebo sráţením uhlíku rozpuštěného v roztaveném kovu nebo slitině, jako je ţelezo 
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nebo ferosilicium, kdy se získávají lupínky grafitu, nazývané Kish – grafit, jejichţ velikost je 

velmi blízká velikosti lupínků přírodních. 

Průmyslově je syntetický polykrystalický grafit vyráběn v elektrických gravitačních 

pecích při teplotách 2600 – 3000 ºC z grafitovatelných uhlíkatých sloučenin, jako je např. 

koks. 

Syntetický grafit má vlastnosti velmi blízké přírodnímu grafitu, ale jeho textura se jen 

málo liší od textury výchozího koksu a je méně mastný na omak neţ přírodní grafit. [7] 

4. TĚŢBA GRAFITU 

Za grafitovou surovinu se povaţují všechny horniny, jejichţ podstatnou součástí je 

grafit a lze ho jejich úpravou získat. Podle velikosti šupinek se rozlišuje grafit „vločkový", 

makrokrystalický s velikostí vloček nad 0,1 mm a „amorfní" - krypto aţ mikrokrystalický pod 

0,1 mm, který se jeví jako celistvá hmota. Dělení krystalického grafitu na velkou, střední a 

malou vločku je dělení obchodní, které nemá obecná pravidla a liší se podle výrobců. [13] 

Z hlediska petrografického je grafit minerál, který se podílí na nerostném sloţení 

některých hornin, ale pro poměrně malé mnoţství, v jakém je v nich zastoupen, nemůţe být 

povaţován za nerost horninotvorný. Proto se řadí k tzv. minerálům akcesorickým, které se sice 

mohou vyskytovat v řadě různých hornin, avšak řadově jen v mnoţství desetin procenta. 

Hromadný výskyt grafitu a jeho větší koncentrace v přírodě je vlastně zvláštnost, podobně jako 

tomu je při nahromadění kovových rud v rudních ţilách. Grafit jako hornina se tedy vyskytuje 

výhradně ve svých loţiskách, kde mohou některé mikrokrystalické grafity tvořit aţ 

monominerální horninu. Jinak obsahují grafity řadu příměsí. [5] 

Loţiska grafitu lze rozdělit na raně magmatická, kontaktně metasomatická, 

metamorfogenní (metamorfní a metamorfovaná) a reziduální. Podle USGS (United States 

Geological Survey, Geologická sluţba USA) se světové loţiskové zásoby grafitu udávají ve 

výši 290 mil. t, z toho asi 86 mil. t bilančních. Více neţ tři čtvrtiny zásob leţí na území Číny (76 

%), významnější zásoby jsou dále na území Indie, Mexika, Srí Lanky a ČR (kde jsou ovšem 

většinou nebilanční). 

Těţba grafitu se ve světě udrţovala aţ do roku 1992 okolo 1 milionu tun, poté došlo k 

výraznému poklesu. V uplynulých pěti letech došlo na světovém trhu s grafitem k 

opětovnému růstu produkce a k mnoha dalším změnám. Čínská dominance dále posílila, 

došlo k výraznému poklesu těţby na Madagaskaru, těţba poklesla i v Mexiku, Zimbabwe, a v 
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Indii. V posledních dvou letech roste produkce Brazílie. Z evropských zemí je grafit těţen jen 

na Ukrajině, v Norsku, v České republice a ve zcela zanedbatelných objemech v Rumunsku. 

Podíl ČR na světové těţbě by při celkové produkci 810 kt v roce 2002 činil 2 %, v roce 2003 

kolem 1,2 %, nyní se můţe pohybovat mezi 0,5 a 1 %. Poměr mezi jednotlivými zeměmi udává 

následující tabulka č. 1. [13] 

Tabulka č. 1: Hlavní světoví producenti grafitu [13] 

Čína 70,00 % Kanada 2,70 % 

Indie 11,70 % Madagaskar 1,50 % 

Brazílie 7,40 % Mexiko 1,30 % 

Severní Korea 3,10 % Ukrajina 0,80 % 

4.1 ZDROJE GRAFITU V ČR 

Všechna loţiska grafitu v ČR patři k metamorfogennímu genetickému typu. Vznikla 

při regionální metamorfóze jílovitopísčitých sedimentů s vyšším obsahem biogenního 

materiálu. Loţiska se vyskytují v Českém masivu a to v moldanubiku, v moraviku a v 

sileziku. 

Loţiska moravskoslezské oblasti se vyskytují v oblasti postiţené niţším stupněm 

metamorfózy. Grafit má niţší stupeň krystalinity a obsahuje podstatně více síry, která je vázána 

na pyrit, případně pyrhotin. Pro celou oblast je charakteristické, ţe polohy grafitu ve 

vápencích obsahují více spalitelných látek a méně síry neţ polohy v grafitických břidlicích a 

fylitech. Za největší loţisko v moraviku bylo povaţováno dnes jiţ vytěţené loţisko Velké 

Tresné. Nachází se v olešnické skupině svratecké klenby. V sileziku je nejvýznamnějším 

loţiskem Velké Vrbno – Konstantin (Obrázek č. 2), které tvoří součást grafitového pásma na 

západním obvodu velkovrbenské klenby a od 2. poloviny roku 2003 zůstalo jediným těţeným 

loţiskem v ČR.  
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Obrázek č. 2: Lom Konstantin ve Velkém Vrbně [17] 

V okolí Branné a Velkého Vrbna bylo do roku 2006 evidováno dalších osm malých 

loţisek, po přehodnocení však jiţ jen jedno. 

Nejvýznamnější loţiska se nacházejí v moldanubiku, zejména v pestré skupině česko-

krumlovské (Český Krumlov - Městský vrch a Lazec, na kterých byla ukončena těţba ve 

druhé polovině roku 2003, dále loţiska Bliţná, Spolí, Český Krumlov - Rybafská ulice). 

Pestrá skupina sušicko-votická je s výskytem jediného, do roku 1967 těţeného, loţiska 

Koloděje nad Luţnicí - Hosty, méně významná. V pestrém pásmu chýnovských svorů byl v 

minulosti těţen výskyt u Černovic, který jiţ nemá loţiskový význam. Jihočeské grafitové 

suroviny mají povahu grafitem bohatých rul, kvarcitů nebo karbonátů. Menší výskyty, dnes 

jiţ bez průmyslového významu, jsou známé i z moravského moldanubika (např. Lesná, 

Lubnice, Louka, Římov aj.). 

Rozmístění jednotlivých loţisek grafitu v ČR zobrazuje obrázek č. 3. 

Na mapě jsou zobrazena tyto evidovaná loţiska a jiné zdroje grafitu: 

- grafit amorfní 

1. Velké Vrbno – Konstantin 
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2. Bliţná-Černá v Pošumaví 

3. Český Krumlov - Rybářská ulice 

4. Velké Vrbno - Luční hora 2 

- grafit krystalický 

5. Český Krumlov - Městský vrch 

6. Lazec – Křenov 

7. Koloděje nad Luţnicí – Hosty 

- grafit smíšený 

8. Spolí 

 

Obrázek č. 3: Rozmístěni loţisek grafitu v ČR [13] 

Pro loţiska grafitu v ČR platí, ţe hlubinná těţba je ekonomicky nerentabilní a dochází k 

jejímu útlumu, protoţe na trhu je dostatek levnější, především čínské suroviny. Naopak 

povrchová těţba v okolí Velkého Vrbna nadále pokračuje a její výše je poměrně stabilní. 

Následující tabulka č. 2 udává počet loţisek, mnoţství těţeného grafitu a velikost jeho 

zásob v České republice. Zásoby i těţba jsou uváděny pro surový grafit (grafitová „ruda“), 
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průměrné obsahy grafitu se v surovině pohybují mezi 15 aţ 20 % (krystalicky grafit), resp. 25 

aţ 35 % (amorfní grafit). [13] 

Tabulka č. 2: Stav těţby grafitu v ČR [13] 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet loţisek celkem 15 15 15  
a)  a)

 

z toho těţených 1 1 1 1 1 

Zásoby celkem, kt 14355 14350 14347 14165 14162 

bilanční prozkoumané 1344 1339 1336 1327 1324 

bilanční vyhledané 4154 4154 4154 4041 4041 

nebilanční 8857 8857 8857 8797 8797 

těţba, kt 9 5 3 5 3 

Poznámky: 

a) Za roky 2006 – 2007 není doloţen celkový počet loţisek 

5. VYUŢITÍ GRAFITU 

Dobře krystalované přírodní grafity pocházejí ze Srí Lanky (obrázek č. 4), 

Madagaskaru, bývalého SSSR, Číny a Rakouska. Jsou takřka vţdy smíšeny s kalcitem, nebo 

křemenem a mechanicky je velmi nesnadné se těchto minerálů zbavit. Manuální třídění 

umoţňuje sníţení nečistot aţ na 5 – 10 %, ale pro jejich pouţití jako suroviny při výrobě 

uhlíkových materiálů je nezbytná chemická úprava. Pro úpravu za horka je pouţívaná 

kyselina chlorovodíková, sírová, fluorovodíková, nebo hydroxid sodný. Tato úprava sníţí 

obsah popelovin na méně neţ 1 %. [7] 

 

Obrázek č. 4: Čistý grafit ze Srí Lanky [18] 
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5.1 ČERNÁ KERAMIKA 

Jednou z moţností vyuţití grafitu je jeho pouţití jako plniva při výrobě černé 

keramiky. Postup výroby černé keramiky je jednoduchý a odpovídá obecnému způsobu 

získávání keramiky: příprava zelené hmoty, kterou lze tvarovat, a její utvrzení vypálením.  

Výrobky z černé keramiky mají široké uplatnění pro tyto svoje vlastnosti:  

- je ţáruvzdorná, není smáčena kovy, má nízký součinitel teplotní roztaţnosti, 

- odolává teplotním šokům, její mechanická odolnost vzrůstá s rostoucí teplotou, 

- odolává ablaci, je stabilní rozměrově a mechanicky, vede elektřinu, je lehká, 

- má dobrou tepelnou vodivost, je samomazná, odolává korozi, neznečišťuje, 

- je biokompatibilní, snadno opracovatelná, propustná pro neutrony. 

Rozsah vlastností černé keramiky je předpokladem pro její mnohá pouţití. Všechna 

pouţití jsou zaloţena na snadném opracování materiálu. Způsoby vyuţití černé keramiky 

v závislosti na jejich vlastnostech shrnuje následující tabulka č. 3. [7] 

Tabulka č. 3: Vyuţití černé keramiky [7] 

vlastnost způsob pouţití 

ţáruvzdorný 
charakter obloţení elektrických pecí a vysokých pecí, průvlačné desky tavených kovů,  

  trysky taktických střel, formy pro lití kovů, skla nebo ţáruvzdorných materiálů, 

  formy a nástroje pro vytlačování 

ţáruvzdorný 
charakter obloukové uhlíky, elektrody pro obloukové pece, elektrody elektroeroze,  

a elektrická vodivost susceptrory pro indukční vytápění, rezistory pro vyhřívání Joulovým efektem, 

  elektrody pro spektrografii, antikatody pro rentgenky 

třecí vlastnosti sběrné kartáče pro elektromotory a elektrické generátory, sběrače proudu 

  elektrických lokomotiv, klouzavé kontakty, těsnící spojky, páky pro čerpadla a 

  kompresory, loţiska, segmenty kompresorů, písty pro dávkovací čerpadla 

odolnost vůči korozi  blokové a trubkové tepelné výměníky, zařízení pro chemický průmysl, katody 

a chemická inertnost a anody pro elektrochemii, elektrody pro elektrické články 

5.2 GRAFITICKÉ LITINY 

Litiny jsou slitiny ţeleza, uhlíku a doprovodných prvků (ţádoucích i neţádoucích), 

kde obsah uhlíku je nad 2 hm%, kdyţ součet všech doprovodných prvků nepřesáhne 2%. 

Grafitické litiny obsahují uhlík ve formě grafitu, který krystalizuje v hexagonální soustavě. 
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Jejich vlastnosti závisí na mnoţství, tvaru a velikosti grafitických útvarů a na typu kovové 

matrice, ve které je grafit rozloţený. [19] 

Základní tvary grafitu v grafitických litinách jsou odvozené podle vzhledu grafitových 

částic na metalografickém výbrusu. Tvar grafitu podle normy EN ISO 945-2975 můţe mít 

v litinách následující morfologii: [20] 

- lupínkový       

- vločkový  

- červíkovitý (vermikulární) 

- pavoučkovitý   

- nedokonale zrnitý  

- zrnitý (kuličkový) 

5.2.1 Litina s lupínkovým grafitem 

Litina s lupínkovým grafitem, dříve nazývaná šedá litina, má ve struktuře lupínkový 

(lamelární) grafit. Kromě grafitu i kovovou matrici, která obsahuje ferit, perlit nebo jejich 

směs. Celkově lze litiny s lupínkovým grafitem rozdělit, dle pouţití, do tří skupin: 

- litiny pro běţné pouţití 

- litiny se zaručenými mechanickými vlastnostmi 

- litiny s vysokou pevností 

Litiny pro běţné pouţití jsou vhodné na tenkostěnné odlitky s tloušťkou stěny od 4 do 

30 mm, nebo na odlitky, u kterých se nepoţaduje záruka mechanických vlastností. Pouţívají 

se pro výrobu součástí pecí, kotlů, roštů, odlitky na smaltování, vodovodní tvarovky, části 

textilních či polnohospodářských strojů, kanálové poklopy, mříţe, atd. 

Do druhé skupiny lze zařadit litiny, u kterých se poţaduje záruka mechanických 

vlastností (pevnost v tahu a tvrdost). Nejčastěji se pouţívají v automobilovém a strojařském 

průmyslu. Jsou vhodné na převodové skříně, stojany lisů, soustruhy, frézky, motorové vloţky, 

ozubená kola, motorové bloky, hlavy válců, písty, kompresorové válce, řemenice, atd. 

Litiny s vysokou pevností se obvykle označují jako jakostní litiny. Pouţívají se na 

stojany těţkých lisů a obráběcích strojů, armatury, písty těţkých kompresorů, velká ozubená 

kola, pastorky, atd. [21] 
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5.2.2 Litiny s kuličkovým grafitem 

Litina s kuličkovým (zrnitým) grafitem (podle staršího označení tvárná litina) 

obsahuje ve struktuře grafit vyloučený v podobě kuliček, dále matrici se strukturou 

perlitickou, se směsí perlitu a feritu a se strukturou čistě feritickou. V porovnání s litinami 

s lupínkovým grafitem má litina s kuličkovým grafitem větší pevnost a modul pruţnosti. 

Z tohoto důvodu součástky vyrobené z litin s kuličkovým grafitem vykazují výborné 

mechanické vlastnosti a jsou vhodné na odlitky dynamicky namáhané, v automobilovém a 

strojařském průmyslu, jako jsou vačkové, klikové hřídele, dále součástky na převodové 

skříně, motorové vloţky a ozubená kola. [20] 

5.2.3 Litiny s červíkovitým grafitem 

Mechanické vlastnosti této slitiny stojí mezi vlastnostmi litiny s lupínkovým a 

kuličkovým grafitem. Charakteristická kombinace vlastností předurčuje tuto litinu na výrobu 

tvarově sloţitých odlitků, pro které nepostačuje tvárná litina svými slévárenskými vlastnostmi 

a šedá litina svými mechanickými vlastnostmi. Další vhodné pouţití této slitiny je na 

mechanicky namáhané odlitky, které pracují v podmínkách tepelných rázů. Hlavní aplikací 

litiny s vermikulárním grafitem jsou odlitky pro automobilový průmysl (hlavy válců, výfuky, 

ventilová pouzdra, pístové krouţky, bloky válců). [21] 

5.3 GRAFIT V NANOTECHNOLOGIÍCH 

Vyuţívání struktury a vlastností nanočástic je převratnou a vysoce moderní 

technologií, vyuţitelnou ve velké škále oborů a odvětví lidské činnosti. Jako nanotechnologie 

se obecně označuje technický obor, který se zabývá tvorbou a vyuţíváním technologií 

v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1-100 nm). [25] 

Jedním z příkladů uplatnění grafitu v těchto technologiích je při výrobě pevného 

pěnového polystyrénu. Grafit, jemně rozemletý aţ na nanometrové částice, kterým je 

rovnoměrně vyplněna pevná fáze polystyrenu, přispívá ke sníţení optické propustnosti.  

Grafitové částice zde účinkují jako mikroskopické absorbéry a zároveň reflektory. 

Nanotechnologie, která dokáţe připravit velmi jemné částice, umoţňuje, aby vzdálenost mezi 

částicemi grafitu byla pod 10 mikronů a zároveň aby se částice nedotýkaly. Tím se stane 

membrána polystyrénové vypěněné buňky obtíţně prostupná pro dlouhovlnné tepelné záření. 

Zároveň s tím se zvýší odrazivost prostředí (grafit v podstatě vytváří z membrán 

polystyrénových kuliček tepelná zrcadla).  
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Výsledkem grafitové dotace je šedý expandovaný polystyrén, který se pouţívá jako 

izolační materiál ve výstavbě. [24] 

Dalším způsobem vyuţití grafitu je při přípravě fullerenů pyrolýzou, kdy se vyuţívá 

vypařování grafitu v elektrickém oblouku v atmosféře inertního plynu. [16] 

5.3.1 Grafen a grafenové nanotrubičky 

Grafen je forma uhlíku podobná grafitu. Tvoří jej rovinná síť jedné vrstvy atomů 

uhlíku uspořádaných do tvaru šestiúhelníků spojených pomocí sp
2
 vazeb. Objevil jej v roce 

2004 profesor Andre Geim, vědecký pracovník univerzity v Manchesteru. 

 Díky polovodivosti a tloušťce síťky pouhý jeden atom je moţné z grafenu vyrobit 

tranzistory, které jsou teoreticky schopné pracovat aţ do frekvence 1 THz. Navíc je lze 

skládat do velice kompaktních celků. Díky těmto vlastnostem se do budoucna počítá s 

vyuţitím grafenu v mikroprocesorech a pamětech. [27] 

Významnou strukturu uhlíku tvoří i grafenové nanotrubičky (grafenové tubuleny). 

Jejich vývoj se datuje rokem 1991. Teoreticky je lze vytvořit sbalením bazální roviny 

struktury grafitu (grafenu) do trubičky, jak znázorňuje obrázek č. 5. 

 

Obrázek č. 5: Grafenové nanotrubičky [26] 

Technologie jejich přípravy jsou odvozeny od přípravy fullerenů. Nanotrubičky se 

připravují v parách CO za vysokých tlaků a teplot, vypařováním za působení pulzních laserů, 

chemickým ukládáním v parách a v oblouku uhlíkových par. Grafenové nanotrubičky jsou 

středem zájmu současného výzkumu pro jejich univerzální vlastnosti a pouţití pro jejich 

mechanické, elektrické a optické vlastnosti s aplikacemi do konstrukcí počítačů. [26] 
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5.4 OSTATNÍ MOŢNOSTI VYUŢITÍ GRAFITU 

5.4.1 Vyuţití grafitu při syntéze diamantů 

Syntetický diamant je diamant vyrobený v technologickém procesu, na rozdíl od 

přírodního diamantu, který vzniká při procesech geologických. 

Při transformaci se za vysokých tlaků a teplot pouţívá grafit rozpuštěný ve vhodném 

kovu, jako je kobalt nebo nikl. Rozpuštěný grafit sytí diamant přes kovovou vrstvu, oddělující 

obě fáze. Za těchto podmínek lze vyrobit diamanty o velikosti zlomku milimetru aţ jednoho 

milimetru. Syntetické diamanty jsou nejčastěji pouţívány jako brusivo a při výrobě nářadí pro 

obrábění tvrdých materiálů. [7] 

Byla zkoumána moţnost výroby diamantů pomocí ultrazvukové kavitace, kdy 

z grafitové suspenze mohou být syntetizovány mikroskopické diamantové krystaly za 

atmosférického tlaku a pokojové teploty. Tato metoda však zatím nenašla průmyslové vyuţití. 

[16] 

5.4.2 Grafit jako materiál pro jadernou oblast 

Výhodou grafitu je, ţe jako strukturní materiál není přeměněn na radioaktivní odpad. 

Pouţití grafitu v jaderné oblasti jsou tyto: 

- moderátor jádra reaktoru, 

- reflektor v reaktorech s těţkou vodou, 

- neutronová ochrana reaktorů s rychlými neutrony, chlazených sodíkem, 

- ochranná součást první stěny kontejneru plazmatu v reaktorech jaderné fúze, 

- kontejnery pro skladování radioaktivních odpadů. [7,22] 

5.4.3 Kompozity uhlík - uhlík 

Ţáruvzdornost a velmi vysoká hodnota skupenského vypařování tepla dělají z 

kompozitů uhlík – uhlík nejvhodnější materiál v oblasti aeronautiky. Tyto materiály se 

pouţívají pro nosy a náběţné hrany křídel raketoplánů, pro límce trysek. Pouţívají se také 

jako tuhé strukturní elementy při konstrukci druţic (nosiče měřících zařízení, nebo nosiče 

zrcadel). 
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Kompozity uhlík - uhlík jsou vynikajícím biomateriálem. V lékařství se pouţívají jako 

kostní a svalové protézy. V mimotělních zařízeních zajišťují proudění krve (umělé ledviny a 

plíce). 

Podobně jako černá keramika jsou kompozity uhlík – uhlík vynikajícím třecím a 

otěrovým materiálem. Vyuţívají se jako brzdové zařízení letadel, závodních a silničních 

nákladních vozů. Ve formě disků nebo čelistí se pouţívají při brzdění rotoru vrtulníků, řízení 

tanků, stavebních strojů. [7] 

5.4.4 Ohebný grafit 

Oxidy grafitu se při rychlém zahřátí rozkládají formou objemných 

neautoaglomerujících sazí. Interkalací přírodního grafitu, pomocí činidel, je moţné připravit 

komplexy, jejichţ rozklad vede k čistému stlačitelnému grafitu. Rychlým zahřátím dochází 

k exfoliaci komplexu se značným nárůstem objemu. Tvoří se kompaktní, nereaktivní pěna, 

která umoţňuje hašení hořících kovů jejich izolací od okolní atmosféry. Tento exfoliovaný 

grafit neznečišťuje kov a je moţné jej zpětně získat jednoduchým odstraněním grafitu 

s povrchovou vrstvou. 

Jemné vločky, jimiţ je tvořen exfoliovaný grafit, jsou stlačitelné a umoţňují získat 

ohebný list čistého grafitu. Válcování nebo stlačení grafitu vede ke vzniku silně anizotropních 

výrobků ve formě destiček nebo listů, které mohou být svinovány do rolí a pásek. Vzhledem 

k chemické stálosti a mazacím vlastnostem se tyto výrobky pouţívají jako těsnící materiál. [7]  

6. FLOTACE 

Flotace, jako proces úpravy nerostných surovin, je zaloţena na rozdílných fyzikálně-

chemických vlastnostech povrchu minerálních zrn, které jsou od sebe oddělovány. Jde o 

způsob rozdruţování zaloţený na schopnosti určitých minerálů vyplavat na hladinu flotačního 

rmutu a druhých klesat a setrvávat v objemu rmutu (obrázek č. 6). Tato definice je nepřesná, 

protoţe neodráţí podstatu dějů a jevů probíhajících ve flotačním procesu na rozhraní tří fází. 

[1] 

Přesnější definice je podle prof. K. A. RAZUMOVA: „Flotace, jako proces 

oddělování minerálů, je založen na rozdílné schopnosti minerálních zrn přichytit a ustálit se 

na povrchu fázového rozhraní“. [3] 
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Obrázek č. 6: Princip flotace [3] 

Tyto schopnosti minerálních zrn ovlivňuje rozdílná specifická povrchová energie, která 

je závislá na strukturní stavbě krystalické mříţky a na chemickém sloţení minerálu. Proto má 

kaţdý minerál jinou povrchovou energii. Na fázovém rozhraní kapalina - plyn se vyuţívá 

rozdílů specifické povrchové energie nejvíce, pokud je povrch rozhraní zakřivený, nikoliv 

rovný. Tento případ platí pro v praxi nejpouţívanější flotaci - pěnovou flotaci, při níţ se 

flotační rmut sytí bublinkami vzduchu. Zrna, která mají flotovat, se přichytí na bublinky a 

jsou vynášena na hladinu, kde se tvoří mineralizovaná pěna. [3] 

Velikost flotovaných zrn, určená jejich průměrem, obvykle nepřevýší 0,6mm. Při 

flotaci rud je maximální velikost flotovaných zrn asi 0,1 aţ 0,25mm. Při úpravě nerudných 

surovin, uhlí, grafitu, síry a jiných minerálů s malou hustotou, do pěnového produktu mohou 

přecházet zrna aţ do velikostí 2,0mm, při speciálních flotačních reţimech. V praxi se však 

flotují obvykle zrna podstatně menší, pro která platí, ţe se zmenšováním průměru narůstá 

specifický povrch a povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu potenciální energie. [2] 

6.1 ELEMENTÁRNÍ AKT FLOTACE 

Elementární akt flotace je přichycení jednotlivých zrn na povrchu fázového rozhraní. 

Na vysvětlení příčin výběrového přichycení různých minerálů na mezifázovém rozhraní bylo 

vypracováno několik hypotéz (např. adsorpční, elektrostatická atd.). Tyto jsou však 

překonané. 

V současnosti tento proces nejlépe popisuje hypotéza smáčení. Podle této hypotézy 

způsobilost minerálů přichytit se na povrchu rozhraní vzduch-voda závisí na smáčitelnosti 
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minerálního povrchu vodou. Čím více je povrch minerálního zrna smáčitelný, tím hůře flotuje 

a naopak. Zrna hydrofobních minerálů se lehce spojují se vzduchovými bublinkami a jsou 

dobře flotovatelná. Hydrofilní zrna, jejichţ povrch je vodou smáčený, se nemohou zachytit na 

bublinkách, a proto jsou neflotovatelné. Smáčitelnost, a tím i flotovatelnost různých minerálů, 

je moţné měnit specificky působícími flotačními reagencemi, které adsorbcí mění sloţení a 

vlastnosti povrchu minerálních zrn. [1] 

6.2 VÝZNAM FLOTACE 

Flotací, jako technologickým postupem úpravy nerostných a druhotných surovin, je 

moţno řešit důleţitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního vyuţívání 

surovinových zdrojů. 

Hlavní význam a přednost flotace před jinými rozdruţovacími metodami je v tom, ţe 

umoţňuje získat jemně rozptýlené a jemně prorostlé uţitkové sloţky z nerostných surovin všech 

druhů. Před zavedením flotační úpravy přecházela větší část velmi jemně rozptýlených a 

prorostlých uţitkových sloţek monominerálních a polyminerálních surovin do odpadu na odval. 

Obsah uţitkových sloţek v odpadech gravitační úpravy býval často velmi velký. Proto se 

zavedením flotačních technologií znovu zpracovávají některé staré odvaly, přitom se získává 

značné mnoţství uţitkových sloţek, které byly povaţovány za nevyuţitelné. 

Flotace řeší i problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů. Při gravitační 

úpravě se suroviny často nadměrně rozdrobují a tvoří se kal obsahující uţitkové sloţky 

společně s průvodními horninami. Bez pouţití flotace nelze tyto kaly vůbec vyuţít. Flotační 

technologie úpravy kalů umoţňuje získat jemné podíly vysoce hodnotného koksovatelného 

uhlí. [1] 

Moţnosti vyuţití flotace: 

- Rozdruţovaní minerálů 

- Odstranění kalů z papíren a textilek 

- Farmacie 

- Čištění odpadních vod 

- Zisk mědí z vyzdívek pecí 

- Oddělovaní bakterií 

- Oddělovaní semen 
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6.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH A VÝSLEDKY FLOTACE 

Průběh flotačního procesu, technologické a technickoekonomické výsledky flotace závisí 

na velkém počtu technologických parametrů. 

 K nim patří: 

- Vlastnosti uţitkových minerálů podmiňující jejich flotovatelnost 

- Specifika ve sloţení surovin 

- Charakteristika zrnitosti surovin 

- Sloţení vody 

- Hustota a teplota rmutu 

- Reagenční reţim flotace 

- Účinnost práce flotačního stroje 

- Stupeň organizace kontroly a regulace technologického procesu na úpravně 

 Optimální hodnoty kaţdého z uvedených faktorů je potřeba udrţovat na konstantních 

hodnotách. 

K základním charakteristikám sloţení surovin, které je důleţité vzít v úvahu při 

vypracovávání flotačního schématu, reţimu a technologického postupu flotace, a které určují 

technicko-technologicko-ekonomické ukazatelé úpravy, patří: 

- Obsah uţitkové sloţky 

- Mineralogické sloţení 

- Charakter srůstu a vrůstu minerálů 

- Přítomnost izomorfních příměsí v minerálech 

- Druhotné změny minerálů způsobené oxidací, zvětráváním a vzájemnou  

aktivací produkty rozpustnosti 

7. SLOŢENÍ FLOTAČNÍ SOUSTAVY 

Pěnová flotace je charakterizována ději, které se uskutečňují na rozhraní tří fází, které 

jsou součástí flotačního procesu, jsou to: tuhá fáze (minerální zrna), kapalná fáze (voda resp. 

vodný roztok) a plynná fáze (vzduch). Flotační proces je sloţitý a rozmanitý fyzikálně-
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chemický děj podmíněný druhem a charakterem flotovaných minerálů, sloţením a vlastnostmi 

vody, sloţením a vlastnostmi flotačních reagencií, stupněm provzdušnění flotačního rmutu. 

Čím více se má rozvíjet a zdokonalovat flotace jako jeden z nejdůleţitějších způsobů úpravy 

surovin, tím víc detailně je třeba poznávat vlastnosti všech tří fází, z nichţ ani jedna není 

homogenní. Poznání jejich specifických vlastností a vzájemného vztahu je důleţité nejenom 

ke zdokonalování teorie, ale i technologie flotačního procesu. 

Vlastnost jednotlivých minerálů výchozí suroviny souvisí s charakterem interakce 

jejich povrchu s vodou, plyny a reagencemi. Jsou to právě flotační reagence, které umoţňují 

ovládat a měnit vlastnosti povrchu jednotlivých druhů minerálů a to tak, aby se vytvořily 

podmínky na jejich selektivní oddělování. [1] 

7.1 TUHÁ FÁZE 

Existuje úzký vzájemný vztah mezi chemickým sloţením, charakterem struktury 

mříţky a vazebními silami působícími mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu. V 

souvislosti s flotační charakteristikou jednotlivých minerálů je potřeba znát sloţení a strukturu 

mříţky minerálů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, energetická charakteristika mříţky a 

charakter sil působících na lomových plochách minerálního povrchu. Všechny tyto faktory 

ovlivňují interakce minerálů s plyny, vodou a flotačními reagencemi. 

Reálný krystal má venkovní a vnitřní morfologii závislou na podmínkách vzniku a na 

charakteru vazebných sil. Poruchy v mříţce reálných krystalů ovlivňují fyzikální a fyzikálně-

chemické vlastnosti, to se projevuje i na povrchových tzn. flotačních vlastnostech minerálních 

zrn. [1] 

7.2 KAPALNÁ FÁZE 

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

vlastností se aktivně účastní elementárního aktu flotace. Voda je velmi aktivním činitelem 

flotace. Velmi důleţité jsou ty vlastnosti, které jsou spjaty se vznikem a stálostí hydratačních 

vrstev na rozhraní fází minerál-voda a vzduch-voda. Zajímavé a do dnešní doby málo 

prozkoumané jsou otázky interakce vody s uhlovodíkovými skupinami molekul flotačních 

reagencí. 

Při sledování flotovatelnosti jednotlivých minerálů upravované suroviny je třeba 

věnovat pozornost iontovému sloţení vody flotačního rmutu. Produkty rozpustnosti minerálů 

a jiné ionty rmutu můţou mít vliv na povrchové flotační vlastnosti minerálů. V řadě případů 
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dochází i k reakci iontů rmutu s flotačními reagencemi za vzniku nerozpustných sloučenin. To 

můţe způsobovat jejich nadměrnou spotřebu a nedostatek pro flotovaný materiál. Pro účinné 

ovládání a regulaci podmínek flotace je třeba znát a zohledňovat sloţení vody, protoţe jenom 

takto zajistíme poţadovanou selektivitu a kvalitu produktů flotace. [1]  

7.3 PLYNNÁ FÁZE 

Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součásti vzduchu, důleţité funkce pro průběh 

a výsledky rozdruţování. Do flotačního prostředí se mohou přidávat plyny jako speciální 

flotační reagence (např. kyslík, síra, sulfan, oxid siřičitý). Vzduch je nezbytnou součástí 

flotačního rmutu a má ve flotačním procesu několikerou úlohu. Plyny obsaţené ve vzduchu, 

především kyslík a oxid uhličitý, se aktivně účastní flotačního procesu. Kyslík se adsorbuje na 

minerálním povrchu, a oxiduje ho a má vliv na jeho rozpustnost. Aktivní účinek plynů na 

minerály i na průběh flotace je podmíněný účastí vody. V mnohých případech se chemický 

účinek plynů projevuje formou jejich sloučenin s vodou (např. kyselina uhličitá, kyselina 

sírová, které vznikají jako produkt reakce oxidu uhličitého a oxidu siřičitého s vodou).  

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se přednostně spojují s 

hydrofobním povrchem flotovaných minerálních zrn. Po vytvoření pevného kontaktu vynášejí 

bublinky vzduchu přichycená minerální zrna na hladinu rmutu, kde se tvoří mineralizovaná 

pěna. 

Vzduch pouţívaný ve flotačním procesu nejenom, ţe vynáší flotovatelné minerály na 

hladinu rmutu, ale aktivně ovlivňuje vlastnosti všech tří fází flotační soustavy. Sniţuje pH 

kapalné fáze rmutu, kyslík a kyselina uhličitá ze vzduchu reagují s povrchem minerálních zrn 

a dost výrazně ovlivňují flotovatelnost zrn. [1] 

8. FLOTAČNÍ REAGENCE 

Flotační reagence jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu, zároveň s 

optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí. Ovlivňují a mění 

povrchovou energii fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou fází a kapalnou a plynnou fází. 

Změnou energie na fázovém rozhraní se mění podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálů 

- sloţek, které se mají navzájem oddělit flotační úpravou. Mění se i počet a velikost 

vzduchových bublinek a stálost tvořící se mineralizované pěny. [1]  

Mezi základní poţadavky na flotační reagence všech druhů patří: 



Bc. Jakub Slováček: Flotace grafitových surovin 

2009/2010  21 

- vysoká selektivnost jejich působení 

- standardní kvalita 

- nízká cena 

- dostatek na trhu 

- pohodlná a lehká manipulace 

- stálost při skladování  

- lehká rozpustnost ve vodě 

- bez nepříjemného zápachu 

8.1 DĚLENÍ FLOTAČNÍCH REAGENCIÍ 

Přísady pouţívané při flotaci mohou být původu organického i anorganického, ve vodě 

rozpustné nebo nerozpustné. 

Podle vlastností nebo účinku, který mají na flotační proces, dělíme přísady takto:  

a) Sběrné přísady (sběrače) tvoří na povrchu nerostů povlak odpuzující vodu, 

čímţ se zvyšuje jejich nesmáčitelnost a vyvolává jejich vzplavitelnost. 

b) Zpěňovací přísady (pěniče) tvoří povlak na vzduchových bublinkách, zlepšují 

disperzitu vzduchu ve rmutu, dávají vzduchovým bublinkám stálost, nutnou 

k vytvoření únosné pěny. 

c) Regulující přísady 

- pasivující (potlačující) přísady (depresory), které potlačují nebo ruší 

přirozenou vzplavitelnost některých nerostů, čímţ se umoţňuje jejich 

rozdruţení od ostatních nerostů obsaţených ve rmutu; 

- aktivující (oţivující) přísady (aktivátory), které zesilují vzplavitelnost 

některých nerostů nebo obnovují vzplavitelnost nerostů, jeţ byla 

předtím potlačena; 

- modifikující přísady mění alkalitu nebo kyselost rmutu, neutralizují 

škodlivý účinek různých rozpustných solí obsaţených ve rmutu a 

zamezují škodlivému shlukování jemných kalových částic. 

Kromě toho se někdy dostávají do rmutu látky (nejčastěji rozpustné soli těţkých 

kovů), které flotaci ztěţují nebo zcela znemoţňují. Tyto látky, zvané flotační jedy, mohou být 
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obsaţeny buď jiţ v rubanině, nebo se dostávají do rmutu spolu s vodou. Účinek těchto látek 

můţe být někdy rušen pouţitím tzv. flotačních protijedů (např. CaO). [4] 

9. FLOTACE GRAFITU 

Grafit je nejlépe flotovatelný minerál, co souvisí s charakterem krystalické mříţky, 

podmiňující vysokou přirozenou hydrofobnost povrchu. K flotační úpravě grafitu se pouţívá 

pěnové flotace. Účinné flotace se dosahuje nepolárními sběrači dávkovanými jako emulze. 

Poměrně nízká hustota grafitu dovoluje, ţe průměrná flotační zrnitost je několikrát vyšší, neţ 

při flotaci jiných materiálů. Vločkový grafit se vyskytuje v širokém zrnitostním rozmezí od 

průměru několika milimetrů, po krystalky menší jak 0,1 mm a dokonce kryptokrystalický 

grafit je pod 1,0 µm. [3] 

Problémy nastávají při dosahování vysokočistého flotačního koncentrátu s vysokým 

obsahem uhlíku. Vlivem adhezních sil mohou ultrajemné zrna grafitu vytvářet kalové pokrytí 

na povrchu zrn jaloviny, čímţ se tyto horniny stanou flotovatelné a znečišťují pěnový 

produkt. Původní chudý koncentrát musí být proto postupně přečisťován. Zařazením několika 

stupňů přečisťovací flotace s postupným mletím koncentrátu se stává celkový postup velmi 

sloţitým. Na obrázku č. 7 je uveden přehled flotace vločkového grafitu. [4] 

V přípravě vsázky grafitové suroviny do flotace je potřeba věnovat velkou pozornost 

mletí a třídění, aby se zabránilo tvorbě ultrajemných zrn. 

Jalovinu, obsahující křemen, ţivce a slídy, je moţné potlačit kaustickým škrobem. Na 

dispergaci ultrajemných hlinitojílovitých zrn se můţou dávkovat pyrofosfáty anebo sulfidové 

louhy.[3] 
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      KONCENTRÁT 

Obrázek č. 7: Přehled sloţitého postupu flotace grafitu [5] 

9.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ FLOTACI GRAFITU 

Flotační úprava grafitových surovin je závislá na řadě faktorů, jako jsou, rozměry 

grafitových krystalů, charakter jejich stavby, mnoţství doprovázejících minerálů apod. 

Flotace grafitu se značně liší od flotace rudných nebo polárních nerudných nerostů. 

Grafit se liší od jiných upravovaných surovin například jiţ měrnou váhou, zrnitostí, tvarem a 
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velikostí částic, ale zejména rychlostí flotace. Rychlost flotace je zde značně vyšší, neţ u 

velké většiny rudných nerostů. 

Grafit se flotuje zpravidla stejnými přístroji jako ostatní rudy. Při volbě flotačního 

přístroje je důleţité zejména mnoţství přiváděného vzduchu a tím i provzdušnění rmutu. 

Stupeň provzdušnění závisí zejména na utvoření velmi drobných vzduchových bublin a má 

podstatný vliv na výtěţnost a na prodlouţení či zkrácení flotace. Nadměrné provzdušňování 

flotačního rmutu však znehodnocuje produkt strháváním jaloviny do pěny. [5] 

9.2 REAGENCE POUŢÍVANÉ PŘI FLOTACI GRAFITU 

Obvykle se při flotaci grafitu uplatňují nejen pěniče, ale i sběrače, jelikoţ zvyšují 

hydrofobnost grafitových vloček. 

Pěniče jsou nejčastěji heteropolární reagencie, jejichţ molekula je sloţena 

z hydrofobní a hydrofilní skupiny. U grafitu se pouţívají pěniče na bázi olejů, jejichţ 

schopnost pěnit je podmíněna přítomností terpenalkoholu a jiných sloţek se silně polární 

skupinou OH. Alkoholy mohou být jen pěniči, neboť jejich polární skupina OH má afinitu 

pouze k vodě. 

Jako sběrače ve flotační úpravě grafitu se pouţívají petrolejové extrakty, které jsou ve 

vodě nerozpustné a obsahují alifatické nepolární uhlovodíky bez polárních skupin, takţe 

nemají ţádné pěnivé vlastnosti a flotují pouze nepolární nerosty. [5] 

10. TEORIE BAKTERIÁLNÍHO LOUŢENÍ 

Bakteriální louţení patří svojí metodikou k chemickým metodám úpravy nerostných 

surovin a materiálů. Bakterie působí na louţený materiál svými enzymy a zároveň také 

produkty svých metabolických pochodů. Jeden z hojně vyuţívaných mikroorganismů, 

především v hydrometalurgii, je autotrofní aerobní bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans. 

10.1 CHARAKTERISTIKA BAKTERIÍ DRUHU ACIDITHIOBACILLUS 

FERROOXIDANS 

Mikroorganismus Acidithiobacillus ferrooxidans byl původně izolován a popsán 

jednak jako samostatný rod Ferrooxidans a jednak jako příslušník rodu Thiobacillus. Ve všech 

případech byla bakterie izolována z kyselých důlních vod z nejrůznějších lokalit, a to vţdy 

v případech, kdyţ byla v minerálech přítomna síra nebo ţelezo. K taxonomickému sjednocení 

došlo aţ v 70. letech, kdyţ se dospělo k tomu, ţe předtím popsané druhy Ferrobacillus 
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ferrooxidans s Ferrobacillus sulfooxidans představují jeden druh Thiobacillus ferrooxidans. 

[8] V roce 2000 došlo k změně překlasifikováním druhu Thiobacillus ferrooxidans na 

Acidithiobacillus ferrooxidans. [9] 

10.2 VLASTNOSTI DRUHU ACIDITHIOBACILLUS FERROOXIDANS 

Acidithiobacillus ferrooxidans jsou striktně aerobní chemolitotrofní mikroorganismy, 

pohyblivé, nesporulující, gramnegativní bakterie. Mají zaoblené okraje. Morfologicky jsou to 

tyčinky o průměru 0,5 - 0,8 µm a délce 0,9 – 1,5 µm. Buňky se pohybují pomocí jednoho 

bičíku, který obvykle bývá delší, neţ samotná buňka. Stavba buňky bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans je znázorněna na obrázku č. 8. 

 

Obrázek 8: Morfologie buňky bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans [11] 

Energii získávají oxidací anorganických sloučenin. Jako finální akceptor elektronů 

slouţí atmosférický kyslík. Hlavním energetickým substrátem pro Acidithiobacillus 

ferrooxidans je Fe
2+

. Energii k udrţení vnitřní organizace a pro udrţení ţivotních pochodů 

získává oxidací podle rovnice (1): 

Fe
2+

        Fe
3+

 + e
-
 + 11,3 kcal·mol

-1
    (1) 

Jako zdroj uhlíku Acidithiobacillus ferrooxidans vyuţívá CO2 z atmosféry. Jako zdroj 

dusíku vyuţívá jen amonné soli. K růstu potřebuje i určitou koncentraci fosforu, ale jeho 

vysoké koncentrace inhibují oxidaci Fe
2+

. [8] 
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10.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ČINNOST BAKTERÍÍ ACIDITHIOBACILLUS 

FERROOXIDANS 

Aby proces louţení sulfidů probíhal co nejaktivněji, je třeba zajistit optimální 

podmínky neboli faktory ovlivňující činnost bakterií. Tyto faktory můţeme rozdělit do 

následujících skupin: 

1. Fyzikálně – chemické faktory 

- pH prostředí, oxidačně – redukční potenciál, teplota, stupeň aerace, 

koncentrace O2 a CO2 

2. Biologické faktory 

- koncentrace mikroorganizmů a jejich nárůst, adaptace kultury, 

mineralogické sloţení ţivné půdy, pouţití směsi kultur 

3. Technologické faktory 

- způsob promíchávání suspenze, způsob aerace, poměr tuhé a kapalné fáze 

v suspenzi, zrnitost louţeného materiálu, doba louţení [8] 

10.4 MECHANIZMUS OXIDACE SULFIDŮ MIKROORGANISMY 

Mechanizmus oxidace sulfidů mikroorganismy lze rozdělit na přímou a nepřímou 

cestu. 

Přímé louţení je zaloţeno na degradaci minerálů enzymatickou oxidací. Ve vodě 

nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v několika enzymatických katalyzovaných 

mezistupních. K uskutečnění tohoto procesu je nutný přímý kontakt mezi povrchem minerálu 

a bakteriemi. 

K nepřímé extrakci kovů z rudy dochází při interakci minerálu s meziprodukty nebo 

koncovými produkty metabolismu mikroorganismů. Podstatou nepřímého louţení je oxidace 

substrátu síranem ţelezitým za vzniku síranu extrahovaného kovu, síranu ţeleznatého a u 

sulfidů také elementární síry. [8] 

10.4.1 Bakteriální louţení pyritu  

V procesu bakteriálního louţení pyritu (FeS2) dochází k uplatnění mechanizmů 

biooxidace, které jsou popsány následujícími rovnicemi (2-6): 

- pro přímé louţení (enzymová katalýza) 
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FeS2 + 3,5O2 + H2O  FeSO4 + H2SO4,    (2) 

2FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + H2O,    (3) 

2FeS2 + CO2 + 2O2 + H2O  FeSO4 + CH2O + H2SO4,  (4) 

- pro nepřímé louţení v podstatě chemický mechanizmus 

FeS2 + 2Fe2(SO4)3   3FeSO4 + 2S,     (5) 

FeO + H2SO4   FeSO4 + H2O.      (6) 

Celkově je moţné průběh biooxidace pyritu popsat sumárním zápisem rovnice (7): 

2 FeS2 + 7,5O2 + H2O Fe2(SO4)3 + H2SO4.     (7) 

Pokud se v kyselém prostředí extrakčního ţivného média nachází určitá koncentrace       

iontů Fe
3+

, část z nich podléhá hydrolytickým reakcím s následnou tvorbou H2SO4. [6] 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

11. CHARAKTERISTIKA VZORKU 

K flotačním experimentům byl pouţit grafit z dolu Konstantin ve Velkém Vrbnu u 

Starého Města pod Sněţníkem (obrázek č. 9). Jedná se o přechodný typ grafitu mezi zřetelně 

krystalickým (0,001 mm) a kryptokrystalickým (0,01 mm). Vytěţený grafit se dále 

zpracovává na grafitové koncentráty tříd SM 00 - SM I indexu kvalit dle ČSN 72 1550 

(tabulka č. 5). Tento produkt je z hlediska mineralogického klasifikován jako heterogenní 

směs grafitů, která zahrnuje velikost krystalových jedinců (agregátů) v rozsahu od 

kryptokrystalických po jemně krystalické při střední velikosti krystalů (agregátů) 0,08 mm.  

Silikátový zbytek do 100% je tvořen horninotvornými minerály mateřské horniny (para - ruly, 

grafické břidlice), kde jsou hlavními součástkami křemen, ţivec, amfiboly a slídy (Tabulka č. 

4). Těkavé sloţky představuje SO3, jehoţ mnoţství závisí na pyritu (FeS2) ve vsázce a tím i ve 

výrobku. 

Tabulka č. 4: Chemický rozbor vsázky [17] 

Stanovená složka 
Obsah v 

% 
Způsob stanovení 

SiO2 56,09 vážkově 

TiO2 0,48 spektrofotometricky 

Al2O3 18,95 titračně 

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 

SO3 (v původním vzorku) 0,08   

SO3 0,04   

Ztráta žíháním 31,04   

Součet 99,54   

Uvedená chemická analýza byla provedena firmou Grafitové doly Staré Město, a.s. a 

představuje průměrný typ suroviny z loţiska Konstantin. 
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Tabulka č. 5: Třídy indexu kvalit grafitu dle ČSN 72 1550 [17] 

Produkt Spalitelné látky 

  [%] 

SM 00 70 - 75 

SM 0 65 - 70 

SM I 60 - 65 

 

Tento grafit je pouţíván ve slévárnách, jako komponent na výrobu slévárenských 

nátěrů, pro výrobu hutní keramiky, pro přípravu mazadel v kotelnách a jeřábových dráhách, 

ve sklárnách jako barvivo pro sklářský kmen a pro další průmyslová pouţití. 

 

Obrázek č. 9: Vzorek grafitu před pomletím 

Cílem práce bylo experimentálně porovnat účinnost směsných flotačních činidel 

Flotalex Total Bio, Flotalex MR2 a Flotakol, a dále prozkoumat moţnosti vlivu bakteriálního 

louţení grafitu na čistotu koncentrátu. 

12. METODIKA JEDNOTLIVÝCH TESTŮ 

Vzorek grafitu byl nejprve pomlet na vibračním mlýnku. Doba mletí byla 60 sekund. 

Poté byla provedena zrnitostní analýza se síty o okatosti 0,05 mm, 0,1 mm, 0,2 mm a 0,5mm.  

 



Bc. Jakub Slováček: Flotace grafitových surovin 

2009/2010  30 

12.1 METODIKA FLOTAČNÍCH TESTŮ 

Flotační testy byly realizovány v laboratoři Institutu environmentálního inţenýrství na 

Hornicko – geologické fakultě VŠB – TU v Ostravě. Byla aplikována technologie pěnové 

flotace na laboratorním flotačním přístroji VRF-l (obrázek č. 10), výrobku RD Příbram. Jde o 

rotátor původně určený k flotaci rud s nasáváním vzduchu pomocí vzduchových čerpadel. K 

testování selektivnosti flotačních sběračů byly pouţity sběrače Flotalex Total Bio, Flotalex 

MR2 a Flotakol. 

 

Obrázek č. 10: Flotace na laboratorním flotátoru VRF-1 

Flotace byla provedena za těchto podmínek: 

- hustota rmutu: 100; 120 g/l 

- dávka činidla: 500; 1000 g/t 

- doba agitace rmutu s flotačním činidlem: 1 min 

- doba flotace: 10 min 

V rámci experimentu byla realizována frakční flotace. Flotační koncentráty byly 

odebírány po 1., 2., 5. a 10. minutě. Flotační koncentráty i odpad byly zfiltrovány na 

podtlakovém filtru, vysušeny v sušárně při teplotě 105 °C a zváţeny. Jednotlivé produkty 

flotace tj. koncentráty po 1., 2., 5. a 10. minutě, jakoţ i flotační odpad, byly podrobeny 

analýze na obsah spalitelných látek. 
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Z jednotlivých produktů flotace byly odebrány vzorky o hmotnosti 1 g a poté byly 

spáleny při teplotě 1000 ºC v muflové peci LAC (obrázek č. 11). 

 

Obrázek č. 11: Muflová pec LAC 

12.2 METODIKA FLOTAČNÍCH TESTŮ S BAKTERIÁLNÍM LOUŢENÍM 

GRAFITU 

Vlastní proces louţení probíhal ve třech 1 litrových kádinkách označených K1, K2 a 

K3, do kterých bylo naváţeno 100g vzorku grafitové suroviny o zrnitosti 100% pod 0,5 mm a 

doplněno vodou do objemu 300 ml. Poté bylo do kaţdé kádinky přidáno 10 ml čisté 

bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans. K provzdušnění suspenze docházelo 

vlivem nízké hladiny v nádobě a občasným promícháním. Doba louţení byla u kádinky K1 1 

týden, K2 3 týdny a K3 4 týdny. 

Po 1. týdnu louţení byl objem kádinky K1 zfiltrován na vakuovém filtru a vysušen v 

sušárně při teplotě 105 °C. Ze vzorku byl odebrán 1g na stanovení obsahu spalitelných látek a 

zbytek vzorku byl pouţit k flotačním experimentům s flotačním činidlem Flotalex MR2. 

Stejná metodika byla aplikována i pro vzorky K2 a K3. 

Flotace byla provedena za těchto podmínek: 

- hustota rmutu: 100 g/l 

- dávka činidla: 500 g/t. 

- doba agitace rmutu s flotačním činidlem: 1 min 

- doba flotace: 10 min 
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13. VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TESTŮ 

V následujících kapitolách budou nejprve uvedeny výsledky zrnitostní analýzy 

pomleté grafitové suroviny, dále pak výsledky flotací s flotačními činidly Flotalex Total Bio, 

Flotalex MR2 a Flotakol a nakonec výsledky flotací po bakteriálním louţení s přídavkem 

flotačního činidla Flotalex MR2. 

13.1 VÝSLEDKY ZRNITOSTNÍ ANALÝZY 

Z výsledků zrnitostní analýzy plyne, ţe po 1. minutě mletí lze dosáhnout zrnitosti pod 

0,5 mm u 90 % vzorku grafitu. Největší hmotnostní podíl tvoří nejjemnější frakce, zrna pod 

0,05 mm.  

Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 6. Na obrázku č. 12 jsou graficky 

znázorněny podíly jednotlivých zrnitostních frakcí vzorku. 

Tabulka č. 6: zrnitostní analýza vzorku 

frakce (mm) 

výnos 

(%) 

-0,05 36,87 

0,05 - 0,1 13,14 

0,1 - 0,2 15,69 

0,2 - 0,5 24,02 

+0,5 10,28 

 

 

Obrázek č. 12: Graf podílů jednotlivých zrnitostních frakcí vzorku grafitu 
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13.2 VÝSLEDKY TESTŮ NA SELEKTIVNOST FLOTAČNÍCH ČINIDEL 

Z flotačních testů vyplynula vhodnost uţití Flotalexu MR2 a Flotakolu. U obou 

reagencí dosahoval maximální obsah spalitelných látek v koncentrátu po první minutě flotace 

69%. Naopak pouţití Flotalexu Total Bio jako flotačního činidla, při flotaci daného vzorku 

grafitu, se jeví jako zcela nevhodné. Výsledky jednotlivých experimentů jsou uvedeny 

v tabulkách č. 7 aţ 10. Na obrázku č. 13 je srovnání těchto experimentů pomocí M - 

diagramu. Obsah spalitelných látek přívodu činil 60,71 %. Mírně se lišící vypočtené hodnoty 

průměrných popelnatostí přívodu jsou zřejmě způsobeny špatnou homogenizací vzorků.  

Tabulka č. 7: Výsledky flotačních testů s činidlem Flotakol -  dávka činidla 500 g/t 

Frakce 
Flot. čas Hmotnost Výnos Obsah spal. látek Ø Obsah spal. látek 

[min] [g] [%] [%] [%] 

K1 0-1. 58,79 49,10 69,31 69,31 

K2 1-2. 21,39 17,87 65,69 68,34 

K3 2-5. 8,36 6,98 59,00 67,46 

K4 5-10. 4,38 3,66 57,43 66,99 

O1 10 26,81 22,39 26,73 57,97 

∑   119,73 100     

Tabulka č. 8: Výsledky flotačních testů s činidlem Flotalex MR2 -  dávka činidla 500 g/t 

Frakce 
Flot. čas Hmotnost Výnos Obsah spal. látek Ø Obsah spal. látek 

[min] [g] [%] [%] [%] 

K1 0-1. 67,60 56,54 71,57 71,57 

K2 1-2. 11,39 9,53 67,00 70,91 

K3 2-5. 11,51 9,63 53,92 68,75 

K4 5-10. 5,38 4,50 44,54 67,39 

O1 odpad 23,67 19,80 28,16 59,62 

∑   119,55 100     

Tabulka č. 9: Výsledky flotačních testů s činidlem Flotalex Total Bio -  dávka činidla 500 g/t 

Frakce 
Flot. čas Hmotnost Výnos Obsah spal. látek Ø Obsah spal. látek 

[min] [g] [%] [%] [%] 

K1 0-1. 5,59 5,84 63,14 63,14 

K2 1-2. 2,58 2,69 64,75 60,66 

K3 2-5. 6,01 6,26 64,71 64,10 

K4 5-10. 6,86 7,15 65,00 64,39 

O1 odpad 74,86 78,06 59,22 60,35 

∑   95,90 100     
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Tabulka č. 10: Výsledky flotačních testů s činidlem Flotalex Total Bio -  dávka činidla 1000 g/t 

Frakce 
Flot. čas Hmotnost Výnos Obsah spal. látek Ø Obsah spal. látek 

[min] [g] [%] [%] [%] 

K1 0-1. 5,19 4,56 68,27 68,27 

K2 1-2. 4,32 3,78 67,31 67,59 

K3 2-5. 5,25 4,59 63,11 66,16 

K4 5-10. 6,39 5,59 60,19 64,36 

O1 odpad 93,09 81,48 59,62 60,50 

∑   114,24 100     

 

 

 

Obrázek č. 13: Mayerovy křivky základních flotací 
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13.3 VÝSLEDKY FLOTAČNÍCH TESTŮ PO BAKTERIÁLNÍM LOUŢENÍ 

GRAFITU 

Výsledky jednotlivých experimentů jsou uvedeny v tabulkách č. 11 aţ 13. Na obrázku 

č. 14 je srovnání těchto experimentů pomocí M - diagramu. Obsah spalitelných látek vzorku 

grafitové suroviny před úpravou flotací činil po 1. týdnu louţení 64 %, po 3. týdnu 64 % a po 

4. týdnu 58,42 %. Zvýšení výnosů, po 1.a 2. týdnu bakteriálního louţení, po první minutě 

flotace mohlo být způsobeno bioflokulačními vlastnostmi pouţitých bakterií. Naopak po 4. 

týdnu louţení došlo k mírnému poklesu výnosů a obsahu spalitelných látek. Mohlo to být 

způsobeno pokročilou oxidací v surovině obsaţeného pyritu, který tvořil část stanovovaných 

spalitelných látek. 

Tabulka č. 11: Výsledky flotačních testů po 1. týdnu louţení 

Frakce 
Flot. čas Hmotnost Výnos Obsah spal. látek Ø Obsah spal. látek 

[min] [g] [%] [%] [%] 

1 0-1. 62,62 67,65 67,65 67,65 

2 1-2. 7,98 8,62 63,37 67,17 

3 2-5. 4,45 4,8 56,54 66,54 

4 5-10. 2,2 2,38 50,98 66,09 

5 odpad 15,32 16,55 32,67 60,56 

∑   92,57 100     

 

Tabulka č. 12: Výsledky flotačních testů po 3. týdnu louţení 

Frakce 
Flot. čas Hmotnost Výnos Obsah spal. látek Ø Obsah spal. látek 

[min] [g] [%] [%] [%] 

1 0-1. 55,12 58,81 68,24 68,24 

2 1-2. 6,42 6,85 69,52 68,37 

3 2-5. 7,57 8,08 62,04 67,68 

4 5-10. 4,05 4,32 53,92 66,92 

5 odpad 20,57 21,94 31,19 59,08 

∑   93,73 100     
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Tabulka č. 13: Výsledky flotačních testů po 4. týdnu louţení 

Frakce 
Flot. čas Hmotnost Výnos Obsah spal. látek Ø Obsah spal. látek 

[min] [g] [%] [%] [%] 

1 0-1. 59,17 63,42 65,69 65,69 

2 1-2. 5,11 5,48 63,21 65,49 

3 2-5. 5,28 5,66 62,62 65,27 

4 5-10. 3,04 3,25 58,82 65,01 

5 odpad 20,7 22,19 35,29 58,41 

∑   93,3 100     

 

 

 

Obrázek č. 14: M-diagramy flotací grafitu po jednotlivých týdnech bakteriálního louţení 
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14. ZÁVĚR 

Výše uvedené testy byly prováděny z důvodu ověření flotovatelnosti grafitu za pouţití 

činidel Flotalex MR2, Flotakol a Flotalex Total Bio. 

Z výsledků flotačních experimentů vyplynulo, ţe za daných podmínek je 

flotovatelnost grafitu nejlepší se selektivním flotačním činidlem Flotalex MR2, kdy jiţ po 

první minutě bylo dosaţeno vysokého výnosu koncentrátu, který byl 56,54  %, přičemţ 

maximální obsah spalitelných látek v tomto koncentrátu činil 71,57 %. Tato hodnota 

odpovídá třídě SM 00 indexu kvalit dle ČSN 72 1550. 

Obdobných výsledků bylo dosaţeno s flotačním činidlem Flotakol, kdy po prvních 

dvou minutách přešlo do výnosu 66,97 % upravované suroviny, při obsahu spalitelných látek 

cca 68 %. Tato hodnota odpovídá třídě SM 0. 

Naopak velmi špatných výsledků bylo dosaţeno s činidlem Flotalex Total Bio. 

Nedocházelo ke tvorbě pěny, a proto aţ 81 % vsázky setrvalo ve rmutu jako odpad. 

Aby bylo dosaţeno vyššího obsahu spalitelných látek, musel by být koncentrát 

podroben přečistným flotacím. 

Při flotacích grafitu, vystaveného bakteriálnímu louţení, bylo dosaţeno vyšších 

výnosů, neţ u předcházejících základních flotací. Jako flotační činidlo byl pouţit sběrač 

Flotalex MR2. U vzorku louţeného 1 týden přešlo jiţ po první minutě do koncentrátu 67,65 % 

upravované suroviny, přičemţ maximální obsah spalitelných látek v tomto koncentrátu činil 

67,65 %.  U vzorku louţeného 3 týdny byl výnos koncentrátu po první minutě 58,81 % o 

obsahu spalitelných látek 68,24 %. Ze vzorku louţeného 4 týdny byl po první minutě flotace 

získán 63,42 % koncentrát o maximálním obsahu spalitelných látek 65,69 %. Všechny tři 

koncentráty odpovídají obsahem spalitelných látek třídě SM 0. 

Vyšší výnosy koncentrátů po bakteriálním louţení, jsou moţným důsledkem bio 

flotoflokulace grafitu pomocí bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans. Bakterie, navázané na 

povrch minerálu, koagulují do větších agregátů a přispívají tímto k jejich flotovatelnosti. Toto 

působení bakterií na průběh flotace grafitu by mohlo být předmětem dalšího zkoumání. 

Dalšího zdokonalení procesu by bylo moţné dosáhnout lepším provzdušněním a 

promícháváním vzorku, aplikací směsných kultur Acidithiobacillus ferrooxidans a 

Acidithiobacillus thiooxidans, anebo prodlouţením doby louţení. 
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