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Anotace 

Diplomová práce na téma „Rozdružování grafitové suroviny pomocí flotace“ se zabývá 

flotací grafitové suroviny v závislosti na jejím zrnitostním složení. Grafitová surovina byla 

vytříděna za mokra na jednotlivé zrnitostní frakce, které byly rozděleny na 2 části a 

následně jednotlivě flotovány. Jako flotační činidlo byl použit Montanol 551.  

 

Klíčová slova: grafitová surovina, grafit, flotace, zrnitostní frakce 

 

Annotation 

This diploma thesis  „ The Graphite Raw Material Utilization by Flotation “ consider with 

graphite raw material flotation in dependence on granular composition. The particle-size 

analysis was realized by wet way and raw material was divided on two parts and flotated. 

Montanol 551 as flotation agent was used. 
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1. Úvod 

Nerost, který dnes známe pod jménem tuha nebo grafit, byl dříve označován různými 

jmény jako například olůvko, molybden či plumbago. Nelze s přesností určit, kdy člověk 

poprvé použil přírodní grafit, ale předpokládá se, že to bylo tehdy, když primitivní lidé 

poznali, že se jím dá kreslit. S jistotou lze říci, že v době železné, tedy asi v letech 800 až 

500 před n. l., sloužil přírodní grafit při výrobě nádob. O průmyslovém využití grafitu na 

území ČSSR pocházejí první záznamy ze šedesátých let 18. století. Těžba grafitu se dále 

rozvíjela hlavně pro jeho stále rostoucí spotřebu v tužkárnách a slévárnách. Těžba 

přírodního grafitu však nestačila pro všechny účely a koncem 19. století se objevil uměle 

vyráběný grafit. V poslední době je stále více pozornosti věnováno tzv. uhlíkovým 

nanomateriálům jako například nanotrubičkám, které jsou součástí sazí vznikajících při 

výbojích mezi grafitovými elektrodami. Lze očekávat, že tyto materiály najdou další 

oblasti použití. K rozvoji dochází také ve vědě, která představuje oblast zabývající se 

přípravou materiálů a zařízení na atomární úrovni – nanotechnologii. 

 

2. Cíl práce 

Diplomová práce je zaměřena na rozdružování grafitové suroviny pomocí flotace. Cílem 

této diplomové práce bylo zjistit vliv zrnitostního složení grafitové suroviny na její 

flotovatelnost. 
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3. Grafit a jeho vlastnosti 

Grafit tvoří pigment ve vápencích a jílovitých břidlicích. Grafitová ložiska vznikají při 

přeměně usazených hornin ze zbytků organických látek a tvoří vrstvy nebo čočkovitá 

tělesa v rulách, svorech, xylitech nebo mramorech. V pegmatitech je grafit magmatického 

původu. Grafit je pravděpodobně pevná látka s nejvyšší anizotropií. Uhlík je také 

nejžáruvzdornější prvek. Při dostatečném tlaku dochází k jeho tání až při 3 800ºC. Dále je 

grafit dobrý tepelný vodič. Elektrická vodivost grafitu je blízká vodivosti polokovů. [4]. 

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

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

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

dvourozměrnou obrovskou makromolekulu, v níž jsou atomy uhlíku pospojovány mezi 

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

atomy pospojovány Van der Waalsovou vazbou, Obrázek 1. [3] 

 

 

Obrázek  1: Hexagonální grafit a jeho mřížka [3] 

 

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

grafit měkký a dobře vede elektrický proud. [14] 

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

jemně lupenité, zrnité, zemité až celistvé agregáty, méně často je hrubě lupenitý, dobře 
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omezené krystaly jsou vzácné. Ekonomicky významná jsou ložiska grafitu v regionálně 

metamorfovaných horninách, v nichž patrně vznikl přeměnou uhelných slojí a ložisek 

ropy. Grafit se používá v metalurgii jako žáruvzdorný materiál, k výrobě tužek, suchých i 

olejových mazadel, antikorozních nátěrů, v elektrotechnice (galvanické pokovování, 

součástky dynam, elektrody atd.). Velké množství grafitu se vyrábí uměle z odpadů po 

zpracování ropy, ze sazí či z antracitu. [20] 

Ukázky grafitu jsou zobrazeny na obrázku 2. 

 

 

                                        a                                                                    b 

Obrázek 2: Grafit: a – hrubě krystalický grafit s diamantovým leskem (Srí lanka), b - Masivní tmavě šedý 

grafit s tektonicky ohlazenými plochami (Velké Vrbno, loţisko Konstantin)  [8] 

 

3.1 Vyuţití grafitu 

Využití grafitu je díky vlastnostem velmi široké. Z běžných předmětů ho nalezneme 

například v tužkách. Dále jej můžeme nalézt jako součást elektromotorů různých domácích 

spotřebičů jako jsou mixéry, automatické pračky, vysavače aj. 

V jaderných reaktorech se využívají grafitové tyče pro řízení reakcí. V metalurgickém 

průmyslu se z grafitu vyrábějí tavící kelímky a to díky jeho značné tepelné odolnosti. 

Elektrody pro elektrolytickou výrobu hliníku nebo křemíku a elektrody do obloukových 

pecí na výrobu ocele se vyrábějí také z grafitu.Grafit slouží také jako součást suchých i 

olejových maziv (grafitová vazelína). [4] 
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Při přípravě fullerenů pyrolýzou, kdy se využívá vypařování grafitu v elektrickém oblouku 

v atmosféře inertního plynu. [23] 

 

3.2 Dobývání grafitu 

Grafitová ložiska vyskytující se v zemské kůře mají různé přírodní a úložní podmínky a 

rozmanitý tvar. Většinou jsou uložena v podobě čoček, slojí a žil. Různorodé uložení 

podmiňuje i volbu různých metod dobývání (povrchové, hlubinné). Kromě toho závisí 

způsob dobývání i na požadavku úpravny, aby rubanina byla co nejméně znečištěna 

hlušinami, které nejenže zhoršují jakost vsázky, ale někdy ztěžují i další úpravu. [2] 

V rámci České republiky patří všechna ložiska grafitu k metamorfogennímu genetickému 

typu. Vznikla při regionální metamorfóze jílovitopísčitých sedimentů s vyšším obsahem 

biogenního materiálu. Ložiska se vyskytují v Českém masivu a to v moldanubiku, v 

moraviku a v sileziku.Ložiska moravskoslezské oblasti se vyskytují v oblasti postižené 

nižším stupněm metamorfózy. Grafit má nižší stupeň krystalinity a obsahuje podstatně více 

síry, která je vázána na pyrit, případně pyrhotin. Pro celou oblast je charakteristické, že 

polohy grafitu ve vápencích obsahují více spalitelných látek a méně síry než polohy v 

grafitických břidlicích a fylitech.  

Těžba grafitu se ve světě udržovala až 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 těžby na Madagaskaru, těžba poklesla i v Mexiku, Zimbabwe, 

a v Indii. V posledních dvou letech roste produkce Brazílie. Z evropských zemí je grafit 

těžen jen na Ukrajině, v Norsku, v České republice a ve zcela zanedbatelných objemech v 

Rumunsku. Podíl ČR na světové těžbě by při celkové produkci 810 kt v roce 2002 činil 2 

%, v roce 2003 kolem 1,2 %, nyní se může pohybovat mezi 0,5 a 1 %. Poměr mezi 

jednotlivými zeměmi udává následující tabulka 1. [25] 
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                                       Tabulka 1: Hlavní světoví producenti grafitu [25] 

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% 

 

3.3 Zdroje grafitu vČR 

 Nejvýznamnější ložiska se nacházejí v moldanubiku, zejména v pestré skupině 

českokrumlovské (těžená ložiska Český Krumlov-Městský vrch, Lazec, netěžená Bližná, 

Spolí, Český Krumlov-Rybářská ulice), pestrá skupina sušicko-votická je s výskytem 

jediného ověřeného (netěženého) ložiska Koloděje nad Lužnicí-Hosty méně významná a v 

pestrém pásmu chýnovských svorů je popsán pouze výskyt u Černovic, který nemá 

ložiskový význam. Jihočeské grafitové suroviny mají povahu grafitem bohatých rul, 

kvarcitů nebo karbonátů.  

Ložiska moravskoslezské oblasti se vyskytují v oblasti postižené nižším stupněm 

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

vázána na pyrit, případně pyrhotin. Pro celou oblast je charakteristické, že polohy 

grafitu ve vápencích obsahují více spalitelných látek a méně síry než polohy v 

grafitických břidlicích a fylitech. Za největší ložisko v moraviku je považováno ložisko 

Velké Tresné, na kterém byla ukončena těžba v roce 1966. Nachází se v olešnické 

skupině svratecké klenby. v silesiku je nejvýznamnějším ložiskem Velké Vrbno-

Konstantin, které tvoří součást grafitového pásma na západním obvodu velkovrbenské 

klenby. /15/  
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                                           Obrázek 3: Rozmístění ložisek grafitu v ČR [15] 

 

 

Pro ložiska grafitu v ČR platí, že hlubinná těžba je ekonomicky nerentabilní a dochází k 

jejímu útlumu, protože na trhu je dostatek levnější, především Čínské suroviny. Naopak 

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

Následující tabulka udává počet ložisek, množství těženého grafitu a velikost jeho zásob 

v České republice. Zásoby i těžba jsou uváděny pro surový grafit (grafitová „ruda“), 

průměrné obsahy grafitu se v surovině pohybují mezi 15 až 20 % (krystalicky grafit), resp. 

25 až 35 % (amorfní grafit). [25] 

Tabulka 2 : Stav těžby grafitu v ČR 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet ložisek celkem 15 15 15     

z toho těžených 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 

těžba, kt 9 5 3 5 3 
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3.4 Loţisko Velké Vrbno – Konstantin 
 

Centrem tohoto historického hornického území je Staré Město pod Sněžníkem. Město leží 

na rozhraní masivu Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku, asi 6 km od státní hranice 

s Polskem. Je to typická pohraniční obec. Založení města spadá do období kolonizace 

severní Moravy v druhé polovině 13. století. Šlo zde zřejmě o kolonizaci hornickou, jejímž 

nositelem v této oblasti byl cisterciánský klášter v Kladsku. 

Staré Město bylo také původním sídlem pozdějšího Kolštejnského panství, v jehož 

zástavním držení se setkáváme s předními šlechtickými rody. V celém okolí se intenzivně 

dolovalo, těžily se zde zejména drahé kovy. Stopy po tomto dolování nejsou dnes již 

patrné. V době husitské byly doly vypleněny a většina z nich již nebyla nikdy obnovena. 

V polovině 16. století sláva zlatých a stříbrných dolů náležela minulosti. Nový rozkvět 

dolování nastává kolem roku 18.., kdy se začínají otevírat první grafitové sloje. Ložiska ve 

Velkovrbenské grafitové sérii se rozprostírají mezi obcemi Ostružná, Branná, Staré Město 

pod Sněžníkem, Malé a Velké Vrbno. 

V roce 1812 byl grafit vyhlášen za vyhrazený nerost. Jako prvnímu bylo uděleno 

právo těžby Josefu Korgerovi u Malého Vrbna. V první etapě byl grafit těžen mělkými 

šachtičkami z oxidačních zon. Toto období začíná koncem 18. století a končí v polovině 

19. století. Těžaři, většinou vlastníci pozemků, zakládali svislé jámy v nadloží sloje tak, 

aby zastihli ložisko v hloubce 25 m, což představovalo konečnou hloubku jámy. V ložisku 

razili směrné chodby malého profilu, často s prudkým stoupáním. Rubaninu uvolňovali 

ručně a přímo na porubu ji pomocí sít třídili. Hlušinu zakládali do vyrubaných prostor. 

Stopy po tomto způsobu těžby jsou ještě patrné do dnešní doby. 

V roce 1828 převzal zdejší doly Franz Buhl, který je přivedl k velkému rozkvětu. 

Franz Buhl rozšířil těžbu i do okolních oblastí a to nejen v Malém Vrbně, ale i v Branné. 

Do roku 1869 se grafitová surovina zpracovávala pouze přeléváním a převalováním 

v nádržích a pak se klimaticky vysoušela. V roce 1869 byly v obou oblastech postaveny 

úpravny na zpracování grafitu. Grafitová surovina se nejdříve ručně míchala ve speciálních 

nádržích a přepad se jako grafitový rmut usazoval v sedimentačních jímkách, které se 

postupně odvodňovaly.[6] 
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Ve 40. letech, po smrti Franze Buhla došlo k velkému úpadku těžby. Za zmínku stojí 

poznamenat, že české země před druhou světovou válkou druhé místo v produkci grafitu 

na světě. 

 

Velkým přelomem ve vývoji závodu byl přechod z hlubinné těžby na těžbu 

povrchovou. Ložisko grafitu Konstantin se nachází v severozápadní části Veškovrbenské 

klenby. Generální směr souvrství je severojižní, úklon velmi proměnlivý k západu. Směrná 

délka ložiska, ověřená technickými pracemi, je cca 800 m, mocnost ložiskových poloh je 

velice variabilní, dosahuje přes 10 m, většinou se však pohybuje mezi 2 m až 3 m. V jižní 

části ložiska jsou sloje menších mocností, ale s pravidelným vývojem do hloubky. Směrem 

na sever mají grafitové sloje složitou stavbu. Grafitová tělesa jsou obklopena pestrým 

komplexem hornin, který vykazuje značnou petrografickou pestrost. Nadložními 

horninami jsou téměř výhradně jemně až středně zrnité dolomity, dolomitické vápence až 

vápence. V podloží grafitových slojí jsou krystalické vápence, grafické břidlice, pararuly, 

amfibolity a lokálně silně grafické břidlice nebo silně grafitické ruly. 

Obsahy grafitického uhlíku jsou velmi variabilní, od nebilančních grafitických 

břidlic s obsahy v rozmezí 10 % - 15 % C. Grafit z lokality Konstantin lze zařadit 

k přechodnému typu mezi středně krystalický a kryptokrystalický. [6] 

 

 

  Obrázek 4: Lom Konstantin ve Velkém Vrbně pod Pradědem [6] 
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3.3 Petrografický popis loţiska Konstantin 
 
Ložisko grafitu KONSTANTIN se nachází v severozápadní. části Velkovrbenské klenby. 

Generelní směr souvrství je severojižní, úklon velmi proměnlivý k západu. Směrná délka 

ložiska ověřená technickými pracemi je cca 800m, mocnost ložiskových poloh je velice 

variabilní. Extrémně dosahuje přes 10 m, většinou se však pohybuje mezi 2m až 3 m. 

Grafitová tělesa jsou obklopena komplexem hornin, který vykazuje značnou 

petrografickou pestrost. Bezprostředně nadložními horninami jsou téměř výhradně jemně 

až středně zrnité dolomity, dolomitické vápence až vápence. V podloží grafitových slojí 

jsou krystalické vápence, grafitické břidlice, pararuly, amfibolity a lokálně kyselé 

metamorfované vulkanity. 

Grafitovou surovinou jsou jednak petrograficky silně grafitické břidlice nebo silně 

grafitické ruly. Oba typy jsou velice často tektonicky postižené, rozklouzané. Nacházíme 

zde potom grafitové mylonity a četné slojky tektonického původu. 

Obsahy grafitického uhlíku jsou velmi variabilní, od nebilančních grafitických břidlic s 

obsahy v rozmezí 10% - 15% C. graf. až po vysoce kvalitní sloje nabohacených 

grafitických břidlic, především v oxidační zóně dosahujících obsahů C. graf. až 40% - 

50%, vyjímečně až 70%. Charakteristické je prudké střídání obou extrémů komplikované 

ještě přítomností rozklouzaných poloh tektonického grafitu, což je vlastně heterogenní 

směs všech typů a okolních hornin s velice proměnlivými obsahy grafitického uhlíku. 

Grafit z lokality KONSTANTIN lze zařadit k přechodnému typu mezi středně 

krystalický a kryptokrystalický. Bylo prokázáno, že i nejjemnější částice jeví krystalický 

charakter. [6] 

 

 

 

3.4 Syntetický grafit 

Syntetický grafit lze získat rozkladem některých kovových karbidů, anebo srážením uhlíku 

rozpuštěného v roztaveném kovu nebo slitině, jako je železo nebo foresilicium. V takovém 

případě získáme lupínky grafitu, nazývané Kish-grafit, jejichž velikost je velmi blízká 

velikosti lupínků přírodního grafitu. 
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Průmyslově je syntetický polykrystalický grafit vyráběn teplotním procesem za vysoké 

teploty (přibližně 3000°C) z grafitovatelných uhlíkatých sloučenin. [2] 

 

3.4 Pouţití grafitu v průmyslu 

Znázornění rozložení obchodního obratu pro různé funkční skupiny je znázorněno v 

obrázku 4. Různé funkce materiálů a hlavní průmyslová odvětví, která je využívají, jsou 

uvedeny v tabulce 2. 

 

Obrázek 5: Uhlíkové materiály – jednotlivá použití (mimo anod pro výrobu hliníku) [3] 
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Tabulka 3: Oblasti použití uhlíkových materiálů 

Třídy uvedené v grafu Příklady funkcí Oblast využití 

Formy 

Trysky 

Vyzdívky 

Stlačování za horka 

Pohony 

Nístěj vysokých pecí 

Prášková metalurgie 

Balistické střely 

Výroba slitin 

Elektroeroze 

Susceptory 

Obloukové uhlíky 

Opracování 

Držák – vyhřívání 

Světelný zdroj 

Vypalování drážek 

Strojínerství 

Průmysl polovodičů 

Kinematografie 

Fotosazba 

Lodní stavby 

Kartáče 

 

 

Sběrače 

Komutace 

 

 

Sběr proudu 

Elektrotechnika 

Elektrospotřebiče 

Automobily 

Vlaková doprava 

Metro 

Elektrody pro obloukové 

pece 

Oblouk 

Tepelný zdroj 

Výroba oceli 

Elektrometalurgie 

Brzdy 

Spojky 

Ložiska 

Brzdění 

Těsnění 

Samomazné nosiče 

Aeronautika 

Závodní automobily 

Všechna průmyslová odvětví 

strojínerství 

Elektrolýzy 

 

Chemická technologie 

Katody 

Anody 

Katodická ochrana 

Tepelná výměna 

Výroba hliníku, manganu, sodíku 

Elektrochemie 

Zpracování ropy 

Chemická technologie 

Jaderná oblast 

 

Lékařství 

Laboratoře 

Moderátor 

Ochrana 

Protézy 

Produkce RTG záření 

Spektrografe 

Jaderná energie 

Jaderná fúze 

Chirurgie 

Radiologie 

Průmysl, výzkum 

 

3.5 Recyklace grafitu a moţnosti náhrady 

V hlavních oborech užití (žáruvzdorné materiály, brzdová obložení, slévárenství, maziva) 

není recyklace možná. Výjimkou nevelkého významu je recyklace uhlíkových elektrod. 

Přírodní grafit se nahrazuje umělým ve slévárenství (umělé saze, resp. petrolejový koks ve 

směsi s olivínem nebo staurolitem), jako maziva se místo grafitu používá lithium, slída, 
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mastek a molybdenit. Ve výrobě oceli je grafit nahrazován kalcinovaným petrolejovým 

koksem, antracitem, použitými uhlíkovými elektrodami a magnezitem. Všechny náhrady 

mají však jen omezený význam. [22] 

 

 

4. Flotace 

Flotace je jednou ze základních úpravnických metod. Její uplatnění je možno najít v celé 

řadě průmyslových odvětví. 

 

4.1 Princip flotace 

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

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

způsob rozdružování založený na schopnosti určitých minerálů vyplavat na hladinu 

flotačního rmutu a druhých klesat a setrvávat v objemu rmutu. Tato definice je nepřesná, 

protože neodráží podstatu dějů a jevů probíhajících ve flotačním procesu na rozhraní tří 

fází. [16] 

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

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

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

mohou přecházet zrna až do velikostí 2,0mm, při speciálních flotačních režimech. V praxi 

se však flotují obvykle zrna podstatně menší, pro která platí, že se zmenšováním průměru 

narůstá specifický povrch a povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu potenciální 

energie. [17] 

Podstatu flotačního procesu přesněji vystihuje definice prof. K. A. Razumova: „ Flotace 

jako proces oddělování minerálů je založená na rozdílné schopnosti minerálních zrn 

přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“. [11] 
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4.1.2 Význam flotace 

Flotace, jako technologický postup úpravy nerostných surovin, nám umožňuje jejich 

komplexní využití. Předností flotace před využíváním jiných metod je, že nám umožňuje 

získávat velmi jemné částice z nerostných surovin. Dříve než se začala používat tato 

metoda, větší část velmi jemných části a prorostlých užitkových surovin se dostávala na 

odval jako odpad. Obsah užitkových složek při gravitačním způsobu zpracování býval 

často velmi veliký. Když byly do provozu zavedeny flotační způsoby zpracování, začaly se 

znovu zpracovávat odvaly, ze kterých bylo získáno velké množství kovu nebo jiné 

užitkové látky. Po zavedení flotace se podstatně rozšířily průmyslové zdroje nerostných 

surovin, protože je možné touto metodou upravovat i rudy s nízkým obsahem kovů. 

 Před zavedením flotace se z polymetalických rud dal získat jen kolektivní koncentrát, 

protože užitkové materiály mající blízké fyzikální vlastnosti nebylo možné oddělit jinými 

metodami. Dal se zajistit pouze jeden kov a další se v procesu ztráceli. 

V současnosti jde selektivní flotací z polymetalických rud vytěžit veškeré minerály i ty, 

které se v surovině vyskytují jen ve stopovém množství. Výzkum flotačního procesu nám 

stále rozšiřuje možnosti jejího využití. 

Základním předpokladem širokého uplatnění flotace je vhodné použití flotačního činidla, 

výběr vhodného flotačního stoje. Flotační proces lze využít i mimo oblast zpracování 

nerostných surovin např. ve farmaceutickém průmyslu, chemickém průmyslu, 

potravinářském průmyslu nebo při čištění odpadních vod.[11] 

  

4.2 Dělení flotace 

Postavení flotace v rámci fyzikálně - chemických procesů separace je znázorněno na 

obrázku 5. 
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Postavení flotace v rámci fyz.-chem. procesů separace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Flotační metody [15] 
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4.2.1 Složení flotační soustavy 

Pěnovou flotaci charakterizují děje uskutečňující se na rozhranní třech fází, které jsou 

součástí flotačního procesu, jsou to :  

• tuhá fáze ( minerální zrna) 

• kapalná fáze ( vodný roztok ) 

• plynná fáze ( vzduch) 

Flotační proces je složitý a rozmanitý fyzikálně-chemický proces podmíněný druhem a 

charakterem flotovaných minerálů, složením a vlastnostmi vody, složením a vlastnostmi 

flotačních reagencí, stupněm provzdušnění flotačního rmutu. 

Vlastnosti jednotlivých minerálů výchozí suroviny souvisejí a charakterem interakce jejich 

povrchu a vodou, plyny a reagencemi. Flotační reagence nám umožňují ovládat a měnit 

vlastnosti povrchu jednotlivých druhů minerálů a to tak, aby se vytvořily ideální podmínky 

na jejich selektivní oddělování. 

Rozvoj flotace ukázal na velmi důležitou úlohu vody ve flotačním procesu. Na vodu nelze 

nahlížet pouze jako na prostředí ve kterém flotační proces probíhá. Voda je aktivním 

činitelem flotace. Soustřeďujeme se zejména na ty vlastnosti vody, se kterými se spojuje 

vznik a stálost hydratačních vrstev na rozhranní fází minerál – voda a vzduch – voda. 

Pochopit rozmanité děje probíhající ve flotačním procesu vyžaduje osvojit si poznatky o 

vlastnostech všech tří fází – tuhé, kapalné a plynné.  [11] 

 

4.2.2 Tuhá fáze 

Existuje úzký vztah mezi chemickým složením, charakterem strukturní mřížky a 

vazebnými silami působícími mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu. V souvislosti s 

flotační charakteristikou nás zajímá složení a struktura mřížky krystalu, jejich fyzikální a 

chemické vlastnosti, energetická charakteristika mřížky a charakter sil působících na 

lomových plochách minerálního povrchu. Tyto vlastnosti nám ovlivňují interakci minerálů 

s plyny, vodou a flotačními reagencemi. 

Rozlišují se čtyři základní druhy vazeb, a to heteropolární, homeopolární, kovová a Van 

der Waalsova. 
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Heteropolární ( elektrovalenční, iontová ) – je to nejvýznamnější chemická vazba. Jeden 

atom z vnější z vnější stěny odevzdá e- vedlejšímu nestabilnímu. Donor a akceptor. 

Příkladem je NaCl. Povrch takového krystalu je hydrofilní = smáčitelný [15]  

Homeopolární ( kovalentní ) – vzniká mezi neutrálními atomy. Příkladem takové vazby je 

diamant, sfalerit atd. Povrch této krystalové mřížky je hydrofilní. 

Kovová – elektronový oblak, který probíhá kolem všech elektronových jader způsobuje 

vodivost. Jsou taktéž hydrofilní. Vyjímku tvoří Fe, které je hydrofobní. 

Van der Waalsova – jediná vazba kde povrch je hydrofobní. Příkladem taková vazby je 

grafit. Grafit se chová podle toho jak je roztržen = anizotropie.  

Reálný krystal se skládá z 1021 částic. Povrchy krystalových mřížek jsou zdrojem energie 

a pak mají schopnost sorbovat.  

Izomorfie = zastupování, ZnS  kde Zn se může zastupovat například Cd, má podobný 

iontový poloměr a mocenství. [11] 

 

4.2.3 Kapalná fáze 

Voda je prostředím pro interakci fází a všech složek rmutu a v důsledku svých 

specifických vlastností se aktivně zúčastňuje elementárního aktu flotace. Pro flotační praxi 

je proto velmi důležité poznat složení a vlastnosti vody, vodného roztoku, které ovlivňují 

účinnost a selektivitu flotačního procesu. 

Molekulu vody tvoří tři jádra, dvě vodíková a jedno jádro kyslíku. Tyto jádra jsou 

obklopena desíti e-. Dva elektrony se pohybují v blízkosti jádra kyslíku a zbylých osm je 

na čtyřech eliptických drahách. 

Voda má dipólový charakter, umí se řetězit (obrázek 6). 

 

           

 

Obrázek 7: Řetězení vody [15] 
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 4.2.4 Plynná fáze 

Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součástí vzduchu, důležité funkce pro průběh a 

výsledky rozdružování. Vzduch je nevyhnutelnou součástí flotačního rmutu a má ve 

flotačním procesu důležitou úlohu. Plyny obsažené ve vzduch jako je kyslík a oxid 

uhličitý, se aktivně zúčastňují flotačního procesu. Kyslík se adsorbuje na minerálním 

povrchu, oxiduje ho. 

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se mají spojit s hydrofóbním 

povrchem flotovaného minerálního zrna. Po vytvoření pevného kontaktu bublinky vzduchu 

vynášejí určité minerální zrna na hladinu rmutu, kde se tvoří mineralizovaná pěna. [15] 

 Bioflotace- není zde vzduch, ale bioplyn například CH4, který vzniká při hnilobných 

procesech. [11] 

 

4.3 Flotační reagence 

Flotační reagence vyvolávají změny povrchové energie na rozhraní fází, tím výběrově 

ovlivňují flotovatelnost určitých minerálů a příznivě ovlivňují množství a rozměry 

vzduchových bublinek a stálost pěny. 

Z chemického hlediska to mohou být látky organické, anorganické, jejich roztoky, nebo 

směsi. Některé ve vodě tvoří pravé iontové nebo molekulové roztoky, jiné koloidní 

disperze, emulze nebo zředěné suspenze. Podle úlohy reagencí v procese flotace se dělí na: 

1) Sběrače – organické sloučeniny schopné absorbovat se na povrchu určitých minerálů, 

zmenšit jejich smáčitelnost a tím zlepšit jejich flotovatelnost 

2) Pěniče – heteropolární organické sloučeniny schopné absorbovat se na fázovém rozhraní 

plyn-kapalina a tím zvětšit disperzitu (zmenšit velikost) bublinek a stálost pěny. 

3)  Modifikující reagence: 

a) Depresory: reagence,které zmenšují flotační schopnost těch minerálů, jejichž 

vytažení do pěnového produktu není v dané fázi flotace žádoucí. 

b) Aktivátory: reagence,které vytvoří podmínky pro absorpci sběrače na   povrch 

minerálů dříve potlačených nebo neflotovatelných. 
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c) Regulátory prostředí: reagence regulující iontové složení rmutu pro zlepšení 

vzájemné reakce sběračů, depresorů nebo aktivátorů s minerálem. Mají vliv také na 

agregaci jemných částeček ve rmutu. 

Společné požadavky na reagence jsou: selektivní působení, neměnné standardní složení, 

stálost, cenová únosnost, možnosti bezpečné a zdravotně neškodné manipulace, šetrnost k 

životnímu prostředí. [19] 

 

4.4 Flotační sběrače 

Jsou to organické látky, které se adsorbují na povrch flotovaných minerálních zrn. Zvětšují 

hydrofóbnost povrch zrn a tím umožňují pevné spojení povrchu flotovaného minerálu a 

vzduchové bubliny. Hydrofobizační účinek sběračů se váže na přítomnost nepolární 

skupiny v molekule sběrače heteropolárního charakteru nebo na celou molekulu sběrače 

skládající se jen z nepolární látky. [11] 

Rozdělení: 

    -  heteropolární  anionaktivní       sulfhydrilní 

         oxyhydrilní 

    kationaktivní 

- nepolární 

  

4.4.1 Anioaktivní sběrače 

Flotují sulfidické minerály, neželezné kovy, ušlechtilé kovy. [11] 

Patří zde:    

 xantogenany 

 merkaptany a thiofenoly 

Oxyhydrilní sběrače se používají se k flotaci nesulfidických minerálů. [11] 

Patří zde: 

 organické kyseliny a jejich soli 

 alkylsulfáty a alkylsulfonáty 
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4.4.3 Kationaktivní sběrače 

Patří zde: [11] 

 aminy a jejich soli 

 kvartérní a amonné soli 

 

4.5 Flotační pěniče 

Jde o organické látky, které jsou heteropolární, jsou povrchově aktivní a snižují povrchové 

napětí na rozhranní kapalné a plynné fáze, pomáhají dipergaci vzduchu na malé bublinky a 

zabraňují koalescenci=slévání  bublin. Zajišťují stálost a nosnost flotační pěny. Čisté 

pěniče vždy obsahují OH skupinu. Úloha pěničů spočívá ve zmenšení koalescence a 

středního průměru vzduchových bublin, dále pak zmenšení rychlosti vzestupného pohybu 

bublin. [11] 

Patří zde: 

1. therpeny, 

2. fenoly, 

3. pěniče na bázi alifatických alkoholů, 

4. pěniče na bázi polyglykolu, 

5. pěniče T-GG, 

6. všechny sběrače, které mají vedlejší zpěňovací účinky. 

 

4.6 Řídící flotační přísady 

Zvyšují rozdíl ve flotovatelnosti jednotlivých druhů minerálních zrn a podle účinku je 

rozdělujeme do jednotlivých podskupin. [11] 

Aktivátory   depresory  modifikatáry  flokulanty 

- CuSO4.5H2O              - KCN, NaCN  - H2SO4  koagulanty 

- BaCl2.2H2O     - KMnO4  - Hcl   peptizátory 

- Na2S.nH2O   - K2Cr2O7.2H2O - HF 

- H2SO4   - ZnSO4.7H2O - H3PO4 

    - CaO 

    - skupina fosforečnanů 

- Na2SiO3 
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4.7 Mechanizmus flotace 

Síly působící na rozmezí tří fází ( nerost – vzduch – voda ), tj. na obvodu smáčení, se 

nazývají flotační síly. Tyto síly mají důležitou funkci při vytváření flotačního komplexu 

nerostného zrnka – bublinky vzduchu nebo tzv. elementárního flotačního jevu. Přilnutí a 

zachycení nerostných částeček na povrchu vzdušných bublinek je podmíněno neúplným 

smáčením povrchu nerostných zrnek vodou. Nebo jinými slovy řečeno, mírou, 

charakterizující možnost, rychlost a pevnost přilnutí zrnek k bublinkám vzduchu, je 

velikost okrajového úhlu smáčení. Okrajovým úhlem smáčení  se nazývá úhel, který tvoří 

povrch vodní kapky s povrchem nerostu v prostředí vzdušném nebo povrch bublinky 

vzduchu s povrchem nerostu v prostředí vodním. 

Dáme-li kapku vody na povrch nerostu ve vzdušném prostředí, pak na obvodu smáčení (na 

čáře dotyku všech tří fází: pevné, kapalné a plynné) nudou působit tří síly, vznikající 

různým povrchovým napětím na rozmezích nerost - voda ( sl ), nerost – vzduch ( sg ) a 

voda – vzduch ( lg ). Roztékání kapky vody po povrchu nerostu přestane a vznikne 

rovnovážný stav smáčení tehdy, když povrchová napětí, jež působí po obvodu smáčení, 

budou vzájemně vyvážena, tj. když 

 

sg = sl + lg.cos 

 

kde  

sg – povrchové napětí na rozmezí pevné fáze s fází plynnou 

sl – povrchové napětí na rozmezí pevné fáze s fází kapalnou 

lg – povrchové napětí na rozmezí kapalné fáze s fází plynnou 

 - okrajový úhel smáčení 

 

lg

cos





slsg 
  

 

Rovnovážný stav povrchového napětí na trojfázovém kontaktu je znázorněn na 

obrázku 7. 
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Obrázek 8: Rovnovážný stav povrchového napětí na trojfázovém kontaktu [15] 

 

Okrajový úhel smáčení je konstantní pro daná dotýkající se tělesa a proto ho lze používat 

za měřítko smáčitelnosti pevných těles ( nerostů ) kapalinou ( vodou ). Při úplném 

roztékání kapky okrajový úhel se rovná nule a cos  = 1. V případě absolutní 

nesmáčitelnosti je  = 180° a cos = -1. Čím větší je hodnota okrajového úhlu, tím hůře se 

smáčí pevné těleso dotyčnou kapalinou. Podle tohoto vzájemného vztahu mezi hodnotou 

okrajového úhlu a smáčitelnosti tělesa se bere obvykle okrajový úhel  nebo cos za 

měřítko flotační schopnosti dotyčného tělesa. 

Různé hodnoty smáčitelnosti povrchu pevného tělesa, vyjádřené různými hodnotami 

okrajového úhlu smáčení, vytvořeného buď vodní kapkou ve vzdušném prostředí nebo 

bublinkou vzduchu ve vodním prostředí. 

 

1) absolutně hydrofilní povrch – vodní kapka se úplně rozprostře a vytěsní vzduch  

      (φ = 0º, cos φ = 1) 

2)  částečně hydrofilní povrch – voda částečně vytěsní vzduch (φ < 90º) 

3)  částečně hydrofobní povrch – vzduch částečně vytěsňuje vodu (φ > 90º) 

4)  absolutně hydrofobní povrch – vzduch se úplně rozprostře a vytlačí vodu       

     (φ = 180º, cos φ = -1) [15] 
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4.8 Flotovatelnost minerálů 

Z hlediska flotovatelnosti je možné rozdělit všechny minerály do dvou hlavních skupin: 

a)  minerály s nepolarním povrchem 

b)  minerály s polárním povrchem. 

Toto rozdělení minerálů je založené na jejich vztahu k vodě a také na vlastnostech 

strukturní mřížky a typu vazebných sil. [13] 

Minerály s nepolarním povrchem 

Do této skupiny patří grafit, síra, molybdenit, diamant,uhlí a další. Nepolární povrchy 

minerálních zrn odpuzují dipóly vody. Minerály této skupiny jsou charakteristické velkým 

přirozeným styčným úhlem v rozmezí od 60 º do 90º, což podmiňuje vysokou přirozenou 

flotovatelnost minerálů. [13] 

Minerály s polárním povrchem 

Polární povrch zrn ve styku s polární kapalinou, jako je voda, reaguje. Dipóly vody se 

intenzivně absorbují a vytvářejí hydratační obal na povrchu minerálního zrna, který 

zabraňuje zrnu flotovat. 

Skupina polárních minerálů se rozděluje do několika podskupin, které se vyznačují 

různými stupni polarity. [13] 

 

4.9 Faktory ovlivňující průběh a výsledky flotace 

Průběh flotačního procesu, technologické a technickoekonomické výsledky flotace závisí 

na velkém počtu technologických parametrů, jako jsou: 

 Vlastnosti užitkových minerálů podmiňující jejich flotovatelnost 

 Specifika ve složení surovin 

 Charakteristika zrnitosti surovin 

 Složení vody 

 Hustota a teplota rmutu 

 Reagenční režim flotace 

 Účinnost práce flotačního stroje 

 Stupeň organizace kontroly a regulace technologického procesu na úpravně 
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Optimální hodnoty každého z uvedených faktorů je potřeba udržovat na konstantních 

hodnotách. 

K základním charakteristikám složení surovin, které je důležité vzít v úvahu při 

vypracovávání flotačního schématu, režimu a technologického postupu flotace, a které 

určují technicko-technologicko-ekonomické ukazatelé úpravy, patří: 

 Obsah užitkové složky 

 Mineralogické složení 

 Charakter srůstu a vrůstu minerálů 

 Přítomnost izomorfních příměsí v minerálech 

 Druhotné změny minerálů způsobené oxidací, zvětráváním a vzájemnou aktivací 

produkty rozpustnosti [13] 

Úspěch průmyslové flotace spojený s dokonalými znalostmi interakce mezi třemi 

komponenty konkrétního flotačního procesu rozdružování jsou:  

Mineralogická charakteristika upravované rudy a jejich jednotlivých technologických typů, 

které se nacházejí v ložisku. 

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

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

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

schématu flotačního cyklu a provázející parametry. [24] 
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5. Flotace grafitové suroviny 

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

podmiňující vysokou přirozenou hydrofobnost povrchu. K flotační úpravě grafitu se 

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

emulze. Poměrně nízká hustota grafitu dovoluje, že průměrná flotační zrnitost je několikrát 

vyšší, než 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. [11] 

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, čímž 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 složitým. Na obrázku č. je uveden přehled flotace vločkového 

grafitu. [18] 

Literatura poukazuje také na výhodu využití aditiv v procesu mletí a domílání při 

zvyšování kvality koncentrátu, protože některé z odpadových minerálů jsou velmi jemné a 

zachycené mezi tenkými vrstvami grafitu. Některé chemikálie, které se používají k flotaci 

grafitu, výrazně podporují selektivní uvolňování minerálu z rudy při mletí. 

Například použitím hydroxidu sodného jako podpory rozmělňování se docílilo zvýšení 

kvality koncentrátu. Po dvoustupňovém mletí a třístupňové flotaci produkt, vytvořený bez 

aditiva, obsahuje 89% C fix se 40% celkovým výnosem. Při použití aditiva získáme za 

stejných podmínek koncentrát o obsahu 91% C fix s 41% výnosem. 

Důvod lepšího výsledku s využitím aditiv je pravděpodobně způsoben reakcí hydroxidu 

sodného s křemičitými minerály v kulovém mlýnu za vzniku křemičitanu sodného. To 

pomáhá při selektivním uvolňování minerálu z rudy. Nicméně jsou ještě zapotřebí další 

studie k tomu, aby bylo působení aditiv detailněji prozkoumáno a zlepšil se tak proces 

flotace. [12] 
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6. Experimentální část 

6.1 Mineralogicko-petrografický popis vzorku 

Vzorek grafitové horniny se skládá převážně z těchto minerálů: grafit, křemen, pyrit, 

muskovit, v menší míře se vyskytují živce. 

Grafit se pod mikroskopem jeví zřetelně krystalický. Tabulkovité (vločkové) krystaly jsou 

uspořádány paralelně nebo subparalelně.  

V odraženém světle jsou na krystalcích velmi zřetelné laminární skluzy, které se  v řezech 

kolmých na (0001) jeví jako rozvláknění grafitu. Převládající velikost vloček se pohybuje 

od 0,003 až do 0,07 mm, místy i do 0,18 mm. Lokálně je grafit přítomen pouze ve formě 

pigmentace. U této formy nelze, ani při zkřížených nikolech  rozeznat vnitřní stavbu, proto 

můžeme předpokládat, že se jedná o grafit kryptokrystalický ( s velikostí zrn pod 0,001 

mm). 

Pyritová zrna, převážně xenomorfně omezená jsou seskupena do paralelních agregátu. 

Velikost jednotlivých zrn se pohybuje v rozmezí 0,03 až 0,07 mm, velikost agregátů 

dosahuje několika centimetrů. Pyrit uzavírá inkluze nerudních minerálů (křemen, 

muskovit).  

Křemen se vyskytuje ve dvou formách. Jednak jako základní součást grafitové suroviny 

(izometrická zrna o velikosti 0,03 až 0,08 mm) a jednak jako součást proužkových 

agregátů (velikost zrn od 0,12 do 0,15 mm) patrně sekrečního původu. 

Velikost krystalků grafitu je dosti variabilní a pohybuje se v mezích 0,003 až 0,18 mm, 

převážně však v rozsahu 0,02 až 0,07 mm. To znamená, že z hlediska klasifikace odpovídá 

surovina z lokality Konstantin grafitu krystalickému, a to převážně jemně krystalickému 

(do 0,050 mm), zčásti hrubě krystalickému (nad 0,050 mm). V omezeném množství se 

vyskytuje také grafit kryptokrystalický. [14] 

 

6.1.2 RTG difrakční analýza  

V rámci zjišťování mineralogického složení suroviny byla provedena RTG difrakční 

analýza. Měření probíhalo na modernizovaném, plně automatickém difraktometru  URD–6 

za podmínek: Záření CoKα / Ni filtr, napětí 40 kV, proud 35 mA, krokový režim s krokem 
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0,05º, s časem na kroku 3s a s digitálním zpracováním výsledných dat. Jak pro měření, tak 

pro vyhodnocování byl použit firemní program Rayflex.  V tabulce 3 je uvedeno 

mineralogické složení grafitové suroviny. 

Tabulka 4: Mineralogické složení grafitové suroviny [13] 

Minerál % 

Chlorit 9,50 ± 3,00 

Dolomit 1,76 ± 1,08 

Grafit 32,70 ± 8,10 

Amfibol, Magnezit 2,67 ± 1,77 

Muskovit 24,10 ± 6,00 

Pyrit 7,97 ± 1,44 

Křemen 21,30 ± 3,60 

Výsledky jsou prezentovány včetně odhadu náhodné chyby obsahu jednotlivých fází při pravděpodobnosti 

99%. 

Chemické složení grafitové suroviny je uvedeno v tabulce 4. 

Tabulka 5: Chemické složení grafitové suroviny [13] 

Stanovená sloţka 
Obsah 

Způsob stanovení 
[%] 

SiO2 56,09 vážkově 

TiO2 0,48 spektrofotometricky 

Al2O3 18,95 titračně 

Cr2O3 - - 

Fe2O3 14,13 spektrofotometricky 

MnO 0,21 spektrofotometricky 

MgO 3,56 titračně 

CaO 0,82 titračně 

Na2O 1 plamenofotometricky 

K2O 3,94 plamenofotometricky 

P2O2 0,32 spektrofotometricky 

SO3 v původním vzorku 0,08  

SO3 0,04  

Ztráta žíháním 31,04  

Součet 99,54  
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Pyrit je tedy ve vzorku grafitové suroviny, podle analýzy, zastoupený téměř 8 procenty. Na 

obrázku 8 je patrné zrno pyritu v přívodu grafitové suroviny (před rozdělením na zrnitostní 

frakce). 

 

Obrázek 9: Zrno pyritu v grafitové surovině (před roztříděním) 

 

6.2 Metodika přípravy vzorků grafitové suroviny 

Vzorek vstupní suroviny o hmotnosti 1 kg byl pomlet na vibračním mlýnku. Doba mletí 

byla 60 sekund. Na obrázku 9 je zachycen vstupní vzorek před pomletím. 
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Obrázek 10: Vstupní vzorek před pomletím 

U takto pomleté suroviny byla nejprve provedena zrnitostní analýza za mokra a to na sítech 

o okatosti: 0,5; 0,2; 0,1; 0,063; 0,045 mm. Po filtraci a vysušení vzorku v sušárně za 

teploty 105   C byly vzorky zváženy a vypočítány výnosy jednotlivých frakcí.  

Na obrázku 10 je zobrazen mikroskopický snímek přívodu pomleté grafitové suroviny před 

rozdělením na 2 flotační produkty o různých zrnitostních frakcích.  

Z každé zrnitostní frakce byl navážen 1g vzorku a spálen při teplotě 1000   C. V tabulce 5 

jsou pak uvedeny hmotnostní podíly spalitelných látek a jejich výnosy, ze kterých 

můžeme, vzhledem ke známému obsahu pyritu (7,97 ± 1,44 %), určit hmotnostní podíly 

grafitu.  

Pro zjednodušení a možnou kolísavost obsahu pyritu ve vzorku, bude ve všech testech 

používán termín spalitelné látky. 

Výnosy jednotlivých frakci jsou pak znázorněny v grafu na obrázku 11. 
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Obrázek 11: Snímek přívodu pomleté grafitové suroviny (před rozdělením na flotační produkty) 

 

Tabulka 6: Výnosy a obsahy spalitelných látek jednotlivých zrnitostních frakcí grafitové suroviny 

Zrnitostní frakce 

 (mm) 

Výnos  

(%) 

Obsah spalitelných 

látek  

(%) 

Průměrný obsah 

spalitelných látek 

(%) 

+ 0,5 21,7 56,5 

55,27 0,5 – 0,2 21,17 54,8 

0,2 – 0,1 12,95 54,0 

0,1 – 0,063 7,54 54,3 

57,82 0,063 – 0,045 4,94 56,9 

- 0,045 31,7 58,8 

celkem 100  56,4 
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Obrázek 12: Výnosy zrnitostních tříd vzorku grafitové suroviny 

 

6.3 Metodika flotace grafitové suroviny 

Flotační testy se uskutečnily na pneumaticko-mechanickém laboratorním flotačním 

přístroji DAVY – S, vyrobeném Ústavem pro výzkum rud Praha – Mníšek pod Brdy (viz. 

obrázek 12) 

 

Obrázek 13: Pneumo-mechanický flotátor DAVY – S. 

(otáčky motoru míchadla : 1880 ot./min, objem flotační buňky: 1 dm
3
) 
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Základní frakční flotace grafitové suroviny probíhala za těchto podmínek: 

 zahuštění 100 g/l 

 agitace s činidly 1 minuta (Montanol 551) 

 vlastní flotace 1, 2, 3, 10 minut 

 konstantní přívod vzduchu 

Po flotaci byly koncentráty zfiltrovány, vysušeny, zváženy a byl stanoven obsah 

spalitelných látek podle normy ČSN 721 610 Grafit-Chemický rozbor.  

Pro flotaci byly připraveny 2 vzorky. Vzorek 1 obsahoval surovinu v zrnitostním rozmezí 

+0,5 - 0,1 mm (flotační produkt I), která obsahovala 62,74 % spalitelných látek. Vzorek 2 

obsahoval zrna v rozmezí velikosti pod 0,1 mm (flotační produkt II) a průměrný obsah 

spalitelných látek činil 56,97 %. Celkový obsah spalitelných látek ve vzorku 1 na přívodu 

vyšel početně 62,74 %, což je o 7,47 % více. Tento rozdíl byl pravděpodobně způsoben 

nehomogenitou vzorku. 

Pro flotační testy bylo použito flotační činidlo Montanol 551. 

V tabulce 6  jsou uvedeny hodnoty výnosů a obsahů spalitelných látek produktů flotace 

vzorku 1. 

Tabulka 7: Hodnoty výnosů a obsahů spalitelných látek produktů flotace u vzorku 1 

 Flotační produkt I 

Výnos 

(%) 

Obsah spalitelných látek 

(%) 

Průměrný obsah 

spalitelných látek 

(%) 

K1 68,56 68,90 68,9 

K2 6,93 67,27 68,75 

K3 0,63 64,86 68,72 

K4 1,5 55,66 68,47 

O 22,38 42,86 62,74 

Celkem 100 

Průměrný obsah spalitelných látek ve 

vzorku 

(%) 

62,74 
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Pro větší přehlednost jsou výnosy koncentrátů a odpadu graficky znázorněny také v grafu 

(obrázek 13). V grafu (obrázek 14) je pak znázorněná součtová křivka průměrných obsahů 

spalitelných látek v závislosti na výnosech jednotlivých produktů flotace. 

 

 

Obrázek 14: Závislosti obsahu spalitelných látek na výnosech produktů flotace (vzorek 1) 

 

 

Obrázek 15: Součtová křivka obsahů spalitelných látek v závislosti na výnosech (vzorek 2) 

 

V tabulce 7 jsou pak uvedeny hodnoty výnosů a obsahů spalitelných látek produktů flotace 

vzorku 2. 
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Tabulka 8: Hodnoty výnosů a obsahů spalitelných látek produktů flotace u vzorku 2 

Flotační produkt II 
Výnos 

(%) 
Obsah spalitelných látek 

(%) 

Součet průměrných 

obsahů spalitelných 

látek 

(%) 

K1 52,02 65,69 65,69 

K2 16,51 65,05 65,54 

K3 0,96 55,24 65,39 

K4 2,19 61,06 65,26 

O 28,32 36,00 56,97 

 

Pro větší přehlednost jsou výnosy koncentrátů a odpadu vzorku 2 graficky znázorněny také 

v grafu na obrázku 15. V grafu (obrázek 16) je opět znázorněná součtová křivka 

průměrných obsahů spalitelných látek v závislosti na výnosech jednotlivých produktů 

flotace. 

Celkový obsah spalitelných látek u vzorku 2 činil 56,97 %, což je o 0,85 % méně, než 

stanovená hodnota zrnitostního rozboru. Tato odchylka je podstatně menší, než u vzorku 1.  

 

 

Obrázek 16: Graf závislosti obsahu spalitelných látek na výnosech produktů flotace (flotační produkt II) 
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 Obrázek 17: Součtová křivka obsahů spalitelných látek v závislosti na výnosech (flotační produkt II) 
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv zrnitostního složení grafitové suroviny na její 

flotovatelnost. Grafitová surovina byla nejprve 60 sekund pomleta na vibračním mlýnku a 

pak podrobena sítovému rozboru za mokra na sítech o okatosti: 0,5; 0,2; 0,1; 0,063; 0,045 

mm. 

Průměrný obsah spalitelných látek v surovině činil 56,4 %. Považujme tedy tuto hodnotu 

za hodnotu obsahu grafitu v surovině (obsah pyritu zanedbán).  

Největší obsah spalitelných látek vykazovala zrnitostní frakce pod 0,045 mm a to 58,8 % 

při výnosu 31,7 %. Nejmenší obsah spalitelných látek 54 % se pohyboval v zrnitostní třídě 

0,2 – 0,1 mm při výnosu 12,95 %. 

V rámci flotace byla pomletá surovina rozdělena na 2 zrnitostní části. První část 

obsahovala zrna o velikosti +0,5-0,1 mm. Druhá část suroviny obsahovala zrna o velikosti 

pod 0,1 mm. Jako flotační činidlo byl použit Montanol 551. 

U vzorku 1 bylo dosaženo maximálního obsahu spalitelných látek v koncentrátu K1 a to 

68,9 % při výnosu 68,56 %, což odpovídá kvalitativnímu nárůstu spalitelných látek v 

koncentrátu o méně než 9 %.  

U vzorku 2 bylo dosaženo maximálního obsahu spalitelných látek v koncentrátu K1 a to 

65,69 % při výnosu 52,02 %, což odpovídá kvalitativnímu nárůstu spalitelných látek v 

koncentrátu o méně než 9 %, stejně jako u vzorku 1. Rozdíl je však ve výnosech, který je u 

vzorku 2 o 13,67 % menší. 

Z naměřených výsledků základní flotace tedy vyplývá, že maximálně dosažený obsah 

spalitelných látek byl vyšší u vzorku 1 (K1), a to o více než 3 %,  než u vzorku 2. Také 

výnos nejbohatšího koncentrátu vzorku 1 na spalitelné látky byl o 13,67 % vyšší, než u 

vzorku 2. 

Nejvýše dosažený obsah spalitelných látek je tedy u vzorku 1, a to 68,9 % při výnosu 

68,56 %. Tento nárůst oproti grafitové surovině na vstupu je tedy vyšší pouze o necelých   

9 %. Bylo by tedy nevyhnutelné zařadit po základní flotaci ještě další přečistné flotace, aby 

byl výsledný flotační koncentrát na obsah spalitelných látek (grafitu) bohatší. Je zřejmé, že 

ani zrnitostní rozdělení vstupní suroviny nemá na výslednou čistotu koncentrátu velký vliv. 
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Bylo by také žádoucí v rámci dalších diplomových prací vyzkoušet některá další flotační 

činidla, popřípadě jiné reagence.  
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