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INTRODUCERE 
  

 Grafitul natural este un mineral de origine organica, provenit din acumularile de hidrocarburi solide (carbuni de 
diferite tipuri, sisturi carbunoase) si fluide (petrol) metamorfozate sau din depozitele carbonatice asimilate de catre magme. 
Reprezinta un mineral indispensabil industriilor siderurgica, metalurgica, electrotehnica, chimica, aerospatiala etc. 
 Lucrarea de fata se refera numai la grafitul natural, caci el se poate obtine si prin diverse tratamente termice ale 
substantelor carbonice amorfe (carbuni, negru de fum, cocs, celuloza), cu diferite calitati in functie de liantii si materialele 
(sintetice sau metalice) cu care se impregneaza masa sa poroasa. Numai atunci cand se va discuta despre valorificarea si 
perspectivele resurselor se va face si o scurta referire privind posibilitatea inlocuirii grafitului obtinut din resursele naturale 
cu cel sintetic. 
  

1.CONSTITUENŢII RESURSELOR DE GRAFIT 
 

1.1.Minerale grafitoase 
 

Grafitul se gaseste in roci metamorfice si la contact cu roci magmatice. Pana sa ajunga la faza 
superioara a gradului de grafitizare (grafitul cristalizat in sistemul hexagonal) pe care o suporta masa 
carbunoasa, iau nastere si o serie de minerale pregrafitice. In rocile metamorfice aceste  minerale [Trifulescu, 
2005] sunt grafocitul, grafitoidul, metantracitul, perantracitul, semigrafitul iar in rocile de contact magmatice 
sungitul, quisqueitul, colinitul (cocsul natural), pirocarbonul. 

1.2.Minereuri de grafit 
 

Dar mineralele grafitice nu se gasesc singure in acumularile si zacamintele de grafit (in proportie de 
100 %) ci impreuna cu alte minerale, de diferite naturi si in diverse proporti, in functie de geneza. Aceste 
amestecuri (parageneze) de minerale grafitice si negrafitice se numesc minereuri. Cand ele se gasesc in 
cantitati suficiente si pot fi exploatate si valorificate in mod rentabil la momentul actual, poarta numele de 
zacaminte. 
 

2.TIPURILE RESURSELOR DE GRAFIT SI MARIMEA ACESTORA 
 

          Tipuri de resurse. In acceptiunea internationala [Mineral Commodity Summaries, 2010], resursele sunt concentratii 
naturale de materiale solide, lichide sau gazoase, aflate pe sau in crusta Pamantului, in astfel de forme si cantitati care sa 
permita ca extractia economica din ele a unor marfuri sa fie curent sau potential fezabila. Intr-o alta definitie, resursele 
minerale sunt cantitati de substante minerale, aflate la dispozitia omenirii, necesare supravietuirii si evolutiei acesteia, care 
pot fi valorificate actual sau in perspectiva [Marinescu, 2003]. Adaugand cuvintele “de grafit” dupa termenul “resursele”, in 
prima definitie si inlocuind termenul “minerale” cu  “grafit”, se obtin doua definitii complementare a ceea ce inseamna 
resursele acestei substante.  

Dupa gradul de cunoastere resursele sunt identificate si nedescoperite. Cele identificate au localizarea geografica si 
geologica, conditiile de zacamant si calitatea bine cunoscute, determinate sau estimate cu grade de certitudine ridicate, in 
urma activitatilor si lucrarilor de cercetare geologica [Mineral Commodity Summaries, 2010]. Ele sunt impartite in 
demonstrate (cu existenta dovedita prin foraje si lucrari miniere) si presupuse (estimate ca exista in extinderea celor 
demonstrate). Dupa posibilitatea valorificarii (Fig.1), resursele sunt economice (pot fi oricand valorificate din punct de 
vedere tehnic si economic), marginal-economice (se gasesc la limita valorificarii rentabile) si subeconomice 
(nevalorificabile, in mod rentabil, la momentul actual). 
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Fig.1.Poziţia rezervelor în cadrul resurselor minerale (după Mineral Facts and  Problems, 1985, cu modificări) (p v  = posibilitatea 
valorificării economice sau gradul de fezabilitate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Poziţia bazei de rezerve şi a bazei de rezerve presupuse, în cadrul resurselor. (după Mineral Facts and 
Problems, 1985, cu modificări) 

 
 
Daca se iau in considerare ambele criterii, gradul de cunoastere si posibilitatea valorificarii, concomitent, se pot 

separa din resurse, rezerve si baza de rezerve. Prin rezerve se intelege acea parte a resurselor demonstrate, care este posibila 
de valorificat, din punct de vedere tehnic si economic, la momentul actual (se extind peste resursele economice). Baza de 
rezerve este constituita din resursele demonstrate, ca grad de cunoastere si din resursele economice, marginal-economice si 
o mica parte din cele subeconomice, ca posibilitate a valorificarii (Fig.2) 

 
Marimea resurselor mondiale de grafit. La inceputul anului 2009, baza de reserve presupuse depasea 800 mil t de 

grafit recuperabil, baza de reserve presupuse era cuantificata la 220 mil t iar rezervele erau calculate la aproximativ 90 mil. t 
(Mineral Commodity Summaries, 2009). 

 

                 RESURSE   IDENTIFICATE           RESURSE       
    NEDESCOPERITE 

          DEMONSTRATE 
 

 
 
   RESURSE 

 MASURATE 
      (sigure) 

INDICATE 
 (probabile) 

 PRESUPUSE 
   (posibile sau 
   deduse) 

   IPO-     
   TE-       
   TI- 
   CE 

     SPE-         DE  
     CU-          NE- 
     LA-         CON-   
     TI -           CE-     
    VE           PUT     

 
ECONOMICE 

 
                 Rezerve 

    Rezerve    
  presupuse 

  

 
MARGINAL –  
ECONOMICE 

          
       Rezerve marginale 

    Rezerve      
   marginale     
  presupuse 

  

 
SUB – 
ECONOMICE 

    Resurse subeconomice     
            demonstrate 

    Resurse   
subeconomice  
presupuse 

  

RESURSE   IDENTIFICATE 
 

RESURSE 
NEDESCOPERITE 

DEMONSTRATE 

 
 
 

RESURSE MASURATE 
      (sigure) 

  INDICATE 
  (probabile) 

PRESUPUSE 
(posibile) 
deduse) 

I 
PO 
TE 
TI 
CE 

SPE-        DE 
CU-        NE- 
LA-      CON- 
TI-        CE- 
VE        PUT 

ECONOMICE   

MARGINAL –  
ECONOMICE 
 

  

                  Baza 
                    de 
                 rezerve  

     Baza 
       de 
    rezerve  
  presupuse   

SUB – 
ECONOMICE   

 
 

 
 

     



Evolutia in ultimii zece ani a rezervelor mondiale si bazei de rezerve mondiale pentru grafit este 
prezentata în figura 3. 

 
Fig. 3. Evolutia rezervelor si şi bazei de rezerve mondiale pentru grafit in perioada 2000-2009 (in mil.t grafit recuperabil)  

 
 

 
Fig.4. Evolutia productiei mondiale de minereu grafitos, in perioada 1995-2008 in mii tone 

 

 
3.VALORIFICAREA GRAFITULUI 

 
3.1.Exploatarea zacamintelor de grafit 

 
 Productia de minereu grafitos se obtine prin exploatarea zacamintelor. La nivel mondial, productia maxima de 
minereu grafitos s-a realizat in anul 1995 si a fost de 2.589 mii t. Marimea anuala a productiei (dupa date din Mineral World 
Statistics), in perioada 1995-2008 se poate vedea in figura 4. 



3.2.Prepararea  minereului grafitos 
 

În rare cazuri minereul are un continut foarte ridicat de grafit, incat sa poata fi comercializat ca atare. Deobiei, 
minereul extras din zacaminte este preparat pentru a i se imbunatati calitatea (a creste continutul in grafit si a se obtine 
diverse sorturi comerciale), respectiv a se elimina din mineralele sterile insotitoare (cuart, feldspat, mice, granati, argile, 
minerale metalice, epidot etc.).  

Prepararea este in functie de continutul in grafit si si alte caracteristici ale minereului si poate fi mai sumara (uneori 
o simpla sortare manuala) sau mult mai complexa. In ultima situatie ea consta (Craescu et all., 1998) deobicei in sfaramare, 
macinare, flotare (uneori si tratare chimica cu acizii clorhidric si fluorhidric), ingrosare-filtrare, uscare si clasare. 

La nivel mondial, productia maxima s-a obtinut in aniul 2008 (pentru 2009 datele sunt doar estimative) si a fost de 
1.120 mii tone de grafit. Marimea anuala a productiei mondiale de grafit, in perioada 1995-2009, este prezentata în figura  5 
(date primare din Mineral Commodity Summaries). Cum productia maxima de minereu grafitos s-a realizat in anul 1995 (fig. 
4) iar cea de grafit in anul 2008, explicatia consta in faptul ca in ultimul an se exploateaza minereuri cu continuturi mai 
ridicate in grafit. 

 
 

 
Fig. 5. Evolutia productiei mondiale de grafit, in perioada 1995-2009 in mii tone grafit 

 

În anul 2008, principalii producatori de grafit natural ai lumii au fost: China (810 mii t), India (140), Brazilia (77), 
Coreea de Nord (30), Canada (27), Mexic (10), Ucraina (8), Madagascar (5), Sri Lanka (3), Cehia (3), Norvegia (2). 
 

4. GRADUL DE ASIGURARE CU REZERVE 
 

 Dorindu-se să se ştie, pentru ce perioadă de timp vor ajunge rezervele mondiale cunoscute în prezent şi când trebuie 
intensificată cercetarea în vederea creşterii lor, se calculează un indicator denumit gradul de asigurare cu rezerve a 
producţiei, durata de exploatare  sau raportul rezerve/producţie (Preda, Marinescu, Nastase, 2004): 
 

              R               unde:  Ga = gradul de asigurare cu reserve [ani]; R = rezerva de  minereu [t];                                             
            Ga  =                                  P = producţia anuală de minereu [t/an]. 

              P      
  Acest indicator este aproximativ deoarece, pe de o parte rezervele nu se extrag în totalitate (de exemplu, o parte 

însemnată a rezervei rămâne pentru todeauna imobilizată în pilieri de protecţie a unor obiective, în zone intens tectonizate, în 
zone avariate sau cu structuri geologice locale foarte complicate şi necunoscute înainte de exploatare, sau se risipeşte pe 
vatra abatajelor şi de-a lungul căilor de transport) iar pe de altă parte producţia luată în calcul este cea a ultimului an, 
neştiinduse exact cum va evolua ea în viitor.  
 Cu toată precizia sa discutabilă, indicatorul este suficient de exact (sau poate fi diminuat rezonabil, de exemplu cu 
10 %) pentru a servi la efectuarea de prognoze pe zeci de ani şi de a orienta intensitatea cercetarilor pentru creşterea 



rezervelor. Astfel, la nivelul anului 2008, tinand cont de cele 90 mil.t rezerve mondiale de grafit recuperabil si o productie de 
1,12 mil.t de grafit, rezulta ca gradul de asigurare cu rezerve al omenirii este de aproximativ 80 de ani. Daca in loc de rezerve 
se ia in considerare baza de rezerve, de 800 mil. t, gradul de asigurare cu rezerve de grafit creste la 714 ani.  
 

 
5.GRAFITUL SINTETIC 

 
 Grafitul se obtine si sintetic, prin diferite metode, folosinduse materie prima (huila, antracit, cocs de carbune si de 
petrol, negru de fum, celuloza) ca sursa de carbon, lianti (smoala, rasini sintetice, gudroane de carbuni, reziduuri de la 
distilarea petrolului, uleiuri minerale etc.) si impregnanti (sticla, ceara, silice, bor, ceara, solutii de saruri, rasini natural, 
metale topite, sulf, parafina, silicat de sodium, silicon, polistiren etc.) introdusi in pori pentru asigurarea compactitatii.  

Se obtin materiale rezistente mecanic si chimic, conductibile electric si termic. Productia de material carbo-grafitice 
este in plina dezvoltare si are loc in SUA, Marea Britanie, Franta, Germania, Italia, Romania, Polonia, Rusia, Japonia 
[Trifulescu, 2005]. 
  

CONCLUZII 
 

 Grafitul este o importanta substanta minerala nemetalifera a omenirii, consumandu-se in cantitati anuale de peste 1 
milion de tone. Avandu-se in vedere impuritatile continute, cantitatea de minereu extrasa din zacaminte este aproximativ 
dubla. Importanta sa rezulta indeosebi din nenumaratele domenii de intrebuintare. 
 Raportat la productia anului 2008, rezervele si baza de rezerve ajung omenirii timp de 80, respectiv 714 ani. 
Posibilitatile de extindere a rezervelor si bazei de reserve (prin cercetare geologica amanuntita si progress tehnologic) sunt 
foarte mari. In plus, exista preocupari de recuperare a deseurilor si, mai ales, grafitul se produce sintetic, in cantitati din ce in 
ce mai mari.    

Actual şi în perspectivă, chiar şi îndelungată, posibilitatea asigurării cu grafit a economiei mondiale este certă si 
linistitoare. 
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