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Abstrakt 

Disertační práce uvádí výsledky, spojené s výzkumem možností nahrazení 

stávajících petrochemických činidel, užívaných pro flotaci černouhelných kalů v OKD, 

a.s., novým činidlem, složeným z biologických složek, tj. složek z obnovitelných zdrojů. 

Nové biologické flotační činidlo je tvořeno komponenty, které jsou meziprodukty nebo 

vedlejšími produkty výroby metylesteru rostlinných olejů, resp. bioetanolu.  Podpůrným 

argumentem pro postupné zavádění „biologických flotačních činidel“ do flotační praxe je 

také veřejný zájem na vyšší ochraně životního prostředí. Důsledkem aplikace nové 

generace flotačních činidel je snazší biologická degradace jejich zbytkových koncentrací 

v odpadních vodách. Dalším podstatným důvodem zavedení flotačních činidel 

biologického původu je trvale rostoucí světová cena ropy a ropných produktů, spojená s 

klesajícími zásobami ropy, spekulacemi na trzích, politickou nestabilitou, popř. válečnými 

konflikty v dotčených oblastech.    

Úvodní část disertace je věnována problematice kalového okruhu na úpravně 

černého uhlí a způsobu úpravy kalů pomocí pěnové flotace. Dále jsou stručně 

charakterizována běžně používaná flotační činidla v OKD, a.s. od 70. let minulého století 

do současnosti.               

V teoretické části práce jsou diskutovány teoretické aspekty flotačního procesu,

spojené s dosažením účinné hydrofobizace tuhé fáze (uhelných zrn). Ke stanovení míry 

polarity uhelných zrn je užita metodika měření a stanovení elektrokinetického potenciálu a 

metodika stanovení úhlu smáčení (úhlu kontaktu). 

V aplikační části disertace jsou uvedeny experimentální poznatky získané převážně 

v laboratořích IEI-HGF, VŠB-TU OSTRAVA. Jedná se o výsledky zrnitostních rozborů 

vstupních vzorků uhelných kalů a jejich popelnatosti, výsledky měření elektrokinetického 

potenciálu těchto vzorků a výsledky měření elektrokinetického potenciálu zásekových 

vzorku uhlí ze slojí Dolu Karviná, které jsou v současnosti těženy, doplněné o výsledky 

měření úhlů smáčení těchto vzorků.  V této části disertační práce je také popsána příprava 

vzorků biologických flotačních činidel z jednotlivých hydrofobizačních, pěnicích a 

stabilizačních  komponent a uvedeny metodické postupy laboratorních flotačních testů pro 



určení jejich účinnosti. V návaznosti na autorsky chráněné receptury biologických 

flotačních činidel pro flotaci uhelných kalů bylo vyvinuto nové biologické flotační činidlo, 

účelově označené jako Totalbio X6. 

Z vyhodnocení laboratorních flotačních testů vyplynulo, že nové flotační činidlo 

Totalbio X6 je co do sledovaných technologických parametrů (výnos a popelnatost 

koncentrátu a flotačních hlušin, spotřeba flotačního činidla) srovnatelné s petrochemickými 

flotačními činidly, standardně používanými v provozech úpraven OKR, a.s.

Provozní zkouška biologického flotačního činidla Totalbio X6 byla provedena na 

úpravně uhlí Dolu Karviná, závodu ČSA.  Její vyhodnocení potvrdilo, že dosažené 

provozně sledované technologické parametry jsou srovnatelné s ukazateli, dosahovanými 

při použití dosavadního převážně petrochemického flotačního činidla typu Semibio.                                                                          

Hlavním cílem této disertační práce bylo nalézt a definovat fyzikálně-chemické 

vlastnosti nového biologického činidla pro flotaci černouhelných kalů na bázi průmyslově 

dostupných biologických komponent.                                                                                                                               

Výsledky disertační práce jsou příspěvkem k rozšíření dosavadního stavu 

vědeckého poznání v oblasti vývoje činidel pro flotaci černouhelných kalů a nepolárních 

nerostů.       

Klíčová slova: uhelné kaly; flotace; flotační činidlo; estery rostlinných olejů; bioetanol; 

hydrofobizace;



Abstract

This dissertation presents the results that are connected with the research of the 

possibilities of petrochemical agents’ replacement by a new agent, composed of biological 

components, which are used for flotation of black coal sludge in OKD. The new flotation 

agent is composed of components, which are intermediate products or byproducts of the 

methyl ester of vegetable oils, resp. bioethanol.  As a supporting argument here is a public 

intention in higher environmental protection and gradual introduction of the “biological 

flotation agents” into the floatation practice.  By applying the new generation of flotation 

agents, it is easier to biologically degrade their residual concentrations in waste water. 

Another important reason for introducing flotation agents of the biological origin is the 

gradually increasing global price of oil and oil products, which is connected with the 

diminishing oil reserves, speculations in the markets, and political instability or war 

conflicts in the affected areas.

The introductory part of the dissertation presents the problems of sludge circle at 

the coal preparation plant and the way of the sludge treatment using the foam flotation. 

Next, there is a brief characteristic of the commonly used agents in OKD since the 70´s 

until the present times. 

In the theoretical part, theoretical aspects of the flotation process are discussed, 

associated with achieving effective hydrophobization of the solid phase (coal grains). To 

determine the degree of polarity of the coal grains, the measurement methodology and 

determination of electro kinetic potential is used together with the methodology of wetting 

angle (contact angle).

In the application part of the dissertation, there are experimental findings obtained 

mostly in the IEI-HGF laboratories, VSB-TU Ostrava. These are the results of the grain 

size analyses of the input samples of coal sludge and ash; the results of electro kinetic 

potential measurements of these samples and the results of electro kinetic potential 

measurements of the samples of coal cutters from the coal seams of Karvina mines that are 

mined at the moment, accompanied by the wetting angle measurements of these samples. 

This dissertation describes the preparation of the biological flotation agent samples from 



individual hydrophobic, foam and stabilization components. It also states methodological 

procedures of the laboratory flotation tests to determine their efficiency. Following the 

copyrighted recipes of the biological flotation agents for coal sludge flotation, a new 

biological flotation agent has been developed, intentionally assigned Totalbio X6.

 The results of the laboratory flotation test say that the new flotation agent Totalbio 

X6 is, as far as the technological parameters are concerned (yield and ash content of the 

concentrate and flotation tailings, flotation agent consumption), comparable with 

petrochemical flotation agents, commonly used in the treatment plants of OKD, a.s.

 The operational test of the biological flotation agent Totalbio X6 was carried out at 

the coal preparation plant of Karvina mines, plant ČSA. The test assessment confirmed the 

fact that the operational monitored technological parameters are comparable with the 

indicators achieved by using the existing, mainly petrochemical flotation agent Semibio 

type.

The main goal of the dissertation was to find and define physic-chemical properties 

of the new biological agent for the black coal sludge flotation base on industrially available 

biological components. 

The results of the dissertation are the contribution to the expansion of the current 

state of scientific knowledge in the development of agents for black coal sludge flotation 

and non-polar minerals.

Key words: coal sludge; flotation; flotation agent; esters of vegetable oils; bioethanol;

hydrophobization;                 
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Seznam symbolů a zkratek

MPO ČR, TP Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,         

Program „Trvalá prosperita“.                                               

HGF Hornicko-geologická fakulta.                                          

IEI HGF,VŠB-TU Ostrava                Institut environmentálního inženýrství HGF, 

            Vysoká škola báňská  - Technická univerzita Ostrava.      

VVUÚ Vědecko-výzkumný uhelný ústav                                                                                             
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MEŘO Metylester řepkového oleje.                                      

                                                         Mezifázové napětí rozhraní tuhá fáze-plyn. [N/m]                                                                                                                                                                                                                                                      

Mezifázové napětí rozhraní tuhá fáze-kapalina. [N/m]                                                                                                                                                             

Mezifázové napětí rozhraní kapalina-plyn. [N/m]                                                                                                                                                   

       Úhel smáčení. [º]                                                                    

F Sílá přilnutí částice k bublině vzduchu. [N]                                                                                       

V Objem vzduchové bubliny. [m3]                                                                                           

ρn Hustota suspenze. [kg/m3]                                                                                                                

g Gravitační zrychlení. [m/s2]                                                                                                 
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minerálu. [m]                                                                  

R Poloměr vrchní části vzduchové bubliny. [m]                                                                                      

H Výška bubliny. [m]                                                                                                        

A    Antracit.                                                                                                      

K Koksovatelné uhlí.                                                                                     

M 551  Montanol 551.                                                                                                                                 

GF Glycerinová fáze.                                                                                                                             

MK Mastné kyseliny.                                                                                                                        

PŘ  Přiboudlina.                                                                                                                            

SŘO  Surový řepkový olej.                                                                                                          

FFA Volné karboxylové kyseliny.                                                                                                      

ξ-potenciál      Zeta-potenciál (elektrokinetický potenciál).                                                    

ČSN EN ISO                                 Česká státní norma vzniklá převzetím  

            Evropské normy.                                                                                            
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1 Úvod

Dobře fungující kalový okruh úpravny černého uhlí má podstatný vliv na 

hospodářský výsledek nejen úpravny, ale i celého dolu. Kaly jsou produkovány na úpravně 

mokrým odtříděním jemných podílů, které jsou obsaženy v surové těžbě (primární kaly), 

nebo procesně vznikají přímo na úpravně uhlí (sekundární kaly).  Jejich hmotnostní podíl 

ve vztahu k surové těžbě je významný, proto musí být dále úpravou zhodnocovány 

snížením jejich popelnatosti.  Hlavním procesem, při němž dochází k oddělení částic uhlí 

od zrn hlušiny, je pěnová flotace. Je to metoda, využívající k separaci částic jejich 

rozdílných fyzikálně - chemických vlastností, především polarity jejich povrchu. Tu je 

možno ovlivňovat hydrofobizační složkou flotačního činidla. Dočasnou stabilitu flotační 

pěny, obsahující hydrofobizovaná uhelná zrna zajišťuje další složka flotačního činidla -

složka pěnicí. Výsledný reagenční režim, určený množstvím a složením přidávaného 

směsného flotačního činidla výrazně ovlivňuje požadovanou kvalitu koncentrátu a 

dostatečně vysokou popelnatost hlušin. Na úpravně Dolu Karviná, závodu ČSA se 

v současnosti používá činidlo, které obsahuje pěnicí složku biologickou a hydrofobizující 

složku petrochemickou (ozn. Semibio). Toto činidlo bylo vyvinuto jako výstup grantového 

projektu MPO ČR-TP na řešitelském pracovišti HGF, VŠB-TU Ostrava [1]. V této 

spojitosti nové činidlo Totalbio X6 - představuje verzi se stoprocentním podílem 

biologických složek. Na dalších úpravnách uhlí OKR, a.s. se v současnosti používají 

činidla, jejichž veškeré komponenty pocházejí z petrochemického průmyslu, jsou to 

produkty destilace ropy. Jedná se o importované činidlo Montanol  551, popř. o směs 

Montanolu 551 s vypíracím olejem. Pro postupné zavádění „biologických flotačních 

činidel“ hovoří oprávněný veřejný zájem na vyšší ochraně životního prostředí (čistotě 

odpadních vod) z důvodu snazší biologické degradace zbytkových koncentrací nového 

flotačního činidla. Dalším podstatným důvodem zavedení flotačních činidel biologického 

původu je cena ropy a ropných produktů, způsobená ubývajícími zásobami ropy, 

spekulacemi na trzích, politickou nestabilitou, popř. válečnými konflikty v dotčených 

oblastech.

Práce rozšiřuje poznatky Řešitelského pracoviště IEI HGF, VŠB-TU Ostrava, které 

se výzkumem a vývojem flotačních činidel pro flotaci uhelných kalů a grafitových surovin 

zabývá kontinuálně a dlouhodobě. V této problematice pracoviště navazuje na výzkumné 

práce bývalého Úpravnického střediska VVUÚ Ostrava - Radvanice, které zajišťovalo 
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prvotní výzkum činidel pro flotaci uhlí OKR, a.s. již od 70. let minulého století, kdy byly 

uváděny do provozu flotační jednotky na nově budovaných úpravnách uhlí OKR, a.s. Toto 

pracoviště vyvinulo nejprve flotační činidla řady Flotakol, jejichž složení vycházelo 

z dostupných minerálních olejů K 315, R 315, olejů vypíracích (včetně olejů 

recyklovaných firmou Ostramo, Ostrava) a fenolických pěničů (fenol, krezol), postupně 

nahrazovaných pěnícími složkami s nižší toxicitou v řadě činidel Flotakol X, Flotakol NX 

(obsahující  Oxo - TP, tj. zbytkové těžké podíly oxonačních produktů z produkce 

propylenu). Tato flotační činidla byla na úpravnách uhlí OKR, a.s. používána prakticky až 

do počátku 90. let, výjimečně také i v pozdějším období. Z iniciativy Dolu Odra, s. p., 

OKD, a.s. Ostrava byl od roku 1994 započat na tehdejší Katedře úpravnictví a 

ekotechnologií HGF, VŠB Ostrava výzkum a vývoj nových typů flotačních činidel, které 

byly postupně produkovány v nově vybudovaném závodě OKD, a.s. – Provoz Flotalex, 

Ostrava – Kunčičky. Šlo o činidla na bázi komerčních, tj. “technicky čistých“ produktů 

petrochemie, např. LTO (lehký topný olej), VO  (vypírací olej), respektive některého 

z řady rafinovaných základových olejů a dále pěnící složky – etylhexanolu. [1]

První řada těchto činidel s označením Flotalex MRZ, Flotalex MRS byla provozem 

Flotalex vyráběna od r. 1999 do r. 2002 podle receptury, chráněné Patentem č.286  146/99 

„Způsob pěnové flotace černouhelných kalů se sníženou pěnivostí a zvýšenou 

selektivitou“, jehož majitelem byla společnost OKD, a.s., Ostrava. [1] 

Další řada flotačních činidel, vyvinuta na řešitelském pracovišti HGF, VŠB-TU 

Ostrava, obsahovala definovaný podíl hydrofobizační složky – MEŘO a byla autorsky 

chráněna Užitným vzorem č. 10308 „Činidlo pro flotaci černouhelných kalů a suspenzí 

s řízenou selektivitou, účinností a pěnivostí“ a vyráběna provozem  Flotalex pro úpravny 

OKD, a.s., pod obchodním označením Flotalex BioZ, Flotalex BioS přibližně do r. 2004.                                           

Třetí řada flotačních činidel reagovala na tržní nedostatek složky MEŘO (metylester 

řepkového oleje) jeho náhradou odparafinovaným základovým olejem „Mogul HC-2C“ ve 

flotačních činidlech, označených jako Flotalex Economy Z, S. Flotační činidla této řady 

byla vyráběna provozem Flotalex pro úpravny OKD, a.s. od r. 2003 a podle individuální 

potřeby byla dodávaná v modifikované verzi („Mogul FSA“ náhradou za komponent „ 

Mogul HC-2C“). Řešitelsky perspektivním směrem v oblasti flotačních činidel pro flotaci 

černouhelných kalů se již od r. 2003 (s přihlédnutím ke skokovému rozvoji odvětví 

produkce biopaliv) začal jevit výzkum a vývoj těchto činidel na bázi komponent z odpadů 
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a meziproduktů těchto biotechnologií. První badatelské testy (bez tzv. společenské 

objednávky a podpory) osvědčily opodstatněnost širšího výzkumu v dané oblasti a 

umožnily autorskou ochranu myšlenky v definici Užitného vzoru CZ č.15823/2005 

„Činidlo pro flotaci černouhelných kalů a suspenzí nepolárních nerostů biologického 

původu“. [1]  

Posledním projektem řešitelského pracoviště je projekt ,,Výzkum složení a 

vlastností činidel pro flotaci černouhelných kalů a suspenzí nepolárních nerostů a látek na 

bázi biologických komponent“ z let 2006 - 2008 v programu Trvalá prosperita evid. č. 2A-

1TP1/099, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Na tento poslední projekt 

práce navazuje.
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2 Cíl práce

Hlavním cílem této disertační práce je na podkladě vlastního experimentálního 

výzkumu definovat složení (recepturu) činidla pro flotaci černouhelných kalů výhradně na 

bázi biologických komponent a na podkladě provozní zkoušky na vybrané úpravně OKD, 

a.s. verifikovat jeho účinnost.

Dílčími cíli doktorské disertace bylo stanovení a vyhodnocení jednotlivých 

fyzikálních a chemických (elektrochemických) parametrů předmětných uhelných kalů 

(uhelné fáze ze slojí) a jednotlivých užitých biologických komponent směsného flotačního 

činidla včetně aplikace modifikovaných metodik pro studium fázového rozhraní uhlí-voda 

a třífázového flotačního kontaktu uhlí-voda-vzduch.                                                                                                                                    
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3 Teoretická část

3.1 Flotace

3.1.1 Pěnová flotace

Flotace uhlí je nejefektivnější metoda rozdružování jemnozrnných podílů těžených 

rud, některých nerudných surovin a také uhelných kalů. Mezi historicky známé varianty lze 

zařadit flotaci olejovou, filmovou a pěnovou. Olejová a filmová flotace nedosáhly širšího 

využití kvůli nedostatečné efektivnosti a nízké produktivitě zařízení, resp. vysoké spotřebě 

flotačního oleje. Pěnová flotace získala postupně od poloviny minulého století všeobecné 

uznání a průmyslové rozšíření. Principem této varianty separace je sycení flotační suspenze 

(rmutu) bublinami vzduchu. Hydrofobizovaná zrna tuhé fáze ulpívají na vzduchových 

bublinách, které je vynášejí na povrch flotačního rmutu. Zde se shromažďují ve formě 

pěnového produktu (koncentrátu), ten je sbírán stěracím zařízením, zahušťován a 

odvodňován filtrací. [2]

Částice, které jsou hydrofilní (vodou smáčitelné), na vzdušných bublinkách 

neulpívají a zůstávají dispergovány v objemu flotačního rmutu. Pro zintenzivnění pěnové 

flotace se do směsi přidávají speciální činidla, tzv. sběrače a pěniče. Pěnová flotace 

jemnozrnných uhelných podílů (kalů) je separačním procesem částic, jejichž velikost je 

nejčastěji v rozmezí 0 - 0,5 (0,75) mm, nověji v rozmezí 0 - 0,25 mm. Proces flotace je 

založen na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu pevných částic. 

Nejvyšší význam má rozdílná smáčitelnost vodou (hydratace, polarita) povrchu různých 

částic. Stupeň hydratace závisí na charakteru povrchu částic. Hydrofilní (polární) částice 

jsou ty, které se dobře smáčejí vodou. Mezi ně patří minerální příměsi v surovém uhlí -

jílovité látky, křemen a silikáty, břidlice, vápenec aj., ale také i okysličené uhelné částice.                                                      

Částice, které se nesmáčejí vodou, jsou hydrofobní (nepolární). Mezi ně obecně patří 

částice černého uhlí. Důležité je si uvědomit, že všechny druhy uhlí nejsou stejně 

hydrofobní, závisí to především na stupni jeho prouhelnění. Například hnědé uhlí je spíše 

hydrofilní, proto jeho zušlechtění flotací je obtížné a prakticky se neprovádí. [2]

Úhel smáčení, jako jedna z měřitelných charakteristik polarity tuhých částic, může 

být vypočten podle následující rovnice (1) pro rovnováhu sil třífázového kontaktu  
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(Obrázek 1), v němž jednotlivé veličiny vyjadřují hodnoty příslušných mezifázových 

napětí. [2]                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                       

                 (1)

V níž symboly značí:

- mezifázové napětí rozhraní fází tuhá-plynná [N/m]                                                                                                                                              

- mezifázové napětí rozhraní fází tuhá-kapalná [N/m]                                                                                                                                                            

- mezifázové napětí rozhraní fází kapalná-plynná [N/m]                                                                       

   - úhel smáčení [º]

Obrázek 1 Třífázový kontakt a úhel smáčení. [2]

Čím větší je úhel smáčení, tím hůře se smáčí pevná částice vodou, a tím lépe ulpívá 

na vzduchové bublině. Úhel smáčení uhlí různého stupně prouhelnění dosahuje hodnot:        

                                  σl,g                      Vzduch 

      

           σs,g

  Voda

            σl,s

Minerál
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Značka uhlí (typ)                   Úhel smáčení (º)

       A ………………………………………………80 

            K……………………………..………………...70-75                         

 HU ………….…………………………………40-55                                                                   

Uhelná  břidlice…………………….…………...43                                                                     

Změnu smáčitelnosti flotovaných částic vyvolá specifická adsorpce molekul 

hydrofobizačního činidla. Dochází ke zvýšení koncentrace flotačních činidel na povrchu

tuhých částic srovnatelné polarity v polydisperzním systému flotačního rmutu, který se 

skládá z částic uhlí a hornin, bublinek vzduchu a kapalné fáze-vody. I při adsorpci malého 

množství činidel dochází k výrazné změně vlastností povrchu flotovatelných částic.

Mechanizmus působení nepolárních flotačních činidel na částicích uhlí je koalescenční

(Obrázek 2). [2]

                             

Obrázek 2 Schéma sorpce nepolárního činidla na částici uhlí. [2]

kde:

1 – prvotní sorpce jednotlivých mikrokapek činidla                                                                                                                                                                                                                 

2 – koalescence a tvorba tenkých filmů                                                                                                                                                                                                                                         

                   

B      1                                     2  a        1                               2

                                                                    Olej
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Síla (F) přilnutí částice k bublině vzduchu se vyjádří rovnicí (2):

                         (2)

v níž symboly značí:

F -  sílá přilnutí částice k bublině vzduchu [N]                                                                                      

V - objem vzduchové bubliny [m3]                                                                                           

ρn - hustota suspenze [kg/m3]                                                                                                                

g - gravitační zrychlení [m/s2]                                                                                                                        

d - průměr obvodu spoje vzduchové bubliny s povrchem minerálu [m]                                       

σl,g    - mezifázové napětí na rozhraní voda – vzduch [N/m]                                                             

R - poloměr vrchní části vzduchové bubliny [m]                                                                                       

H - výška bubliny [m] [2]

V následném Obrázku 3 je znázorněno přilnutí vzduchové bubliny k povrchu uhelné 

částice.

                                                                                                                                                                       

.    

                       

               

Obrázek 3 Přilnutí vzduchové bubliny k povrchu uhelné částice. [2]     

                              

                            d

                                    Voda

                     σl,g                    H                     

H                                    σl,g             

σ cos 0

Obvod smáčení

Minerál

Vzduch         

R

σl,gsin0
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Síla přilnutí závisí na stupni hydrofóbnosti povrchu částice, velikosti bubliny a 

hustoty suspenze. Flotovatelnost tuhých částic je vyšší, jsou-li vzduchové bublinky menší. 

Přítomnost většího počtu malých bublin zvětšuje celkovou délku obvodu smáčení, a tím 

zvětšuje pevnost přilnutí bubliny. Současně malé bublinky tvoří při stejném objemu 

vzduchu násobně vyšší kontaktní povrch plynné fáze. Velký význam pro úspěšnou flotaci 

uhlí má provzdušnění suspenze, tj. stupeň jejího nasycení vzduchovými bublinkami.

Provzdušnění směsi se zajišťuje neustálým přívodem a dispergací vzduchu do objemu 

flotačního rmutu. Vzduchové bubliny mají v současných mechanických flotačních strojích 

velikost v rozmezí cca 0,05 - 1 mm, přitom převládají bubliny o průměru 0,8 - 1 mm, 

jejichž velikost je srovnatelná s maximální velikostí flotovaných zrn uhlí. V důsledku silné 

turbulence v komoře flotačního stroje se vzduchové bubliny dispergují, může však taky 

docházet k jejich slévání (koalescenci). Tento efekt se projevuje zvláště v  nadměrně 

provzdušněných rmutech, kde se zvětšuje pravděpodobnost kontaktu a srážek jednotlivých 

bublin. Flotační pěna, která se vytváří na povrchu flotačního rmutu, se skládá z bublin 

vzduchu, uhelných částic a vody. Do pěny se také dostanou mechanicky vnesené částice 

hlušinových minerálů (často jílovitých). Tyto převážně hydrofilní částice mají slabší 

spojení s bublinami vzduchu, a proto částečně vypadávají z pěny. Vlastnosti pěnového 

produktu obecně jsou ovlivňovány množstvím tuhé fáze (zahuštěním), granulometrickým 

složením, typem flotačních činidel (pěničů), velikostí a stálostí mineralizovaných bublin. 

Čím jsou částice uhlí a vzduchové bubliny menší a čím vyšší je stupeň mineralizace 

pěnového produktu, tím je pěna stálejší a pevnější. [2]

3.1.2 Flotační činidla     

Pro zajištění vysoké účinnosti procesu úpravy uhlí se do flotované suspenze 

přidávají povrchově aktivní flotační činidla.Podle způsobu ovlivňování flotačního procesu 

se činidla dělí na sběrače,  pěniče a další pomocná činidla, řídicí a regulující proces flotace.  

Flotační sběrače - se váží se na povrch uhelných částic, zvětšují jejich hydrofóbnost a tím 

pomáhají jejich přilnutí ke vzduchovým bublinám. Jsou nejčastěji petrochemického 

původu, vyznačují se chemickou různorodostí. Pro flotaci uhelných kalů se ve funkci 

sběrače téměř výhradně používají produkty, vzniklé frakční destilací ropy (základové oleje, 

petrolej, motorová nafta aj.), které vytěsnily dřívější, často značně toxické produkty 

destilace černouhelného dehtu.       
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Flotační pěniče - fixují se hlavně na povrch vzduchových bublin, snižují povrchové napětí 

mezifáze kapalina-plyn, zvyšují pevnost a dočasnou stálost vzduchových bublin, snižují 

jejich efektivní velikost a brání jejich koalescenci. Jako pěniče se používají nejčastěji vyšší 

alifatické alkoholy. Tyto alkoholy jsou nejefektivnější pěniče a mohou vykazovat i vedlejší 

sběrací účinky. Současně nejužívanější  pěniče ve flotační praxi jsou amylalkohol 

(pentylalkohol), etylhexanol a oktylalkohol, resp. jejich směsi. K dobrým pěničům patří i 

některé aromatické alkoholy a terpineoly, některé vyšší karboxylové kyseliny, alkylsulfáty 

a alkylsulfonáty a nověji také polyglykoly.                                                                                                 

Řídicí flotační činidla - (aktivátory, depresory, regulátory pH, činidla koagulační a

dispergační aj.) mají svou oblast působení při selektivní flotaci rud a některých nerudných 

surovin. Pro flotaci uhelných kalů se prakticky neužívají. [2]                                                                                                                                                                  

                                                                                  

                                                                                                                              

3.1.3 Charakteristika složení flotačního činidla TOTALBIO X

Pro definici vývojového činidla bylo v konečné fázi výzkumu využito 4 

biologických komponent (přiboudlina, glycerinová fáze, mastné kyseliny, popř. surový 

řepkový olej), které jsou komerčně dostupné v bilančním množství. Vlastnosti těchto 

komponent byly analyzovány a testovány v laboratořích HGF, VŠB - TU Ostrava, vybrané 

chemické rozbory také v externích akreditovaných laboratořích. 

3.1.3.1 Přiboudlina  

Jedná se o odpadní produkt z výroby bioetanolu (po fermentaci přírodních cukrů a 

škrobů).  Její destilační rozmezí bývá variabilní, tj. 97 - 138°C. Její dominantní složkou je 

amylalkohol (1-pentanol), akcesorie1-butanol, 1-propanol, amylalkohol - C₅ H₁₁ OH, má 

celkem 8 izomerů, destilujících v rozmezí teplot: 102 - 138 °C. Hlavní součástí přiboudliny 

je izoamylalkohol, destilující při 130°C, který vcelku ostře páchne.  Uvedené destilační 

rozmezí zachytí také izomery  1 a 2-butanolu, z nichž první spíše voní (b.v.117 ºC) a 

izomery 1 a 2-propanolu, z nich první rovněž spíše příjemně voní (b.v. 97,4 ºC). [1]

Přiboudlina je čirá nebo lehce nažloutlá kapalina charakteristického pronikavého zápachu.                                                                                                                

Používá se k výrobě dalších specifických chemických sloučenin, čistících prostředků a 

rozpouštědel, nebo ke spalování. Působí dráždivě na pokožku a sliznice, při vysokých 
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koncentracích působí narkoticky, je vysoce hořlavá. Obsahuje vodu, nemá se zřetelem ke 

specifickým podmínkách producentů bioetanolu stálé, exaktně dané složení. Obsah jednot-

livých složek může kolísat podle výrobní situace (závisí na kvasnicích, na podmínkách za 

nichž probíhalo kvašení, i na složení kvašené suroviny).                                                                                                                                                                  

Jednotlivé použité vzorky přiboudliny byly průběžně analyzovány v laboratoři řešitelského 

pracoviště a dle potřeby také v akreditovaných laboratořích:

-     Ekocentrum OVALAB, s.r.o., Zkušební laboratoř č. 1162, Ostrava - Martinov,                   

-     Zdravotní ústav Ostrava, Zkušební Laboratoř č. 1393.6, Karviná,                                          

-     VVUÚ,a.s.,Ostrava - Radvanice, Zkušební laboratoř č. 1025,                                                   

-     Agrochem,a.s., Lanškroun, Středisko Damníkov.  

Obsah amylalkoholu ve vzorcích přiboudliny od jednotlivých zdrojů: 54 - 93 %                                                                            

Hustota přiboudliny:                        0,83 - 0,87 kg/l                                                                            

Teplota tuhnutí:                                pod - 10°C                                                                                        

Bod vzplanutí:                                   38 - 48 °C                                                                        

-  uzavřený kelímek Abel-Pensky: 38,5 ºC, (1 vzorek v akreditované laboratoři)                           

-  otevřený kelímek Cleveland: 38 - 48 ºC, (použité vzorky různých dodavatelů, analýzy  

na  řešitelském pracovišti). [1]

3.1.3.2 Glycerinová fáze

Je vedlejším produktem (meziproduktem) výroby esteru rostlinných olejů                    

(popř. živočišných tuků) dle technologického schématu. (Obrázek 4)

olej

Obrázek 4 Technologické schéma výroby glycerinové fáze. [1]

Ester rostlinného oleje
Rostlinný olej

SeparaceOchlazení
Metanol, etanol

 Reaktor 

50 – 70 °C

Katalyzátor   

(hydroxid Na, K)

Glycerinová fáze
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Použité vzorky glycerinové fáze (Agropodnik,a.s., Jihlava - Dobronín) byly analyzovány 

na parametry:                                                                                                                           

Hustota :      1,05 - 1,08 kg / l                                            

Teplota tuhnutí :      min. - 10 ºC                                                   

Obsah glycerolu :                                               19 - 35 %                                                              

Obsah FFA (volné karboxylové kyseliny):        25 - 48 %                                                             

Obsah vody:      3 - 15 %                                                            

Viskozita dynamická :                                       600 - 650 mPa.s (20°C),                                    

Viskozita dynamická :                                      48 - 55 mPa.s (65°C)                                 

GF - odmetanolovaná:      76 ºC                                                                          

GF - bez odmetanolování (9-14 % metanolu):  38 ºC. [1]

3.1.3.3 Mastné kyseliny 

                                                                                                                                                  

Jedná se produkt získaný zpracováním glycerinové fáze (Obrázek 5).

                                                                          

                                                                            

Obrázek 5 Zpracování glycerinové fáze. [1]

Mastné kyseliny

Reaktor  

(HCl, H3PO4)Glycerinová fáze

Glycerol (75 – 85 %)



Radim Pavlík: Účinnost činidla pro flotaci uhelných kalů na bázi biologických komponent

2012                                                                                                                                                                                                                                          31

Použité vzorky mastných kyselin vykazovaly tyto parametry:

Obsah FFA (volné karboxylové kyseliny) :            nad 70%                                              

Hustota :                                                                 0,88 - 0,89 kg/l                                         

Bod vzplanutí:                                                        nad 200 °C                                                     

Viskozita dynamická:                                             30 - 31 mPa.s (20°C)

Surový řepkový olej: (vzorek z produkce fy Kwaczek):

Hustota : 0,82 kg/l                                                  

Bod vzplanutí : 106 ºC                                                    

Viskozita dynamická (20 ̊C) :  12,5 mPa.s [1]

3.2 Elektrokinetický potenciál

3.2.1 Teoretické předpoklady vzniku elektrokinetického potenciálu

Částice tuhých látek nabývají na svém povrchu elektrický náboj, který může 

vzniknout několika způsoby:

a) disociací části povrchových ionotvorných kyselých nebo alkalických skupin;

b) selektivní adsorpcí iontů z roztoku ve smyslu Fajans - Hahnova pravidla (pravidlo o   

přednosti sorpcí stejných a izomorfních iontů a iontů tvořících s ionty adsorbentu těžce 

rozpustné sloučeniny);

c) pohybem elektronů přes povrch, je-li tuhá fáze elektricky vodivá;

d) náhodnými srážkami částic;

e) vlivem ionizačního záření. [3]

Vznik povrchového náboje na kontaktu fází vede k uspořádání nositelů nábojů tzv. 

elektrické dvojvrstvy. Úhrnný náboj této dvojvrstvy je ovšem nulový, protože částice 

navenek zachovávají elektroneutralitu. [3]
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První představu a uspořádání povrchových nábojů tuhých látek v roztoku podal    

H. L. F. Helholtz. Předpokládal, že pozitivní a negativní ionty v těsné blízkosti povrchu 

vytvářejí dvě plochy vrstvy, tj. dvojvrstvy, která připomíná nabitý deskový (nebo kulový) 

kondenzátor, jehož vzdálenost mezi deskami je řádu 10 -10 m. [3]

Zdokonalením této představy vznikl model elektrické dvojvrstvy G. Gouyho a D. L. 

Chapmana. Tito autoři vzali v úvahu translační tepelný pohyb iontů a vypracovali teorii 

dvojvrstvy, která zasahuje hlouběji do roztoku, a nazvali ji difuzní dvojvrstvou. Jejich 

teorie má již společné znaky s Debye-Hückelovou teorií silných elektrolytů. Dalším, již 

poměrně dokonalým, vývojovým stupněm je pojetí O. Sterna. Stern odstranil některá 

zjednodušení předchozích autorů. Tak například na rozdíl od Gouy-Chapmana připisuje 

iontům určitý rozměr a uvažuje také jejich hydrataci v roztoku. Elektrická dvojvrstva podle 

Sternovy teorie se skládá v podstatě ze dvou základních elektrických vrstev.           

První (vnitřní) vrstva je vrstvou nabíjejících iontů (a dipolů), vázaných k povrchu elektro-

statickými silami.                                                                                                                

Druhá (vnější) vrstva je tvořena ionty kompenzujícími náboj vrstvy vnitřní a její struktura 

je určena rovnováhou mezi adsorpčními a elektrostatickými silami na straně jedné a 

tepelným pohybem iontů na straně druhé. Plošná hustota náboje vnější Sternovy vrstvy 

není totožná s hustotou vnitřní (někdy zvané Helmholtzovy) vrstvy, neboť vnější vrstva 

zasahuje dále do roztoku. Vnější vrstva se tedy dále skládá ze dvou dílčích částí. První část 

je plošná a odpovídá představám Helmholtzovým, druhá část je difuzní shodně s teorií 

Gouy-Chapmana. Náboje vnitřní vrstvy a obou částí vnější vrstvy se navzájem neutralizují. 

Podle Sternovy teorie přídavek elektrolytu do roztoku má za následek stlačování elektrické 

dvojvrstvy, přičemž při dostatečně vysoké koncentraci přecházejí ionty z difuzní do 

adsorpční části vnější vrstvy, až difuzní část vymizí a náboj vnitřní vrstvy je zcela 

kompenzován již nábojem vrstvy Sternovy. V tomto případě se model Sterna shoduje 

s představou dvojvrstvy dle Helmholtze. Naopak, při nekonečně velkém zředění roztoku je 

vyvinuta pouze difuzní část vnější vrstvy, tak jak to zobecňuje Gouy-Chapman. Stern 

uvažuje také specifickou adsorpci iontů, která může proběhnout do té míry, že náboj první 

části vnější vrstvy (někdy zvané vrstvy Sternovy) převyšuje náboj vnitřní části dvojvrstvy. 

Zákonitě pak dochází k přerozdělení nábojů v difuzní části, protože ani v tomto případě 

nemůže mít tuhá fáze vůči okolnímu prostředí přebytečný klidový náboj. Specificky se 

adsorbují zejména vícemocné ionty opačného znaménka, než má vnitřní elektrická vrstva. 
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Stern předpokládá, že adsorbované ionty se vzhledem ke svým rozměrům mohou přiblížit 

k povrchu elektrody jen do určité vzdálenosti, tzv. roviny maximálního přiblížení. Podle 

něj je tato vzdálenost stejná jak pro anionty, tak pro kationy. Teprve D. C. Grahame, 

specifikoval vnitřní rovinu maximálního přiblížení, v níž se mohou nacházet pouze anionty 

a vnější (tj. vzdálenější od povrchu) rovinu maximálního přiblížení pro kationty. Při 

vzájemném pohybu fází se ionty difuzní části dvojvrstvy pohybují s kapalnou fází, zatímco 

ionty vnitřní vrstvy a adsorpční části vnější vrstvy lnou pevně k tuhému povrchu. 

Dvojvrstva se tedy rozdělí na dvě části, z nichž každá nese náboj stejné absolutní velikosti, 

ale opačného znaménka. Rozhraní, které obě části při pohybu fázi rozděluje, se nazývá 

pohybové rozhraní a přísluší mu potenciální rozdíl jak vůči tuhé fázi, tak vzhledem 

k roztoku. Potenciální rozdíl pohybového rozhraní vůči roztoku, v němž je objemový náboj 

nulový, se nazývá elektrokinetický potenciál. Průběh potenciálu v elektrické dvojvrstvě 

podle Sterna je znázorněn na Obrázku 6 pro případ nespecifické a specifické adsorpce 

inotů. [3]

                                                                                              

.

Obrázek 6 Model elektrické dvojvrstvy. [3]

a) bez specifické adsorpce                       b) specifická adsorpce                           
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3.2.2    Elektrokinetický potenciál uhelných částic a jeho vliv na flotovatelnost

Na rozhraní dvou fází rozdílného chemického složení dochází k přerozdělení 

elektrických nábojů a ke vzniku potenciálního rozdílu. Elektrokinetický potenciál, jako 

součást celkového termodynamického potenciálu patří mezi základní charakteristiky 

mezifáze tuhá látka-kapalina a je jednou z forem, odrážejících elektrochemický stav 

minerálního povrchu. Protože potenciál, náboj a flotovatelnost jsou vlastnosti jednoho a 

téhož povrchu, je přirozené, že spolu vzájemně souvisí. Souvislost mezi ξ-potenciálem a 

podmínkami úspěšné flotace není možno chápat absolutně, protože znaménko a hodnota 

potenciálu fázového rozhraní nemůže zahrnout všechny aspekty, určující flotovatelnost.

Přesto bývá úloha elektrokinetického potenciálu stále častěji zdůrazňována z těchto 

hledisek:                      

1) Velikost ξ-potenciálu je mírou polarity povrchu a udává stupeň jeho smáčitelnosti. 

Minimu smáčitelnosti v nepřítomnosti flotačních přísad odpovídá většinou tzv. 

izoelektrický stav povrchu, tj. stav, při němž je ξ-potenciál nulový. [3]   

2) Znaménko a hodnota ξ-potenciálu rozhoduje o fyzikální adsorpci iontů flotačního 

činidla a může ovlivnit i průběh následné chemisorpce. Platí zásada, že nenabité a

nepolární molekuly se adsorbují nejlépe na povrch minerálu při jeho izoelektrickém stavu. 

A naopak činidla kationt-aktivní a aniont-aktivní se adsorbují lépe vždy na opačně nabitém 

povrchu. Adsorpce iontů při vysokých hodnotách ξ-potenciálu může být ztížena 

konkurenční sorpcí dipólů polárního rozpouštědla. [4]

3) ξ-potenciál se uplatňuje při hodnocení mechanismu vzniku povlaků kalových částic na 

částicích flotovaného nerostu v souladu s elektrostatickou teorií koagulace i teorií 

heterokoagulace Děrjagina. [3]

Kromě vyjmenovaných hledisek, upřesňujících vztah elektrokinetického potenciálu 

a flotace lze s výhodou znalosti tohoto elektrického parametru využít při výzkumu 

sedimentačních procesů, zejména při sledování vlivu elektrolytů a polyelektrolytů na 

peptizaci, koagulaci a flokulaci částic. Nakonec je třeba uvést, že je nalezená korelace mezi 

velikostí ξ-potenciálu a rychlostí filtrace a také zjištěn vliv ξ-potenciálu na viskozitu a 

stabilitu rozdružovacích suspenzí. [3]
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3.2.3 Způsoby měření elektrokinetického potenciálů

Elektrokinetický potenciál (ξ-potenciál) je možno určit z průběhu 

elektrokinetických jevů. V podstatě jde o čtyři postupy, založené na elektroosmóze, 

elektroforéze (využívající jako hnací síly vloženého stejnosměrného napětí), proudovém 

potenciálu a potenciálu sedimentačním (metody bez vloženého napětí). [5]    

Schéma stanovení sedimentačního potenciálů je znázorněno na Obrázku 7. Schéma 

přístroje sloužícího k měření proudových potenciálů je znázorněno na Obrázku 8. 

Elektroosmotická aparatura je uvedena na Obrázku 9.    

Obrázek 7 Indikace sedimentačního potenciálu. [5]
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Obrázek 9 Elektroosmotická aparatura. [6]

Obrázek 8 Přístroj sloužící k měření proudových potenciálů. [5]
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4 Experimentální část

Experimentální laboratorní část disertační práce se skládá z:                                                           

- zrnitostních rozborů užitých vzorků černouhelných kalů                                                                               

- měření elektrokinetického potenciálů částic uhlí                                                                                                           

- měření úhlů smáčení (kontaktu) uhelné fáze                                                                                              

- laboratorní přípravy biologických flotačních činidel                                                                                  

- laboratorních flotačních testů

                                                                                                                                      

Použité vzorky

Dva vzorky černouhelných kalů byly odebrány na úpravně Dolu ČSM, a to 

z přívodu na flotaci jednotlivých linek. Vzorek přívodu na flotační linku A o technologické 

zrnitosti 0 - 0,5 mm, vzorek přívodu na linku B o technologické zrnitosti 0 - 0,25 mm. 

Třetí vzorek černouhelných kalů byl odebrán z přívodu na flotační linku úpravny Dolu 

Karviná, závodu ČSA o technologické zrnitosti 0 - 0,5 mm. Vzorky byly podrobeny 

kontrolnímu zrnitostnímu rozboru pro zpřesnění obsahu jednotlivých zrnitostních tříd.

Zrnitostní rozbory byly provedeny v laboratořích VŠB – TU Ostrava dle ČSN ISO 1953. 

[7] Výsledky zrnitostních rozborů jsou zaznamenány v Tabulkách 1 - 3 a v Grafech 1 - 3.

Třídící zkouška zahrnuje rozdělení vzorku uhlí na třídy zrnění s definovanými 

mezerami. V metodách popsanými v této mezinárodní normě se výsledky vyjadřují 

v procentech hmotnosti uhlí, zbylé na sítech s rozdílnými rozměry otvorů. Tato 

mezinárodní norma stanoví referenční metody pro třídící zkoušku uhlí ručním proséváním 

(mokrým nebo suchým způsobem) s použitím zkušebních sít s rozměry 0,125 až 0,045 

mm. [7]        

Reprezentativní vzorky ze slojí byly odebrány a následně dodány ve spolupráci s 

OKD, a.s.

Flotační činidla a komponenty flotačních činidel potřebné k laboratorním zkouškám 

byly dodány prostřednictvím laboratoře IEI HGF od firmy  Ramitron-Kwaczek.
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4.1 Zrnitostní rozbory užitých vzorků černouhelných kalů                                                                                                                                                                                                             

Přívod na flotační linku A na úpravně dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm

Tabulka 1 Zrnitostní rozbor přívodu na flotační linku A na úpravně Dolu ČSM,                                              

udávaná zrnitost 0 - 0,5 mm.

       Výnos [%]                    

                                                                          Velikost zrna [mm]

Graf 1 Křivka podsítného  přívodu na flotační linku A na úpravně Dolu ČSM, udávaná zrnitost 0 - 0,5 mm.

Zrnitostní Výnos Nadsítné Podsítné Popelnatost
třídy [mm] [%] [%] [%] [%]

+ 0,5 3,03 3,03 100,00 11,9
  0,25 - 0,5 22,75 25,78 96,97 9,1
    0,2 - 0,25 8,53 34,31 74,22 8,8
    0,1 - 0,2 25,05 59,36 65,69 9,8
0,063 - 0,1 13,21 72,57 40,46 14,8

     - 0,063 27,43 100,00 27,43 30,9
Součet 100         ø 16,07



Radim Pavlík: Účinnost činidla pro flotaci uhelných kalů na bázi biologických komponent

2012                                                                                                                                                                                                                                          39

Přívod na flotační linku B na úpravně dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm

Tabulka 2 Zrnitostní rozbor přívodu na flotační linku B na úpravně Dolu ČSM,                                      

udávaná zrnitost 0 - 0,25mm.

Zrnitostní Výnos Nadsítné Podsítné Popelnatost
třídy [mm] [%] [%] [%] [%]

+ 0,5 0 0 0 0
  0,25 - 0,5 14,23 14,23 100,00 12,8
    0,2 - 0,25 12,19 26,42 85,77 11,6
    0,1 - 0,2 34,14 60,56 73,58 13,7
0,063 - 0,1 17,77 78,33 39,44 20,7

  - 0,063 21,67 100,00 21,67 34,8
      Součet 100      ø 19,13

Výnos [%]

                                                           Velikost zrna [mm]

Graf 2 Křivka podsítného přívodu na flotační linku B na úpravně Dolu ČSM, udávaná zrnitost 0 - 0,25 mm. 



Radim Pavlík: Účinnost činidla pro flotaci uhelných kalů na bázi biologických komponent

2012                                                                                                                                                                                                                                          40

Přívod na flotační linku na úpravně dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0 - 0,5 mm

Tabulka 3 Zrnitostní rozbor přívodu na flotační linku na úpravně Dolu Karviná, závodu ČSA,             

udávaná zrnitost 0 - 0,5 mm.

Zrnitostní Výnos Nadsítné Podsítné Popelnatost
třídy [mm] [%] [%] [%] [%]

+ 1 0,04 0,04 100,00 3.0
      0,5 - 1,0 3,51 3,55 99,96 3,1
    0,25 - 0,5 26,50 30,05 96,45 7,3
      0,2 - 0,25 15,94 45,99 69,95 12,2
      0,1 - 0,2 20,18 66,17 54,01 18,2
  0,063 - 0,1 6,41 72,58 33,83 26,8

        - 0,063 27,42 100,00 27,42 25,2
       Součet 100 Ø 16,29

Výnos [%]

                                                              Velikost zrna [mm]

Graf 3 Křivka podsítného přívodu na flotační linku na úpravně Dolu Karviná, závodu ČSA,                                  

udávaná zrnitost 0 - 0,5 mm.
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4. 2 Měření elektrokinetického potenciálů částic uhlí                                                                                                           

Elektrokinetický potenciál (ξ-potenciál) byl stanoven v laboratoři dne 14. 3. 2012 

na IEI HGF, VŠB - TU OSTRAVA pomoci přístroje Zatesizer Nano  ZS od firmy Malvern

(Obrázek 10). Měření elektrokinetického potenciálu bylo podrobeno šest vzorků, tři 

reprezentativní vzorky kalů přiváděných na flotaci. Další tři reprezentativní vzorky 

černého uhlí, byly odebrány ze slojí, které jsou těženy v současnosti a přepokládá se jejich 

těžba minimálně do konce letošního roku. Vzorky byly před měřením zdrobněny. Měření 

probíhalo v  závislosti na změně pH prostředí, u měření elektrokinetického potenciálů 

vzorků uhelných slojí bylo použito přídavku NaCl.                                                      

Vzorky podrobeny měření:                                

- přívod na flotaci na úpravně Dolu Karviná, závodu ČSA,          

- přívod na flotaci na úpravně Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                 

- přívod na flotaci na úpravně Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                                                         

- ČSA 11417 - vzorek odebrán ze sloje č. 24 vrchní lávka v Dole Karviná, závodu ČSA,     

- ČSA 14018    - vzorek odebrán ze sloje č. 40 v Dole Karviná, závodu ČSA,                                                                                                                              

- ČSA 11472 - vzorek odebrán ze sloje č. 24 střední lávka v Dole Karviná, závodu ČSA. 

Výsledky měření elektrokinetického potenciálů, jsou uvedeny v  Tabulkách 4 - 9 a  

v Grafech 4 a 5.

                                                   

                                                                                       

4.2.1  Zetametr „Zetasizer Nano ZS“

Přístroj měřící 3 základní charakteristiky molekul, nebo částic v kapalném mediu. 

Jedná se o velikost částic, ξ-potenciál a molekulovou hmotnost.

Velikost částic - systém Zetasizer stanovuje velikost nejprve změřením Brownova pohybu 

částic ve vzorku s použitím dynamického rozptylu světla, a poté z toho interpretuje 

velikost s použitím tradičních teorií. Je známo, že malé částice se pohybují v kapalině 

rychleji, než větší částice. Pohyb probíhá neustále, proto když porovnáme dva obrázky 

vzorků pořízené v časovém intervalu např. 100 μs, můžeme vidět změnu polohy částic.
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ξ -potenciál - měří se použitím kombinace technik měření elektroforézou a laserovou

Dopplerovou velocimetrie, někdy nazývána Laserová Dopplerová elektroforéza. Tato 

metoda měří, jak rychle se částice pohybuje v kapalině, když se aplikuje elektrické pole. 

Pokud známe rychlost částice a aplikované elektrické pole, můžeme znalosti viskozity a 

dielektrické konstanty vypočítat ξ-potenciál.                                                                                                     

Použitím unikátní technologie lze uvedené parametry měřit v širokém rozsahu koncentrací. 

Přístroj také nabízí měření autotitrace, měření trendů, včetně stanovení bodu tání proteinů. 

Zařízení Zetasizer Nano je jednoduché, s minimálním počtem nutných zásahů při měření. 

Přístroj umožňuje měřit také další parametry, tj. pH a koncentrace rozpuštěných látek. 

Přístroj má k dispozici dodatečné vybavení:                                                         

- úzkopásmový filtr                         

- univerzální ponořovací celu                                                                                                                                                                                                                            

- zvětšený teplotní rozsah                                                                                                               

- dodatečné vybavení pro režim průtoku                                                                                                       

                                                                                                                                    

Obrázek 10 Přístroj Zetasizer Nano ZS.

4.2.2 Výsledky měření elektrokinetického potenciálu
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Tabulka 4 Elektrokinetický potenciál - přívod na flotaci na úpravně Dolu Karviná, závodu ČSA.

Vzorek pH ZP Cond Vzorek pH ZP Cond

mV mS/cm mV mS/cm

ČSA Přívod flotace 1,1 -27,7 36,4 ČSA Přívod flotace 4,3 -33,9 0,04

ČSA Přívod flotace 1,1 -26,7 36,7 ČSA Přívod flotace 4,3 -31,3 0,0398

ČSA Přívod flotace 1,1 -25,5 37 ČSA Přívod flotace 4,3 -34,2 0,0402

ČSA Přívod flotace 2,7 -31,9 0,847 ČSA Přívod flotace 6,4 -32,4 0,0139

ČSA Přívod flotace 2,7 -34 0,872 ČSA Přívod flotace 6,4 -32,4 0,0042

ČSA Přívod flotace 2,7 -31,1 0,882 ČSA Přívod flotace 6,4 -32,8 0,0042

ČSA Přívod flotace 2,7 -34,7 0,85 ČSA Přívod flotace 6,4 -32,9 0,0043

ČSA Přívod flotace 2,7 -35,6 0,869 ČSA Přívod flotace 6,4 -31,3 0,0044

ČSA Přívod flotace 2,7 -33,6 0,874 ČSA Přívod flotace 9,9 -49,6 0,0784

ČSA Přívod flotace 2,7 -31,8 0,833 ČSA Přívod flotace 9,9 -51,4 0,0791

ČSA Přívod flotace 2,7 -32,4 0,854 ČSA Přívod flotace 9,9 -49,2 0,08

ČSA Přívod flotace 2,7 -32,7 0,861 ČSA Přívod flotace 9,9 -50,6 0,0735

ČSA Přívod flotace 4,3 -31,6 0,0405 ČSA Přívod flotace 9,9 -51,9 0,0743

ČSA Přívod flotace 4,3 -32,5 0,0441 ČSA Přívod flotace 9,9 -52,5 0,0749

ČSA Přívod flotace 4,3 -30,8 0,0403

Tabulka 5 Elektrokinetický potenciál - přívod na flotaci na úpravně Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm.

Vzorek pH ZP Cond Vzorek pH ZP Cond

0-0,25 mm mV mS/cm mV mS/cm

ČSM Přívod flotace 1,2 -11,3 20,7 ČSM Přívod flotace 6,3 -30 0,0164

ČSM Přívod flotace 1,2 -11,7 21,4 ČSM Přívod flotace 6,3 -28,3 0,0164

ČSM Přívod flotace 1,2 -6,93 21,8 ČSM Přívod flotace 8,3 -31,6 0,0186

ČSM Přívod flotace 1,2 -6,5 21,7 ČSM Přívod flotace 8,3 -32,9 0,0196

ČSM Přívod flotace 1,2 -5,94 21,8 ČSM Přívod flotace 8,3 -34,2 0,0194

ČSM Přívod flotace 1,2 -7,03 21,4 ČSM Přívod flotace 8,3 -35,1 0,0234

ČSM Přívod flotace 1,2 -7,09 21,3 ČSM Přívod flotace 8,3 -33,2 0,0291

ČSM Přívod flotace 2,8 -22,3 0,914 ČSM Přívod flotace 11,4 -44 9,99

ČSM Přívod flotace 2,8 -19,3 0,89 ČSM Přívod flotace 11,4 -43,1 10,2

ČSM Přívod flotace 2,8 -19,3 0,844 ČSM Přívod flotace 11,4 -46,9 10,4

ČSM Přívod flotace 6,3 -29,5 0,0158 ČSM Přívod flotace
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Tabulka 6 Elektrokinetický potenciál - přívod na flotaci na úpravně Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm.

Vzorek pH ZP Cond Vzorek pH ZP Cond

0-0,5 mm mV mS/cm mV mS/cm

ČSM Přívod flotace 1,3 -15,1 18,2 ČSM Přívod flotace 6,1 -35,9 0,008

ČSM Přívod flotace 1,3 -17,2 18,2 ČSM Přívod flotace 8,9 -48,9 0,0538

ČSM Přívod flotace 1,3 -15,6 18,4 ČSM Přívod flotace 8,9 -46,3 0,0537

ČSM Přívod flotace 2,2 -11,9 3,49 ČSM Přívod flotace 8,9 -49,6 0,0579

ČSM Přívod flotace 2,2 -13,4 3,67 ČSM Přívod flotace 11,1 -53,4 0,611

ČSM Přívod flotace 2,2 -14,2 3,62 ČSM Přívod flotace 11,1 -53 0,619

ČSM Přívod flotace 6,1 -33,4 0,0071 ČSM Přívod flotace 11,1 -53,3 0,621

ČSM Přívod flotace 6,1 -33,7 0,0086

Graf 4 Elektrokinetický potenciál - přívody na flotaci.

Tabulka 7 Elektrokinetický potenciál - ČSA 11417 - sloj č. 24 vrchní lávka.

0 - 0,25 mm                                

0 - 0,5  mm
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Vzorek pH ZP Cond Vzorek pH ZP Cond

mV mS/cm mV mS/cm

ČSA 11417 3,1 9,31 47,1 ČSA 11417 5,6 -5,39 46,3

ČSA 11417 3,1 12,3 47,3 ČSA 11417 5,6 12,1 46,6

ČSA 11417 3,1 16,2 47,5 ČSA 11417 11,5 -26 42,1

ČSA 11417 3,1 13,3 47,5 ČSA 11417 11,5 -30,7 42,5

ČSA 11417 3,1 13,2 46,4 ČSA 11417 11,5 -24,9 42,7

ČSA 11417 5,6 1,5 46,6

Tabulka 8 Elektrokinetický potenciál - ČSA 14018 - sloj č. 40.

                                                                                                      

Vzorek pH ZP Cond Vzorek pH ZP Cond

mV mS/cm mV mS/cm

ČSA 14018 3,1 7,34 46,3 ČSA 14018 5,4 -12,6 46,7

ČSA 14018 3,1 6,33 46,5 ČSA 14018 5,4 -5,7 49,4

ČSA 14018 3,1 8,36 49,3 ČSA 14018 5,4 -4,01 46,7

ČSA 14018 3,1 10,4 46,6 ČSA 14018 11,8 -26,3 44,6

ČSA 14018 3,1 2,62 46,7 ČSA 14018 11,8 -24,2 44,8

ČSA 14018 3,1 9,73 46,5 ČSA 14018 11,8 -27,3 44,8

ČSA 14018 5,4 -3,82 49,3 ČSA 14018 11,8 -32,8 44,9

ČSA 14018 5,4 -7,27 48

Tabulka 9 Elektrokinetický potenciál - ČSA 11472 - sloj č. 24 střední lávka.

Vzorek pH ZP Cond Vzorek pH ZP Cond

mV mS/cm mV mS/cm

ČSA 11472 2,9 10,1 46,4 ČSA 11472 5,3 -17,9 47

ČSA 11472 2,9 14,7 46,5 ČSA 11472 10,8 -22,7 45,9

ČSA 11472 2,9 10,7 46,5 ČSA 11472 10,8 -20,5 45,9

ČSA 11472 5,3 -17,8 46,7 ČSA 11472 10,8 -18,7 46

ČSA 11472 5,3 -17,4 49,2
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Graf 5 Elektrokinetický potenciál - přívodu na flotaci a uhelných slojí Dolu Karviná, závodu ČSA.

4.2.3 Dílčí závěry

Hodnoty elektrokinetických potenciálů přívodu na flotaci úpravny Dolu Karviná, 

přívodů na flotaci úpravny Dolu ČSM jsou závislé na pH prostředí. Při rostoucím pH 

prostředí dochází k přechodu  ξ-poteciálů do záporných hodnot. Při obvyklém provozním 

pH jsou zjištěné hodnoty ξ-poteciálů v rozmezí od -30 do -40 mV. Rozdíly mezi 

elektrokinetickými potenciály jednotlivých přívodů na flotaci se prakticky neliší. [Graf 4]    

Hodnoty elektrokinetických potenciálů vzorků uhelných slojí jsou rovněž závislé 

na pH prostředí. Při rostoucím pH prostředí dochází ke zvýšení záporných hodnot              

ξ-poteciálů, pravděpodobně v důsledku zvýšené adsorpce iontů OH-. Při neutrálním pH 

technologické (provozní) vody jsou zjištěné hodnoty ξ-poteciálů v rozmezí od 0 do -20

mV.  ξ-poteciály vzorků jednotlivých slojí se liší minimálně. [Graf 5]                                                                                 

Posun elektrokinetických potenciálů k záporným hodnotám je pravděpodobně způsoben

oxidací povrchu uhelných kalů a přítomností hlušiny (jílových minerálů). Naměřené 
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hodnoty elektrokinetických potenciálů relativně málo popelnatých uhelných zrn signalizují 

vhodnost použití nepolárního hydrofobizačního činidla, což činidlo Totalbio X splňuje.

4.3 Měření úhlů smáčení (kontaktu) uhelné fáze                                                                                              

Měření úhlu smáčení (kontaktu) bylo provedeno pomoci přístroje Tenziometr 

Attension Theta dne 25. 4. 2012 v laboratoři IEI HGF, VŠB - TU OSTRAVA. Tenziometr 

Attension Theta (Obrázek 11) je optický tenziometr pro vysoce přesné a snadné měření:       

- statického a dynamického kontaktního úhlu,                                                                           

- povrchové volné energie,                                                                                                        

- povrchového a mezifázového napětí.                                                  

Základem pro optickou tenziometrii je analýza tvaru kapky zkušební kapaliny umístěné na 

povrch tuhé látky. Základní součásti optického tenziometru jsou: zdroj světla, rampa se 

vzorky, objektiv a snímač obrazu. Kontaktní úhel pak může být vyhodnocen přímo 

měřením úhlu vytvořeného mezi tuhou částicí a tangentou (tečnou) k povrchu kapky 

zkušební kapaliny. Přístroj využívá monochromatického studeného LED světelného zdroje 

tak, aby se minimalizovalo nežádoucí odpařování vzorků. Kvalita obrazu je zajištěna 

kamerou s vysokým rozlišením. Software OneAttension, umožňuje analýzu tvaru kapky s 

využitím Young-Laplaceovy rovnice. Ta je schopna popsat velmi přesně profil kontaktu 

kapaliny, tuhé látky a prostředí. Měření úhlu smáčení bylo provedeno na vzorcích černého 

uhlí odebraného z uhelných slojí na Dole Karviná, které jsou těženy v současnosti a 

přepokládá se jejich těžba minimálně do konce letošního roku.                                                                                                               

Jedná se o tyto vzorky:                                          

- ČSA 11417 - vzorek odebrán ze sloje č. 24 vrchní lávka, v Dole Karviná, závodu ČSA,     

- ČSA 14018   - vzorek odebrán ze sloje č. 40, v Dole Karviná, závodu ČSA,                                                                                                                              

- ČSA 11472 - vzorek odebrán ze sloje č. 24 střední lávka, v Dole Karviná, závodu ČSA,

Při přípravě vzorků určených k měření úhlu smáčení byla u vzorku ČSA 14018 zjištěna 

nestejnorodost (přechod), tento vzorek byl zpracován a vyhodnocen pod označením ČSA 

14018 (přechod). V tabulce i v obrázku je pro porovnání uveden úhel smáčení antracitu. 

Úhly smáčení jsou uvedeny v Tabulce 10 a zobrazeny na Obrázku 12.
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Obrázek 11 Přístroj Tenziometr Attension Theta.

Tabulka 10 Úhly smáčení.

Vzorek Strana-L 
[º]

Strana-P          
[º]

Průměr  
[º]

Celkový průměr   Popelnatost 
[%] 

81,78 81,18 81,48
81,90 80,16 81,03Antracit
77,46 76,83 77,15

79,88
Nestanoveno 
(standard)

66,16 65,81 65,98

65,94 65,37 65,65 3,1314018 přechod

68,75 67,32 68,03

66,56

70,42 70,24 70,33
73,98 72,57 73,27
68,41 70,93 69,67 3,13

14018

77,04 75,68 76,36

72,41

79,82 79,40 79,61

77,75 75,53 76,64 2,0111417

75,02 75,94 75,48

77,24

72,56 76,97 74,77

73,09 73,04 73,06 3,0011472

63,59 61,59 62,59

70,14
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Obrázek 12 Úhly smáčení vzorků uhlí.
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4.3.1    Dílčí závěry 

Hodnoty úhlu smáčení uhelných slojí v rozmezí (70,14 º - 77,24º) dokládají 

dostatečnou hydrofóbnost povrchu částic uhelných slojí. Relativně nejlépší flotovatelnost 

vykazuje uhelná fáze sloje č. 24 - vrchní lávka, reprezentována vzorkem č. 11417, pro niž 

byl změřen úhel smáčení 77,24 º. O něco hůře jsou flotovatelné se jeví uhelná fáze zbylých 

dvou slojí:                                                                                                                              

-sloj č. 40, reprezentována vzorkem č. 14018, změřený úhel smáčení činil 72,41º ;               

-sloj č. 24 střední lávka reprezentována vzorkem č 11472, naměřený úhel smáčení 70,14 º. 

(literatura uvádí úhel smáčení pro koksovatelné uhlí, které je snadno flotovatelné, úhel 

smáčení v rozmezí 70-75%). Nejhůře flotovatelný je vzorek 14018- přechod, ze sloje č. 40, 

kde byl změřen úhel smáčení 66,56 º.

4.4 Laboratorní příprava biologických flotačních činidel                                                                                  

Při přípravě flotačního činidla byla sledována řada dílčích receptur na podkladě 

vybraných hydrofobizačních, pěnicích a stabilizačních biologických složek s cílem 

definovat finální složení činidla, označeného jako Totalbio X6. Souběžně byly zkoumány i 

jednotlivé komponenty (viz. 3.1.3 Charakteristika složení flotačního činidla Totalbio X), ze 

kterých je činidlo složeno, a to jak chemické složení, tak zejména fyzikální vlastnosti –

hustota, stabilita a viskozita směsi, bod vzplanutí, dispergovatelnost jednotlivých složek a 

směsí složek ve vodě, s požadavkem, aby tyto vlastnosti byly srovnatelné s vlastnostmi 

referenčních činidel. Přijatelnými musely být i senzorické vlastnosti.     

Při směšování biologických složek někdy docházelo, vlivem jejich rozdílné polarity 

ke vzniku rozhraní mezi nemísícími se kapalinami a k vydělování jednotlivých bio-

komponent (kapalina nebyla homogenní). Tento nedostatek (způsoben např. vyšším 

obsahem vody v přiboudlině) byl odstraněn přídavkem další, stabilizující složky činidla-

sbližující polaritu obou základních složek činidla. 
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4.5 Laboratorní flotační testy 

Pro daný účel byl použit mechanický flotátor s vlastním nasáváním vzduchu, typ 

VRF-2 o užitečném objemu flotační buňky 1 litr (Obrázek 13).

                  Obrázek 13  Flotační přístroj VRF-2.

Metodika laboratorních flotačních testů byla v prvním případě standardní frakční 

flotace, v druhém případě účelově modifikována:

                                                                                                                                        

- standardní  metodika  frakční flotace [8], zobrazuje za vymezených podmínek časový 

průběh flotace (Tabulky 12 - 23, 42 - 44) a jejích vyhodnocení formou vektorových  

diagramů flotovatelnosti  (Obrázek 14 - 28);    

- metodika flotací dvouproduktových 1 koncentrát, 1 odpad (Tabulky 24 - 41,                

45 - 50) a jejich tabelární vyhodnocení.                                                                      

K porovnání účinnosti nově vyvíjeného činidla Totalbio X6, bylo za srovnatelných 

podmínek užito referenční, převážně petrochemické činidlo Semibio, které je používáno na 

úpravně Dolu Karviná, závodu ČSA. Dalšími činidly k porovnání byla referenční činidla: 

Montanol 551 (petrochemické „evropský standard“) a homogenní směs Montanolu 551 

a vypíracího oleje v hmotnostním poměru 1:1, užívané na některých úpravnách uhlí OKD, 

a.s. Při flotačních testech bylo odzkoušeno činidlo Totalbio X, v jednotlivých
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definovaných objemových poměrech zastoupených komponent. Během testů byly měněny 

objemové poměry tří popsaných základních komponent činidla Totalbio X, výjimečně byla 

testována hydrofobizační komponenta další (např. surový řepkový olej). Takto upravované 

receptury byly označovány jako vzorky Totalbio X1 až X6.           

Jako nejvhodnější se během testů prokázalo činidlo Totalbio X6, proto bylo dále 

opakovaně verifikováno. Flotační testy byly provedeny v laboratořích VŠB - TU Ostrava.  

Jednotlivé flotační testy jsou uvedeny v Tabulce 11.                                                                                                               

1. Metodika frakčních flotačních testů                                                                

Navážka vzorků uhlí-100 g; zahuštění rmutu 100 g/l; provzdušnění rmutu 0,4 l/min.; 

Celkový čas flotace byl na podkladě orientačních pokusů stanoven na 6 minut, celková 

dávka flotačního činidla byla 1 kg/t přívodu na flotaci. 

Algoritmus frakční  flotace:                                                                                                                                                             

: smáčení vzorku uhlí 2 min.;

: dávka činidla 2 kapky (0,4 kg/t);

: agitace 2 min.;

: flotace první frakce 1 min.;

: dávka činidla 2 kapky (0,4kg/t);

: agitace 2 min.;  

: flotace druhé frakce 3 min.; 

: dávka činidla 1 kapka (0,2kg/t);

: agitace 2 min.;  

: flotace třetí frakce 2 min. – ukončení flotace;

2. Metodika dvouproduktových flotačních testů

Celkový flotační čas byl na podkladě frakčních flotačních testů zpřesněn na 4 minuty, 

celková dávka flotačního činidla 1kg/t (0,6kg/t).                                                 

Vyhodnocení je provedeno formou výpočtu výnosů koncentrátu a flotačních hlušin včetně 

výpočtu výtěžnosti užitkové složky do hořlaviny a účinnosti flotačního rozdružení uhelné 

složky. [9]                                                                                                                                                                     
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Algoritmus dvouproduktové flotace: 

: smáčení vzorku uhlí 2 min;

: dávka činidla 5 kapek (1 kg/t) nebo 3 kapky (0,6 kg/t);

: agitace 2 min.; 
: flotace koncentrátové frakce 4 min. – ukončení flotace;

Úpravna, vzorek ČSM ČSM KARVINÁ - ČSA Dávka

(0 - 0,25 mm) (0 - 0,5 mm) (0 - 0,5 mm) činidla

[kg/t]

Montanol 551 Montanol 551 Montanol 551 1

Montanol 551 Montanol 551 Montanol 551 

+ vypírací olej + vypírací olej + vypírací olej
1

Totalbio X Totalbio X Totalbio X 1

 Frakční flotace

Semibio Semibio Semibio 1

Montanol 551 Montanol 551 Montanol 551 1

Montanol 551 Montanol 551 Montanol 551 

+ vypírací olej + vypírací olej + vypírací olej
1

Totalbio X Totalbio X Totalbio X 1

Produktová  
flotace

Semibio Semibio Semibio 1

Totalbio X1 1

Totalbio X2 1

Totalbio X3 1

Totalbio X4 1

Totalbio X5 1

Produktová  
flotace

Totalbio X6 1

 Frakční flotace Totalbio X6 Totalbio X6 Totalbio X6 1

Produktová  
flotace Totalbio X6 Totalbio X6 Totalbio X6 1

Produktová  
flotace Totalbio X6 Totalbio X6 Totalbio X6 0,6

Tabulka 11 Soubor jednotlivých laboratorních flotačních testů.
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Flotace frakční - uhelné kaly z úpravny Dolu ČSM, linka A, zrnitost 0 - 0,5 mm

Flotační činidlo  Montanol 551

Tabulka 12 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo 

Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6/ 100

pod 0,5 40,13 5,38 215,8994 40,13 215,8994 2,16

0,5 1 28,07 6,31 177,1217 68,20 393,0211 3,93

1 4 17,89 10,20 182,478 86,09 575,4991 5,75

4 6 1,18 22,98 27,1164 87,27 602,6155 6,03

nad 6 12,73 77,75 989,7575 100,00 1592,373 15,92

100 1592,37

Obrázek 14 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm, 

flotační činidlo Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.
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Flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1

Tabulka 13 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo 

Montanol 551, vypírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6 / 100

pod 0,5 23,06 7,42 171,1052 23,06 171,1052 1,71

0,5 1 8,40 7,92 66,528 31,46 237,6332 2,38

1 4 52,10 8,50 442,85 83,56 680,4832 6,80

4 6 4,72 8,91 42,0552 88,28 722,5384 7,23

nad 6 11,72 73,21 858,0212 100,00 1580,5596 15,81

100 1580,56

Obrázek 15 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,         

flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.



Radim Pavlík: Účinnost činidla pro flotaci uhelných kalů na bázi biologických komponent

2012                                                                                                                                                                                                                                          56

Flotační činidlo Totalbio X (GF + MK + PŘ = 35 : 35 : 30)

Tabulka 14 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                  

flotační činidlo Totalbio X, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad [%]

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6= ∑4 7= 6 / 100

pod 0,5 24,71 6,56 162,0976 24,71 162,0976 1,62

0,5 1 19,76 7,09 140,0984 44,47 302,196 3,02

1 4 37,78 7,65 289,017 82,25 591,213 5,91

4 6 6,66 20,10 133,866 88,91 725,079 7,25

nad 6 11,09 80,56 893,4104 100,00 1618,4894 16,18

100 1618,49

Obrázek 16 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,          

flotační činidlo Totalbio, dávka činidla 1kg/t.
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Flotační činidlo Semibio  (M 551 + GF + MK + PŘ = 35 : 10 : 30 : 25)

Tabulka 15 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                 

flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6/ 100

pod 0,5 38,26 5,42 207,3692 38,26 207,3692 2,07

0,5 1 30,01 6,31 189,3631 68,27 396,7323 3,97

1 4 16,59 12,35 204,8865 84,86 601,6188 6,02

4 6 3,11 21,03 65,4033 87,97 667,0221 6,67

nad 6 12,03 79,06 951,0918 100,00 1618,1139 16,18

100 1618,11

Obrázek 17 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,          

flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.
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Flotace frakční - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka B, zrnitost 0 - 0,25 mm

Flotační činidlo Montanol 551

Tabulka 16 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM,  zrnitost 0 - 0,25 mm, flotační činidlo 

Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6 / 100

pod 0,5 26,89 6,69 179,8941 26,89 179,8941 1,80

0,5 1 23,06 7,96 183,5576 49,95 363,4517 3,63

1 4 32,56 8,26 268,9456 82,51 632,3973 6,32

4 6 1,96 16,59 32,5164 84,47 664,9137 6,65

nad 6 15,53 77,98 1211,0294 100,00 1875,9431 18,76

100,00 1875,94

Obrázek 18 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,           

flotační činidlo Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.
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Flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1

Tabulka 17 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,               

flotační činidlo Montanol 551, vvpírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6= ∑4 7= 6/ 100

pod 0,5 22,36 7,22 161,4392 22,36 161,4392 1,61

0,5 1 33,69 7,33 246,9477 56,05 408,3869 4,08

1 4 22,33 8,45 188,6885 78,38 597,0754 5,97

4 6 5,62 9,10 51,142 84,00 648,2174 6,48

nad 6 16,00 75,01 1200,16 100,00 1848,3774 18,48

100 1848,38

Obrázek 19 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,        

flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.



Radim Pavlík: Účinnost činidla pro flotaci uhelných kalů na bázi biologických komponent

2012                                                                                                                                                                                                                                          60

Flotační činidlo Totalbio X (GF + MK + PŘ = 35 : 35 : 30)

  Tabulka 18 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm, flotační činidlo 

Totalbio X, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad [%]

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7= 6 / 100

pod 0,5 17,03 7,82 133,1746 17,03 133,1746 1,33

0,5 1 38,66 5,70 220,362 55,69 353,5366 3,54

1 4 26,77 11,96 320,1692 82,46 673,7058 6,74

4 6 4,08 33,93 138,4344 86,54 812,1402 8,12

nad 6 13,46 82,99 1117,0454 100,00 1929,1856 19,29

100 1929,19

Obrázek 20 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,         

flotační činidlo Totalbio X, dávka činidla 1kg/t.

86.54
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Flotační činidlo Semibio  (M 551 + GF + MK + PŘ = 35 : 10 : 30 : 25)

  Tabulka 19 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,              

flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6/ 100

pod 0,5 38,92 8,60 334,712 38,92 334,712 3,35

0,5 1 30,22 9,60 290,112 69,14 624,824 6,25

1 4 15,56 15,23 236,9788 84,70 861,8028 8,62

4 6 3,20 22,98 73,536 87,90 935,3388 9,35

nad 6 12,10 78,92 954,932 100,00 1890,2708 18,90

100 1890,27

Obrázek 21 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM,  zrnitost 0 - 0,25 mm,          

flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.
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Flotace frakční - uhelné kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0 - 0,5 mm

Flotační činidlo Montanol 551

Tabulka 20 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,  zrnitost 0 - 0,5 mm, 

flotační činidlo Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad [%]

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6/ 100

pod 0,5 57,70 10,32 595,464 57,70 595,464 5,95

0,5 1 21,05 18,02 379,321 78,75 974,785 9,75

1 4 14,49 6,84 99,1116 93,24 1073,8966 10,74

4 6 1,16 19,26 22,3416 94,40 1096,2382 10,96

nad 6 5,60 76,42 427,952 100,00 1524,1902 15,24

100 1524,19

Obrázek 22 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná,  závodu ČSA,                            

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.
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Flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1 

Tabulka 21 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,                         

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad [%]

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6 / 100

pod 0,5 34,60 7,88 272,648 34,60 272,648 2,73

0,5 1 36,78 8,72 320,7216 71,38 593,3696 5,93

1 4 22,34 27,13 606,0842 93,72 1199,4538 11,99

4 6 0,35 25,88 9,058 94,07 1208,5118 12,09

nad 6 5,93 79,19 469,5967 100,00 1678,1085 16,78

100 1678,11

Obrázek 23 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná,závodu ČSA,                  

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Montanol 551 ,vypírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.
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Flotační činidlo Totalbio X (GF + MK + PŘ = 35 : 35 : 30)

Tabulka 22 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,                          

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad [%]

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7= 6/ 100

pod 0,5 47,58 8,27 393,4866 47,58 393,4866 3,93

0,5 1 23,11 8,95 206,8345 70,69 600,3211 6,00

1 4 21,68 17,20 372,896 92,37 973,2171 9,73

4 6 1,23 70,95 87,2685 93,60 1060,4856 10,60

nad 6 6,40 80,56 515,584 100,00 1576,0696 15,76

100 1576,07

Obrázek 24 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X, dávka činidla 1kg/t.
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Flotační činidlo Semibio  (M 551 + GF + MK + PŘ = 35 : 10 : 30 : 25)

Tabulka 23 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,                               

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6/ 100

pod 0,5 39,77 6,02 239,4154 39,77 239,4154 2,39

0,5 1 28,07 6,44 180,7708 67,84 420,1862 4,20

1 4 17,12 9,06 155,1072 84,96 575,2934 5,75

4 6 3,65 36,03 131,5095 88,61 706,8029 7,07

nad 6 11,39 78,69 896,2791 100,00 1603,082 16,03

100 1603,08

Obrázek 25 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.
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Flotace dvouproduktová - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka A, zrnitost 0 - 0,5 mm             

Flotační činidlo  Montanol 551

Tabulka 24 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                                              

flotační činidlo Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 88,68 7,54 97,54 55,57

Flotační hlušiny 11,32 81,7 2,46 -55,57

Podání, součet 100 15,93 100,00 0,00

Flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1

Tabulka 25 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                       

flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 86,93 7,35 95,93 56,10

Flotační hlušiny 13,07 73,86 4,07 -56,10

Podání, součet 100 16,04 100,00 0,00

Flotační činidlo Semibio (M 551 + GF + MK + PŘ = 35 : 10 : 30 : 25)

Tabulka 26 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                 

flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 90,83 10,69 96,39 35,08

Odpad 9,17 66,84 3,61 -35,08

Podání, součet 100 15,84 100,00 0,00
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Flotační činidlo Totalbio X (GF + MK + PŘ = 35 : 35 : 30)

Tabulka 27 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                           

flotační činidlo Totalbio X, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 90,22 8,76 97,87 48,12

Flotační hlušiny 9,78 81,65 2,13 -48,12

Podání, součet 100 15,89 100,00 0,00

Flotace dvouproduktová -uhelné kaly z Dolu ČSM, linka B, zrnitost 0 - 0,25 mm                                

Flotační činidlo Montanol 551

Tabulka 28 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                              

flotační činidlo Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 86,19 9,32 96,44 54,08

Flotační hlušiny 13,81 79,13 3,56 -54,08

Podání, součet 100 18,96 100,00 0,00

Flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1

Tabulka 29 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                             

flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 85,99 9,32 95,83 52,80

Flotační hlušiny 14,01 75,76 4,17 -52,80

Podání, součet 100 18,63 100,00 0,00
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Flotační činidlo Semibio (M 551 + GF + MK + PŘ = 35 : 10 : 30 : 25)

Tabulka 30 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                         

flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 93,08 13,83 98,61 29,63

Odpad 6,92 83,67 1,39 -29,63

Podání, součet 100 18,66 100,00 0,00

Flotační činidlo Totalbio X (GF + MK + PŘ = 35 : 35 : 30)

Tabulka 31 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                                 

flotační činidlo Totalbio X, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 89,29 11,79 97,33 42,13

Flotační hlušiny 10,71 79,8 2,67 -42,13

Podání, součet 100 19,07 100,00 0,00

Flotace dvouprodutková - uhelné kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0-0,5mm

Flotační činidlo Montanol 551

Tabulka 32 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Montanol 551, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 88,45 9,86 94,64 39,27

Flotační hlušiny 11,55 60,88 5,36 -39,27

Podání, součet 100 15,75 100,00 0,00
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Flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1     

Tabulka 33 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA , zrnitost 0 - 0,5 mm                        

flotační činidlo Montanol 551, vypírací olej 1:1, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 92,86 11,15 97,98 32,43

Flotační hlušiny 7,14 76,21 2,02 -32,43

Podání, součet 100 15,80 100,00 0,00

Flotační činidlo Semibio (M 551 + GF + MK + PŘ = 35 : 10 : 30 : 25)

Tabulka 34 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,                            

zrnitost 0 - 0,5 mm , flotační činidlo Semibio, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 95,09 13,09 98,19 19,59

Flotační hlušiny 4,91 69,02 1,81 -19,59

Podání, součet 100 15,84 100,00 0,00

Flotační činidlo Totalbio X (GF + MK + PŘ = 35 : 35 : 30)

Tabulka 35 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 91,44 11,09 96,60 32,57

Flotační hlušiny 8,56 66,56 3,40 -32,57

Podání, součet 100 15,84 100,00 0,00
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Flotace dvouproduktová - uhelné kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA,  zrnitost              

0 - 0,5mm činidlo Totalbio X1-X6

Flotační činidlo Totalbio X1 (SŘO + GF + MK + PŘ = 10 : 35 : 20 : 35)

Tabulka 36 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X1, dávka činidla 1 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 83,53 9,12 90,20 42,09

Flotační hlušiny 16,47 49,90 9,80 -42,09

Podání, součet 100 15,84 100,00 0,00

Flotační činidlo Totalbio X2 (SŘO + GF + MK + PŘ = 10 : 10 : 40 : 40)

Tabulka 37 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X2, dávka činidla 1 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 84,34 9,72 90,45 38,63

Flotační hlušiny 15,66 48,67 9,55 -38,63

Podání, součet 100 15,82 100,00 0,00

Flotační činidlo Totalbio X3 (GF + MK + PŘ = 10 : 50 : 40)

Tabulka 38 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X3, dávka činidla 1 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 92,75 11,39 97,60 30,72

Flotační hlušiny 7,25 72,15 2,40 -30,72

Podání, součet 100 15,80 100,00 0,00
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Flotační činidlo Totalbio X4 (GF + MK + PŘ. = 20 : 40 : 40)

Tabulka 39 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X4, dávka činidla 1 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 91,95 10,97 97,06 32,63

Flotační hlušiny 8,05 69,19 2,94 -32,63

Podání, součet 100 15,66 100,00 0,00

Flotační činidlo Totalbio X5 (GF + MK + PŘ = 25 : 40 : 35)

Tabulka 40 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X5, dávka činidla 1 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%]  Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 88,92 10,30 94,86 37,30

Flotační hlušiny 11,08 60,96 5,14 -37,30

Podání, součet 100 15,91 100,00 0,00

Flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 41 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA                        

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 92,43 10,86 97,90 34,53

Flotační hlušiny 7,57 76,66 2,10 -34,53

Podání, součet 100 15,84 100,00 0,00
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Flotace frakční – činidlo Totalbio X6 - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka A,            

zrnitost 0 - 0,5 mm, - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka B, zrnitost 0 - 0,25 mm, - uhelné 

kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0 - 0,5 mm 

Flotace frakční - uhelné kaly z dolu ČSM, linka A, zrnitost 0 - 0,5 mm

Flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

  Tabulka 42 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                  

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6/ 100

pod 0,5 38,99 6,07 236,6693 38,99 236,6693 2,37

0,5 1 26,90 6,31 169,739 65,89 406,4083 4,06

1 4 20,88 10,20 212,976 86,77 619,3843 6,19

4 6 1,01 22,98 23,2098 87,78 642,5941 6,43

nad 6 12,22 79,77 974,7894 100,00 1617,3835 16,17

100 1617,38

Obrázek 26 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační 

činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t.
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Flotace frakční - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka B, zrnitost 0 - 0,25 mm

Flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 43 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                           

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t

.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6/ 100

pod 0,5 34,43 7,56 260,2908 34,43 260,2908 2,60

0,5 1 31,76 8,67 275,3592 66,19 535,65 5,36

1 4 17,55 13,34 234,117 83,74 769,767 7,70

4 6 4,01 23,01 92,2701 87,75 862,0371 8,62

nad 6 12,25 81,65 1000,2125 100,00 1862,2496 18,62

100 1862,25

Obrázek 27 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                         

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t.
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Flotace frakční - uhelné kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0 - 0,5 mm.

Flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 44 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,   zrnitost 0 - 0,5 mm, 

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t.

FRAKCE
(INTERVAL) VÝNOS OBSAH MNOŽSTVÍ Σ VÝNOSŮ Σ MNOŽSTVÍ Σ MNOŽSTVÍ

[minut] [%] POPELA [%] POPELA [%] POPELA POPELA / 100

Minimum Maximum Ad

1 2 3 4 = 2 * 3 5 = ∑ 2 6 = ∑4 7 = 6/ 100

pod 0,5 42,42 4,75 201,495 42,42 201,495 2,01

0,5 1 28,67 6,31 180,9077 71,09 382,4027 3,82

1 4 15,09 10,20 153,918 86,18 536,3207 5,36

4 6 2,15 56,52 121,518 88,33 657,8387 6,58

nad 6 11,67 81,25 948,1875 100,00 1606,0262 16,06

100 1606,03

Obrázek 28 M – diagram flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,                               

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t.
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Flotace dvouproduktová – činidlo Totalbio X6 - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka A, 

zrnitost 0 - 0,5 mm, - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka B, zrnitost 0 - 0,25 mm, - uhelné 

kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0 - 0,5 mm 

Flotace dvouproduktová - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka A, zrnitost 0 - 0,5 mm, 

flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 45 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                                

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 88,24 8,32 96,99 52,74

Flotační hlušiny 11,76 78,66 3,01 -52,74

Podání, součet 100 16,59 100,00 0,00

Flotace dvouproduktová - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka B, zrnitost 0 - 0,25 mm, 

flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 46 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                          

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 87,09 10,43 96,34 48,60

Flotační hlušiny 12,91 77,03 3,66 -48,60

Podání, součet 100 19,03 100,00 0,00
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Flotace dvouproduktová - uhelné kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA,                  

zrnitost 0 - 0,5 mm, flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 47 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA,  zrnitost 0 - 0,5 mm, 

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 1kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 92,26 10,77 97,87 35,33

Flotační hlušiny 7,74 76,88 2,13 -35,33

Podání, součet 100 15,89 100,00 0,00

Flotace dvouproduktová – činidlo Totalbio X6 - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka A, 

zrnitost 0 - 0,5 mm, - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka B, zrnitost 0 - 0,25 mm, - uhelné 

kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0 - 0,5 mm

Flotace dvouproduktová - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka A, zrnitost 0 - 0,5 mm, 

flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 48 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,5 mm,                              

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 0,6 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 88,13 8,51 96,60 51,22

Flotační hlušiny 11,87 76,06 3,40 -51,22

Podání, součet 100 16,53 100,00 0,00
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Flotace dvouproduktová - uhelné kaly z Dolu ČSM, linka B, zrnitost 0 - 0,25 mm, 

flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 49 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu ČSM, zrnitost 0 - 0,25 mm,                            

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 0,6 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 86,11 10,01 95,70 50,40

Flotační hlušiny 13,89 74,93 4,30 -50,40

Podání, součet 100 19,03 100,00 0,00

Flotace dvouproduktová - uhelné kaly z Dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0 - 0,5 

mm, flotační činidlo Totalbio X6 (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40)

Tabulka 50 Tabulka flotovatelnosti uhelných kalů úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA, zrnitost 0 - 0,5 mm, 

flotační činidlo Totalbio X6, dávka činidla 0,6 kg/t.

Produkt [%] Výnos [%] Obsah Výtěžnost Účinnost [%]

popela [%] hořlaviny [%]

Koncentrát 91,56 10,76 97,39 36,21

Flotační hlušiny 8,44 74,06 2,61 -36,21

Podání, součet 100 16,10 100,00 0,00



Radim Pavlík: Účinnost činidla pro flotaci uhelných kalů na bázi biologických komponent

2012                                                                                                                                                                                                                                          78

4.5.1 Dílčí závěry

Metodika laboratorních flotačních testů byla v prvním případě standardní frakční 

flotace, v druhém případě účelově modifikována. Flotační zkoušky (testy) byly provedeny 

na uhelných kalech přiváděných na flotaci na úpravnách černého uhlí Dolu ČSM a Dolu 

Karviná, závodu ČSA. K porovnávání účinnosti nově vyvíjeného činidla Totalbio X6 bylo 

za stejných podmínek užito referenční činidlo Semibio, které je používáno na úpravně 

Dolu Karviná, závodu ČSA. Dalšími činidly k porovnání byla referenční činidla: Montanol 

551 („evropský standard“) a homogenní směs Montanolu 551 a vypíracího oleje v 

hmotnostním poměru 1:1, užívaná na úpravnách uhlí OKD, a.s a činidlo Totalbio X. Při 

flotačních testech bylo odzkoušeno činidlo Totalbio X v jednotlivých definovaných 

objemových poměrech zastoupených komponent. Během testů byly měněny objemové 

poměry tří základních komponent činidla Totalbio X, popř. byly přidány i komponenty 

další (např. surový řepkový olej). Takto upravované šarže Totalbio X, byly označovány 

jako vzorky Totalbio X1 až X6. Hodnocení flotačních činidel bylo zaměřeno na parametry, 

které jsou sledovány v provoze, tj. výnos a popelnatost koncentrátu, popelnatost flotačních 

hlušin a spotřeba flotačního činidla. Vyhodnocení jednotlivých šarží.                                                                                              

Totalbio X1 - bylo složeno ze 4 komponent (SŘO + GF + MK + PŘ = 10 : 35 : 20 : 35), 

při užití činidla bylo dosaženo výnosu koncentrátu 83,53%, při obsahu popela 9,12%  a 

výtěžnosti hořlaviny do koncentrátu 90,20%. Dosažené výsledky flotačních hlušin nebyly 

dostatečné, z důvodu nízkého obsahu popela 49,90%. Účinnost flotace byla 42,09% .                           

Totalbio X2 -  bylo složeno ze 4 komponent (SŘO + GF + MK + PŘ = 10 : 10 : 40 : 40). 

při užití činidla bylo dosaženo výnosu koncentrátu 84,34% při popelnatosti 9,72%, což 

představuje výnos vyšší o 0,81% a nárůst popela o 0,6 % vůči TotalbioX1. Výtěžnosti 

hořlaviny do koncentrátu 90,45%. Popelnatost flotačních hlušin 48,67% byla nevyhovující, 

byla nižší o 1,33% než u Totalbio X1. Účinnost flotace 38,63%.                                      

Totalbio X3 - bylo složeno ze tří komponent (GF + MK + PŘ = 10 : 50 : 40), výnos 

koncentrátu 92,75% při popelnatosti 11,39%, při porovnání s Totalbio X2 byl výnos 

koncentrátu výrazně vyšší o 8,41%, obsahu popela vzrostl o 1,67%. Výtěžnosti hořlaviny 

do koncentrátu 97,60%. Byl zaznamenán výrazný nárůst popelnatosti flotačních hlušin o 

23,48% na 72,15%. Popelnatost flotačních hlušin byla již dostatečná. Účinnost flotace

30,72%.                                                                                                                               
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Totalbio X4 - bylo složeno ze tří komponent (GF + MK + PŘ = 20 : 40 : 40), výnos 

koncentrátu 91,95% při popelnatosti 10,97%, vzhledem k dosud nejvhodnějšímu činidlu 

Totalbio X3, vykazuje Totalbio X4 nižší výnos koncentrátu o 0,8% při nižší popelnatosti o 

0,42%. Výtěžnost hořlaviny do koncentrátu 97,06%. Popelnatost flotačních hlušin 69,19%

je rovněž nižší a to o 2,96%. Zejména z důvodu nízké popelnatosti flotačních hlušin se 

ukázalo činidlo Totalbio X4 jako méně vhodné, než dosud nejvhodnější šarže, činidlo 

Totalbio X3. Účinnost flotace 32,63%.                                                                         

Totalbio X5 - bylo složeno ze tří komponent (GF + MK + PŘ = 25 : 40 : 35), výnos 

koncentrátu 88,92% při popelnatosti 10,30%, oproti činidlu dosud nejvhodnějšímu 

Totalbio X3, byl výnos koncentrátu při užití činidla Totalbio X3 nižší o 3,83% pří nižším 

obsahu popela o 1,09%. Výtěžnosti hořlaviny do koncentrátu 94,86%. Jako nevhodné se 

činidlo prokázalo z důvodu poklesu popelnatosti hlušin o 11,19% na 60,96%. Účinnost 

flotace 37,30%.                                                                                                              

Totalbio X6 - bylo složeno ze tří komponent (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40), výnos 

koncentrátu 92,43% při popelnatosti 10,86%. Při porovnání z dosud nejvhodnější činidlem 

Totalbio X3 bylo zaznamenán nižší výnos koncentrátu o 0,32%, při nižší popelnatosti o 

0,53%. Výtěžnosti hořlaviny do koncentrátu 97,90 %. Bylo dosaženo 76,66% popelnatosti 

hlušin, což představuje vyšší popelnatosti hlušin o 4,51%. Činidlo Totalbio X6 prokázalo 

lepší výsledky, než činidlo Totalbio X3, zejména k přihlédnutím, k vyšší popelnatosti 

flotačních hlušin a ceny výsledného činidla. Nejdražší komponenta mastné kyseliny je 

obsažena v činidle Totalbio X6 o 5% měně než v činidle Totalbio X3. Účinnost flotace 

34,53%.

Jako nejvhodnější se během testů prokázalo činidlo Totalbio X6, proto bylo dále 

opakovaně verifikováno frakčními a dvouproduktovými flotačními testy. Na závěr bylo 

odzkoušeno flotační činidlo Totalbio X6 při nižší dávce. Ukázalo se, že nižší dávka činidla 

0,6kg/t nemá zásadní vliv na průběh flotace. Z výsledků flotační zkoušky vyplývá -

flotační činidlo Toalbio X6 vykazuje velmi dobré výsledky flotace předmětných uhelných 

kalů, srovnatelné s ukazateli, získanými při flotaci s referenčními činidly  Montanol 551 a 

Montanol 551, vypírací olej 1:1, činidlem Semibio a Totalbio X.                                                                              
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5 Důl Karviná, úpravnictví a stávající technologie úpravny 

Dolu Karviná, závodu ČSA

5.1 Důl Karviná

Důl Karviná vznikl spojením dvou samostatných dolů - Dolu Lazy a Dolu 

Čs.armáda (ČSA); v současnosti se jedná o dva závody. Každý závod má i vlastní úpravnu. 

Na úpravně uhlí závodu ČSA se zpracovává uhlí těžené na lokalitě Jan Karel.                   

Závod Lazy vznikl 1. 7. 1995 spojením původně samostatných Dolů Lazy, Dukla a 

František. Po zastavení těžby na Závodě František byl tento závod převeden k 1.7.1999 

k Dolu Odra, o.z.                                                                                                               

Závod Čs.armáda (ČSA), vznikl k 1.7.1995 spojením dvou původně samostatných Dolů 

ČSA  (dobývací prostor Karviná – Doly I) viz. obrázek 29 a Doubrava (DP Doubrava u 

Orlové).

Obrázek 29 Důl Karviná, závod ČSA. [13]

Lokalita Jan Karel. Historie hornických prací na Karvinsku se začala právě 

v prostoru původního Dolu ČSA. První nález černého uhlí byl učiněn v r. 1776 v km 
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333,5-334,5 bývalé Košicko-bohumínské dráhy. Jde patrně o místo mezi již zlikvidovanou 

jámou Hlubina a jamami Jan a Karel. Tyto první nálezy byly uskutečněny v období 

zavádění josefínského katastru, proto je přesné určení lokality dnes již téměř nemožné. 

Původní názvy míst hovoří o vrchu Ptáčník nebo Čechovice. Téhož roku bylo nalezeno 

uhlí i na další lokalitě zvané Kamienčok. V těchto lokalitách vycházelo uhlí přímo na 

povrch. Kutací práce byly zahájeny v r. 1780 v prostoru původního Dolu ČSA majitelem 

karvinského panství hrabětem J. E. Larisch-Mönnicha. V letech 1776-1856 bylo v tomto 

důlním poli vyhloubeno cca 70 šachtic do hloubky 30m, vyjímečně do hloubky 70m. Za 

datum zrodu původního Dolu ČSA se pokládá rok 1856. Tehdy došlo za hraběte Jindřicha 

Larische-Mönnicha, vnuka J. E. Larische-Mönnicha, k sjednání všech propůjček rodu 

Larisch-Mönnichů v jeden celek. Byla prohloubena jáma Jindřich, na níž byly 

centralizovány dobývací práce. Ještě téhož roku byla založena jáma Františka. Těžní jáma 

Karel byla hloubena od r. 1862, další jáma Jan od r. 1860. Poslední ze šachet v daném 

prostoru, jáma Hlubina, byla založena v r. 1867. Šlechtický rod Larisch-Mönnichů vlastnil 

pak tyto šachty až do r. 1945. Po znárodnění dolů v r. 1945 existovaly všechny čtyři doly 

samostatně až do r. 1950 pod původními názvy, s výjimkou Dolu Jan, který byl 

přejmenován na Důl President Beneš. Ke sloučení dolů došlo k 31. 10. 1951 a dnem 31.

12. 1951 byl ze všech závodů vytvořen jeden národní podnik s názvem Velkodůl Čs.

armáda. V průběhu následujících dvou let byla realizována rozsáhlá investiční výstavba, 

rekonstrukce v dole a sjednocení úrovně těžby ze všech závodů na nové 8. patro a nově 

prohloubenou těžní jámu č. 2 těžba uhlí touto jámou byla zahájena v listopadu 1953. 

Z nejvýznamnějších změn nutno uvést likvidaci jam závodu Františka v r. 1965 a 

přičlenění jeho důlního pole k závodu Jindřich. K likvidaci jam závodu Hlubina došlo v r. 

1966 a důlní pole bylo rozděleno mezi závody Jindřich a Jan. V 50. letech minulého století 

se pro závody užíval název rayon. Závody - rayony byly očíslovány. Rozsah důlního pole 

závodu se mění dělením a opětným slučováním. V souvislosti s růstem těžby byla od r. 

1966 hloubena nová výdušná jáma č. 3, vybavená skipovými nádobami. Těžba touto jámou 

byla zahájena v r. 1970. V letech 1966-1983 existovaly 2-3 těžební závody, od r. 1984 pak 

pouze dva. V r. 1990 bylo zrušeno označování závodů čísly (závod Jan Karel a závod

Jindřich). V souvislosti s vydobytím uhelných zásob a zahájení technické likvidace dolu 

byl dnem 31. 12. 1995 zrušen závod Jindřich. Jeho jámy byly zlikvidovány v letech 1998-

1999. Zůstal zachován pouze závod – lokalita Jan Karel. [10]
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5.2 Úpravnictví

Těžené uhlí v OKR, a.s. obsahuje ve svém surovém stavu stejně jako v jiných 

revírech různé hlušinové přimíšeniny a má nevyhovující zrnitostní skladbu. Jeho přímé 

využití v neupraveném stavu by bylo až na výjimky prakticky nemožné nebo 

neekonomické. V historii produkce uhlí v OKR., a.s. bylo v činnosti celkem 21 úpraven 

uhlí. Průběžně docházelo k zastavování méně kapacitních a zastaralých úpravnických 

provozů a jejich úlohu přebíraly úpravny rekonstruované a nově budované. S útlumem 

těžby uhlí v OKR, a.s. po r. 1990 a zastavením provozu některých důlních podniků došlo 

ke zrušení dalších úpravnických kapacit. [10]                

Úpravna Dolu Karviná je tvořena dvěma částmi. Hrubou úpravnou a sazečkovou 

částí. (Obrázek 30) Úpravna byla postavena firmami ŠKODA a ČKD Slaný, provoz byl 

zahájen v r. 1954. Podstatnou rekonstrukcí bylo doplnění technologie o těžkosuspenzní 

třídírnu pro hrubé zrno, která je v provozu od r. 1965 (rozdružovač DREWBOY firmy 

VENOT-PIC). Úpravna se skládá z hrubé úpravny a sazečkového prádla. [10]

                                                

   

5.3 Stávající technologie úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA

                 

5.3.1 Popis stávající technologie hrubé úpravny 

Surová těžba je od skipové jámy ČSA 3 do hrubé úpravny přiváděna dopravními 

pásy pol. 1002 a pol. 1042. (Přímo od skipové jámy je možno bez provozu úpravny 

odklonit surovou těžbu na skládku surového uhlí.) Z dopravníku pol. 1002 je uhlí 

přiváděno na vibrační třídič Scalpeur pol. 115.1, z pásu pol. 1042 je uhlí vedeno přes  

výsypku na třídiče Scalpeur pol. 115.2 a pol. 115.3. Na propadové ploše třídičů Scalpeur 

s okatostí 60 mm je surové uhlí roztříděno na nadsítné +60 mm a podsítné 0  60 mm. 

Podsítné padá na pásy pol. 128.1 a 128.2 a je dopraveno na pásy pol. 201 a 391. Tyto pásy 

dopravují uhlí do sazečkové části úpravny. Nadsítné +60 mm padá na tři přebírací pásy 

pol. 116.1,2,3, kde je zbaveno nežádoucích předmětů (dráty, dřevo, železo, kusy velkých 
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rozměrů) a pásem pol. b dopraveno do těžkokapalinového rozdružovače DREWBOY pol. 

1. V tomto rozdružovači dochází v suspenzi vody a magnetitu o určené specifické váze 

k rozdružení surového uhlí na lehčí složku - prané uhlí a těžší složku - směs hlušiny a 

meziproduktu. Prané uhlí je vynášeno přes štěrbinové síto na vibrační třídič pol. 2, kde je 

sprchováním zbaveno ulpěného magnetitu. Po podrcení na frakci 0 - 60 mm na drtiči pol. 

26 za sítem pol. 2 je uhlí dopraveno pásem pol. d na vibrační třídič pol.117 s propadem 50 

mm. Frakce 0 - 50 mm a 50 - 80 mm jsou pásovými dopravníky pol.m a pol. 118  

dopraveny k nakládce do vagónů. Směs hlušiny a meziproduktu je vynesena 

z rozdružovače DREWBOY pol. 1 do přepíracího rozdružovače DREWBOY pol. 3, kde je 

v prací suspenzi rozdružena na meziprodukt a hlušinu. Meziprodukt je vynesen přes 

štěrbinové síto na vibrační třídič pol. 4, kde je zbaven ulpěné kapaliny a pásem pol. 122 

dopraven do drtiče pol. 126. Po podrcení je meziprodukt přidáván na pás pol. 128.2 

k podsítnému třídiče Scalpeur a spolu s ním dopraven do sazečkové části úpravny. Hlušina 

je z rozdružovače vynesena na vibrační třídič pol. 5, kde je zbavena prací suspenze, na 

následujícím roštu pol. 27 je odděleno zrno +300 mm, které je podrceno v drtiči pol. 28. 

Propad roštu pol. 27 a podrcená hlušina jsou pásovými dopravníky pol. f, f1, 123 a 124 a 

mostem dopraveny do objektu nakládky kamene. Prací kapalina ze štěrbinového síta za 

DREWBOYem pol. 1 a z nesprchované části vibračního třídiče pol. 2 teče do jímky prací 

kapaliny pol. 6 a je čerpána zpět do prací skříně DREWBOYe pol. 1 čerpadlem pol. 7. 

Sprchováním zředěná kapalina teče do jímky pol. 10. Prací kapalina ze štěrbinového síta za 

DREWBOYem pol. 3 a z nesprchovaných částí třídičů pol. 4 a 5 teče do jímky prací 

kapaliny pol. 8 a je čerpána čerpadlem pol. 9 zpět do prací vany DREWBOYe pol. 3. 

Sprchováním zředěná kapalina teče do jímky zředěné kapaliny pol. 10 a je čerpána 

čerpadlem pol. 11 k regeneraci na primární separátory pol. 12a, 12b a sekundární separátor 

pol. 13. Regenerovaná kapalina ze separátorů teče do jímky prací kapaliny pol. 8. Kalové 

vody ze separátorů jsou vedeny do jímky pol. 14 a čerpadlem pol. 15 čerpány do kalového 

okruhu prádla. Celý systém čerpání prací kapaliny I. a II. řezu, zředěné kapaliny a 

regenerace je řízen automaticky. Do okruhu je podle potřeby přidávána voda a četrstvý 

magnetit tak, aby byla v nádržích pracích kapalin udržována potřebná hladina a 

požadovaná specifická váha kapalin. Čerstvý magnetit je připravován v nádrži pol. 17.
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5.3.2 Popis stávající technologie sazečkové části úpravny

Surové uhlí zrnitosti 0 - 60 mm je pásovými dopravníky dopravováno z hrubé 

úpravny do zásobníků v sazečkové části úpravny. Z těchto zásobníků je surové uhlí 

dopravováno pásovými dopravníky do provozních mezizásobníků, z nichž je vynášeno 

čtyřmi pásovými vynášeči na 4 ks vibračních třídičů N 61. Tyto vibrační třídiče jsou 

dvouplošné a uhlí je na nich tříděno na třídy 0 - 10 mm, 10 - 20 mm a 20 - 60 mm. 

Jednotlivé třídy surového uhlí jsou rozdružovány na dvou linkách v tříproduktových 

sazečkách. Třída 10 - 20 mm je dopravena do 2 středních sazeček, tuto zrnitostní třídu lze 

po odtřídění odklonit mimo sazečky a nasypat do zásobníku, a poté do vagónů expedovat 

jako hrubý prach. Třída 20 - 60 mm je dopravena do 2 hrubých sazeček. Třída 0 - 10 mm 

je splavována žlaby do 4 jemnozrnných sazeček. Před vstupem do sazečky je uhlí 

odkalováno na obloukových sítech. Surové uhlí je rozdružováno na hlušinu, meziprodukt a 

prané uhlí. Hlušina a meziprodukt jsou odvodňovány v korečcích. Meziprodukt ze 

středních a hrubých sazeček je dopraven do drtiče a podrcený na zrnitostní velikost 0 - 10 

mm je žlaby dopraven do přepírací sazečky k rozdružení. Hlušina ze všech 10 sazeček je 

po odvodnění v korečcích pásovými dopravníky dopravena do hlušinových zásobníků, 

meziprodukt z jemnozrnných a přepíracích sazeček je po odvodnění v korečcích dopraven 

do meziproduktových zásobníků. Prané uhlí ze všech sazeček je v prvním stupni 

odvodňováno na vibračních odvodňovacích třídičích PZK. Dále je prané uhlí 0 - 10 mm 

přiváděno pásovými dopravníky do odstředivek HVO 1400. Po odvodnění je prané uhlí 

dopraveno do příslušného zásobníku praného uhlí. Surové kaly z odkalovacích sít před 

jemnozrnnými sazečkami, podsítné z odvodňovacích sít za sazečkami, kalové vody z hrubé 

úpravny a otěry z produktových pásů se potrubím dostávají do dvou řad špiček hrubých 

kalů. Zde dochází k sedimentaci hrubých částic kalů, které jsou čerpány na odkalovací síto

se štěrbinou 0,5 mm. Nadsítné je přidáváno k pranému uhlí před odstředivkami, podsítné je 

vedeno zpět do špiček. Přetok zahušťovacích špiček stéká do dvou zahušťovačů DORR. 

Zahuštěné kaly jsou čerpány z DORRů (Obrázek 32) do nádrže nad flotací, přetok je veden 

do jímek prací vody. Zahuštěné kaly z DORRů jsou společně s kaly přiváděnými z nádrže 

Doubrava 1 rozdružovány ve 4 flotátorech VF 8,5. Flotační hlušina je čerpána do 

sedimentační nádrže Pohraniční kolonie, flotační koncentrát je odvodňován ve dvou 

hyperbarických filtrech, každý o filtrační ploše 96m2 a po odvodnění je pásovými 

dopravníky dopraven do příslušných zásobníků. Filtrát z hyperbarických filtrů je čerpán na 
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venkovní nádrže. Jednotlivé produkty sazečkového prádla jsou dopravovány do 

příslušných zásobníků. Systém pásových dopravníků pod zásobníky zajišťuje dopravu 

produktů prádla na expedit – nakládku do železničních vozů. Prané uhlí je možno ukládat i 

na venkovní skládce.

Sazečkové prádlo

Hrubá úpravna                                  

TĚŽBA UHLÍ SKIPEM 0 – MAX. mm SKLÁDKA UHLÍ

2 × Drewboy

Zrnitost 0 – 60 mm. Expedice uhlí

Zásobníky uhlí

Zrnitost 60 – max. mm

TŘÍDENÍ

Drcení

proplastku

      Expedice     
hlušiny

Třídění                                                                     

0-10 mm, 10 – 30 mm, 30 – 60 mm

Sazečky                                                   

jemné, střední, hrubé, přepírací

Expedice uhlí, nebo odklon 

uhlí na skládku

Expedice    

hlušiny

Expedice 

proplastku

Těžba kalů  

sacími bagry

Flotace

Kaly               

z  provozu

Flotační    

hlušiny

Odvodnění 

koncentrátu na HBF

Expedice         

hrubého prachu

Obrázek 30 Technologické schéma hrubé úpravny a sazečkové části úpravny.
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6 Provozní zkouška flotace

Provozní zkouška byla provedena ve dnech 21. 11. 2011 -  6. 12. 2011.  První den 

provozní zkoušky 21. 11. 2011 v ranní, odpolední a noční směně proběhl za účasti                       

prof. Ing. J. Vidláře, CSc a Ing. Radima Pavlíka. V následujících dnech zkouška probíhala 

pod dohledem Ing. Radima Pavlíka. Dne 21. 11. 2011 byly zpracovány reprezentativní 

vzorky na Dole Karviná, po ukončení provozu byly vzorky převezeny do laboratoře IEI 

HGF, VŠB - TU OSTRAVA, kde byly stanoveny jejich kvalitativní parametry. V 

následujících dnech provozní zkouška pokračovala, vzorky byly odebírány, zpracovány a 

vyhodnoceny zaměstnanci Dolu Karviná v laboratoři Dolu Karviná, závodu ČSA. Provozní 

zkouška byla ukončena po spotřebování 1 tuny zkoušeného flotačního činidla Totalbio X6. 

Flotační činidlo bylo dodáno firmou Ramitron-Kwaczek, dne 7. 11. 2011. Dodávka činila 

1 t flotačního činidla Totalbio X6, (hustota 0,91 t/m3, dodávka představovala 1,099 m3 , cca 

1100 l). Po dodání bylo činidlo Totalbio X6 přečerpáno do vyprázdněné nádrže pol. 77. 

Referenční flotační činidlo Semibio, které je běžně užíváno na úpravně Dolu Karviná, 

závodu ČSA, bylo před zkouškou standardně načerpáno z nádrží flotačního oleje pol. 76 A 

a pol 76 B do nádrže pol. 78. Množství spotřeby flotačních činidel na směnu bylo 

odečítáno z hladinoměrů, které měří hladinu nádrží pol. 77 a pol. 78.  Změna 1 cm hladiny 

nádrže představuje spotřebu 20 l flotačního činidla. 

  

Obrázek 31 Flotační baterie. [14]
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6.1 Technologický celek v místě provádění provozní zkoušky

Kaly z provozu úpravny jsou svedeny do zahušťovacích špiček, poté do dvou 

kruhových zahušťovačů s horizontálním průtokem typu DORR pol. 305 a pol. 465, a poté 

jsou čerpány na oblouková síta o propadu 0,5 mm. Podsítné obloukových sít je svedeno do 

zahušťovací špičky pol. 30, nadsítné je svedeno na sazečky. Ve špičce pol. 30 dochází 

k přimíchávání kalů, které jsou čerpány sacími bagry z venkovní usazovací nádrže 

Doubrava 1. Kaly, čerpány sacími bagry, jsou nejprve pomoci sít, které jsou umístěné 

mimo úpravnu, zbaveny cizích předmětů. Poté jsou na úpravně na obloukových sítech 

vytříděny kaly pod 0,5 mm. Podsítné je svedeno do zahušťovací špičky pol. 40, následně 

do špičky pol. 30. Nadsítné je svedeno na sazečky. Rmut je přiváděn na flotaci ze 

zahušťovací špičky pol. 30. Flotace na Dole Karviná probíhá ve 3 flotačních bateriích   

(VF 278.2, VF 278.3, VF 278.4), čtvrtá flotační baterie (VF 278.1) je z technických 

důvodů mimi provoz. Flotační hlušiny jsou čerpány na úložiště flotačních hlušin 

„Pohraniční kolonie“. Koncentrát je sveden do špiček pol. 32 a pol. 42 a následně 

odvodněn na dvou přetlakových filtrech.

DORR

Obrázek 32 Kruhový zahušťovač s horizontálním průtokem typu DORR. [15]
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V úpravnách černého uhlí v ČR jsou instalovány převážně tlakové kontinuální 

kotoučové filtry fy Andritz. (Obrázek 33)

     Filtrační plocha 8 kotoučů je 96 m2 o výkonu 50 - 75 t/h v závislosti na podmínkách. 

Otáčky kotoučů jsou regulovatelné v rozsahu 0,5 - 2 ot./min, objem vany filtrované 

suspenze je 8 m3, maximální provozní tlak 600kPa. Průměr tlakového pláště (nádoby) je 

4,8 m a jeho délka cca 10 m. Vnitřní objem tlakové nádoby je okolo 160 m3. Vypouštění 

odvodněného koncentrátu se provádí pomoci výpustných ventilů a suspenze je čerpána 

tlakovým čerpadlem ke každému kotouči. [11]

             Flotační činidla jsou uskladněna ve čtyřech nádržích pol. 75A, 75B, 76A, 76B, z 

těchto nádrží jsou čerpána do dvou nádrží umístěných nad flotačními bateriemi pol. 77, 78. 

Z obou nádrží je možné dávkovat činidlo do všech flotačních baterii. Činidlo je 

dávkováno přímo do rmutu. Existuje možnost činidlo dávkovat do flotačních baterií 

v místě třetího vířidla. Tato možnost se dlouhodobě nevyužívá. Technologický celek 

v místě provádění provozní zkoušky je znázorněn na Obrázku 34.

Obrázek 33 Přetlakový filtr, mezikomora a tlaková nádoba, v pozadí filtry.
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Obrázek 34 Technologický celek v místě provádění provozní zkoušky.
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6.2 Technické a technologické údaje flotátoru 8,5 m3

Flotátor s volným průtokem mezi vodorovně uspořádanými buňkami a s hvězdicovým 

děleným pryžovým rotorem a pryžovým statorem v buňce s přisáváním atmosférického 

vzduchu s oboustranným vynášením koncentrátu.                                                                                                               

Flotátor je určen:                                                                                                                     

- pro rozdružování uhelných kalů o zrnitosti 0 - 0,5 mm,                                                                                                      

- pro vstupní zahuštění 80 - 150 g/l,                                                                                                                           

- předpokládané zpracování 60 t/hod kalů,                                                                                           

- flotační čas 2,5 minuty (při delším flotačním času se množství zpracovaného materiálu 

snižuje, při kratším flotačním času množství zpracovaného materiálu narůstá)                                                                                   

Objem buňky: 8,5 m3.                                                                                                                         

Otáčky rotoru: 230 otáček/min.                                                                                                                        

Flotátor se skládá:                                                                                                                     

- 1 ks vstupní nádrže - vnější rozměry jsou 1495 x 630 x 1840 cm. Stěna převrácená k 1. 

buňce má v dolní části otvor vysoký 35 cm po cele šířce nádrže. Vstupní potrubí je 

svedeno shora do nádrže.                         

- 5 ks buňky -  vnější rozměry jsou 2305 x 3320 x 2040 cm. Dno je na obou stranách 

skloněno pod úhlem 30o.  Čelní stěny nádrže tvoří přírubu pro vzájemné spojení nádrží. 

Střední část stěn je volná v šířce 1,5 m pro volný průtok. Asi 180 cm nad dnem ve výšce je 

plošina s kruhovými otvory ø 35 mm, která odděluje aktivní zónu buňky, která je nad 

plošinou, od prostoru sloužícího pro dopravu rmutu k dalším buňkám směrem k výstupní 

nádrži. Uprostřed plošiny je plechový hrnec s pevně nastavitelnou výškou v rozmezí 347 -

400 mm, který slouží jako přívod rmutu k rotoru buňky.                                                                                   

- 1 ks výstupní nádrž - vnější rozměry jsou 1495 x 630 x 1840 cm.  Nádrž je vybavena 

dvěma ventily, z nichž jeden ovládá automaticky servomotor dle výšky hladiny a druhý

ventil je ovládán ručně pomoci ručního kolečka se šroubem. Ve dně nádrže jsou dvě 

výpusti z trubek Js 250. Nádrž je opatřena pevně nastavitelným přepadem, který lze snížit,

popř. zvýšit přidáním, nebo odebráním plocháčů uložených ve vedení.                                  

- 5 ks mísidlo s pohonem a příslušným elektromotorem - mísidlo tvoří hvězdicový rotor se 

statorem, kloboukem statoru a válcem pro přívod vzduchu. Rotor je složen z deseti

hvězdicovitě uspořádaných elastických listů (lopatek) uchycených prostrčenými klíny. 

Elastický stator s velkými oválnými otvory je válcového tvaru a sestaven ze tří stejných 
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dílů. Uchycen je tak, že překrývá horní 2/3 rotoru. Na rotoru je uchycen plášť s malými 

otvory. Na horní části statoru je upevněn kuželový pryžový klobouk. Horním víkem válce 

prochází trubkový oblouk pro přívod atmosférického vzduchu, který je možno regulovat 

ručně, nastavitelným šoupátkem. Osou válce prochází hřídel. Na konci hřídele je klínová 

řemenice. Rovnoběžně s osou hřídele je na rámu uložena základová deska s el. motorem a 

malou klínovou řemenicí. Součástí je i 7 klínových řemenů.                                                                                  

- 2 ks stěrač pěny, je pravý a levý. Stěrač je tvořen v každé buňce pádlovacím kolem 

s pevně nastavitelným průměrem.                                                                                                                               

- 2 x 5 ks přepadů jednotlivých buněk                                                                                       

- 2 ks pohonů pro stěrače pěny.                                                                                                                                    

Součástí je také automatická regulace:                                                                                                                                                                      

- automatická regulace výšky hladiny v poslední buňce: automatickým ovládáním 

spouštěcího ventilu ve výstupní nádrži flotačních hlušin.                                                                                                                     

- automatická regulace dávkování flotačního činidla: pracuje na základě nepřímého 

kontinuálního měření popelnatosti flotačních hlušin. [12]                                                                                                                                                 

                                                                                                                           

6.3 Odběr vzorků a jejich vyhodnocení

Odběr vzorků probíhal jednou za hodinu (dílčí vzorek), z dílčích vzorků byl 

vytvořen směnový vzorek, který byl zpracován a vyhodnocen v laboratořích Dolu Karviná, 

závodu ČSA popř. v laboratoři IEI HGF, VŠB - TU OSTRAVA a následně zaznamenán. 

(Tabulky 51-53) Odběrná místa jsou zaznamenána římskými čísly v Obrázku 34.             

I. Odběrné místo - přívod rmutu do flotačních baterií. Odběr probíhal v místě pod 

zahušťovací špičkou č. 30, před rozdělením rmutu do jednotlivých flotačních baterií.                                                                                                             

II. Odběrné místo - odběr vzorků flotačních hlušin probíhal v místě odtoku flotačních 

hlušin z flotační baterie č. 2 (pol. 278.2).                                        

III. Odběrné místo - odběr vzorků flotačních hlušin probíhal v místě odtoku flotačních 

hlušin z flotační baterie č. 4 (pol. 278.4).            

IV. Odběrné místo - odběr vzorků flotačního koncentrátu z flotační baterie č. 2 (pol. 

278.2), probíhal v místě, kde je koncentrát sveden do zahušťovací špičky pol. 42.                                                                                         

V. Odběrné místo - odběr vzorků flotačního koncentrátu z flotační baterie č. 4  (pol. 

278.4),  probíhal v místě, kde je koncentrát sveden do zahušťovací špičky pol. 32. 
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Tabulka 51 Provozní zkouška I.

PROVOZNÍ ZKOUŠKA

Flotační činidlo  SEMIBIO  TOTALBIO X6

I. IV. II. V. III.

Datum Odběrné  Odběrné Odběrné Spotřeba Odběrné Odběrné Spotřeba

směna místo místo místo činidla místo místo činidla

Přívod Flotační Flotační Špička Flotační Flotační Špička

rmutu koncentrát hlušiny 78 koncentrát hlušiny 77

na flotaci 278.2 278.2 278.4 278.4

Ad [%] Ad [%] Ad [%] [l] Ad [%] Ad [%] [l]

21. 11. 2011

Ranní 30,2 13,5 78,6 20,0 18,2 76,3 20,0

Odpolední 31,1 17,3 61,2 40,0 16,0 66,2 40,0

Noční 29,4 17,1 55,5 20,0 15,0 69,2 20,0

22. 11. 2011

Ranní 26,9 15,7 51,5 40,0

Odpolední 28,3 14,1 66,4 40,0 14,0 75,3 20,0

Noční 22,7 17,6 78,1 20,0 15,2 56,5 20,0

23. 11. 2011

Ranní 27,5 13,7 44,2 20,0

Odpolední 25,9 16,4 52,6 40,0 12,3 47,2 20,0

Noční 19,7 15,2 69,3 40,0 17,7 53,5 60,0

24. 11. 2011

Ranní 26,7 11,1 58,8 20,0

Odpolední 26,0 13,6 67,5 20,0 13,0 67,4 40,0

Noční 33,7 18,8 53,6 40,0 19,8 55,3 20,0

25. 11. 2011

Ranní 21,3 11,0 67,8 20,0

Odpolední 26,5 14,2 60,4 40,0 14,2 72,7 40,0

Noční 28,4 14,9 59,5 40,0 16,5 53,4 40,0

28. 11. 2011

Ranní 28,2 14,0 38,6 40,0

Odpolední 24,4 13,7 63,0 40,0 8,6 71,0 40,0

Noční 20,0 8,6 68,4 40,0 12,0 72,7 40,0
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Tabulka 52 Provozní zkouška II.

PROVOZNÍ ZKOUŠKA

Flotační činidlo  SEMIBIO  TOTALBIO X6
I. IV. II. V. III.

Datum Odběrné  Odběrné Odběrné Spotřeba Odběrné Odběrné Spotřeba

směna místo místo místo činidla místo místo činidla

Přívod Flotační Flotační Špička Flotační Flotační Špička

rmutu koncentrát hlušiny 78 koncentrát hlušiny 77

na flotaci 278.2 278.2 278.4 278.4

Ad [%] Ad [%] Ad [%] [l] Ad [%] Ad [%] [l]

29. 11. 2011

Ranní 34,4 12,4 47,0 40,0

Odpolední 23,5 12,4 51,3 20,0 12,6 55,4 40,0

Noční 20,8 10,1 46,6 20,0 11,4 65,5 20,0

30. 11. 2011

Ranní 31,5 11,9 49,2 20,0 20,0

Odpolední 31,9 15,9 50,1 20,0 20,4 47,1 40,0

Noční 24,7 12,1 57,2 20,0 10,2 59,8 40,0

1. 12. 2011

Ranní 27,2 11,4 55,8 40,0

Odpolední 28,3 16,3 54,6 40,0 15,0 58,2 40,0

Noční 27,8 14,4 61,6 40,0 14,4 67,7 40,0

2. 12. 2011

Ranní 14,4 10,4 44,1 20,0 12,3 70,5 20,0

Odpolední 35,6 13,8 58,7 40,0 14,2 61,6 40,0

Noční 23,5 12,6 47,7 20,0 18,8 63,3 40,0

5. 12. 2011

Ranní 30,1 12,4 56,7 40,0

Odpolední 28,6 12,3 63,7 20,0 9,9 70,7 20,0

Noční 22,9 9,8 71,2 40,0 12,0 72,7 40,0

6. 12. 2011

Ranní 31,1 13,5 67,0 40,0

Odpolední 33,4 12,2 76,8 40,0 11,2 67,9 20,0

Noční 25,5 12,3 66,6 40,0 10,9 65,5 20,0
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Tabulka 53 Provozní zkouška III.

PROVOZNÍ ZKOUŠKA

Flotační činidlo  SEMIBIO  TOTALBIO X6

I. IV. II. V. III.

Datum  Odběrné  Odběrné Odběrné Spotřeba Odběrné Odběrné Spotřeba

směna místo místo místo činidla místo místo činidla

Přívod Flotační Flotační Špička Flotační Flotační Špička

rmutu koncentrát hlušiny 78 koncentrát hlušiny 77

na flotaci 278.2 278.2 278.4 278.4

Ad [%] Ad [%] Ad [%] [l] Ad [%] Ad [%] [l]

21.11 - 6. 12. 2011

Suma 972,1 393,9 1748,1 978,0 458,6 2035,4 1177

Směn 36 29 29 30 33 33 35

Průměr 27,0 13,6 60,3 32,6 13,9 61,7 33,6

6.3.1 Dílčí závěry 

Cílem provozní zkoušky bylo provozní ověření laboratorně získaných výsledků 

flotace s nově vyvíjeným činidlem Totalbio X6.

V provozu úpravny Dolu Karviná, závod ČSA byly vyčleněny dvě paralelní 

flotační baterie. Na jednu z nich bylo dávkováno „standardní-referenční“ flotační činidlo 

Semibio, na druhou, pracující souběžně, pak nově vyvinuté flotační činidlo Totalbio X6.             

Zkouška proběhla v třísměnném provozu ve dnech 21. 11. 2011 -  6. 12. 2011.

Hodnocení bylo zaměřeno na běžně sledované parametry, které jsou stanovovány 

v provozu, tj. výnos a popelnatost koncentrátu, popelnatost flotačních hlušin a spotřeba 

flotačního činidla. 

Z výsledků provozní zkoušky vyplývá, že flotační činidlo Totalbio X6 vykazuje v 

porovnání s flotačním činidlem Semibio zcela srovnatelné technologické ukazatele.  



Radim Pavlík: Účinnost činidla pro flotaci uhelných kalů na bázi biologických komponent

2012                                                                                                                                                                                                                                          95

7 Technologická charakteristika biologického flotačního  

činidla TOTALBIO X.

Kompozice, aplikace, vlastnosti a celková charakteristika nově vyvinutého 

flotačního činidla Totalbio  (dle analýz laboratoří IEI HGF,VŠB-TUO a externích 

akreditovaných laboratoří) jsou uvedeny v Tabulce 54.      

Tabulka 54 Flotační činidlo Totalbio X. [1]

     Kompozice      Aplikace
Směs vyšších alifatických (alternativně i 
cyklických) alkoholů, glycelorů,
mastných kyselin, alkanů a aditiv.

Flotace jemně disperzní, středně až slabě 
přirozeně hydrofóbních uhelných kalů a 
suspenzí nepolárních nerostů.

     Vlastnosti produktu      Charakteristika pro aplikaci
Skupenství barva:                                          
Pravý roztok, barva zelenohnědá.

Směsné hydrofobizační a pěnicí činidlo pro 
flotaci kalů koksovatelného i energetického 
uhlí zrnitosti 0-0,3mm, suspenzi grafitu a 
dalších nepolárních nerostů.

Hustota (20 ̊C, ČSN EN ISO 3675):               
approx.0,91g.cm-3

Vyznačuje se vyšší účinností flotace jemných 
podílů a rychlejší rozpadavostí flotační pěny, 
vhodné pro flotační čištění kalových 
(recirkulačních) vod.

Viskozita (20 ̊ C, ČSN EN ISO 3104):            
approx.7,3 mPa.s                                 
approx.8,0 mm2.s-1

Činidlo vyžaduje kratší agitační dobu,  jeho 
orientační spotřeba pro flotaci "standardních 
uhelných kalů" při zahuštění 50-100 g.l-1 činí  
400-650g.t1, pro flotaci grafitu 1200-                 
1700gt-1., upřesnění vždy laboratorním 
flotačním testem.

Bod vzplanutí (ČSN EN ISO 2719):             
44-55 ̊C, hořlavina II. třídy

Flotační činidlo je připraveno z čistě 
biologických komponent.

Stabilita: Činidlo má stálou konzistenci 
za podmínek běžného skladování,
provozní manipulace a spotřeby.

Celková charakteristika v "Bezpečnostním 
listu".
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8 Závěr

Disertační práce shrnuje výsledky laboratorního výzkumu, spojeného s vývojem 

dostatečně účinného biologického činidla pro flotaci černouhelných kalů včetně výsledků 

provozního ověření finální receptury nového biologického činidla, účelově označeného 

jako Totalbio X6.

Experimentální výzkum je podložen laboratorními zkouškami, provedenými na 

školitelském pracovišti  IEI HGF, VŠB - TU OSTRAVA a realizací provozního pokusu na 

úpravně Dolu Karviná, závodu ČSA.

          V rámci zvoleného rozsahu a cílů doktorské disertační práce byly studovány 

podstatné fyzikální, fyzikálně-chemické a elektrochemické vlastnosti uhelné složky a 

přívodu na flotaci (surové uhelné kaly) a fyzikální i chemické vlastnosti jednotlivých 

biologických komponent nově vyvíjeného (směsného) biologického flotačního činidla.    

         Teoretická část doktorské disertační práce je věnována rozboru základních parametrů 

flotace s důrazem na možnosti ovlivňování hydrofobizace uhelné složky flotačními činidly 

(sběrači). Zvláštní význam je tedy položen na studium teoretických aspektů a 

elektrochemické charakteristiky fázového rozhraní tuhá látka-kapalina (uhelné zrno-voda), 

definovaných pomocí elektrokinetických potenciálů (ξ-potenciálů).

       Těžiště experimentálního výzkumu spočívalo ve výběru dosažitelných biologických 

složek (s přihlédnutím k provozně potřebnému množství) a studiu jejich fyzikálních, 

hydrofobizačních a pěnicích účinků. Vybrané biologické komponenty (meziprodukty nebo 

vedlejší produkty výroby MEŘO a bioetanolu) byly v různých objemových poměrech 

směšovány a poté sledována jejich homogenita i stabilita směsi včetně některých dalších 

fyzikálních a senzorických vlastností. Ke stanovením elektrokinetických potenciálů byly 

měřeny úhly smáčení (úhly kontaktu) vypreparovaných zásekových vzorků uhlí, 

pocházejících z těžených slojí Dolu Karviná jako parametr stupně hydrofobie a přirozené 

flotovatelnosti  uhelné složky.

Flotační účinnost nových receptur biologického flotačního činidla byla posuzována 

na podkladě laboratorních flotačních testů na mechanickém flotátoru a jejich vyhodnocení 

obvyklými i modifikovanými metodami úpravnické technologické analýzy.
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Finálně bylo provedeno a vyhodnoceno provozní odzkoušení nového flotačního činidla na 

úpravně uhlí Dolu Karviná, závodu ČSA, včetně porovnání jeho účinnosti s účinností 

flotačního činidla, běžně na této úpravně uhlí užívaného.

V rámci vyhodnocení experimentálních výsledků disertační práce lze shrnout některé 

důležitější poznatky a výsledky:

1. Hodnoty elektrokinetických potenciálů přívodu na flotaci úpravny Dolu Karviná, 

přívodů na flotaci úpravny Dolu ČSM jsou závislé na pH prostředí. Při rostoucím pH 

prostředí dochází k přechodu  ξ-poteciálů do záporných hodnot. Při obvyklém provozním 

pH jsou zjištěné hodnoty ξ-poteciálů v rozmezí od -30 do -40 mV. Rozdíly mezi 

elektrokinetickými potenciály jednotlivých přívodů na flotaci se prakticky neliší.                           

Hodnoty elektrokinetických potenciálů vzorků uhelných slojí jsou rovněž závislé na pH 

prostředí. Při rostoucím pH prostředí dochází ke zvýšení záporných hodnot ξ-poteciálů, 

pravděpodobně v důsledku zvýšené adsorpce iontů OH-. Při neutrálním pH technologické 

(provozní) vody jsou zjištěné hodnoty ξ-poteciálů v rozmezí od 0 do -20 mV.  ξ-poteciály 

vzorků jednotlivých slojí se liší minimálně.                                                                               

Posun elektrokinetických potenciálů k záporným hodnotám je pravděpodobně způsoben

oxidací povrchu uhelných kalů a přítomností hlušiny (jílových minerálů). Naměřené 

hodnoty elektrokinetických potenciálů relativně málo popelnatých uhelných zrn signalizují 

vhodnost použití nepolárního hydrofobizačního činidla, což činidlo Totalbio X6 splňuje.

2. Hodnoty úhlu smáčení uhelných slojí v rozmezí (70,14⁰ - 77,24⁰) dokládají dostatečnou 

hydrofóbnost povrchu částic uhelných slojí. Relativně nejlépší flotovatelnost vykazuje 

uhelná fáze sloje č. 24 - vrchní lávka, reprezentována vzorkem č. 11417, pro niž byl 

změřen úhel smáčení 77,24 º. O něco hůře jsou flotovatelné se jeví uhelná fáze zbylých 

dvou slojí:                                                                                                                              

-sloj č. 40, reprezentována vzorkem č. 14018, změřený úhel smáčení činil 72,41º ;               

-sloj č. 24 střední lávka reprezentována vzorkem č 11472, naměřený úhel smáčení 70,14 º. 

(literatura uvádí úhel smáčení pro koksovatelné uhlí, které je snadno flotovatelné, úhel 

smáčení v rozmezí 70-75%.) Nejhůře flotovatelný je vzorek 14018- přechod, ze sloje č. 40, 

kde byl změřen úhel smáčení 66,56 º. 
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3. Vyhodnocení jednotlivých dílčích receptur nově vyvíjeného biologického flotačního 

činidla:                                                                                           

Totalbio X1 - bylo složeno ze 4 komponent (SŘO + GF + MK + PŘ = 10 : 35 : 20 : 35), 

při užití činidla bylo dosaženo výnosu koncentrátu 83,53%, při obsahu popela 9,12%  a 

výtěžnosti hořlaviny do koncentrátu 90,20%. Dosažené výsledky flotačních hlušin nebyly 

dostatečné, z důvodu nízkého obsahu popela 49,90%. Účinnost flotace byla 42,09% .                           

Totalbio X2 -  bylo složeno ze 4 komponent (SŘO + GF + MK + PŘ = 10 : 10 : 40 : 40). 

při užití činidla bylo dosaženo výnosu koncentrátu 84,34% při popelnatosti 9,72%, což 

představuje výnos vyšší o 0,81% a nárůst popela o 0,6 % vůči TotalbioX1. Výtěžnosti 

hořlaviny do koncentrátu 90,45%. Popelnatost flotačních hlušin 48,67% byla nevyhovující, 

byla nižší o 1,33% než u Totalbio X1. Účinnost flotace 38,63%.                                      

Totalbio X3 - bylo složeno ze tří komponent (GF + MK + PŘ = 10 : 50 : 40), výnos 

koncentrátu 92,75% při popelnatosti 11,39%, při porovnání s Totalbio X2 byl výnos 

koncentrátu výrazně vyšší o 8,41%, obsahu popela vzrostl o 1,67%. Výtěžnosti hořlaviny 

do koncentrátu 97,60%. Byl zaznamenán výrazný nárůst popelnatosti flotačních hlušin o 

23,48% na 72,15%. Popelnatost flotačních hlušin byla již dostatečná. Účinnost flotace 

30,72%.                                                                                                                               

Totalbio X4 - bylo složeno ze tří komponent (GF + MK + PŘ = 20 : 40 : 40), výnos 

koncentrátu 91,95% při popelnatosti 10,97%, vzhledem k dosud nejvhodnějšímu činidlu 

Totalbio X3, vykazuje Totalbio X4 nižší výnos koncentrátu o 0,8% při nižší popelnatosti o 

0,42%. Výtěžnost hořlaviny do koncentrátu 97,06%. Popelnatost flotačních hlušin 69,19%

je rovněž nižší a to o 2,96%. Zejména z důvodu nízké popelnatosti flotačních hlušin se 

ukázalo činidlo Totalbio X4 jako méně vhodné, než dosud nejvhodnější šarže, činidlo 

Totalbio X3. Účinnost flotace 32,63%.                                                                         

Totalbio X5 - bylo složeno ze tří komponent (GF + MK + PŘ = 25 : 40 : 35), výnos 

koncentrátu 88,92% při popelnatosti 10,30%, oproti činidlu dosud nejvhodnějšímu 

Totalbio X3, byl výnos koncentrátu při užití činidla Totalbio X3 nižší o 3,83% pří nižším 

obsahu popela o 1,09%. Výtěžnosti hořlaviny do koncentrátu 94,86%. Jako nevhodné se 

činidlo prokázalo z důvodu poklesu popelnatosti hlušin o 11,19% na 60,96%. Účinnost 

flotace 37,30%.                                                                                                              
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Totalbio X6 - bylo složeno ze tří komponent (GF + MK + PŘ = 15 : 45 : 40), výnos 

koncentrátu 92,43% při popelnatosti 10,86%.Při porovnání z dosud nejvhodnější činidlem 

Totalbio X3 bylo zaznamenán nižší výnos koncentrátu o 0,32%, při nižší popelnatosti o 

0,53%. Výtěžnosti hořlaviny do koncentrátu 97,90 %. Bylo dosaženo 76,66% popelnatosti 

hlušin, což představuje vyšší popelnatosti hlušin o 4,51%. Činidlo Totalbio X6 prokázalo 

lepší výsledky, než činidlo Totalbio X3, zejména k přihlédnutím, k vyšší popelnatosti 

flotačních hlušin a ceny výsledného činidla. Nejdražší komponenta mastné kyseliny je 

obsažena v činidle Totalbio X6 o 5% měně než v činidle Totalbio X3. Účinnost flotace 

34,53%.                                                                                          

Jako nejvhodnější se během testů prokázalo činidlo Totalbio X6, proto bylo dále 

opakovaně verifikováno frakčními a dvouproduktovými flotačními testy. Na závěr bylo 

odzkoušeno flotační činidlo Totalbio X6 při nižší dávce. Ukázalo se, že nižší dávka činidla 

0,6kg/t nemá zásadní vliv na průběh flotace. Z výsledků flotační zkoušky vyplývá -

flotační činidlo Toalbio X6 vykazuje velmi dobré výsledky flotace předmětných uhelných 

kalů, srovnatelné s ukazateli, získanými při flotaci s referenčními činidly  Montanol 551 a 

Montanol 551, vypírací olej 1:1, činidlem Semibio a Totalbio X.

4. Provozní zkouška flotace

Cílem provozní zkoušky bylo provozní ověření laboratorně získaných výsledků 

flotace s nově vyvíjeným činidlem Totalbio X6.

V provozu úpravny Dolu Karviná, závodu ČSA byly vyčleněny dvě paralelní 

flotační baterie. Na jednu z nich bylo dávkováno „standardní-referenční“ flotační činidlo  

Semibio, na druhou, pracující souběžně, pak nově vyvinuté flotační činidlo Totalbio X6.             

Zkouška proběhla v třísměnném provozu ve dnech 21. 11. 2011 -  6. 12. 2011. 

Hodnocení bylo zaměřeno na běžně sledované parametry, které jsou stanovovány 

v provozu, tj. výnos a popelnatost koncentrátu, popelnatost flotačních hlušin a spotřeba 

flotačního činidla. 

Z výsledků provozní zkoušky vyplývá, že flotační činidlo Toalbio X6 vykazuje ve 

srovnání s flotačním činidlem Semibio zcela srovnatelné technologické ukazatele a může 

být poskytnuto Dolu Karviná.
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	Úpravna Dolu Karviná je tvořena dvěma částmi. Hrubou úpravnou a sazečkovou částí. Obrázek 30 Úpravna byla postavena firmami ŠKODA a ČKD Slaný, provoz byl zahájen v r. 1954. Podstatnou rekonstrukcí bylo doplnění technologie o těžkosuspenzní třídírnu pro hrubé zrno, která je v provozu od r. 1965 rozdružovač DREWBOY firmy VENOT-PIC. Úpravna se skládá z hrubé úpravny a sazečkového prádla. [10]
	5.3
	5.3.1
	Surová těžba je od skipové jámy ČSA 3 do hrubé úpravny přiváděna dopravními pásy pol. 1002 a pol. 1042. Přímo od skipové jámy je možno bez provozu úpravny odklonit surovou těžbu na skládku surového uhlí. Z dopravníku pol. 1002 je uhlí přiváděno na vibrační třídič Scalpeur pol. 115.1, z pásu pol. 1042 je uhlí vedeno přes   výsypku na třídiče Scalpeur pol. 115.2 a pol. 115.3. Na propadové ploše třídičů Scalpeur s okatostí 60 mm je surové uhlí roztříděno na nadsítné +60 mm a podsítné 0  60 mm. Podsítné padá na pásy pol. 128.1 a 128.2 a je dopraveno na pásy pol. 201 a 391. Tyto pásy dopravují uhlí do sazečkové části úpravny. Nadsítné +60 mm padá na tři přebírací pásy pol. 116.1,2,3, kde je zbaveno nežádoucích předmětů dráty, dřevo, železo, kusy velkých rozměrů a pásem pol. b dopraveno do těžkokapalinového rozdružovače DREWBOY pol. 1. V tomto rozdružovači dochází v suspenzi vody a magnetitu o určené specifické váze k rozdružení surového uhlí na lehčí složku - prané uhlí a těžší složku - směs hlušiny a meziproduktu. Prané uhlí je vynášeno přes štěrbinové síto na vibrační třídič pol. 2, kde je sprchováním zbaveno ulpěného magnetitu. Po podrcení na frakci 0 - 60 mm na drtiči pol. 26 za sítem pol. 2 je uhlí dopraveno pásem pol. d na vibrační třídič pol.117 s propadem 50 mm. Frakce 0 - 50 mm a 50 - 80 mm jsou pásovými dopravníky pol.m a pol. 118  dopraveny k nakládce do vagónů. Směs hlušiny a meziproduktu je vynesena z rozdružovače DREWBOY pol. 1 do přepíracího rozdružovače DREWBOY pol. 3, kde je v prací suspenzi rozdružena na meziprodukt a hlušinu. Meziprodukt je vynesen přes štěrbinové síto na vibrační třídič pol. 4, kde je zbaven ulpěné kapaliny a pásem pol. 122 dopraven do drtiče pol. 126. Po podrcení je meziprodukt přidáván na pás pol. 128.2 k podsítnému třídiče Scalpeur a spolu s ním dopraven do sazečkové části úpravny. Hlušina je z rozdružovače vynesena na vibrační třídič pol. 5, kde je zbavena prací suspenze, na následujícím roštu pol. 27 je odděleno zrno +300 mm, které je podrceno v drtiči pol. 28. Propad roštu pol. 27 a podrcená hlušina jsou pásovými dopravníky pol. f, f1, 123 a 124 a mostem dopraveny do objektu nakládky kamene. Prací kapalina ze štěrbinového síta za DREWBOYem pol. 1 a z nesprchované části vibračního třídiče pol. 2 teče do jímky prací kapaliny pol. 6 a je čerpána zpět do prací skříně DREWBOYe pol. 1 čerpadlem pol. 7. Sprchováním zředěná kapalina teče do jímky pol. 10. Prací kapalina ze štěrbinového síta za DREWBOYem pol. 3 a z nesprchovaných částí třídičů pol. 4 a 5 teče do jímky prací kapaliny pol. 8 a je čerpána čerpadlem pol. 9 zpět do prací vany DREWBOYe pol. 3. Sprchováním zředěná kapalina teče do jímky zředěné kapaliny pol. 10 a je čerpána čerpadlem pol. 11 k regeneraci na primární separátory pol. 12a, 12b a sekundární separátor pol. 13. Regenerovaná kapalina ze separátorů teče do jímky prací kapaliny pol. 8. Kalové vody ze separátorů jsou vedeny do jímky pol. 14 a čerpadlem pol. 15 čerpány do kalového okruhu prádla. Celý systém čerpání prací kapaliny I. a II. řezu, zředěné kapaliny a regenerace je řízen automaticky. Do okruhu je podle potřeby přidávána voda a četrstvý magnetit tak, aby byla v nádržích pracích kapalin udržována potřebná hladina a požadovaná specifická váha kapalin. Čerstvý magnetit je připravován v nádrži pol. 17.
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