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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace flotace černouhelných 

kalů, s důrazem na vliv dávkování flotačních činidel na proces flotace. Práci lze rozdělit na 

dvě hlavní části. První část – kapitoly 2 až 7 – je teoretická. Zabývá se postupně 

vlastnostmi uhlí, černého uhlí a černouhelných kalů a stručně popisuje proces flotace, 

faktory, které ho ovlivňují, flotační reagence a flotační stroje. Druhá část – kapitola 8 – je 

experimentální a popisuje realizované pokusy a představuje získané výsledky. Autor 

sleduje zejména vliv dávkování flotačních činidel Montanol a Vypírací olej na popelnatost 

koncentrátu a výtěžnost a účinnost flotačního procesu.  

Klíčová slova: flotace, černouhelné kaly, flotační stroj, flotační činidlo. 

 

Summary 

The diploma thesis deals with optimalization of floatation of bituminous coal 

slurries, with an emphasis on dosing of floatation agents. It can be divided in two parts. 

The first part – chapters 2 to 7 – is theoretical. It deals with characteristics of coal, 

bituminous coal and coal slurries and briefly describes the process of flotation, the factors 

that influence it, floatation agents and floatation machines. The second part, chapter 8, is 

experimental and describes the realized tests and their results. The author observes mainly 

the influence of floatation agents´ dosing on ash content in the concentrate and then on 

yield and efficiency of floatation process.  

Key words: floatation, bituminous coal slurries, floatation machine, floatation agent.  



1. Úvod............................................................................................................ 1 

2. Uhlí ............................................................................................................. 2 

2.1 Chemické složení uhlí ......................................................................................................... 2 

2.2 Vznik uhlí ............................................................................................................................ 5 

3. Černé uhlí a černouhelné kaly ................................................................. 7 

3.1 Černé uhlí ........................................................................................................................... 7 

3.2 Černouhelné kaly ............................................................................................................. 13 

4. Flotace ...................................................................................................... 14 

4.1 Flotace černého uhlí ......................................................................................................... 15 

5. Faktory ovlivňující flotaci ...................................................................... 17 

5.1 Pravděpodobnost flotace ................................................................................................. 17 

5.2 Faktory ovlivňující flotaci ................................................................................................. 18 

6. Flotační reagence .................................................................................... 22 

6.1 Flotační reagence ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka – kapalina ................................ 22 

6.2 Flotační reagence ovlivňující fázové rozhraní kapalina – plyn ......................................... 24 

7. Flotační stroje .......................................................................................... 25 

7.1 Mechanické flotační stroje ............................................................................................... 26 

7.2 Pneumatické flotační stroje ............................................................................................. 28 

7.3 Pneumaticko-mechanické flotační stroje ......................................................................... 31 

7.4 Flotační stroje speciální konstrukce ................................................................................. 32 

8. Experimentální část ................................................................................ 35 

9. Závěr ........................................................................................................ 55 

10. Seznam obrázků v textu ......................................................................... 56 

11. Seznam tabulek v textu ........................................................................... 57 

12. Seznam literatury .................................................................................... 58 

13. Seznam příloh .......................................................................................... 59 

 

 

 



Milan Brízgala: Optimalizace podmínek flotace černouhelných kalů 

 

2014   1 
 

1. Úvod 

Flotace černouhelných kalů je v současnosti rozšířenou metodou při úpravě černého 

uhlí. Využívá se zejména ze dvou důvodů. Zaprvé, při těžbě černého uhlí za použití 

důlních kombajnů vzniká velká část jemných podílů. Tyto podíly vznikají také při dopravě 

a následné úpravě tohoto uhlí. Jemné podíly přispívají k přetěžování kalových oběhů 

úpraven. Dříve docházelo k jejich ukládání do kalových rybníků a tím ke ztrátě užitkových 

částí do odpadu.  

Zadruhé dochází při mechanizovaném způsobu těžby k přibírání doprovodných 

hornin. Tím je těžené uhlí znehodnocováno. K odstranění hlušin se používají úpravnické 

metody. Pro hrubé zrno se používají těžkosuspenzní rozdružovače, pro střední zrno 

sazečky a pro jemné podíly flotace. Flotace je nicméně dražší přibližně  5x než ostatní 

metody, proto se využívá pouze pro koksovací uhlí. Také dochází k reflotaci kalových 

rybníků. 

Výzkum a vývoj se zaměřuje na zdokonalení flotačního procesu a jeho 

optimalizaci. Cílem je dosahovat co nejlepších výsledků a zároveň snižovat jeho 

ekonomickou náročnost. Proces flotace je možné ovlivnit mnoha faktory. Tato práce se 

zaměřuje na sledování vlivu dávkování flotačních činidel na kvalitu a výtěžnost procesu 

flotace.  

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a popisuje 

černé uhlí coby hlavní složku černouhelných kalů. Dále je zde popsán stručně flotační 

proces a s ním související procesy. Druhá experimentální část představuje provedené 

laboratorní pokusy a interpretuje naměřené hodnoty. Je zde popsán základní postup 

provedeného měření, vyhodnocení výsledků a možné závěry. 
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2. Uhlí 

Uhlí je metamorfovaný sediment ze skupiny tzv. kaustobiolitů uhelné řady (jsou to 

horniny, které mají schopnost hořet a vydávat při tom tepelnou energii). Do této řady patří 

rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit. Liší se hlavně obsahem uhlíku a vody, 

obojí závisí na stupni prouhelnění.[5]  

Uhlí je po chemické stránce makromolekulární polyaromatická látka, která se 

skládá hlavně ze tří prvků: uhlíku (C), vodíku (H) a kyslíku (O). Vedle těchto prvků 

obsahuje uhlí mnoho dalších prvků. Některé z nich jsou znehodnocující, především síra 

(S), vzhledem k jejímu dopadu na životní prostředí při energetickém využívání uhlí. 

Z rostlinných zbytků obsahuje uhlí celulózu, hemicelulózu, pektinové látky, lignin aj. 

V méně prouhelněných uhlích je velké zastoupení huminových kyselin a jejich solí, humin 

a bitumen.[2]  

V tabulce (č. 1) je uveden přibližný obsah uhlíku, vody a základní chemické vzorce 

jednotlivých druhů uhlí.[5] 

TABULKA 1: ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KAUSTOBIOLITŮ UHELNÉ  ŘADY[8] 

 obsah uhlíku 

v % 

obsah vody v 

% 

Výhřevnost 

v MJ/kg 

chemický 

vzorec 

rašelina 50 – 60 % 90%  C50H60O20 

lignit 55 – 70 % až 65% 13 MJ/kg  

hnědé uhlí 70 – 75 % 15 – 60% 15 – 20 MJ/kg C60H60O12 

černé uhlí 72 – 92 % 2 – 4% 18 – 30 MJ/kg C70H50O7 

antracit 86 – 98 % cca. 1% 26 – 30 MJ/kg C78H30O27 

 

2.1 Chemické složení uhlí 

Uhlí se skládá ze tří základních složek, hořlaviny, popeloviny (nehořlavé pevné 

látky) a vody. Zvláštní postavení má v uhelné hmotě síra. 
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2.1.1 Hořlavina 

Hořlavina je spalitelná část uhlí, bez popelovin a vody. Je to užitková složka uhlí, 

použitelná jako palivo nebo jako produkt pro další zpracování. Hořlavina je směs 

organických vysokomolekulárních sloučenin uhlíku (C), vodíku (H), kyslíku (O), dusíku 

(N) a síry (S). Množství jednotlivých složek závisí na geologickém stáří uhlí a na stupni 

prouhelnění. Se stupněm prouhelnění stoupá obsah uhlíku, ubývá kyslíku a zpravidla i 

vodíku. Dále je obsah jednotlivých prvků závislý také na složení látek, z nichž uhlí 

vzniklo.[2] 

Podle reakce při zahřívání uhlí za nepřístupu vzduchu (tzv. koksování, teplota cca 

850°C) lze hořlavinu rozdělit na prchavou a neprchavou. Prchavá hořlavina při těchto 

podmínkách vyprchá v plynné formě. Její podíl je navýšen o množství vody obsažené 

v uhlí. Neprchavá hořlavina je pevný zbytek po koksování, který je navýšen o množství 

popelovin přeměněných na popel (nespalitelný zbytek). Podle obsahu prchavé hořlaviny 

lze určit stupeň prouhelnění uhelné hmoty. Se zvýšeným stupněm prouhelnění klesá obsah 

prchavé hořlaviny.[2] 

2.1.2 Popeloviny 

Popelovinami nazýváme minerální složky obsažené v uhelné hmotě. Jde o netěkavý 

podíl, který zůstane z uhelné hmoty po jejím dokonalém spálení (pevný zbytek). Jsou 

nejčastěji tvořeny křemičitany, uhličitany, sulfidy, sulfáty a chloridy. Při hoření (oxidaci) 

dochází k jejich přeměně. Vzniklý popel obsahuje především oxid křemičitý, oxidy 

hliníku, vápníku, hořčíku, železa, alkalické oxidy atd. Některé popeloviny při spalování 

přecházejí do spalin, ty nazýváme těkavé. Popeloviny dělíme na vlastní a přimíšené.[2] 

Popeloviny vlastní jsou to částice anorganického složení, které byly součástí 

rostlin, ze kterých uhlí vzniklo, nebo se tyto látky dostaly k uhelné hmotě při jejím 

hromadění. V uhelné hmotě jsou jemně rozptýlené a částečně vázány na hořlavou část uhlí. 

Obsah popelovin je u černého uhlí cca 1%, v hnědém až 16%. Nejsou viditelné pouhým 

okem ani běžnými mikroskopy. Tyto popeloviny nelze od hořlaviny oddělit úpravnickými 

procesy (drcením, rozdružováním).[2]    
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Popeloviny přimíšené (cizí) jsou anorganické horniny, které se nacházejí v nadloží 

nebo podloží uhelných vrstev. Tyto horniny se do uhlí dostávají převážně při samotné 

těžbě. Jejich množství je různé a závisí např. na geologických podmínkách, uložení sloje, 

dobývacích metodách atd. K odstranění těchto popelovin slouží různé druhy úpravnických 

metod. Při nich se tyto popeloviny odstraňují ve formě hlušin a prorostlin. [2] 

2.1.3 Voda 

Obsah vody v uhlí závisí na stupni prouhelnění. Čím je starší a více prouhelněné, 

tím menší obsah vody má. Voda je v uhelné hmotě obsažena v různých formách. Ty jsou 

podstatné pro určení uhlí a jeho kvalifikaci.[2]  

Voda původní (inherentní) je voda, jejíž obsah se snižuje se stupněm prouhelnění. 

Obsahy této vody jsou: v rašelině až 90%, v lignitu až 65%, v hnědém uhlí 15-60%, v 

černém uhlí 2-4%, výjimečně až 10%, v antracitu okolo 1%. Malá část této vody, tzv. 

hydrátová voda, je vázána na popelovinu. Další část, tzv. konstituční voda, je chemicky 

vázána na organickou hmotu paliva. Tyto vody zahříváním neodstraníme a při běžné 

analýze nestanovujeme. Z hlediska vazby dělíme vodu na kapilární, povrchovou a 

přimíšenou.[2] 

Kapilární voda je obsažena v kapilárách neboli uvnitř uhelné hmoty. Tuto vodu 

dále dělíme na hrubou, hygroskopickou a okludovanou. Hrubou vodu lze částečně 

odstranit volným vysýcháním na vzduchu. Množství odstraněné vody je závislé na teplotě 

a vlhkosti okolní atmosféry. Zbytek této vody lze odstranit při teplotě 105°C, při této 

teplotě se uvolňuje i voda hygroskopická. Vodu okludovanou lze odstranit až při teplotách, 

kdy dochází k rozkladu paliva, kde zároveň dochází i k uvolňování vody hydrátové a 

konstituční.[2] 

Povrchovou a přimíšenou vodu, kterou také můžeme nazývat vodou volnou, lze 

odstranit odkapáváním, odstředěním nebo také filtrací.[2] 

2.1.4 Síra 

Síra je nežádoucí příměs uhelné hmoty při spalování i koksování. Její obsah je 

důležité snížit na minimum před použitím uhlí. To lze především u síry pyritové, ale 

v případě síry síranové pouze v nepatrném množství. Ostatní druhy síry nelze odstranit 
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fyzikálními metodami úpravy uhlí. Černé uhlí obsahuje 0,6-1%, výjimečně až 10% síry, 

hnědé 25%. Síru dělíme na prchavou a neprchavou.[2] 

Síra prchavá (spalitelná) je součástí hořlaviny. Při hoření se spaluje na oxid siřičitý 

a uniká se spalinami. V uhelné hmotě je ve formě jak organické (organické sloučeniny 

síry) a pyritové (pyrit, markazit, pyrhotin), tak elementární (síra).[2] 

Síra neprchavá je součástí popelovin. V uhelné hmotě je ve formě stálých a 

nespalitelných solí (sulfáty vápníku, hořčíku).[2] 

2.2  Vznik uhlí 

Uhlí vzniklo z rostlinných zbytků nahromaděných v oblastech mírného pásma ve 

vodních tocích, jezerech, mořských zálivech a lagunách. Zde postupným zaplňováním 

vznikly bažiny, které v některých geologických obdobích pokrývala další vegetace, nebo 

došlo k jejich překrytí minerálními (nerostnými) vrstvami působením geologických 

procesů. Aby se nekromasa (odumřelá organická hmota) bakterií, planktonu a vyšších 

rostlin změnila na fosilní palivo, musí projít procesy prouhelnění.[2]  

Procesy uhelnění, které postihují hlavně nekromasu vyšších rostlin, reprezentuje 

rašelinění (probíhá na povrchu) a prouhelnění (v zemské kůře).[2]  

Rašelinění je proces biochemické přeměny nekromasy za omezeného přístupu 

vzdušného kyslíku. Vedle rašelinění se nekromasa rozkládá i tlením. Pokud není proces 

tlení přerušen, dojde při něm k úplnému rozkladu nekromasy (na CO2 a H2O). Působením 

geologických nebo biologicko-chemických ochranných faktorů dochází k tomu, že velká 

část biochemicky polorozložené nekromasy je zachována pro další procesy. Geologické 

ochranné faktory jsou překrytí nekromasy další nekromasou nebo minerální látkou (např. 

jílem). Biologickými ochrannými prvky jsou tvorba nových látek (jedovatých pro 

rozkladné organismy), nárůst dehydratace a jiné okolnosti způsobující zánik rozkladných 

organismů.[2] 

Prouhelnění je proces geochemické přeměny. Probíhá v litosféře a plynule 

navazuje na fázi rozkladných organismů. Na překrytou polorozloženou nekromasu začínají 

působit složité geotermální procesy prouhelnění, bez účasti rozkladných organismů. 
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Nejdůležitější faktory těchto přeměn jsou teplota, tlak a čas. V závislosti na intenzitě a 

délce těchto procesů, podporovaných druhotnými vlivy, vznikaly základy uhlí.[2] 
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3. Černé uhlí a černouhelné kaly 

3.1  Černé uhlí 

Černé uhlí je metamorfovaný sediment ze skupiny tzv. kaustobiolitů uhelné řady. 

Do této řady patří rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí a antracit. Liší se od sebe obsahem 

uhlíku a vody, který je závislý na stupni prouhelnění. Po chemické stránce je černé uhlí 

makromolekulární polyaromatická látka, která se skládá především ze tří prvků: uhlík (C), 

vodík (H), kyslík (O).  Z rostlinných prvků obsahuje celulózu, hemicelulózu, pektinové 

látky, lignin aj. 

Přibližný obsah uhlíku je 72 – 92%. Obsah vody 2 – 4 %. Chemický vzorec  

C70H50O7. 

3.1.1 Petrografické typy černého uhlí 

- matné uhlí   MU  do 5% lesklé složky, nad 95% matné složky 

- matné uhlí páskované MUP  5 – 40% lesklé, 60 – 95% matné 

- páskovaná uhlí  PU  40 – 60% lesklé, 40 – 60% matné 

- lesklá uhlí páskovaná LUP  60 – 95% lesklé, 4 – 40% matné 

- lesklé uhlí   LU  nad 95% lesklé, do 5% matné 

uhlí zvláštního vývoje 

- sapropelitové uhlí   K (kenel); B (boghed) 

- vláknité uhlí    F (fuzit) 

Lesklá složka představuje zgelovatělé kusy dřeva nebo vrstvičky gelózní základní hmoty 

se slabou příměsí botanických mikrokomponentů. 

Pololesklá a matná složka se od lesklé odlišuje nárůstem podílu botanických 

mikrokomponentů v základní hmotě.[2] 
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3.1.2 Mikropetrografické typy uhelné hmoty 

Mikroskopická klasifikace uhlí je založena hlavně na morfologii jednotlivých 

uhelných součástí, tzv. macerálů. Liší se jejich optické vlastnosti a také mají rozdílné 

fyzikální a chemické vlastnosti. Rozdílné vlastnosti jednotlivých macerálů jsou ovlivněny 

především původem uhlí, stupněm prouhelnění a charakterem procesů, kterými byla uhelná 

hmota ovlivněna během svého vzniku. 

Macerály se vytvořily v průběhu prouhelnění z různých pletiv, zbytků rostlinného 

původu, přičemž byly více nebo méně změněny, takže nelze vždy rozlišit, ze kterého 

materiálu nebo části rostlin vznikly. Množství, rozdělení v uhelné hmotě a společenství 

určují jejich technologické vlastnosti. Jedná se o směsi látek podobných vlastností, které 

ale nemají stejné fyzikální vlastnosti. V odraženém světle je možno macerály identifikovat, 

nejlépe však macerály hnědouhelné. Identifikace při vyšším stupni prouhelnění je možná 

použitím polarizovaného světla. Pro další rozlišení macerálů má také význam tvar a barva. 

Mimo tyto se ještě určují další znaky, jako je anizotropie, vnitřní reflexy, luminiscence, 

odrazovost, struktura, reliéf, mikroskopická tvrdost aj. 

Macerály jedné uhelné sloje, jednoho uhelného typu lze rozdělit do tří 

macerálových skupin. Tyto skupiny mají přibližně stejné chemické a technologické 

vlastnosti. U černých uhlí to jsou následující skupiny: 

- skupina vitrinitu; 

- skupina liptinitu; 

- skupina inertinitu. 

Macerálová skupina vitrinitu 

Je charakteristická šedavým odstínem, který je dán odrazností. Odraznost je 

relativně stálá a roste se stupněm prouhelnění. Hustota kolísá od 1,2 do 1,8 g.cm
-3

, obsah 

uhlíku 77 – 96 %, obsah vodíku 1 – 6 %, obsah kyslíku 1 – 16 %. Obsah prchavé hořlaviny 

2 – 45 %. Rozlišení macerálů je možné při použití tzv. imerzních objektivů nebo pomocí 

leptacích zkoušek v dopadajícím světle. Rozlišovací schopnost klesá s růstem prouhelnění. 
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Telinit – vykazuje různě zřetelnou rostlinou strukturu. Buněčné prostory bývají buď 

prázdné, nebo jsou vyplněny organickým i anorganickým materiálem. 

Kolinit – nemá zřetelnou rostlinou strukturu, vyplňuje buněčné prostory telinitu a 

někdy i fuzinitu. Vyskytuje se také jako sekundární výplň puklin. Je hojný ve vitritu (lesklé 

uhlí) a klaritu (pololesklé uhlí). 

Vitrodeninit – jsou to úlomky a zlomky různých tvarů, které na základě všech 

znaků přísluší do skupiny vitrinitu. Nelze však určit, zda se jedná o zbytky telinitu nebo 

kolinitu. 

Macerálová skupina liptinitu 

Technologické vlastnosti nebyly dosud přesně stanoveny. Jejich přítomnost však 

zvyšuje obsah prchavé hořlaviny v uhlí, výnos dehtu a pevnost uhlí. Projevuje se velmi 

tmavým odstínem šedi, způsobeným velmi malou odrazivostí. Rozlišitelnost jednotlivých 

macerálů je zřetelná v procházejícím i odraženém světle.  

Sporinit – jsou tělíska, která vznikla ze sporu a pylových zrn. Během tvorby uhelné 

hmoty byla stlačena a jinak deformována. Většinou jsou orientována ve smyslu 

vrstevnatosti. V černém uhlí se vyskytuje do 10 %. 

Kutinit – je tvořený kutikulami, povrchovými blánami listů a lodyh. Tvořen 

převážně z kutimu, který byl vyloučen v listovém pletivu. Vyskytuje se v malém množství, 

nejvíce v klaritu a duritu. Charakteristickým znakem je jejich zoubkované ohraničení po 

jedné straně. 

Algitin – je tvořen tělísky řas, většinou vějířovitého až karafiátového útvaru, která 

tvoří kulovité tvary. Barva je závislá na stupni prouhelnění. 

Rezinit – jsou látky pryskyřičné povahy, tj. fosilní rostlinné pryskyřice. Převážně 

jsou to oválné, kulovité nebo tyčinkovité útvary, které vyplňovaly nebo vyplňují buněčné 

prostory melinitu mezi kutikulami, nebo jsou rozptýlené v černouhelných klaritech a 

duritech. 
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Chlorofynil – je tvořen tělísky zeleného listnatého barviva chlorofylu. Vyskytuje se 

převážně v uhlí bohatých na řasy (boghedy) a bituminózní břidlice. 

Liptodetrinit – je tvořen velmi malými částicemi o velikosti několika mikrometrů, 

nelze je zařadit mezi jiné macerály skupiny latinitu. Vznikly drcením, lámáním apod. 

všech tělísek tvořících skupinu liptinitu. 

Macerálová skupina inertinitu 

Je charakteristická velmi světlým až žlutobílým odstínem v dopadajícím světle. 

V procházejícím světle má černou barvu. Má ze všech macerálů největší odraznost. Při 

koksování se chová jako inertní materiál. Obsah prchavé hořlaviny je minimální. 

Fuzinit – je tvořen úlomky, čočkami nebo polohami, které mají dobře zachovalou 

rostlinou strukturu s velmi zřetelnou buněčnatostí.  Má nízký obsah prchavé hořlaviny. 

Vyskytuje se málo. Nachází se v polohách duritu. Jeho hustota je přibližně 1,5 g.cm
-3

 a je 

velmi křehký. 

Semifuzinit – většinou se vyskytuje spolu s fuzinitem v základní hmotě duritu nebo 

jako příměs klaritu a vitritu. 

Makrinit – je tvořen amorfní základní hmotou a uplatňuje se jako pojivová hmota 

jiných macerálů, hlavně duritů. Pravděpodobně jde o fuzitizované tkáně, které ztratily svou 

původní strukturu. 

Mikrinit – je tvořen kulovitými mikroskopickými útvary o velikosti okolo 1 µm. Je 

poměrně hojně zastoupen v uhlí sapropelového původu a v duritech. 

Sklerotinit – vzhledem a vlastnostmi podobný fuzinitu. Vyskytuje se v malém 

množství ve všech druzích uhlí jako rozptýlená ojedinělá tělíska. 

Inertodetrinit – je tvořen jemným detritickým materiálem inertinitové skupiny, u 

něhož nelze určit příslušnost k určitému macerálu této skupiny.[2] 
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3.1.3 Mikrolitotypy černouhelné 

Jedná se o směsi macerálů skupin vitrinitu, liptinitu a inertinitu. Podle zastoupení 

jedné, dvou nebo všech tří skupin rozlišujeme mikrolitotypy monomacerální, bimacerální a 

trimacerální. Jako mikrolitotyp se označuje poloha, jejíž mocnost je větší než 50 µm u zrn 

při ploše větší než 50 x 50 µm. Většina uhelných mikrolitotypů je znečištěna anorganickou 

příměsí. Pokud je obsah příměsí velmi nízký, hustota nepřekračuje 1,5 g.cm
-3

. Vlastnosti 

mikrolitotypů jsou závislé na podílu macerálových skupin a stupni prouhelnění. 

Mikrolitotypy monomacerální 

Mikrolitotypy monomacerální jsou takové, na jejichž stavbě se podílí pouze jedna 

macerálová skupina. Její obsah musí být minimálně 95 %. Ostatní macerálové skupiny 

mohou být zastoupeny pouze ve formě příměsí do 5 %. 

Vitrit – je tvořen macerály vitrinitu, a to kolinitem a telinitem. Vyskytuje se velmi 

často v humusovém uhlí, převážně v uhlí lesklém a pololesklém. Jeho vlastnosti jsou 

závislé na stupni prouhelnění, s ním stoupá hustota od 1,3 – 1,7 g.cm
-3

. Při obsahu prchavé 

hořlaviny větší než 18 % má výborné koksovací vlastnosti. Také má dobré flotační 

schopnosti. Bývá znečištěn různými minerály, jako je pyrit, karbonáty a jílové příměsi.  

Liptit – je tvořen macerály liptinitu, a to minimálně z 95 %. Vyskytuje je převážně 

v uhlí sapropelového původu. Vlastnosti závisí hlavně na stupni prouhelnění. Hustota je 

1,2 – 1,7 g.cm
-3

. Má horší koksovací vlastnosti než vitrit, ale má větší výnosy plynových a 

dehtových součástí. Zvyšuje pevnost uhlí. 

Inertit – je tvořen macerály inertinitu, minimálně 95 %. Vyskytuje se často, ale 

v malém množství. Jeho vlastnosti nejsou závislé na stupni prouhelnění. Nemá velkou 

pevnost. Při koksování se chová jako inertní materiál. 

Mikrolitotypy bimacerální 

Sem patří mikrolitotypy, které jsou složeny hlavně ze dvou macerálních skupin. 

Jejich obsah musí být minimálně 95 %, a zároveň ani jedné z nich nesmí být méně než 5 

%.  
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Klarit – je tvořen macerály vitrinitu a liptinitu. Vyskytuje se v uhlí pololesklém a 

matném. Hustota se mění jak podle podílu macerálových  skupin, tak stupněm prouhelnění 

v rozmezí 1,2 – 1,7 g.cm
-3

 . Má dobré koksovací vlastnosti, vysoké výnosy plynných látek. 

Patří mezi lépe flotovatelné mikrolitotypy. Není náchylný k oxidaci. Bývá znečištěn 

jílovitými minerály, sulfidy a karbonáty. 

Durit – je tvořen macerály liptinitu a inertinitu. Hustota se pohybuje od 1,3 do 1,7 

g.cm
-3

, závisí na stupni prouhelnění. Má špatné koksovací vlastnosti, má velkou pevnost. 

Hůře se flotuje. 

Vitriertit – je tvořen macerály vitrinitu a inertinitu. Jeho vlastnosti závisí na stupni 

prouhelnění. 

Mikrolitotypy trimacerální 

Mezi ně patří mikrolitotypy, které jsou složeny ze všech tří macerálových skupin, a 

to podílem minimálně 5%. Tyto skupiny se nejhojněji podílejí na stavbě uhelné hmoty 

humitového typu.  

Duroklarit – svým složením i vlastnostmi patří mezi klarit a durit. Převažuje obsah 

skupiny vitrinitu. Vyskytuje se v matném a pololesklém uhlí. Převážně bývá znečištěn 

minerálními příměsi v závislosti na podmínkách vzniku sloje.  

Klarodurit – v jeho složení převahuje skupina inertinitu. Vyskytuje se v uhlí 

matném a pololesklém. Znečištěn bývá většinou jílovitými minerály, karbonáty, sulfidy. 

Vitrinertoliptit – složen hlavně skupinou liptinitu. Vyskytuje se méně než dva 

předchozí mikrolitotypy.  Vlastnosti jsou závislé na poměru složek. Bývá znečištěn 

jílovími minerály, kalcitem, křemenem a pyritem. 

Toto je stručné rozdělení černého uhlí. Při flotaci nás zajímají čtyři mikrolitotypy 

černého uhlí, a těmi jsou vitrit, klarit, durit a fuzit (vláknité uhlí). Tyto se odlišují svojí 

flotační schopností. Dále nás z pohledu flotace zajímá stupeň prouhelnění.[2] 

 



Milan Brízgala: Optimalizace podmínek flotace černouhelných kalů 

 

2014   13 
 

3.2 Černouhelné kaly 

Směs velice jemných částic uhlí rozptýlených ve vodě, tyto částice vznikají při 

těžbě, dopravě a následné úpravě uhlí. 

Největší nárůst produkce těchto kalů nastal s nástupem důlních kombajnů na 

přelomu 50. – 60. let minulého století.  Při těžbě a úpravě vznikají otěrem a rozpadem 

jemné podíly.  Tyto podíly přispívají k přetěžování kalových oběhů úpraven a zvyšují 

náklady. Současně při těžbě dochází k přebírce okolních doprovodných hornin, které je 

nutné z uhlí odstranit.[2] 

Dříve se uhelné kaly ukládaly do kalových rybníků. V současné době se tyto kaly 

používají pro další úpravárenské nebo energetické účely. 
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4. Flotace 

Flotace je založena na rozdílných fyzikálněchemických vlastnostech povrchu 

rozdružovaných minerálních zrn. Jde především o rozdílné povrchové napětí povrchů 

těchto zrn. Velikost měrné povrchové energie materiálů je závislá na chemickém složení, 

stavbě strukturní mřížky a velikosti měrného povrchu zrn. 

Flotační proces můžeme definovat jako schopnost některých minerálů vyplavat na 

povrch flotačního rmutu a udržet se na něm a schopnost jiných materiálů klesat a zůstávat 

v objemu rmutu. Zjednodušeně rozdělujeme minerální zrna na dobře smáčivé (hydrofilní) a 

špatně smáčivé (hydrofobní). Hydrofobní částice mají schopnost se adsorbovat na povrch 

vzduchových bublin obsažených ve flotačním rmutu a jsou jimi vynášeny na hladinu. 

Hydrofilní částice k bublinám nepřilnou a klesají ke dnu. Princip pěnové flotace je 

znázorněn na obr. 1. (pěnová flotace se uskutečňuje na rozhraní fází kapaliny a plynu, viz 

dále). 

Smáčitelnost je charakterizována velikostí styčného úhlu, tj. úhlu, který tvoří 

povrch vody (vzduchu) s povrchem rozdružovaných částic (obr. 2). Kapka kapaliny na 

povrchu hydrofobních částic zůstane ve formě kapky s tupým úhlem smáčení  θ  >  90
o
 (b). 

Na hydrofilním povrchu zůstane ve formě kapky s ostrým úhlem smáčení  θ  <  90
o
 (a). 

OBRÁZEK 1 PRINCIP PĚNOVÉ FLOTACE [6] 
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Flotační rozdružování minerálů se může uskutečňovat na povrchu těchto fázových 

rozhraní: kapalina – plyn (filmová, pěnová flotace), kapalina – kapalina (olejová flotace), 

kapalina – tuhá fáze a plyn – tuhá fáze (flotace na nosiči).[1] 

4.1 Flotace černého uhlí 

Při flotaci černého uhlí se používá pěnová flotace. Pěnovou flotaci charakterizují 

děje, jež se uskutečňují na rozhraní tří fází, které jsou součástí flotačního procesu.  

-  tuhá fáze (minerální zrna), 

-  kapalná fáze (vodný roztok), 

-  plynná fáze (vzduch). 

Flotační proces je velmi složitý a rozmanitý fyzikálněchemický děj podmíněný 

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

vlastnostmi flotačních reagencií a stupněm provzdušnění flotačního rmutu.(J. Nováček, 

2000) 

Flotovatelnost uhlí je proměnná závislá na několika faktorech: obsah uhlíku, stupeň 

prouhelnění, typ uhlí a jeho macerálové skupiny. Mikrolitotypy uhlí se od sebe liší 

stupněm hydrofobnosti a kinetikou flotace. Flotovatelnost stoupá se zvyšujícím se 

obsahem uhlíku a stupněm prouhelnění, neplatí to však pro antracit. Flotovat se dá pouze 

černé uhlí. Souvisí to s nepolárním charakterem jeho povrchu. Různou  flotovatelnost mají 

OBRÁZEK 2 ÚHEL SMÁČENÍ [6] 
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jednotlivé uhelné mikrolitotypy. Vitrit a klarit mají výraznější flotovatelnost (lesklá složka) 

než durit a fuzit (matná). To umožňuje selekci lesklých složek od matných. 

Flotují se pouze nejjemnější podíly těženého uhlí, vznikající otěrem a rozpadem 

v průběhu jeho těžby a úpravy. Z důvodu finanční náročnosti procesu flotace se flotuje 

pouze uhlí koksovatelné. Udává se, že je možné flotovat zrna až do velikosti 1 mm, 

obvykle ale velikost flotovaných zrn nepřesahuje 0,5 mm.  

Z technologického hlediska rozlišujeme základní, přečistnou a kontrolní flotaci.  

Při základní flotaci většinou pěnový produkt nedosahuje požadovaných kvalit, 

proto následuje tzv. přečistná  flotace, kdy se znovu flotuje pěnový produkt. Aby se 

zamezilo únikům užitkové složky do odpadu, používá se tzv. kontrolní flotace, kdy se 

flotuje znova flotační odpad (nepěnový produkt) ze základní flotace.[1] 
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5. Faktory ovlivňující flotaci 

5.1 Pravděpodobnost flotace 

Flotace se skládá z mnoha procesů, které jsou ovlivňovány řadou faktorů.  

Pravděpodobnost flotace WF, jak jí definoval O. S. Bogdanov (S. Kmeť, 1992) a mnoho 

dalších autorů, je součin pravděpodobností početních jevů probíhajících ve flotačním 

procesu. 

WF = WS . WE . WK . WM 

WF – pravděpodobnost flotace 

WS – pravděpodobnost střetu minerálního zrna a vzduchové bubliny 

WE – pravděpodobnost vytvoření pevného spojení při střetu minerálního zrna a 

vzduchové bubliny 

WK – pravděpodobnost zachování pevného spojení minerálního zrna a vzduchové 

bubliny 

WM – pravděpodobnost udržení minerálního zrna v mineralizované pěně 

Čím je větší pravděpodobnost každého jednotlivého jevu flotačního procesu, tím je 

větší pravděpodobnost flotace. 

Pravděpodobnost střetu minerálního zrna a vzduchové bubliny (Ws) závisí na 

velikosti a hustotě minerálního zrna a dále na intenzitě a charakteru míchání flotačního 

rmutu. 

Pravděpodobnost vytvoření pevného spojení při střetu zrna s bublinou (WE) závisí 

na rychlosti jejich relativního pohybu. Pro různé minerály je optimální rychlost relativního 

pohybu 2 – 10 cm.s
-1

. Při optimální rychlosti se dosáhne protržení hydratační vrstvy mezi 

povrchem zrna a bubliny a tím vznikne trojfázový kontakt. 

Pravděpodobnost zachování pevného spojení zrn a vzduchových bublin (WK) závisí 

na pevnosti spojení, kterou podmiňuje stav povrchu zrna, hmotnost a tvar zrna. Tato 

proměnná také závisí na charakteru pohybu mineralizovaných bublin ve rmutu. Při vysoké 
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turbulenci proudění rmutu mají značnou úlohu setrvačné síly, snažící se odtrhnout zrna od 

bublin. Pro co nejpevnější spojení minerálního zrna se vzduchovou bublinou a pro 

zachování tohoto spojení i v technických podmínkách flotace je třeba použít vhodný a 

dostatečně silný sběrač, který zajistí požadovaný stupeň hydrofobizace povrchu zrn 

flotovaného minerálu. Aby na povrchu bubliny bylo přichyceno co nejvíce zrn, je třeba 

zvolit takovou konstrukci flotačního stroje, která vyloučí turbulentní proudění rmutu 

v zónách mineralizace a vzestupného pohybu vzduchových bublin. 

Pravděpodobnost udržení minerálního zrna v mineralizované pěně (WM) na hladině 

flotačního prostředí je rovněž funkcí flotačního stroje, charakteru míchání a proudění 

rmutu. Pravděpodobnost udržení můžeme zvýšit také zvýšením stupně mineralizace 

bublin, provzdušněním rmutu a optimalizací vzájemného poměru koncentrace sběrače a 

pěniče ve flotačním prostředí. Důležité je také rychlé odvádění pěnového produktu, neboť 

ve vrstvě pěny se vzduchové bubliny slévají.  Pravděpodobnost udržení snižuje turbulentní 

proudění pod vrstvou mineralizované pěny, které tuto pěnu rozrušuje.[1] 

5.2 Faktory ovlivňující flotaci 

Je mnoho faktorů, které mohou ovlivnit flotační proces. Ne všechny jsou 

ovlivnitelné. Mezi faktory, které nemůžeme ovlivnit, patří chemické a mineralogické 

složení, přirozené vlastnosti surovin, charakter minerálních příměsí, velikost pórů, hustota 

atd. Faktory ovlivnitelné jsou například zrnitost suroviny, zahuštění flotačního rmutu,pH 

rmutu, typ a dávka flotačních reagencí, provzdušnění, typ flotačního stroje, flotační čas 

atd. 

(Ekonomické aspekty flotace: cílem je zkrácení flotačního času s ohledem na 

náklady úpravnického provozu.) 

5.2.1 Mineralogické složení  

Z hlediska flotovatelnosti rozlišujeme minerály do dvou hlavních skupin:  

 - minerály s nepolárním povrchem; 

 - minerály s polárním povrchem. 
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Toto rozdělení se zakládá na jejich vztahu k vodě, na struktuře stavební mřížky a 

typu vazebních sil, které určují vlastnosti povrchu minerálních zrn. 

Minerály s nepolárním povrchem 

Tyto minerály se skládají z molekul, které jsou navzájem vázány van der 

Waalsovými silami. Takové molekulové vazby jsou relativně slabší v porovnání 

s ostatními druhy vazebních sil. Díky tomu nepolární povrchy minerálních zrn odpuzují 

dipóly vody. Tyto minerály jsou charakteristické malým úhlem smáčení (60 – 90
o
). Proto 

jsou tyto minerály dobře přirozeně flotovatelné. K této skupině minerálů patří grafit, síra, 

molybdenit, diamant, černé uhlí atd. 

Minerály s polárním povrchem 

Povrch těchto minerálů je charakteristický heteropolární nebo iontovou vazbou. 

Tyto typy vazeb jsou velmi silné, z čehož vyplývá velká hodnota volné povrchové energie 

polárního povrchu. Tento povrch při styku s polární kapalinou (voda) reaguje s dipóly 

vody, které se intenzivně adsorbují a vytváří na povrchu minerálních zrn hydratační obal. 

Tyto minerály se obtížně flotují, je nutné používat speciální flotační činidla a zvláštní 

režimy flotačního procesu. Jedná se například o úpravu povrchu v zásaditém prostředí. 

Velmi významnou úlohu mají také minerály, které jsou příměsmi flotovaných látek. 

Mohou zhoršovat podmínky flotace. Patří mezi ně například rozpustné minerály, které 

zvyšují koncentraci elektrolytu ve flotačním rmutu, jílovité materiály, jež vytvářejí 

ultrajemné kaly a působí ve rmutu jako tzv. flotační jed a mnoho dalších.  Proto je velmi 

důležité znát přesné složení flotované látky a její vlastnosti.[1] 

5.2.2 Zrnitostní složení přívodu  

Většinou se udává, že je možné flotovat minerály o velikosti zrn 1 – 2 mm. Ve 

skutečnosti se s ohledem na  technologicko – ekonomické faktory provádí flotace zrn do 

velikosti 0,5 mm. Nejjemnější částice jsou převážně hlušiny, jílové a další znehodnocující 

minerály, které vytvářejí povlaky na hydrofobních zrnech a znemožňují jejich flotaci. 

Navíc zvyšují spotřebu flotačních činidel. Hrubší částice se také hůře flotují, neboť 

nedochází k jejich pevnému spojení s bublinkami vzduchu, takže přecházejí do flotačního 

odpadu. Obrázek č. 3 znázorňuje vliv velikosti zrna na faktory pravděpodobnosti flotace 
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(WF – pravděpodobnost udržení se v mineralizované pěně, WS – pravděpodobnost srážky, 

WE – pravděpodobnost pevného spojení). (S. Kmeť, 1992) 

 

5.2.3 Zahuštění rmutu 

Zahuštění rmutu je dalším důležitým faktorem ovlivňujícím flotaci. Vyjadřujeme 

jej obvykle hmotností tuhých částic v 1 litru rmutu, značíme jej T: K. U flotace černého 

uhlí se udává 1 : 2,5 až 1 :4. V praxi se však používá 150 - 200 g.l
-3

  rmutu, nebo také 150 

– 200 kg.m
-3

. Vysoké zahuštění sice zvyšuje výkon a snižuje spotřebu flotačních činidel, 

ale zároveň klesá kvalita jak koncentrátu, tak odpadu. Příliš hustý rmut stěžuje průchod 

vzduchových bublin směrem k hladině. Snížením hustoty rmutu se zvyšuje kvalita 

koncentrátu a také se snižuje doba flotace, ale zvyšuje se spotřeba flotačních činidel. 

5.2.4 Provzdušnění rmutu 

Dalším významným faktorem flotačního procesu je vynášení užitkových zrn ze 

rmutu. To se provádí pomocí vzduchových bublinek. Vzduchové bublinky se vytvářejí 

disperzí nasávaného nebo tlakově vháněného vzduchu. Tento vzduch je dispergován 

mechanicky míchadlem u mechanických nebo pneuomechanických flotátorů, nebo 

aerátory injektorových, cyklonových flotátorů. Dále se používají různé druhy pórovitých 

přepážek a trysek u pneumatických flotátorů. Maximální průměr bublinek nemá být větší 

než 1,5 – 2 mm. Mnohem vhodnější je menší průměr. 

Zároveň je vhodné přidávat polární činidlo (pěnič), který se adsorbuje na povrchu 

bublinek a zabraňuje jejich slévání, zvyšuje stálost a stupeň jejich disperzity, rychlost 

 OBRÁZEK 3 VLIV VELIKOSTI ZRNA NA PRAVDĚPODOBNOST 

FLOTACE [1]  
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vzestupného pohybu, stabilitu a pevnost vytvořené pěny. Na provzdušnění je také závislá 

dispergace vzduchu ve flotačním prostředí a velikost a množství bublin. Vedle polárního 

činidla napomáhá provzdušnění rmutu jeho promíchávání. 

5.2.5 Flotační čas 

Flotační čas je závislý na několika faktorech, například na charakteristice 

flotovaného materiálu (složení, zrnitost), na typu a dávce flotačních činidel, hustotě rmutu, 

intenzitě promíchávání a provzdušňování rmutu a na způsobu odstraňování mineralizované 

pěny.  

Zvýšením intenzity a provzdušnění se zkracuje flotační čas, dále také použitím 

vhodných činidel a snížením zahuštění rmutu.  

5.2.6 Flotační činidla 

Použití vhodného typu a množství flotačních činidel má příznivý vliv na flotační 

proces. 

5.2.7 Teplota rmutu 

Výsledky výzkumů ukazují, že teplota je také důležitý faktor flotace. Ve vztahu 

k flotačním činidlům zvyšuje jejich rozpustnost, dispergaci a emulgaci. Při flotaci černého 

uhlí nicméně teplota v rozmezí 3 – 50
o
 C tento proces prakticky neovlivňuje. 
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6. Flotační reagence 

Flotační reagence jsou hlavním a rozhodujícím činitelem flotačního procesu spolu 

s optimálně otevřeným zrnem a provzdušněním flotačního prostředí. Flotační reagence 

ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou, kapalnou a 

plynou fází. Změnou energie na fázovém rozhraní se mění podmínky flotovatelnosti 

jednotlivých minerálů. Zároveň se mění počet a velikost vzduchových bublin a stálost 

mineralizované pěny. 

Flotační reagence mohou být z hlediska chemického buď organické nebo 

anorganické látky, jednoduché látky nebo sloučeniny. Mohou být v pevném nebo 

kapalném stavu. Některé vytvářejí v kapalné fázi flotačního rmutu roztoky iontové nebo 

molekulové disperze. Jiné se velice slabě rozpouštějí a vytvářejí koloidně-disperzní 

roztoky, emulze a jemné kapičky. 

Základní požadavky na flotační reagence jsou vysoká selektivita působení, 

standardní kvalita, nízká cena, snadná manipulace, stálost při skladování, lehká 

rozpustnost, ekologická nezávadnost atd. 

Flotační reagence rozdělujeme podle úlohy, kterou mají ve flotačním prostředí, do 

dvou základních skupin.[1] 

 

6.1 Flotační reagence ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka – kapalina 

Sběrače jsou organické látky, které se výběrově adsorbují na povrchu flotovaných  

zrn. Zvyšují hydrofobnost flotovaných minerálů, tímto umožňují pevné spojení jejich 

povrchu ke vzduchové bublině. Hydrofobizační účinek sběračů se váže na přítomnost 

nepolární skupiny v molekule sběrače heteropolárního charakteru anebo na celou molekulu 

sběrače pouze z nepolární látky. Nepolární část heteropolárního sběrače je tvořena 

uhlovodíkovým radikálem alifatické nebo cyklické sloučeniny. Molekuly heteropolárních 

sběračů se orientují svou polární skupinou k povrchu pevné částice a nepolární skupinou 

od jeho povrchu. (J. Nováček, 2000) 



Milan Brízgala: Optimalizace podmínek flotace černouhelných kalů 

 

2014   23 
 

Při flotaci uhlí se používají nepolární sběrače např. lehký olej, petrolej, mazací olej, 

produkty zpracování ropy, uhlí a dřeva. Jde o kapalné uhlovodíky, které jsou chemicky 

inertní látky, prakticky ve vodě nerozpustné. Kapky emulgovaného oleje se při kontaktu 

s bublinkami vzduchu zcela roztečou po jejich povrchu, tím se zmenší volná povrchová 

energie soustavy. Na povrchu nepolárních částic tuhé fáze (hydrofobních částic) se kapky 

oleje mohou rovněž úplně roztéct. K tomu dojde až při kontaktu částice tuhé fáze 

s bublinou, kdy se vytvoří třífázový kontakt a bublina se spojí s částicí tuhé látky (obr. 4). 

Na povrchu hydrofilních minerálních zrn se tento sběrač nepřichytává.[1] 

Důležitým faktorem pro adsorpci nepolárních látek k povrchu částic tuhé fáze je 

doba a intenzita míchání. Čím je větší podíl jemných zrn a vyšší hustota rmutu, tím je 

nutná delší doba promíchávání.   

Řídící flotační reagence – jsou jak organické tak i anorganické látky, které 

podporují nebo zabraňují adsorpci sběrače na povrchu minerálních zrn. Tímto zvětšují 

nebo zabraňují flotaci určitých minerálů. Zároveň zamezují shlukování velmi jemných zrn. 

Řídící reagence dále dělíme na potlačující, oživující a modifikující. 

- potlačující reagence (depresory) jsou především anorganické látky (elektrolyty). 

Potlačují nebo ruší flotovatelnost látek, které nemají přecházet do pěnového produktu; 

- oživující reagence (aktivátory) pomáhají adsorpci sběračů na povrch látek, které 

mají přecházet do pěnového produktu; 

- modifikující reagence upravují a mění zásaditost nebo kyselost kapalné fáze 

flotačního prostředí; ovlivňují působení sběračů, depresorů a aktivátorů. 

 

OBRÁZEK 4 SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VZNIKU 

OLEJOVÉ VRSTVIČKY NA ROZHRANÍ TŘÍFÁZOVÉHO  

KONTAKTU [6] 
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V případě uhlí není těchto reagencí zapotřebí, neboť jsou dobře flotovatelná. 

Optimální pH je 6 -7, takže není třeba upravovat dalšími činidly. V případě, že není těžené 

uhlí ihned zpracováno, podléhá oxidaci povrchové vrstvy.  Tuto vrstvu je možné rozpustit 

přídavkem 1% roztoku sody. Pokud je nutné potlačit ultrajemné kalové podíly a současně 

potlačit flotovatelnost pyritu a markazitu, je možné dávkovat vápenné mléko v množství 1 

– 5 kg.t
-1 

. 

6.2 Flotační reagence ovlivňující fázové rozhraní kapalina – plyn 

Pěniče – snižují povrchové napětí na rozhraní kapalné a plynné fáze, zvyšují stupeň 

dispergace vzduchových bublin, brání jejich slévání a zvyšují stálost a nosnost flotační 

pěny. Nejčastěji se používají povrchově aktivní heteropolární látky, které mají schopnost 

se adsorbovat na fázovém rozhraní kapalina – plyn a přitom se svojí polární skupinou 

orientují k vodě a nepolární ke vzduchu. Polární skupiny pěničů bývají -OH, =C=O, -

COOH, -NH2 a jiné, nepolární tvoří uhlovodíkový radikál. Adsorbci pěniče doprovází 

změna povrchové energie na rozhraní kapalina – vzduch. Povrchová aktivita pěniče je 

závislá na charakteru polární skupiny a struktuře uhlovodíkového radikálu. Pěnotvorné 

vlastnosti závisí také na počtu uhlovodíkových a nepolárním radikálu. Povrchová aktivita 

pěniče roste s počtem  -CH2 skupin a klesá s rozvětvením uhlovodíkového radikálu.[1]                                                                                                                                                                                                                                                                     

Působení pěniče je podmíněno zejména adsorpcí jeho molekul v povrchové vrstvě 

fázového rozhraní kapalina – plyn. Tato adsorpce umožňuje měnit koalescenční (slévání) 

schopnosti vzduchových bublin, stupeň jejich disperzity, rychlost vzestupného pohybu, 

stabilitu a pevnost vytvořené pěny.  

Při flotaci uhlí se nejčastěji používají pěniče nepolární, které vznikají při destilaci 

dřeva, uhlí, dehtu aj. a mají současně i vlastnosti sběračů. 

 

 

 

 



Milan Brízgala: Optimalizace podmínek flotace černouhelných kalů 

 

2014   25 
 

7. Flotační stroje 

Pro flotaci nejsou důležité pouze flotační reagence, zásadní význam má i co možná 

dokonalé provzdušnění flotačního rmutu, rovnoměrné rozptýlení vzduchových bublin atd. 

To mají na starosti flotační stroje. Konstrukce těchto strojů je velmi důležitá. Můžeme je 

rozdělit z hlediska technologických a technických vlastností.  

Cílem technologických vlastností strojů je vytvářet co nejhomogennější směs 

vzduchu a vody, co nejúčinněji provzdušňovat celý objem flotačního prostředí a vytvářet 

vhodnou velikost vzduchových bublin. Flotační stroje udržují zrna tuhé fáze rmutu ve 

vznosu a tím umožňují jejich kontakt s flotačními reagencemi. Zároveň vytvářejí 

podmínky pro vznik pevného spojení zrn a bublin. 

 Technické vlastnosti stroje jsou dalším důležitým faktorem. Jedná se především o 

umožnění kontinuálního a nerušeného provozu, minimální spotřebu elektrické energie, 

minimální poruchovost, maximální životnost a co nejnižší náklady na údržbu stroje a 

v neposlední řadě možnost regulace některých parametrů procesu, ať už jde o výšku 

hladiny rmutu, množství vzduchu atd.[1] 

Základní požadavky: 

- Nepřetržitě promíchávat rmut s cílem zabezpečit dokonalou disperzi 

zrn rozdružované suroviny 

- Soustavně nasycovat flotační prostředí vzduchem s ohledem na 

množství a požadovaný stupeň disperze vzduchových bublin 

- Vytvářet relativně klidovou zónu mineralizované pěny na hladině 

flotačního rmutu 

- Kontinuálně selektivně oddělovat pěnový a nepěnový produkt 

Flotační stroje rozdělujeme podle způsobu míchání a provzdušňování rmutu:  

- Mechanické 

- Pneumatické 

- Pneumaticko-mechanické (kombinované) 

- Speciální 
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Flotátory se většinou konstruují tak, že se dvě nebo čtyři komory spojí 

v samostatnou jednotku. Tyto jednotky se potom podle potřeby spojují do tzv. baterií.  

7.1 Mechanické flotační stroje 

Základem mechanických strojů je míchadlo, které se skládá s rotoru a statoru. 

Rychle se otáčející míchadlo zajišťuje promíchávání rmutu a zároveň nasává vzduch, 

kterým provzdušňuje rmut. 

V současné době se používá mnoho různých typů těchto flotátorů, které se liší 

hlavně konstrukcí míchadla. Na obrázku č. 5 je znázorněno několik typů míchadel.  

Základní princip je však stejný. Členitý rotor vytváří příznivou strukturu turbulentního 

proudění, které zabezpečuje dobré provzdušnění rmutu. Má vliv na rozpouštění flotačních 

reagencí ve rmutu, pomáhá emulgovat ve vodě nerozpustné reagence. Zároveň vytváří 

dostatečně velký podtlak, kterým nasává potřebné množství vzduchu, ale také zabezpečuje 

proudění rmutu z jedné flotační komory do druhé.  Do této skupiny patří například stroje 

Mechanobr, Denver, Humbolt, Fagergren a další. 

 

 

OBRÁZEK 5 RŮZNÉ TYPY MÍCHADEL  
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Podle způsobu proudění rmutu z jedné komory do druhé dělíme mechanické stroje 

na komorové, průtokové a komorovo-průtokové. 

 

Komorové - tyto stroje jsou charakteristické tím, že se výška hladiny rmutu 

reguluje v každé komoře flotační baterie zvlášť. Rmut prochází z jedné komory do druhé 

přes mezistěnu, ve které je posuvný uzávěr na regulaci výšky hladiny. Rotor míchadla 

nasává rmut z předchozí komory, což ovlivňuje výkon flotačního stroje, který závisí na 

průtokovém množství rmutu. Proto je kladen důraz na jeho konstrukci. Nevýhodou je 

složitá regulace výšky hladiny v jednotlivých komorách. 

Průtokové – rmut proudí po celé délce baterie samospádem. Výška hladiny rmutu 

se reguluje pouze v poslední komoře, tím se zajišťuje stejné průtokové množství do 

prostoru míchadel. Komory jsou odděleny přihrádkami, které nedosahují dna ani hladiny. 

To umožňuje průtok rmutu jak nad přihrádkou, tak pod ní. Nevýhoda tohoto řešení je, že 

není stejná výška hladiny rmutu ve všech komorách, proto se musí stěrače pěnového 

produktu nastavovat pro každou komoru zvlášť. 

Komorovo-průtokové – jsou sestaveny do sekcí skládajících se z několika komor. 

První flotační komora je nasávací a rmut se přivádí do prostoru míchadla, další komory 

pracují jako průtokové. Výška hladiny se reguluje pouze v poslední komoře každé sekce. 

 

Flotační stroj Denver Sub – A (obr. 6) je představitel mechanických flotátorů. 

Jednotlivé komory flotační baterie jsou oddělené stěnou s otvorem (1).Rmut je přiváděn 

trubkou (7) nad míchadlo skládající se z rotoru (3) a statoru (13). Vzduch je nasáván 

podtlakem vytvářeným míchadlem centrální dutou hřídelí (9) přes přívod vzduchu (8).  

Dále je součástí přívodní skřín (2,15), která se skládá z clony (17), pohyblivého prahu 

přepadu (6), gumové dýzy (4,14) a otvorů na přívodní skříni (5,16). Tato sestava 

stavitelných clon se využívá k regulaci výšky hladiny rmutu ve flotátoru. Clonou 

v přívodní skříni se dá také regulovat objem rmutu ve vnitřním oběhu, čímž se zvýší 

dispergace vzduchu a nasycení rmutu bublinkami. Pohon míchadla se skládá  z řemenice 
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(12), ložiskové skříně (11) a hřídele (10). Nevýhodou flotátoru Denver Sub – A je malý 

nasávací účinek rmutu. 

Některé typy mechanických flotátorů mají dvě míchadla. První míchadlo se skládá 

z rotoru i statoru, druhé pouze rotoru. Toto konstrukční řešení zlepšuje cirkulaci rmutu, 

dispergaci zrn a vzduchu.[1] 

 

7.2 Pneumatické flotační stroje 

Pneumatické flotátory jsou konstruovány bez mechanického míchadla. Potřebné 

promíchávání způsobující disperzi a provzdušňování rmutu se provádí stlačeným 

vzduchem. Stlačený vzduch se do flotačního prostředí vhání buď pórovitým dnem 

(diafragma), přívodními trubkami shora (aerolift), difuzorem zespoda, nebo tryskami 

z boku. Mezi jejich výhody patří menší spotřeba elektrické energie a nenáročná údržba. 

Nevýhodami jsou ucpávání přívodních otvorů vzduchu, sedimentace zrn způsobená 

nedostatečným promícháváním, přerušovaný chod. Mezi další pneumatické flotátory patří 

flotační kolony. Flotovaný materiál s reagencemi je dokonale promíchán v samostatných 

OBRÁZEK 6 FLOTÁTOR DENVER - SUB A 
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míchačových nádržích (agitační nádrže), odkud je přiváděn do flotační komory.  Mezi tyto 

stroje patři např. Ekof, Southwestern, AFM a jiné. 

Flotační stroj Southwestern (obr. 7) patří do skupiny mělkých flotátorů.  Stlačený 

vzduch (12 -15 kPa) je přiváděn na dno komory svislými trubkami přes regulační ventil. 

Na usměrnění proudění jsou zabudovány po celé délce komory přihrádky. Vzduchové 

bubliny promíchané se rmutem proudí okolo přívodní trubky nahoru, kde se bubliny 

spojují se zrny flotovaného minerálu. Výhodou tohoto flotátoru je jednoduchá konstrukce a 

nenáročná údržba. Nevýhodami jsou ucpávání vzduchového potrubí v době mimo provoz, 

nedostatečné promíchávání rmutu, malé využití vzduchu a malý specifický výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flotační kolona (obr. 8) je zástupcem novější konstrukce pneumatických flotátorů. 

Výška kolon může být až 10 m. Průřez může být kruhový, eliptický nebo hranatý 

s průměrem (délky hrany) až 3m. Kolona se skládá ze tří částí. V horní části dochází 

k odvodu pěnového produktu a zároveň k jeho sprchování čistou vodou, které má zajistit 

odplavení nečistot mechanicky vynesených pěnovým produktem. Flotační rmut agitovaný 

flotačními reagencemi je přiváděn ve střední části kolony pod tlakem 140 kPa. V dolní 

OBRÁZEK 7 FLOTÁTOR SOUTHWESTERN [6] 
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části je přes difuzor přiváděn jemně dispergovaný vzduch z tlakové nádoby. Zde je také 

umístěn odvod nepěnového materiálu. Flotace probíhá v protisměrném proudu rmutu a 

vzduchových bublin. Výhodami flotační kolony jsou malá zastavěná plocha, absence 

pohyblivých dílů, nízká spotřeba energií, nenáročnost na údržbu.  

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 8 FLOTAČNÍ KOLONA[7] 
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7.3 Pneumaticko-mechanické flotační stroje 

Jejich konstrukce a princip spojuje výhody mechanických a pneumatických 

flotátorů. Konstrukce těchto strojů je obdobou mechanických flotátorů, pouze přívod 

vzduchu je řešen tlakově. Disperzi minerálních zrn obstarává rychle se otáčející rotor, ale 

přívod vzduchu do flotačního prostoru je uskutečněn tlakově kompresorem, ventilátorem, 

dmychadlem atd. To je velká výhoda, protože množství vzduchu není závislé na otáčkách 

rotoru. Proto se dá regulovat relativně přesně jeho množství podle potřeby jednotlivých 

strojů, případně sekcí. Do této skupiny strojů patří např. Mechanobr, FPR, Agitair, Denver, 

Davy – S a jiné. 

Flotační stroj Denver D – R (obr. 9) je velmi podobný mechanickému flotátoru 

Denver Sub – A, a to konstrukcí i principem. Má však několik konstrukčních odlišností. 

Má zdokonalené míchadlo (2 – rotor, 3 – lopatky rotoru, 7 – stator, 6 – lopatky statoru), 

které účinně provzdušňuje rmut. Přívodní trubka tlakového vzduchu (8) zasahuje do kužele 

(12) sloužícího pro recirkulaci rmutu, umístěného na statoru. Pohon rotoru zajišťuje 

řemenice pře ložiskovou skříň (5) a hřídel (4). Dále je na obrázku vyznačen přívod 

vzduchu (9) a jeho uzavírací ventil (10). Vynášení pěnového produktu může být na jedné 

nebo obou stranách. Výhody tohoto stroje jsou zvětšená hranice velikosti flotovaných zrn, 

zvýšený průtokový objem rmutu cirkulujícího v prostoru míchadla, zrychlené vzestupné 

proudění a tím intenzivnější průběh tvorby mineralizované pěny.[1] 
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7.4 Flotační stroje speciální konstrukce 

Vývoj a konstrukce nových strojů pokračují, snaží se vylepšovat vlastnosti výše 

uvedených flotačních strojů a odstraňovat jejich nevýhody. Hledají se nová konstrukční 

řešení, která mají za cíl dosáhnout co nejlepších technických, technologických a 

ekonomických výsledků flotačního procesu. 

Vzniklo mnoho nových strojů, např. mechanický flotační stroj s fluidní vrstvou, 

injektorový, cyklonový, vibrační flotační stroj a mnoho dalších. Na obrázku č. 10 je 

znázorněn flotační stroj s fluidní vrstvou. Komora tohoto stroje je rozdělena roštem (1) na 

dvě části. Ve spodní části se nachází míchadlo (6 – rotor, 7 – stator), které nasává vzduch a 

přiváděný rmut. Dochází zde k dokonalému promíchání vzduchu a rmutu. Vytvořená směs 

proudí do horní části nad roštem, kde vzniká fluidní vrstva. V této vrstvě dochází 

OBRÁZEK 9 FLOTÁTOR DENVER D -R 
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k mineralizaci vzduchových bublin, jejich vzestupný pohyb podporuje vzestupné laminární 

proudění. Pěnový produkt odchází přepadovou hranou (k). Recirkulace rmutu mezi horní a 

dolní částí je umožněna mezerou (2) a trubkou (3). Výhodou tohoto řešení je snížení 

turbulentního proudění v části nad roštem, čímž se minimalizuje demineralizace bublin, 

zvyšuje se pravděpodobnost srážky a spojení minerálních zrna a bublin a zkracuje se doba 

flotace. 

 

Jinými flotátory jsou například tzv. cyklonové flotační stroje, jejichž principiální 

schéma je na obrázku č. 11. Do cyklonu (aerátor) je přiváděn tlakový vzduch (15 – 20 kPa) 

a zároveň tangenciálně rmut od čerpadla. V prostoru cyklonu vzniká vysoký stupeň 

turbulentního proudění, takže se dokonale disperguje vzduch i rmut. Uklidňující rošt 

vytváří změnu charakteru proudění v horní části flotační komory a tím zlepšuje vznik 

mineralizované pěny. Pěnový produkt je odváděn přepadovou hranou. Nepěnový produkt 

dále cirkuluje pomocí čerpadla.  

OBRÁZEK 10 FLOTÁTOR S FLUDNÍ VRSTVOU [6] 
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OBRÁZEK 11 CYKLONOVÝ FLOTAČNÍ STROJ [6] 
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8. Experimentální část 

Cílem této práce je optimalizovat flotaci černouhelných kalů tím, že určíme 

optimální množství flotačních činidel. Účelem flotační úpravy je dosáhnout co nejlepší 

kvality pěnového produktu, a to jak z hlediska množství popela, tak z hlediska 

maximálního výnosu. Zároveň se snažíme omezit únik užitkové složky do odpadu. 

Experimentální práce byla provedena se vzorkem uhlí dodaného Úpravnou uhlí 

Paskov, zároveň bylo dodáno flotační činidlo Montanol 551 a Vypírací olej. Tato flotační 

činidla jsou používána při flotaci uhlí na úpravně Paskov. 

Stručná charakteristika flotačních činidel:  

Montanol 551 

Vzhled:   nažloutlá až zlatá kapalina 

Hustota při 15 
o
C:  845 – 875 kg.m

-3
 

Obsah vody:   < 0,1 % 

Bod vzplanutí:  > 61 
o
C 

Teplota varu:   > 175 
o
C 

 

Vypírací olej 

Vzhled:   žlutá nebo hnědá kapalina 

Hustota při 15 
o
C:  880 kg.m

-3
 

Bod vzplanutí:  > 101 
o
C 

Teplota varu:   180 - 360 
o
C 

Další specifikace Montanolu 511 jsou uvedeny v průvodním listu v příloze 1. 
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Přesné chemické složení neudává žádný výrobce. Podle infračervené spektroskopie 

provedené v laboratoři VŠ-TU Ostrava jsou obě flotační činidla svým složením velmi 

podobná. Přesto dosahují při flotaci rozdílných výsledků. Je to zapříčiněno pravděpodobně 

odlišným množstvím zastoupených chemických látek. Obě činidla jsou složena 

z karboxylových sloučenin, aromatických a alifatických uhlovodíků, alkenů, alkanů, 

esterů, glykolů fenolů a etherů.[7] 

Všechny zkoušky byly provedeny dvakrát za stejných podmínek. Flotační testy 

byly prováděny na laboratorním mechanickém flotátoru VRF – 2 s vlastním nasáváním 

vzduchu.  Na měření času byly použity stopky. K odfiltrování vzorků se používala vodní 

vývěva, Büchnerovy nálevky, filtrační papír KA5-M ø240 mm. K vysoušení 

odfiltrovaných vzorků byla použita sušárna BINDER 9010 – 0075, sušení vzorku 

probíhalo při teplotě 105 
o
C do tzv. konstantní váhy. Stanovení obsahu popela bylo 

prováděno dle normy ČSN ISO 1171 – „Tuhá paliva – stanovení popela“ a bylo použito 

Muflové pece MP 05-01. K navážení vzorků pro flotaci a následnému vážení flotačního 

produktu a odpadu byla použita váha KERN KB 1600 – 2 s reprodukovatelností 0,01 g. 

K navážení vzorku k určení obsahu popela a následnému zvážení vzorku po žíhání byla 

použita váha METTLER AE 260 deltaranger s reprodukovatelností 0,0001 g. 

 

Základní informace o flotátoru VRF – 2 

výrobce:   RD Příbram 

objem buňky:   1,2 dm
3
 

otáčky míchadla:  1800. min
-1

 

otáčky stěrače pěny:  10,3. min
-1

 

objem nasávaného vzduchu: 1dm
3
.min

-1
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Celý vzorek uhlí byl homogenizován a poté zmenšen na příhradovém děliči vzorků. 

Byly odebrány dva vzorky pro stanovení zrnitostního složení a stanovení obsahu popela. 

Výsledky sítových rozborů a obsahů popela jsou uvedeny v tabulce č. 2. a č. 3. a zobrazeny 

v grafu (obr. 13, 14). 

 

 

 

 

  

OBRÁZEK 12 FLOTÁTOR VRF – 2 
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TABULKA 2 ZRNITOSTNÍ ROZBOR PŘÍVODU NA FLOTACI - 1 

zrnitost 

[mm] 
výnos V [%] 

popelnatost 

A [%] 

Σ↓výnosů 

[%] 

Ø 

popelnatost 

[%] 

zrnitostní 

třída [mm] 

 0 - 0,063 2,55 34,05 2,55 34,05 0 - 0,063 

0,063 - 

0,125 
3,44 25,66 5,99 29,23 0 - 0,125 

0,125 - 0,25 16,22 24,57 22,21 25,83 0 - 0,25 

0,25 - 0,315 27,3 25,54 49,51 25,67 0 - 0,315 

0,315 - 0,5 8,31 23,76 57,82 25,39 0 - 0,5 

0,5 - 0,7 23,11 23,01 80,93 24,71 0 - 0,7 

0,7 -1 12,03 23,19 92,96 24,51 0 - 1 

1 - 1,5 7,04 25,31 100 24,57 < 1 

  100 24,57       

 

 

OBRÁZEK 13 GRAF VÝNOSŮ A POPELNATOSTÍ PŘÍVODU NA FLOTACI - 1 
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TABULKA 3 ZRNITOSTNÍ ROZBOR PŘÍVODU NA FLOTACI - 2 

zrnitost 

[mm] 
výnos V [%] 

popelnatost 

A [%] 

Σ↓výnosů 

[%] 

Ø 

popelnatost 

[%] 

zrnitostní 

třída [mm] 

> 0,063 2,54 32,77 2,54 32,77 0 - 0,063 

0,063 - 0,125 3,37 26,74 5,91 29,33 0 - 0,125 

0,125 - 0,25 18,06 25,41 23,97 26,38 0 - 0,25 

0,25 - 0,315 26,08 26,11 50,05 26,24 0 - 0,315 

0,315 - 0,5 9,07 22,8 59,12 25,71 0 - 0,5 

0,5 - 0,7 22,01 23,34 81,13 25,07 0 - 0,7 

0,7 -1 10,91 23,72 92,04 24,91 0 - 1 

< 1 7,96 25,15 100 24,93 < 1 

  100 24,93       

 

 

OBRÁZEK 14 GRAF VÝNOSŮ A POPELNATOSTI PŘÍVODU NA FLOTACI - 2 

 



Milan Brízgala: Optimalizace podmínek flotace černouhelných kalů 

 

2014   40 
 

Vzorek uhlí má průměrnou popelnatost 24,75 %.  

Následně byla provedena frakční flotace. Výsledky slouží k sestrojení křivky 

flotovatelnosti, ze které odečteme flotační čas potřebný k získání požadované kvality 

flotačního koncentrátu (produktu). Při frakční flotaci se vycházelo z parametrů nastavení 

flotace na úpravně Paskov. Těmi jsou zahuštění rmutu 150 g.l
-1

 a dávkování flotačních 

činidel 0,7 kg.t-1 v poměru 1:1. Před zahájením flotace byl rmut promícháván ve flotační 

baňce 2 minuty, poté byla přidána flotační činidla v potřebném množství, rmut se nechal 

promíchávat (agitovat) 3 minuty bez přídavku vzduchu. Následně byla provedena samotná 

frakční flotace, kdy se odebíral pěnový produkt v intervalu jedné minuty. Výsledky frakční 

flotace jsou uvedeny v tabulce č. 4. a č. 5., kde jsou zároveň dopočítány body k sestrojení 

M-diagramu (křivka flotovatelnosti). 

 

TABULKA 4 FRAKČNÍ FLOTACE - 1 

flotační čas 

[min] 

hmotnost 

[g] 
výnos [%] 

popelnatost 

[%]  

množ. 

Popela 

[kg.(10t)
-1

] 

Ʃ↓ výnosů 
Ʃ↓ množ. 

pop. : 100 

0 – 1 78,33 52,22 11,75 613,585 52,22 6,13 

1 – 2 28,71 19,14 18,25 349,305 71,36 9,63 

2 – 3 19,59 13,06 16,66 217,5796 84,42 11,80 

Odpad 23,37 15,58 83,31 1297,9698 100,00 24,78 

  150,00 100,00 Ø 24,78       

 



Milan Brízgala: Optimalizace podmínek flotace černouhelných kalů 

 

2014   41 
 

 

OBRÁZEK 15 KŘIVKA FLOTOVATELNOSTI - 1 

 

TABULKA 5 FRAKČNÍ FLOTACE - 2 

flotační čas 

[min] 

hmotnost 

[g] 
výnos [%] 

popelnatost 

[%]  

množ. 

Popela 

[kg.(10t)
-1

] 

Ʃ↓ výnosů 
Ʃ↓ množ. 

pop. : 100 

0 - 1 78,585 52,39 11,27 590,4353 52,39 5,90 

1 - 2 36,90 24,60 19,99 491,7540 76,99 10,82 

2 - 3 12,69 8,46 18,66 157,8636 85,45 12,40 

odpad 21,825 14,55 86,27 1255,2285 100,00 24,95 

  150,00 100,00 Ø 24,95       
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OBRÁZEK 16 KŘIVKA FLOTOVATELNOSTI - 2 

 

Požadovaná popelnatost pěnového produktu byla stanovena na obsah popela 7%. 

Takto stanovenou popelnatost jsem odečetl na křivce flotovatelnosti a určil čas flotace. Čas 

flotace vyšel v jednom případě 18 s a ve druhém 24 s. Zvolil jsem průměrnou dobu a 

stanovil jsem čas flotace na 21 s. Detailněji provedené M-křivky flotovatelnosti jsou 

v přílohách č. 

Pro výpočet optimální dávky flotačních činidel jsem použil metodu plánování 

experimentů [4]. Tato metoda umožňuje určit vliv dávkování činidel na dosažení 

maximálního výnosu pěnového produktu při požadovaném obsahu popela.   

Byl sledován vliv dávky činidla Montanol 551 x1 a činidla Vypírací olej x2 na 

dosažení maximálního výnosu při vyhovujícím obsahu popela. Pokusy byly provedeny 

opakovaně na dvou úrovních dle metody plánování experimentů 2 – 2.  
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Základní množství činidla x1
0
 0,35 kg.t

-1
 

dolní úroveň    0,17 kg.t
-1

 

horní úroveň    0,52 kg.t
-1

 

Základní množství činidla x2
0
 0,35 kg.t

-1
 

dolní úroveň    0,17 kg.t
-1

 

horní úroveň    0,52 kg.t
-1

 

Flotace byly provedeny za stejných podmínek jako frakční, pouze množství 

dávkovaných činidel se odlišovalo. Flotační koncentrát se přestal odebírat po 21 s. 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny výsledky. 

 

TABULKA 6 VÝSLEDKY FLOTACÍ PLÁNOVÁNÍ EXPERIMENTU  

 

 

 

 

výnos [%]
obsah popela 

[%]
výnos [%]

obsah popela 

[%]

1 21,41 6,59 78,59 29,93

2 22,57 6,75 77,43 29,76

3 26,16 7,37 73,84 31,29

4 22,76 8,12 77,24 28,37

5 23,41 6,73 76,59 29,25

6 23,85 8,45 76,15 30,33

7 24,78 7,39 75,22 30,64

8 22,85 8,67 77,15 28,95

9 22,5 7,11 77,5 29,91

10 21 6,67 79 29,81

0,52

0,350,35

0,52

0,17 0,52

0,17 0,17

0,170,52

dávka               

Montanolu 551 [kg.t-1]

dávka                

Vypíracího oleje [kg.t-1]

číslo 

pokusu

koncentrát odpad
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Pro lepší přehlednost byla vypracovaná matice plánování 2 – 2 pro výnos koncentrátu 

(tabulka č. 7) 

TABULKA 7 MATICE PLÁNOVÁNÍ 2 - 2 PRO VÝNOS KONCENTRÁTU 

 

Byly vypočteny koeficienty rovnice regrese: 

b0  = 23,47 

b1 = 0,66 

b2 = 0,25 

b1,2 = -0,57 

Znaménko koeficientu určuje zvětšení nebo zmenšení daného faktoru vzhledem k 

základní úrovni. Hodnota koeficientu udává, o kolik jednotek se má daný faktor změnit. 

Výběrové rozptyly: 

δ1
2
 = 0,67 

δ2
2
 = 5,78 

δ3
2
 = 0,1 

δ4
2
 = 1,86 

v1 v2 Øv

-1 -1 +1 21,41 22,57 21,99

+1 -1 -1 26,16 22,76 24,46

-1 +1 -1 23,41 23,85 23,63

+1 +1 +1 24,78 22,85 23,82

0 0 0 22,5 21 21,759 , 10

5 , 6

7 , 8

číslo pokusu x1 x2 x1.x2

výnos koncentrátu [%]

1 , 2

3 , 4
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Vypočtená hodnota Gmax = 0,69 je menší než tabelovaná hodnota Cochranova 

kriteria Gp = 0,906 při F = 2 – 1 a n = 4. Lze tedy předpokládat, že pokusy byly provedeny 

se stejnou přesností.   

Tvar regresivní rovnice pro výstupní parametr výnos koncentrátu je: 

y = 23,47 + 0,66. x1 + 0,25. x2  

Podle Fischerova kritéria byla rovnice testována, vypočtená hodnota F = 1,91 je 

menší než tabulková hodnota Fp = 7,71. Kontrola odchylky hodnoty funkce v centru plánu 

od středního aritmetického výsledku b0 rovněž potvrzuje možnost použití lineární rovnice 

regrese. Průměrná hodnota výnosu při x1
0
 a  x2

0
 činí 21,75; b0  = 23,47. Rozdíl těchto 

hodnot se rovná 1,72, což je souměřitelné s chybou pokusů δy = 1,3. 

Dále byl vypočítán jednotkový krok změn faktorů k1 a k2 pro další pokusy (11,12) 

k1 = b1 . 0,17 = 0,11    x1 = x1
0
 + 0,11 =0,46 kg.t

-1
 

k2 = b2 . 0,17 = 0,04    x2 = x2
0
 + 0,04 = 0,39 kg.t

-1
 

Stejný postup byl proveden pro výstupní parametr obsah popela v koncentrátu. 

Byly vypočítány koeficienty regrese, výběrové rozptyly a stanovena regresní rovnice.  

 

TABULKA 8 MATICE PLÁNOVÁNÍ 2 - 2 PRO OBSAH POPELA 

 

 

 

a1 a2 Øa

-1 -1 +1 6,59 6,75 6,67

+1 -1 -1 7,37 8,12 7,75

-1 +1 -1 6,73 8,45 7,59

+1 +1 +1 7,39 8,67 8,03

0 0 0 7,11 6,67 6,89

5 , 6

7 , 8

9 , 10

x2 x1.x2

obsah popela [%]

1 , 2

3 , 4

číslo pokusu x1
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Koeficienty rovnice regrese: 

b0  = 7,51   

b1 = 0,38   

b2 = 0,36 

b1,2 = -0,16 

Znaménko koeficientu určuje zvětšení nebo zmenšení daného faktoru vzhledem k 

základní úrovni. Hodnota koeficientu udává, o kolik jednotek se má daný faktor změnit. 

Výběrové rozptyly: 

δ1
2
 = 0,01 

δ2
2
 = 0,28 

δ3
2
 = 1,48 

δ4
2
 = 0,82 

Vypočtená hodnota Gmax = 0,57 je menší než tabelovaná hodnota Cochranova 

kriteria Gp = 0,906 při F = 2 – 1 a n = 4. Lze tedy předpokládat, že pokusy byly provedeny 

se stejnou přesností.  

Tvar regresivní rovnice pro výstupní parametr výnos koncentrátu je: 

y = 7,51 + 0,38. x1 + 0,36. x2  

Podle Fischerova kritéria byla rovnice testována, vypočtená hodnota F = - 0,13 je 

menší než tabulková hodnota Fp = 7,71. Kontrola odchylky hodnoty funkce v centru plánu 

od středního aritmetického výsledku b0 rovněž potvrzuje možnost použití lineární rovnice 

regrese. Průměrná hodnota výnosu při x1
0
 a  x2

0
 činí 6,89; b0  = 7,51. Rozdíl těchto hodnot 

se rovná 0,62, což je souměřitelné s chybou pokusů δy = 0,57. 
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Dále byl vypočítán jednotkový krok změn faktorů k1 a k2 pro další pokusy (13,14) 

k1 = b1 . 0,17 = 0,06    x1 = x1
0
 + 0,17 =0,41 kg.t

-1
 

k2 = b2 . 0,17 = 0,06    x2 = x2
0
 + 0,17 = 0,41 kg.t

-1
 

 

Dále jsem provedl flotace s upraveným dávkováním flotačních činidel, výsledky 

jsou uvedeny v tabulkách 9 a 10. 

 

TABULKA 9 FLOTAČNÍ VÝSLEDKY PRO VÝNOS KONCENTRÁTU  

 

 

TABULKA 10 FLOTAČNÍ VÝSLEDKY PRO OBSAH POPELA 

 

Z výsledků flotací vyplývá, že došlo ke zvýšení výnosů, ale zároveň také ke 

zvýšení obsahu popela v koncentrátu. Co se týče stanovené kvality koncentrátu, 

nevyhovuje ani jeden výsledek. Předpokládám, že by muselo dojít ke zkrácení flotačního 

času, abychom dosáhli požadovaného obsahu popela v koncentrátu. 

Dále jsem provedl několik dalších pokusných flotací, kde jsem měnil dávkování 

jednotlivých činidel. Mým cílem bylo zjistit, jaký mají jednotlivá činidla vliv na flotační 

proces. Nejprve jsem provedl flotaci bez jakéhokoliv přídavku flotačních činidel. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 11. 

výnos [%]
obsah popela 

[%]
výnos [%]

obsah popela 

[%]

11 23,43 8,4 76,58 29,65

12 25,34 7,54 74,66 29,44
0,46 0,39

dávka               

Montanolu 551 [kg.t-1]

dávka                

Vypíracího oleje [kg.t-1]

číslo 

pokusu

koncentrát odpad

výnos [%]
obsah popela 

[%]
výnos [%]

obsah popela 

[%]

13 24,29 7,23 75,71 30,59

14 22,78 7,68 77,2 29,57
0,41 0,41

dávka               

Montanolu 551 [kg.t-1]

dávka                

Vypíracího oleje [kg.t-1]

číslo 

pokusu

koncentrát odpad
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TABULKA 11 BEZ FLOTAČNÍCH ČINIDEL 

 

 

Při dalších flotací jsem dávkoval pouze jedno činidlo. V prvním případě pouze 

Vypírací olej v množství 170 g.t
-1

.  Ve druhém pouze Montanol, ve stejném množství. 

Z výsledků tabulek 11 a 12 vyplývá, že Montanol má silné sběrací vlastnosti, protože 

zvyšuje výrazně jak obsah popela, tak i výnos. Vypírací olej má především vliv na zvýšení 

výnosu.  

TABULKA 12 VYPÍRACÍ OLEJ 170 g.t
-1

 

 

 

popela hořlaviny popela hořlaviny

3,89 4,8 95,2 0,75 4,96 4,21

96,11 25,77 74,23 99,25 95,04 -4,21

100 24,95 75,05 100 100 0

výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

produkt
výnos 

[%]

obsah [%]

popela hořlaviny popela hořlaviny

3,2 4,67 95,33 0,61 4,03 3,42

96,8 24,98 75,02 99,39 95,97 -3,42

100 24,33 75,67 100 100 0

účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%]

popela hořlaviny popela hořlaviny

10,65 4,29 95,71 1,82 13,64 11,82

89,35 27,63 72,37 98,18 86,36 -11,82

100 25,14 74,86 100 100 0

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

8,94 4,99 95,01 1,83 11,23 9,4

91,06 26,24 73,76 98,17 88,77 -9,4

100 24,34 75,66 100 100 0

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ
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TABULKA 13 MONTANOL 170 g.t
-1

 

 

 

 

Výsledky dalších flotací jsou uvedeny v následujících tabulkách. Nyní jsem měnil 

množství činidel. Z výsledků vyplývá, že se zvyšujícím množstvím činidel stoupá výnos, 

ale také množství popela v pěnovém koncentrátu. Proto předpokládám, že pro dosažení 

stanoveného obsahu popela bychom museli výrazně zkrátit čas flotace. 

 

TABULKA 14 MONTANOL 170 g.t
-1

, VYPÍRACÍ OLEJ 170 g.t
-1

 

 

 

 

popela hořlaviny popela hořlaviny

20,1 7,1 92,9 5,77 24,84 19,07

79,9 29,22 70,78 94,23 75,16 -19,07

100 24,77 75,23 100 100 0

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

21,39 7,24 92,76 6,45 26,13 19,68

78,61 28,59 71,41 93,55 73,87 -19,68

100 24,02 75,98 100 100 0

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

21,41 6,59 93,41 5,66 26,66 21

78,59 29,93 70,07 94,34 73,34 -21

100 24,93 75,07 100 100 0

koncentrát

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

22,57 6,75 93,25 6,2 27,88 21,68

77,43 29,76 70,24 93,8 72,12 -21,68

100 24,57 75,43 100 100 0

výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

produkt

odpad

Ʃ
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TABULKA 15 VYPÍRACÍ OLEJ 350 g.t
-1

, MONTANOL 170 g.t
-1

 

 

 

 

TABULKA 16 VYPÍRACÍ OLEJ 170 g.t
-1

, MONTANOL 350 g.t
-1

 

 

 

 

 

popela hořlaviny popela hořlaviny

20,82 6,43 93,57 5,61 25,57 19,96

79,18 28,44 71,56 94,39 74,43 -19,96

100 23,86 76,14 100 100 0

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

19,94 6,82 93,18 5,44 24,8 19,36

80,06 29,57 70,43 94,56 75,2 -19,36

100 25,03 74,97 100 100 0

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

22,61 7,53 92,47 7,24 27,33 20,09

77,39 28,19 71,81 92,76 72,67 -20,09

100 23,52 76,48 100 100 0

výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

produkt
výnos 

[%]

obsah [%]

popela hořlaviny popela hořlaviny

23,34 7,64 92,36 7,15 28,75 21,6

76,66 30,25 69,75 92,85 71,25 -21,6

100 24,97 75,03 100 100 0

výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ

produkt
výnos 

[%]

obsah [%]
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TABULKA 17 VYPÍRACÍ OLEJ 350 g.t
-1

, MONTANOL 350 g.t
-1

 

 

 

 

TABULKA 18 VYPÍRACÍ OLEJ 520 g.t
-1

, MONTANOL 350 g.t
-1

 

 

 

 

 

popela hořlaviny popela hořlaviny

22,5 7,11 92,89 6,46 27,79 21,33

77,5 29,91 70,09 93,54 72,21 -21,33

100 24,78 75,22 100 100 0

koncentrát

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

21 6,67 93,33 5,61 26,12 20,51

79 29,81 70,19 94,39 73,88 -20,51

100 24,95 75,05 100 100 0

výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

produkt

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

24,45 8,82 91,18 8,8 29,54 20,74

75,55 29,59 70,41 91,2 70,46 -20,74

100 24,51 75,49 100 100 0

koncentrát

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

24,65 8,55 91,45 8,46 30,01 21,55

75,35 30,26 69,74 91,54 69,99 -21,55

100 24,91 75,09 100 100 0

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

odpad

Ʃ
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TABULKA 19 VYPÍRACÍ OLEJ 350 g.t
-1

, MONTANOL 520 g.t
-1

 

 

 

 

TABULKA 20 VYPÍRACÍ OLEJ 520 g.t
-1

, MONTANOL 520 g.t
-1

 

 

 

 

 

popela hořlaviny popela hořlaviny

22,98 8,36 91,64 7,66 28,11 20,45

77,02 30,07 69,93 92,34 71,89 -20,45

100 25,08 74,92 100 100 0

koncentrát

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

23,68 8,02 91,98 7,8 28,8 21

76,32 29,43 70,57 92,2 71,2 -21

100 24,36 75,64 100 100 0

výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

produkt

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

24,78 7,39 92,61 7,36 30,54 23,18

75,22 30,64 69,36 92,64 69,46 -23,18

100 24,88 75,12 100 100 0

koncentrát

produkt
výnos 

[%]

obsah výtěžnost účinnost 

[%]

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

22,85 8,67 91,33 8,14 27,55 19,41

77,15 28,95 71,05 91,86 72,45 -19,41

100 24,32 75,68 100 100 0

výnos 

[%]

obsah výtěžnost účinnost 

[%]

koncentrát

produkt

odpad

Ʃ
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TABULKA 21 VYPÍRACÍ OLEJ 520 g.t
-1

, MONTANOL 170 g.t
-1

 

 

 

 

TABULKA 22 VYPÍRACÍ OLEJ 170 g.t
-1

, MONTANOL 520 g.t
-1

 

 

 

 

popela hořlaviny popela hořlaviny

23,41 6,73 93,27 6,57 28,71 22,14

76,59 29,25 70,75 93,43 71,29 -22,14

100 23,98 76,02 100 100 0

koncentrát

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

23,85 8,45 91,55 8,03 29,16 21,13

76,15 30,33 69,67 91,97 70,84 -21,13

100 25,11 74,89 100 100 0

výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

produkt

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

22,76 8,12 91,88 7,78 27,44 19,66

77,24 28,37 71,63 92,22 72,56 -19,66

100 23,76 76,24 100 100 0

výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

produkt

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

26,16 7,37 92,63 7,71 32,34 24,63

73,84 31,29 68,71 92,29 67,66 -24,63

100 25,03 74,97 100 100 0

koncentrát

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

odpad

Ʃ
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TABULKA 23 VYPÍRACÍ OLEJ 690 g.t
-1

, MONTANOL 690 g.t
-1

 

 

 

 

Hodnocení provedených flotací záleží vždy na kritériích, která si pro takové 

hodnocení zvolíme. Jestliže vezmeme jako hodnotící kritérium obsah popele v koncentrátu, 

bude nejvhodnější dávka flotačních činidel 350 g.t
-1

vypíracího oleje a 170 g.t
-1

Montanolu.  

Při těchto dávkách jsme dosáhli průměrného obsahu popele 6,63 %, ale také pouze 25,19 

% výtěžnosti a 19,66% účinnosti. Jestliže zvolíme jako kritérium hodnocení nejvyšší 

výtěžnost hořlaviny, nejvhodnější dávka činidel je 690 g.t
-1

vypíracího oleje a 690 g.t
-1

 

Montanolu, kde výtěžnost je průměrně 30,69 %, ale obsah popela je 9,96 % a účinnost 

19,99%. Zvolíme-li jako kritérium nejvyšší účinnost, potom je nejvhodnější dávka činidel 

170 g.t
-1

vypíracího oleje a 520 g.t
-1

 Montanolu, kde jsme dosáhli účinnosti průměrně 22,15 

%, ale také průměrného obsahu popela 7,75 % a výtěžnosti  29,89%. 

 

 

 

 

 

 

  

popela hořlaviny popela hořlaviny

25,99 10,09 89,91 10,94 30,69 19,75

74,01 28,81 71,19 89,06 69,31 -19,75

100 23,95 76,05 100 100 0

koncentrát

produkt
výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

odpad

Ʃ

popela hořlaviny popela hořlaviny

25,78 9,82 90,18 10,45 30,69 20,24

74,22 29,25 70,75 89,55 69,31 -20,24

100 24,24 75,76 100 100 0

výnos 

[%]

obsah [%] výtěžnost [%] účinnost 

[%]

koncentrát

produkt

odpad

Ʃ
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9. Závěr 

Na základě provedených flotací lze posoudit vliv jednotlivých flotačních činidel na 

flotační proces. Flotační činidlo Montanol 511 má silné sběrací vlastnosti a tím výrazněji 

zvyšuje obsah popela v koncentrátu, méně však výnos. Vypírací olej nemá tak silné sběrací 

vlastnosti, působí při flotačním procesu spíše jako pěnič. Zvyšuje především výnos 

koncentrátu.  

Zvyšují-li se dávky těchto činidel, zvyšuje se také výnos koncentrátu, obsah popela 

v koncentrátu a zkracuje se flotační čas. Velké dávky činidel dále zhoršují filtrovatelnost 

pěnového produktu a zvyšují náklady na flotaci. Na základě provedených pokusů se jeví 

jako optimální dávka flotačních činidel 350 g.t
-1

Vypíracího oleje a 170 g.t
-1

Montanolu. 

Výnos je sice v tomto případě nižší, nicméně kvalita produktu je vyhovující. V každém 

případě je třeba vzít v úvahu, že pokusné flotace byly provedeny v laboratorních 

podmínkách a platnost výsledků bude třeba ověřit v provozních podmínkách. 

Další zkoumání optimalizace flotačního procesu by se mohlo zaměřit např. na délku 

agitace, provzdušnění rmutu a další faktory ovlivňující proces flotace.  
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