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Anotace 

 

Tato bakalářská práce popisuje technologii černého uhlí, dále se podrobněji zabývá 

technologickým procesem flotace. Následně je popsán způsob úpravy na úpravně uhlí 

Dolu Paskov a modernizovaný řídicí systém dávkování flotačního oleje.  
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Summary 

The presented thesis deals with description of technology of coal modification, focusing on 

the technological process of flotation. There is also described the method of modification 

in the coal cleaning plant Paskov and modernized control system dosage of oil flotation. 

 

Keywords: black coal, flotation, flotation reagents, coal cleaning plant Paskov, control 

system 
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1. Úvod 

Uhlí je v dnešní době stále nejdůležitější palivo využívané k získávání elektrické 

energie. Což v České republice dokazuje přibližně polovina elektrické energie vyrobené 

spalováním uhlí. Nejinak tuto pozici zastává i řada jiných států. Podíl množství světové 

výroby elektřiny z uhlí představuje čtyřicet procent. Uhlí však není využito jen k výrobě 

cenné energie, ale dlouhou dobu se využívá například v chemickém, hutním a 

farmaceutickém průmyslu. Změny po roce 1989 měly vliv jak na orientaci českého 

hospodářství, tak na útlum těžby uhlí a veškerý těžký průmysl. 

Avšak poptávka po kvalitním železe a oceli se v poslední době opět zvýšila, a 

výroba těchto žádaných komodit se neobejde bez kvalitního koksovatelného černého uhlí. 

Proto na významu vzrostla těžba a úprava těchto koksovatelných uhlí. Mechanizováním a 

automatizováním dobýváni v druhé polovině dvacátého století nezvýšila nejen bezpečnost, 

ale i výkonnost provozu, čímž se v získávané surovině navýšil podíl jemných částic, které 

nelze upravovat obvyklými způsoby. Důsledkem toho je, že se dnes musí zhruba pětina 

vytěžené suroviny upravovat flotací. Při tomto způsobu rozdružování se výdaje 

mnohonásobně zvětšují než u gravitačních postupů. Proto, aby se dosáhlo konečné jakosti 

produktu a snížily se náklady peněžních prostředků, je důležité správné nastavení 

parametrů flotace. 

Tato práce se zabývá technologií úpravy černého uhlí, srovnání řídících systémů 

dávkování flotačního oleje na úpravně Dolu Paskov. 
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2. Technologie úpravy uhlí na Dole Paskov 

2.1. Technické údaje úpravny uhlí Dolu Paskov 

Povrch dobývacího prostoru je možno rozdělit do dvou částí, jejichž hranice je 

tvořena tokem řeky Ostravice. Povrch západního břehu má vcelku rovinatý charakter s 

mírným stoupáním od severu k jihu až jihozápadu proti proudu řek Ostravice a Olešné. 

Toto území od Žabně a Paskova vytváří rozsáhlou plošinu, která se prostírá přes 

Oprechtice až k Výškovicím na pravém břehu řeky Odry. V oblasti Paskova a Nové Bělé 

jsou ještě někde viditelné průběhy erozních teras - terasy ostravská a paskovská. [1] 

Z důvodu malých mocností slojí dobývaných v hloubkách 360 - 1000 m pod 

povrchem, je prostor dobývaní ovlivněn dobývacími pracemi. Důlní vlivy a následné 

devastační škody na objekty v dobývacím prostoru nejsou tak interní, jak jsou pozorovány 

v karvinské oblasti. Ovšem vyskytující se nepříznivý faktor je zvýšení hladiny podzemní 

vody v aluviální nivě řek Ostravice a Olešná. I menší poklesy v obydlených částech 

způsobují výrazné devastující účinky (podmáčení staveb, změna spádových poměrů v 

kanalizačních, melioračních a odvodňovacích systémech, podmáčení zemědělské půdy, 

podmáčení stromů. [2] 

Provoz úpravny uhlí Dolu Paskov je konstruován jako dvojlinková úpravna 

kombinovaného typu, sloužící pro úpravu uhlí z Dolu Lazy a Dolu Stařič. Doprava 

suroviny je na úpravnu zajištěna po železnici. Požadavky odběratelů na parametry praného 

uhlí jsou náročné z důvodu využití pro koksování. Komplex úpravy zahrnuje hlubinné 

zásobníky, úpravnu, expedit a odvalové hospodářství. Další parametry uvádí tabulka č. 1 

[3] 
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Výkon Úpravny 2 x 400 t/hod (linka A B) 

Kapacita zásobníku surového uhlí 8 400t 

Kapacita zásobníku praného uhlí 3 000t 

Zrnitost složení vsázky 0-200mm 

0 – 0,5 mm 20%hm 

0,5 – 15mm 40%hm 

15 – 200 mm 40%hm 

El. Příkon komplexu úpravny 15 400 kW 

El. Příkon úpravny 7 500 kW 

Roční vsázka 1,9 mil. T 

Obsah S 0,58% 

Dilatace 55 

Obsah prchavých hořlavin 20% 

Index puchnutí 8,0 

Tab. č. 1: Parametry úpravny [vlastní zdroj] 

2.2. Úprava uhlí  

Surové uhlí je na úpravnu dopravováno železničními vagóny, ze kterých je 

vysypáno do hlubinného zásobníku. Odtud je pomocí pásového dopravníku přepraveno do 

třech řad zásobníku surového uhlí o celkové kapacitě 8 400 t. Z těchto zásobníku je uhlí 

dopravováno přes magnetické odlučovače na jednotlivé linky A a B pomocí dvou pásových 

dopravníků o výkonu 2x400 t/hod. [3] 

Uhlí je splavováno proudem prací vody na sítové třídiče typu N61, kde je zároveň 

sprchováno od jemných částic. Odtud putuje na kontrolní třídiče typu N64. 
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Nadsítným je surové uhlí o zrnitosti 15 – 200mm, podsítným je surovina o zrnitosti 

0-15mm. Nadsítné se skluzem dopravuje do dvou těžkokapalinových rozdružovačů 

Drewboy (linka A a B), kde hustota kapaliny určuje lehčí dělící řez (1450 – 1500 

Kg/m3) Těžká kapalina suspenze jemně mletého magnetitu a vody. Plovoucí frakce 

je prané uhlí, které je trativodem svedeno na odvodňovací síto typu LDG, kde je 

sprchováno pro odstranění ulpělého magnetitu. Odvodněný produkt je pak 

dopraven do zásobníku praného uhlí. Kleslé frakce u obou rozdružovačů Drewboy 

jsou vynášecím kolem dopraveny do rozdružovače Drewboy těžkého dělícího řezu 

(1800 – 1900 kg/m3), který je pro obě linky společný. Plovoucí frakce je 

meziprodukt, který může být drcen kladivovým drtičem na zrnitost 15mm, 

z důvodu otevření zrn prorostliny. V součastné době se však meziprodukt nikterak 

dále neupravuje, neboť splňuje požadavky odběratelů, kteří jej využívají jako 

palivo. Kleslou frakcí je hlušina, oba produkty jsou odvodněny a osprchovány od 

magnetitu. Vsázka o zrnitosti 0-15mm je na obloukovém sítě tříděna na frakce 0-

0,5mm a 0,5-15mm. Zrno 0,5-15mm se rozdružuje na sazečkách typu OM 18 na tři 

produkty. [3]                   

Zrnitostní frakce 0-0,5 je svedena do zahušťovacích špiček, kam jsou svedeny 

všechny vody úpravny. Přepad zahušťovacích špiček jde na uhelný rozdružovač typu Dorr. 

Zahuštěná složka vede na kontrolní obloukové síto. Kde nadsítné je dopravováno do 

zásobníku praného uhlí a podsítné směřuje na uhelný rozdružovač typu Dorr. Vyčeřená 

voda Dorru slouží jako sprchovací voda vsázky a provozní voda sazeček. Zahuštěná 

suspenze Dorru je čerpána k flotátorům typu Denver. [3]                   

Proces flotačního rozdružování zajišťuje sedm baterií flotátoru typu Denver, kde 

je jedna baterie tvořena deseti buňkami flotátoru. Flotátory byly odstraněním vnitřních 

přepážek upraveny na plnoprůtočné. Jde o zařízení s oboustranným stíráním pěnového 

produktu, provzdušnění zajišťuje soustava míchadla a statoru. Výkon flotátoru závisí na 
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zahuštění a flotační době, přičemž se pohybuje okolo 25-30 t/hod, objem jedné baterie je 

36m3. Popelnatost hlušin je kontrolováno průtokovými, odrazovými UV-SIS poloměry, 

řídicí systém pak reguluje podle těchto dat dávkování flotačních reagencií. Řídicí systém je 

dále popsán v kapitole 4. Flotační koncentrát s popelnatostí okolo 7% je odvodňován na 

třech hyperbarických filtrech firmy Andritz GmbH na obsah vody 16%. Flotační hlušiny 

mívají popelnatost okolo 72% a jsou svedeny do bagrovací jímky. Odtud se hrubší částice 

korečkovými výtahy dopraví na odvodňovací síta, poté hlušina směřuje do hlušinových 

zásobníků. Jemnější frakce hlušin se po přídavku flokulantů nechají sedimentovat 

v hlušinových Dorrech a poté směřují do venkovních odkališť. Technologické schéma 

úpravny je uvedeno v obrázku č. 1 [3]. 
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Obr. č. 1: Technologické schéma úpravny [vlastní zdroj] 
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3. Flotace 

3.1. Princip flotace 

Flotace je způsob třídění jemného materiálu využívající rozdílnost 

fyzikálněchemických vlastností povrchů tříděných minerálních zrn. Zapříčiněno to je 

rozdílnou měrnou povrchovou energií. Volná energie každé částice v libovolné soustavě se 

skládá z energie potenciální a povrchové. Potenciální energie částic je přímo úměrná 

hmotnosti nebo objemu dané částice, oproti tomu povrchová energie velikosti měrného 

povrchu částice. Rozměry částic rozdružovaných flotací částečně nepřímo závisí na jejich 

hustotě a jejich rozměru. Nejvyšších rozměrů se považuje okolo 2mm. Avšak v praxi se 

flotačnímu rozdružování podrobují zrna podstatně menší. V těchto případech platí, že se 

zmenšováním velikosti jednotlivých částic roste jejich měrný povrch. Povrchová energie 

několikrát převyšuje hodnotu energie potenciální. Podle průběhu flotačního děje lze 

flotační proces definovat jako způsob separace, založený na schopnosti některých částic 

vyplavat na hladinu flotačního rmutu a udržet se tam a vlastnosti jiných částic, způsobující 

jejich klesání a pohyb ve rmutu. Flotaci lze také definovat jako proces oddělování částic, 

založený na rozdílné schopnosti minerálních zrn zachytit se na povrchu fázového rozhraní. 

[4] 

Všestrannost flotace k oddělování rozličných materiálů lze dále posílit a 

zintenzívnit aplikováním selektivně působících látek. Ty absorbují na povrchu některých 

částic, čímž výrazně pozměňují jejich povrchovou energii v požadovaném směru, podle 

toho, která částice má flotovat a tedy přejít do pěnového produktu. Nejčastěji prakticky 

využívaná je separace na povrchu fázového rozhraní kapalina a plyn v podobě pěnové 

flotace. Tento děj můžeme popsat tak, že se přivádí flotační rmut, který je nasycen 

bublinkami vzduchu, na ně se navážou flotovatelná zrna a ty jsou bublinkami vynesena na 
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hladinu suspenze. Tam je vytvořena mineralizovaná pěna. Schéma pěnové flotace 

znázorňuje obrázek č. 2 [4]. 

 

 

Obr. č. 2: Schéma pěnové flotace [5] 

3.2. Flotace ve světě 

Množství ročně zpracované suroviny pěnovou flotací představuje přibližně 2 giga 

tuny. Suroviny upravované pěnovou flotací značně kladně ovlivňují výtěžnost flotace. 

Hlavně na úpravu uhlí, zinku, niklu, zlata, platiny a mědi. Konzervativnost hornictví brání 

masovému využití flotačních činidel po celém světě.  Jeden z důvodů je také nižší platební  

potenciál v méně rozvinutých zemích, kulturní a geopolitické problémy. Dalším 

problémem jsou vysoké náklady na splnění určitých regulačních požadavků, pomalá 

návratnost investic a potíže při převádění procesu z pilotního na komerční. Dokud nebudou 

vyřešeny toto problémy, nebude využití pěnové flotace v celosvětovém měřítku takové 

jako by mohlo být. [6] 
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3.3. Historie flotace 

V minulosti používané druhy flotací ovlivnily vývoj flotační úpravy a přispěly 

k rozvoji a zabývání se podstatou technologických postupů. Mezi takové předchůdce 

dnešní flotace je nutno zařadit různé způsoby z druhé poloviny 19. století. Podstatou těchto 

flotacích bylo oddělení částic za použití olejů. Olejovou flotací se označuje proces, kdy se 

jemně rozemletá rudnina promíchala se značným množstvím oleje. Oproti jalovým 

částicím, které jsou hydrofilní a na kterých olej není nezachytáván, jsou pokryty olejem 

rudné částice a jsou vynášeny ke hladině. Negativum této olejové flotace je ve vysoké 

spotřebě flotačních olejů. Objem, který olej představoval, býval 25% - 30% hmotnosti 

upravované suroviny. [7] 

Zároveň s olejovou flotací se vyvinula flotace filmová (obr. 3). Technologický 

postup této flotace probíhá na rovinném povrchu rozhraní voda – vzduch. Směs jemně 

rozemleté látky se přiváděla ze shora na hladinu vody. Zde se využilo povrchového napětí 

vody. Zrna, jež flotovaly se udržely na hladině a s proudem se odváděly jako koncentrát. 

Jalové, hydrofilní zrna klesly ke dnu. I přestože je tento sytém velice jednoduchý, se 

takovýto flotační proces téměř nevyužívá- z důvodu malé výkonnosti. Avšak vše probíhalo 

bez použití olejů nebo jiných flotačních přísad. [10]   
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Obr. č.  3: Schéma filmové flotace[11] 

 

 

Kolem roku 1890 byl patentován zvláštní způsob flotace s využitím bublinek 

plynu. Kromě flotačního oleje se do rmutu přidávala kyselina sírová, která při reakci 

s karbonáty nacházející se v rudnině uvolňovala oxid uhličitý. Částečky, které se spojily 

s bublinkami plynu, byly vynášeny ke hladině. Odpad padal ke dnu. A to bez použití 

flotačních přísad. [7] 

Velký význam přineslo v roce 1905 sloučení více patentů společnosti Mineral 

Separation Ltd. Novinka spočívala v provzdušňování rmutu rychle se otáčejícím vířidlem a 

zrna minerálů se opracovávaly přísadami. [10] 

O několik let později byly vyvinuty pneumatické flotační stroje, kde se vzduch 

přiváděl pod tlakem pórovitým dnem. Na počátku 30. let 20. století poznatky o 

významnosti reagencií nahradily přesně nepopsané oleje nové flotační přísady již 

chemicky definované. Zároveň začalo využívaní flotace při selektivním rozdružování 

polymetalických rud a při zpracovávaní uhlí. Flotace se mimo jiné uplatnila téměř ve 

většině průmyslových odvětvích, ale také například i při lapání příměsí odpadních vod. 

[10] 

3.4. Další možné využití flotace 

Využití flotace je rovněž i při rozdružování dílčích složek odpadů. Za tímto 

účelem je získáván produkt, který se dá znovu využít. Jelikož škála odpadů a jejich 

materiálů se stále rozrůstá, je potřeba vyvíjet inovace flotace, aby se zabezpečila 

působivost flotace. V případě obsahu jak kovové rudy tak komplexní rudy v odpadu, 

nastává obtížná technologie flotace. [8] 



Zdeněk Polanský: Srovnání řídících systémů dávkování flotačního oleje na úpravně Dolu 

Paskov 

 

 

2013  11 

 

3.5. Flotační soustava a její složení 

Pěnová flotace probíhá za určitých dějů, které se provádějí na rozhraní tří fázi. 

Tyto fáze tvoří prvky flotačního procesu. Jsou to tuhá, kapalná a plynná fáze. Flotační 

postup je různorodý a spletitý fyzikálněchemický děj podmíněný druhem a charakterem 

flotovaných látek. Faktory ovlivňující též skladba a vlastnosti vody, druh flotačních 

reagencií a také stupeň provzdušnění rmutu. Pro větší zdokonalení flotace je zapotřebí 

popsání a poznání vlastností všech tři fází. Ani jedna z fází není stejnorodá.[9] 

3.5.1. Tuhá fázé 

Je známo, že úzce spolu souvisí chemické složení, profil složení struktury látky a 

vazebné síly v látce. Ve spojení s flotační charakteristikou je důležité znát složení a 

strukturní mřížka minerálů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, energetická 

charakteristika mřížky a charakter sil působících na lomových plochách upravované 

suroviny. [10] 
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3.5.2. Kapalná fáze 

Prostředí, kde vzájemně působí fáze a všechny složky rmutu je voda. Aktivně se 

účastní díky svým specifickým vlastnostem elementárního aktu flotace. Voda je velmi 

aktivní činitel flotace. Důležitými vlastnostmi vody jsou ty, které souvisí se vznikem a 

stálosti hydratačních vrstev na rozhraní fázi látka-voda a vzduch-voda. Při flotaci látek je 

třeba věnovat pozornost iontovému složení vody flotačního rmutu. Produkty rozpustnosti 

jednotlivých látek a jiné ionty rmutu mohou mít vliv na flotační vlastnosti. Často dochází 

k reakci iontů rmutu a flotačními reagencemi za vzniku nerozpustných sloučenin. Tímto 

jevem může být způsobena jejich nadměrná spotřeba a nedostatek pro flotovatelný 

materiál. Pro účinnou flotaci a regulaci podmínek je zapotřebí brát zřetel na složení vody. 

[9] 

3.5.3. Plynná fáze 

Nepostradatelnou součástí flotačního rmutu je vzduch. Vzduch ve flotačním 

procesu zastává několikanásobnou úlohu. Plyny zahrnuté ve vzduchu, hlavně kyslík a oxid 

uhličitý se aktivně podílí na flotačním procese a mohou se používat jako speciální flotační 

reagence. Kyslík se absorbuje na povrchu látky a ten oxiduje. Tato reakce má vliv na 

rozpustnost látky. Aktivní účinek plynů na látku ale také na průběh flotace je podmíněn 

přítomností vody. V mnoha případech se chemický účinek plynů projeví ve formě jejich 

sloučeniny s vodou. Může vnikat např. kyselina uhličitá a kyselina sírová. Tyto produkty 

mohou vzniknout jako reakce oxidu uhličitého a oxidu siřičitého s vodou. [9] 

Vzduchové bublinky, které se přivádějí do flotačního rmutu, se nejdříve spojují 

s hydrofobním povrchem flotovatelných části látky. Po vytvoření dostatečně pevného 
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kontaktu bublinky vzduchu, vynášejí přichycené částice látky na hladiny rmutu. Na hladině 

se vytvoří mineralizovaná pěna.  Vzduch, který se používá při flotačním procesu, nejenže 

vynáší flotovatelné částice na hladinu, ale také ovlivňuje vlastnosti všech fázi flotační 

soustavy. Vzduch nejenom, že snižuje pH kapalné fáze rmutu, ale kyslík a kyselina uhličitá 

ze vzduchu reagují s povrchem částic a velkým způsobem ovlivňují flotaci. [9]   

3.6. Elementární princip flotace 

Základem elementárního aktu flotace lze označit přichycení dílčích části látky na 

povrchu rozhraní. Akt flotace je nejlépe vystihuje hypotéza smáčení. Schopnost látky 

přichycení se na rozhraní vzduch – voda je závislý na smáčitelnosti povrchu látky vodou. 

Se vzrůstající mírou smáčitelnosti látky klesá flotovatelnost. V opačném případě méně 

smáčitelného povrchu látky, má flotovatelnost zvyšující se tendenci. Hydrofobní části 

látky, na povrchu vodou smáčitelné, neulpí na bublinkách plynu, a tudíž se nevyflotují. 

Postup smáčitelnosti a flotovatelnosti odlišných látek je možné zaměnit za použití 

flotačních reagencí. Tyto reagence mění absorpci složení a vlastnosti částic látek.[9]   

3.6.1. Smáčení 

Velikost úhlu smáčení značí smáčitelnost jednotlivých látek a výslednici 

energetických poměrů rozmezí všech tří fázi flotace: tuhé, kapalné i plynné. Při zaujmutí 

rovnovážného stavu kapky vody na povrchu minerálu bude mít tvar, který závisí od 

povrchových napětí třech fází Fyzikálněchemická konstanta pro všechny tři dané fáze je 

rovnovážný styčný úhel. Ten je dán hodnotami specifických povrchových energii fázového 

rozhraní. Za předpokladu splnění dané podmínky rovnováhy, to znamená, že vektorový 

součet všech tří mezifázových napětí je roven nule, zůstane kapka kapaliny na povrchu 

tuhé fáze ve formě kapky. Jak ukazuje obr. č. 3. [10] 
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Obr. č.  4: Kapka na povrchu tuhé látky [11] 

 

Za předpokladu zůstanutí kapky s tupým úhlem smáčení (viz. obr. č. 4), potom 

kapalina nesprávně smáčí povrch tuhé fáze. [11] 

 

Obr. č.  5: Špatný úhel smáčení [11] 

3.6.2. Flotační pěna a její vlastnosti 

Aby flotace měla co nejvyšší možný výnos, je nepostradatelné vznik dostatečně 

husté pěny, která má schopnost nést požadované částice. V případě vypadávání částic zpět 

do rmutu je snížená efektivnost celé flotace a také by se zvyšená spotřeba činidel.  Proto 

udržení částic v pěně se považuje za nutné. Pro zvýšení čistoty produktu je třeba částice, 

které tam nepatří, dostat zpět do rmutu. Stabilnost pěny musí zůstat zachována do té doby, 

než bude odebrána z hladiny. Po odebrání pěny je třeba ji co nejsnadněji rozdružit a dále co 

nejsnadněji použít. [10] 
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3.7. Účinky flotačních reagencií 

Flotační činidla jsou spolu s velikosti a druhem flotovaných částic rozhodující 

faktory účinnosti flotace. Velkou roli sehrává také provzdušnění flotačního rmutu. Vývoj 

praxe a teorie flotace ukázal, že účinnost flotačního procesu je z velké míry závislá na 

používání flotačních činidel a jejich zdokonalování. Ve flotačním prostředí činidla mění a 

ovlivňují povrchovou energii mezi kapalnou a tuhou a také mezi kapalnou a plynou fázi. 

Se změnou energie se změní způsobilost částic flotovat. Činidla mohou být organické nebo 

neorganické látky. Může jít o jednoduché látky nebo o sloučeniny v krystalickém nebo 

kapalném stavu. Látky, mající vlastnost flotačního činidla je spousta - asi 7 500. V praxi je 

použit pouze zlomek z nich. Primární nároky na všechny činidla jsou: dobrá kvalita, nízké 

finanční náklady, vysoká selektivita, dostatek látky na trhu, lehká manipulace, fyzikální a 

chemická stálost při skladování a přepravě, snadná rozpustnost ve vodě a zdravotní 

nezávadnost. [10] 

3.7.1. Pěniče 

Při flotační úpravě vykonávají pěniče významnou roli. Za úkol mají snížit 

povrchové napětí na rozhraní kapalina – plyn. Zvyšují také stupeň rozptýlení vzduchových 

bublin při flotačním procesu. Umožňují vznik nosné a velmi stabilní mineralizované pěny, 

která na hladině vytvoří vrstvu. Největší využití jako pěničů jsou heteropolární látky. 

Polarita dává látkám možnost absorbovat na rozhraní voda – vzduch. Polární skupina se 

orientuje do vody ale nepolární do vzduchu. Nepolární skupinu molekuly pěniče tvoří 

uhlovodíkový radikál. Molekuly pěniče obvykle mají jeden uhlovodíkový radikál a jednu 

polární skupinu. S počtem uhlíkových skupin se mění vlastnosti pěniče. Čímž vzrůstá 

délka uhlovodíkového řetězec, tím je narůstá povrchová aktivita pěniče. Prvotřídní se v 

praxi a výzkumu ukázal pěnič obsahující osm atomů uhlíku. [10] 
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Hlavním úkolem pěniče je vytvořit stálou flotační pěnu. Povrch bubliny je velmi 

silně hydratován a tím se zvětšuje síla stěny bubliny. To má za následek pomalejší odtok 

vody z povrchové vrstvy. Pěna na povrchu je pak pevnější a také stálejší. Pěnič také 

zlepšuje vlastnosti bubliny a pomáhá ji tím chránit před mechanickým potržením. Dalším 

úkolem pěniče je snižování rychlosti vznosu bublin k hladině. Bubliny bez hydrantového 

obalu se lehce formují do hydrodynamického stavu a lépe stoupají ke hladině. Naproti 

tomu pokud má bublina kulový tvar, tak je pomalejší a zhoršuje vznos ke hladině. Čím je 

rychlost bublin menší, tím větší je jejich pravděpodobnost střetu s pevnou částicí. Pomalý 

pohyb kladně působí na spojení bubliny s pevnou částicí. Aby se ještě zvýšila 

pravděpodobnost střetu bubliny, a pevné částice je třeba aby pěnič zmenšil průměr 

vzduchových bublin. Čím je disperzita bublin větší, tím se zvětšuje velikost rozhraní 

kapalina – vzduch. Úkolem pěniče je také zamezit koagulaci. Pokud není pěnič přítomný 

bubliny se při střetu slévají a tím tvoří větší bubliny, to způsobí zmenšení povrchu a 

velikost volné povrchové energie. Pěnič způsobí vytvoření hydratační vrstvy na povrchu 

celé bubliny. Celá bublina se tak zpevní. Pěnič napomáhá také zlepšit spojení na rozhraní 

tuhé fáze a vzduchu. [10]   

Velkou roli pro vytvoření kvalitní pěny sehrává koncentrace pěniče ve rmutu. 

Každý druh pěniče má svojí optimální koncentraci. Pokud je koncentrace pěniče vysoká, 

pak elasticita povrchu bubliny je nízká a bubliny snadno praskají. Pokud je tedy roztok 

přesycen nevytvoří vůbec pěnu. Naopak při nízké koncentraci se povrch bubliny 

nenahydruje dostatečné množství molekul vody. Účinnost pěniče je ovlivněna pH a 

teplotou flotačního prostředí. [10] 

3.7.2. Sběrače 

Sběrače podporují rychlé a pevné přilnutí uhelných zrn k bublinkám vzduchu, 



Zdeněk Polanský: Srovnání řídících systémů dávkování flotačního oleje na úpravně Dolu 

Paskov 

 

 

2013  17 

čímž zesilují přirozenou schopnost flotovat. Adsorpcí molekul nebo iontů sběrače na 

povrchu minerálního zrna se tyto stávají hydrofóbnější. Všechny sběrače používané v praxi 

jako sběrací přísady mají i zpěňovací schopnost. Sběrače se dělí na: 

Heteropolární (ionogenní) 

Heteropolární molekula sběrače se skládá z nepolární části, což je cyklický nebo 

alifatický uhlovodíkový řetězec a polární části, což bývají karboxylové, methoxylové, 

sulfhydrilové a celá řada jiných funkčních skupin. Molekuly těchto sběračů ve vodném 

roztoku disociují na příslušné ionty, kdy se rozdělují na kationaktivní a anionaktivní 

sběrače. Pokud se uhlovodíková skupina nachází po disociaci ve struktuře anionu, 

nazýváme jej anionaktivní, naopak pokud je uhlovodíkový řetězec v kationu, nazývá se 

kationaktivní sběrač. Při flotaci uhlí se nepoužívají, ale jsou vhodné pro flotaci 

sulfidických minerálů, oxidů železa, silikátů, uhličitanových minerálů, karbonátů aj. [12] 

Nepolární (neionogenní) 

Narozdíl od výše zmíněných sběračů neobsahují polární skupinu a označují se 

jako sběrací oleje. Jedná se o kapalné uhlovodíky, které se vážou výběrově na povrch 

přirozeně hydrofóbních minerálních zrn a také na povrch vzduchových bublinek. Na 

povrch hydrofilních zrn se sběrač neváže, protože by to znamenalo zvýšení volné energie 

soustavy, tedy nestabilní stav. Nepolární uhlovodíky jsou ve vodě nerozpustné, a proto je 

nutné je do flotačního prostředí dávkovat v emulgovaném stavu. Při srážce vzduchové 

bublinky, která je potažena vrstvou sběrače a minerálním zrnem, dochází k velice pevnému 

spojení, takže namáhání na toto spojení může být větší. V praxi se při flotaci uhlí nejčastěji 

používají produkty rafinace nafty a destilace dehtu, vznikajícího při koksování černého 

uhlí. [12] 
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3.7.3. Řídicí přísady 

Flotace se ve většině případů nemůže uskutečnit jen v přítomnosti pěniče a 

sběrače. Velkou účinnost selektivní flotace je dosaženo použitím, aktivátorů, represorů, 

látek modifikující pH prostředí. Dále pak také použitím flokulantů, koagulántů a 

peptizátoru, ale také i iontoměničů. Účinnost řídících přísad závisí na typu sběrače, který je 

použitý ve flotačním procesu. Další faktor, který ovlivňuje účinnost je koncentrace 

reagencií ve rmutu a také stav povrchu minerálních zrn. Vliv má také pH prostředí. [10] 

Řídicí přísady se dle účinku dělí na: 

Aktivátory 

Jsou to nejčastěji elektrolyty, jejíchž vlastností je také dobrá rozpustnost ve vodě. 

Působí tak, že změní chemické složení povrchové vrstvy minerálního zrna a tím se vytvoří 

podmínky pro interakci minerálu se sběračem. Tímto je zvýšena účinnost flotace dílčích 

látek. Povrchy minerálních zrn se aktivují metodou chemického čištění. Při této metodě 

oživující flotační přísada učinkuje na povrch flotované látky a chemicky ho čistí. Odstraní 

z ní vrstevy sloučeniny, která potlačovala jeho flotovatelnost. Zbavením této vrstvy se 

oživí stavební elementární části strukturní mřížky na povrchu látky a mají schopnost 

působit se sběračem. Dalším způsobem zvýšení aktivity se děje za pomoci chemisorbce 

iontů aktivátoru v povrchové struktuře mřížky minerálů. Ty se stanou činným centrem 

absorpce sběračů. Mimo jiné existuje i způsob aktivace, při níž dochází ke vzniku 

heteropolární chemické reakce. Vytvořením této reakce je vznik povrchové vrstvy 

sloučeniny a schopnost reagovat se sběračem. [10]    

 Depresory 

Označují řídící reagence mající potlačující účinek flotace a jsou primárním 

prvkem, při snaze o co nejlepší účinnost při selektivní flotaci. Utlumující vliv může být 
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dosažen rozpuštěním vytvořených sloučenin sběrače, která je na povrchu částeček látky a 

zabraňuje její další sorbci sběrače na povrchu částí látek. Takovýto vliv mají především 

kyanidy. Dalším východiskem potlačení účinku je pomocí vytlačení iontů sběrače ionty 

depresorů a vznikne těžkorozpustná sloučenina, mající hydrofilní povahu. Zintenzívnit 

míru hydrofilnosti lze umožnit bez vytlačení sběrače. Z důvodu nerovnoměrnosti zrna se 

ion depresorů se uchytí na místa, které nezabral sběrač. Nachází se i možnost absorpce 

hydrofilních anorganických a organických koloidů, které jsou významně větší a tím nepustí 

sběrač k bublině. [10] 

Modifikátory 

Jejich využití je pro změnu pH flotačního prostředí. Velmi ovlivňují rozpustnost 

povrchu látek. Dále rovněž ovlivňují rozpustnost dalších reagencií vyznačují se velmi 

dobrým potlačujícím nebo aktivačním rysem. [10] 

 Flokulanty, kaogulanty, peptizátory 

Uplatňují se na zvýšení účinku flotace značně jemných zrn. [10] 

 Ionoměniče 

Užití ionoměničů se uplatnilo hlavně v ionové flotaci, ale použít lze také na řízení 

ionového složení flotačního prostředí pěnové flotace. [10]    

4. Řídicí systémy dávkování flotačního oleje 

Řízení procesu flotace spočívá v automatickém dávkování flotačních činidel v 

závislosti na obsahu popela na výstupu, na velikosti objemového průtoku a na měrné 

hmotnosti vstupního rmutu. [14] 

Řízení flotace používané v OKD prošlo mnohaletým vývojem. Původní lokální 

řízení flotace bylo realizováno analogovým regulátorem TRS vyráběným firmou ZPA 
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Ekoerg Ústí nad Labem; výstup pro ovládání servopohonu je zde nespojitý - třípolohový. 

Toto řešení bylo ještě donedávna používáno v již uzavřené úpravně Dolu 9. květen. V 

dalších realizacích byla lokální analogová regulace nahrazena přímým řízením počítačem. 

To přineslo výhody snadného nastavování technologických parametrů nebo změny 

algoritmu při zásadních změnách suroviny. Přímé řízení flotace počítačem od firmy ATP 

Soukup je nasazeno např. v úpravnách Jan Karel, Paskov nebo Darkov. [14] 

Starší systémy řízení flotace jsou v úpravnách Dukla a ČSM (1993). V úpravně 

ČSM z původní dvoustupňové flotace byly ponechány v provozu čtyři pětibuňkové 

flotátory. Tyto flotátory byly vybaveny komplexní automatizací a zapojeny do centrálního 

systému řízení úpravny (řídicí počítač ALPHA DS-20 s operačním systémem VMS - jedná 

se o přímé řízení, technolog zadává v systému konstanty regulace flotace). [14] 

 

4.1. Řešení systémů flotace na úpravně Dolu Paskov 

V úpravně uhlí Dolu Paskov je v provozu dříve realizovaný systém řízení, s 

regulací hladiny a obsahu  popela. Systém nemá automatickou regulaci měrné hmotnosti, 

ta se zde pouze měří. [14] 

Proces flotace zde probíhá na dvou linkách A a B. Z důvodu stáří, opotřebení a 

nefunkčnosti byla na lince A v červenci roku 2011 provedena rekonstrukce včetně řídicího 

systému.  

Skládá se z ovládacího modulu, který za pomocí servopohonů vyhodnocuje a 

nastavuje potřebné množství flotačního oleje. Řídicí software umožňující činnost a 

regulaci flotace prezentuje důležité parametry a informace prostřednictvím zabudovaného 

displeje. [14] 

Zaškolená obsluha flotace může sledovat prezentované údaje a měnit dle potřeby 

závadné parametry, vypínat nebo zapínat základní funkční prvky, případně měnit způsob 

činnosti celé regulace flotace. 
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Na obr. č. 5 jsou znázorněny všechny důležité parametry chodu flotátoru. Jsou to 

hladina ve flotátoru (při správné funkci cca 75 až 90 %), poloha serva výtoku flotačních 

hlušin – dle hladiny flotátoru a poloha serva dávkovače flotačního oleje – dle měřené 

popelnatosti. A pro porovnáni na obr. č. 6 je starší typ popeloměru RAP 6. 

 

Obr. č. 6: Nový informační a nastavovací panel značky Amit [vlastní zdroj]  
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Obr. č. 7: Starší typ popeloměru RAP 6  [vlastní zdroj] 

 

5. Důsledky nasazení řídicích systému v úpravnách uhlí 

Základním rysem zpracování informací v řídicím systému úpravny je, že systém 

vyhodnocuje míru jejich závažnosti. Pokud technologický proces probíhá v předem 

definovaných mezích, uživatelé dostávají pouze ty informace, které si vyžádají. Pokud jsou 

stanovené meze překročeny nebo analýza trendu vypovídá o možném překročení, je 

uživatel o tomto ohrožení informován. Samozřejmostí je nutnost potvrzování překročení 

mezních stavů a jejich následná archivace. Součástí je volitelné protokolování průběhu 

procesu pro vyhodnocení kvality práce obsluh velínů. [14] 

 

Vybrané údaje z technologického procesu lze dále zpracovávat a předávat 

nadřízeným řídicím podnikovým systémům (obvykle databázově orientované systémy na 

manažerské řídicí úrovni). [14] 

  

Přínosy z nasazení automatizovaných řídicích systémů v úpravnách uhlí jsou 

následující: 

 zvýšení informovanosti řídicích pracovníků o průběhu procesu, což přináší 

objektivnější rozhodování 

 zvýšení technologické kázně ve výrobním procesu 

 zvýšení výnosů (optimální využití suroviny) 

 zajištění dodržení požadované kvality 

 energetické úspory (např. díky registraci chodu strojů “naprázdno”) 

 zvýšení hodinových výkonů   

 sledování jakosti vyráběných produktů v reálném čase, což dává 
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předpoklady pro řízení jakosti podle norem ISO 9000 [14] 

6. Srovnání technologických výsledků 

Pro zjištění spotřeby flotačního oleje a porovnání, jsem odebral vzorky za pomoci 

odměrného válce z dávkovače. Výsledky naměřených hodnot z linky B jsou uvedeny 

v tabulce č. 2. 

 

  

Spotřeba flotačního oleje na konkrétních bateriích 

[ml/1min] 

Nastavená popelnatost 

hlušin [%] 
76% 63% 66% 

Číslo baterie 1 2 3 

Měření č. 1 90 290 310 

Měření č. 2 110 280 310 

Měření č. 3 90 295 310 

průměr 97 288 310 

Tab. č.  2: Výsledky měření linky B [vlastní zdroj] 

6.1. Výsledky spotřeby oleje na jednotlivých bateriích 

Na baterii č. 1 byla průměrná spotřeba flotačního oleje 97 ml/ min, na baterii č. 

2 288ml/min, na baterii č. 3 310 ml/min. Rozdílnost výsledků potvrdila konkrétní 

nastavení popelnatosti hlušin, stav flotačního stroje, kvalitu vsázky. 

Z tabulky dále vyplývá, že spotřeba flotačního oleje byla nejmenší při námi 

zkoumané popelnatosti 76%. Při popelnatosti hlušin okolo 63% až 66% byla spotřeba 

flotačního oleje téměř shodná. 



Zdeněk Polanský: Srovnání řídících systémů dávkování flotačního oleje na úpravně Dolu 

Paskov 

 

 

2013  24 

6.2. Problematika popelnatosti uhlí na úpravně uhlí Dolu Paskov 

Jelikož od roku 2007 je sledován nárust popelnatosti praného uhlí na úpravně 

Dolu Paskov jsou zřejmé komplikace s nastavením optimální dávky vypíracího oleje. 

 

Obr. č. 8: Graf vzrůstu popelnatosti [vlastní zdroj] 

 

Z grafu č. 6 jednoznačně vyplývá, že každý rok stoupá vnitřní popel v těžených 

slojích. Stejným způsobem, jako v rozdružovačích Drewboy pak vzrostla popelnatost 

flotačního koncentrátu. 

7. Ekonomické aspekty  

7.1. Základní ekonomické údaje 

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v 

hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském 
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revíru. OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem 

síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho využít pro koksování a 

chemický průmysl a v dalších odvětvích. [13] 

V činnosti jsou pod společností OKD, a.s. čtyři výrobně-organizační jednotky: 

Důl Karviná, Důl ČSM, Důl Paskov a Důl Darkov. 

V činnosti 4 doly 

Konzervační režim 1 důl 

Roční produkce Cca 11 mil. tun 

Tab. č. 3: Základní údaje o OKD [13] 

 

V roce 2011 měla společnost OKD prodej 11,3 milionu tun uhlí. Vzhledem 

k nedostatku koksovatelného uhlí a momentální rostoucí ceně na globálním trhu plánovalo 

OKD uzavření smluv s platností pro japonský fiskální rok na veškerý plánovaný objem 

produkce do konce března 2011. Energetické uhlí bylo s předstihem pro rok 2011 zcela 

vyprodáno.  

Společnost OKD, a.s. je se svou produkcí 11 milionů tun ročně čtvrtým největším 

producentem černého uhlí v Evropě. Přibližně 9 % této produkce, 1,1 milionu tun ročně, 

pochází z VOJ Důl Paskov, kde je vytěžená surovina také upravována. [13] 

7.2. Cena vypíracího oleje 

Na rok 2010 byla naplánovaná produkce 1,1 mil. tun praného uhlí, bylo tedy 

nutné flotačním způsobem upravit přibližně 450 000 tun vsázky. Cena vypíracího oleje je 

proměnlivá a pohybuje se v rozmezí 18-22 Kč/t. Z toho vyplývá, že náklady na vypírací 

olej jsou v rozmezí 8,1- 9,9 mil Kč. Z důvodů velkého množství vynaložených finančních 

prostředků je tedy důležité zaměřit se na zařízení, které dokáže optimalizovat spotřebu 

vypíracího oleje a to i z hlediska na ochranu životního prostředí. 
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8. Závěr 

Technologický proces flotace je na úpravně uhlí Paskov nezastupitelnou fází 

úpravy. Je to nejúčinnější, ale zároveň finančně nejnáročnější způsob rozdružování. Tato 

bakalářská práce popisuje technické parametry a úpravu uhlí na úpravně Dolu Paskov, 

teorii flotace, aspekty ovlivňující průběh flotace, rozdělení flotačních činidel. Zmiňuji se 

také o historii a využití flotace ve světě.  

Z důvodu nahrazení řídicího systém u dávkování vypíracího oleje jsem bral za 

důležité se zabývat tímto tématem. K tomu to účelu jsem odebral kontrolní vzorky 

spotřeby vypíracího oleje na nerekonstruované lince B. Jelikož je plánovaná generální 

oprava této linky, považuji za přínosné zhodnotit kvalitu a účinnost flotace v mé diplomové 

práci. 
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