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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá testováním nových flotačních činidel na bázi 

pyrolýzních olejů, které jsou svými vlastnostmi vhodné pro flotaci černého uhlí. V práci se 

nachází široký přehled flotačních činidel a popis současného stavu. V experimentální části se 

nachází charakteristika použitých flotačních činidel a výsledky flotačních testů na vzorku 

černého uhlí ze závodu Staříč. U flotačních testů bylo sledováno, jaké jednotlivé pyrolýzní 

oleje jako alternativní flotační činidla měli výnosy a popelnatosti, na rozdíl od komerčně 

využívaného Montanolu 551. 

Klíčová slova: pyrolýzní olej, flotace, flotační činidla, černé uhlí 

Summary 

This thesis focuses on testing of new flotation reagents based on pyrolysis oils that are 

their characteristics suitable for flotation of black coal. This work oves a broad overview of 

flotation reagents and is describes current status. The experimental section presents 

characterization of used flotation reagents and flotation test results on sample of coal from the 

race Stařič. For flotation tests were monitored how individual pyrolysis oil as alternative 

flotation agents had revenues and ash, unlike commercially used Montanol 551. 

Keywords: pyrolysis oil, flotation, flotation reagents, black coal 

  



 

 
 

Seznam zkratek 

DF – 200, DF – 1012 - polyglykolové pěniče 

MIBC metylisobutyl karbinol  

SDS - dodekylsulfát sodný 

MBT - merkaptobenzothiazol  

ATP -aminothiofenol  

MMBO - MethylMercaptoBenzoOxazol,  

H2 - vodík 

CO - oxid uhelnatý 

CO2 - oxid uhličitý 

CH4 - metan  
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1. Úvod 

V současné době je uhlí stále jedno z nejvýznamnějších pevných paliv na světě. Jedná 

se o surovinu využívanou v mnoha průmyslových oborech, například v chemii, energetice, 

metalurgii a dalších. Těžba černého uhlí v současné době stagnuje, což je zapříčiněno 

několika faktory, jako jsou například těžební limity nebo je těžba ekonomicky nevýhodná. 

Tyto problémy související s útlumem těžby je nutno řešit. Jednou z možností je co nejlepší 

zpracování uhlí a maximální využití jeho hořlavé složky. Nejjemnější frakce uhlí, které 

vznikají pří úpravě uhlí, je potřeba komplexně zpracovávat a využívat, jelikož tyto frakce jsou 

v úpravnách nevyužity a způsobují zhoršení procesů filtrace, sedimentace, znečišťují vodní 

toky a především dochází ke ztrátě velmi cenné suroviny, jelikož jsou uhelné kaly 

odvodňovány na kalových polích nebo lagunách a jejich energetický potenciál zůstává 

nevyužit. 

Jednou z možností, jak tyto velmi jemné frakce upravovat, je flotace. Flotace může 

být, jak součást úpravnického procesu nebo také i samostatným rozdružovacím procesem. 

Díky ní lze řešit úlohu zabezpečení efektivního a komplexního využívání surovinových 

zdrojů. Flotace je využívána především k úpravě koksovatelného uhlí. Ale s následným 

zdokonalováním selektivnosti flotace je možné využívat i staré odvaly jako zdroj surovin.  

Velmi podstatnou částí flotačního procesu je výběr toho nejvhodnějšího flotačního 

činidla, které by bylo, jak ekonomicky výhodné, tak ekologicky šetrné. Tyto parametry 

splňují například pyrolýzní oleje jako flotační činidlo. Pyrolýzní oleje vznikají v pyrolýzních 

jednotkách, v rozmezí teplot 400 – 600 °C, kdy dochází k přeměně bitumenových složek. 

Co se týče materiálu pro výrobu nových flotačních činidel, splňují oba požadavky zemědělské 

odpady z prvovýroby a dále například různé druhy průmyslových odpadů, jako jsou směsné 

odpadní plasty, pneumatiky a pryže. A proto se takto vzniklé flotační činidla jeví jako přínos 

do budoucnosti. 

V teoretické části diplomové práce je popsána teorie flotace, faktory ovlivňující flotaci 

flotační činidla, pyrolýza a pyrolýzní olej jako produkt pyrolýzy. 

V praktické části diplomové práce je popsán a testován vzorek černého uhlí ze závodu 

Staříč OKD a.s., následně jsou popsány pyrolýzní oleje, které byly použity při testování. 

Na základě výsledků z laboratorních výzkumů testovaných vzorků jsou uvedeny výsledky 

flotačních testů. 
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1.1. Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo: 

 Pyrolýza odpadních produktů za účelem vytvoření pyrolýzního oleje vhodného 

pro flotaci uhlí 

 Testování vzniklých pyrolýzních olejů a jejich následné porovnání s komerčně 

používaným Montanolem 551 
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2. Současný stav řešené problematiky 

V současné době je flotace značně pokročilá a to nejen z konstrukčního hlediska, ale 

využitelnost flotace se rozšířila do mnoha průmyslových odvětví.[1] Mezi hlavní 

a rozhodující faktory flotace patří flotační činidla, optimální otevření zrna a provzdušnění 

flotačního prostředí. Vývoj teorie a praxe v oblasti flotační úpravy nerostných surovin 

ukazuje, že pokrok a účinný průběh flotačního procesu do značné míry záleží 

na zdokonalování reagenčního režimu, a to je zlepšování způsobů využívání flotačních 

činidel, rozšiřování oblasti jejich použití, ověřování a zavádění nových činidel a jejich 

kombinace. [2] 

Jednou z nejpoužívanějších flotačních procesů je pěnová flotace, která je omezena na 

úzké rozmezí velikosti částic (50 – 600 µm) u uhlí (10 – 100 µm) a dále se účinnost snižuje 

pro obtížně flotovatelné části slabé hydrofóbnosti, které vznikají na oxidovaném uhlí.[3] 

Tento proces vyžaduje použití pěničů. Tyto důležité flotační činidla jsou obvykle 

charakterizovány buď jako „selektivní“ nebo „silné“ a jsou vybrány pomocí obecných zásad 

a ověřovány laboratorními zkouškami. Ze studie (Melo, Laskowski, 2006) lze zjistit, že tyto 

studie vedly k vývoji standardizovaných postupů pro charakterizaci pěniče, pokud jde o jejich 

schopnost snížit velikost bublin a zvýšit stabilitu pěny. Při svém výzkumu zkoušely pět 

pěničů a to MIBC, DF – 200, DF – 1012, α-Terpineol a diacetonalkohol. Bylo zjištěno, 

že vliv těchto pěničů na velikost bublin závisí na schopnosti shlukování bublin. Se zvyšující 

se koncentraci pěniče, stupeň shlukování bublin klesá a při určité koncentraci je shlukování 

bublin zcela potlačeno. [4] 

Pěnovou flotaci lze dnes provádět pomocí nanobublin (Sobhy, Tao, 2013), které bývají 

o dva řády menší než běžně velké bubliny, lze jimi zlepšit vlastnosti pěnové flotace. Studie 

nanobublin byla zaměřena na zvýšení výnosnosti jemného uhlí ze státu Illinois pomocí 

speciálně navrženého flotačního sloupce. Nanobubliny jsou většinou menší než 1 µm. Mezi 

významné výhody nanobublin patří menší dávkování a spotřeba vzduchu, nanobubliny se 

přirozeně rozpouští ve vodě, snižují spotřebu činidla a vzduchu o třetinu až polovinu, a díky 

tomu podstatně sníží provozní náklady. [3] 

Při studii Účinků činidel a směsí činidel na pěnovou flotaci uhlí (Erol et al., 2003) 

byly použity neiontové činidla (Triton x-100, Brij-35, MIBC a SDS), u kterých se provedly 

zkušební flotace, aby se zjistil obsah popela a výhřevnost vstupního produktu (černé uhlí 
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z Turecka), posléze se činidla různě mísili dohromady a zjistilo se, že nejvyšší výtěžnosti 

(> 90 %) bylo dosaženo za použití činidla MIBC, které má velmi dobré sběrné schopnosti. [7] 

Při flotaci oxidovaného uhlí, je většinou obtížné flotovat s běžně používanými 

olejovými sběrači. Při výzkumu flotace zoxidovaného uhlí na Dezhouské univerzitě v Číně 

(Xia et al., 2015) vylepšili nový flotační proces, který je pojmenován „zero-conditioning“. 

Bylo zjištěno, že hořlavost materiálu po „zero-conditioning“ flotaci, byla vyšší než 

po klasickém flotačním procesu. Jako flotační činidla, při tomto výzkumu, byly použity 2-

octanolový pěnič a dodekanový sběrač. [5] 

Na Taiyuanské univerzitě technologií vytvořili (Yi et al., 2014) z použitého oleje 

z restauračních zařízení bio-flotační činidlo, které je schopné jednoduše se spojit s oxidačními 

funkčními skupinami nacházející se na povrchu uhlí, a poté je čisté uhlí spolu s minerály 

odseparováno za působení tohoto bio-flotačního činidla. Při flotaci uhlí nemá činidlo žádné 

zvláštní požadavky z hlediska obsahu vody, nečistot, kovu, metanolu a dokonce nemusí být 

nějak zvlášť přizpůsobena viskozita a bod zákalu. [6] 

K dosažení vyšší výnosnosti a snížení obsahu síry lze dosáhnout pomocí 

sonoelektrickochemické metody flotace (Zhang et al., 2013). Jako podpůrný elektrolyt je 

použit chlorid sodný a aditivum je bezvodný ethanol. [8] 

Na univerzitě v Ankaře (Banford, Aktas, 2004) prováděli výzkum na flotaci uhlí 

s flotačním činidlem Triton X-405 a jako vzorky uhlí použili nízkokvalitní britské uhlí (frakce 

-48 µm) odebrané v Bickershawu. Při svých testech se zaměřili na stabilitu a strukturu pěny 

a na dobu stabilizace flotačního činidla. Při prvním testu nechali flotační činidlo stabilizovat 

10 minut a při druhém testu nenechali stabilizovat flotační činidlo. V první testu byly velikosti 

bublin v pěně velmi nerovnoměrné a byly velmi nestabilní. U druhého testu se jevila pěna 

stabilnější i vyflotované uhlí mělo lepší vlastnosti než u prvního testu. [9] 

Ve studii (Marabini et al., 2006) se zaměřili na využití chelatačních činidel ve flotaci. 

Tyto činidla se používají ve zdravotnictví k zachycení kovů v těle a jejich následnému 

vyplavení. Kritéria pro výběr chelatačních skupin, které jsou teoreticky opatřeny selektivní 

schopnosti sběrače, byly stanoveny na základě termodynamického výpočtu. Přepokladem 

bylo, že jevy, vyskytující se v roztoku, zahrnující chemické reakce, a ty, které se vyskytují na 

na povrchu, jsou v zájemném vztahu. Nejdříve provedly zkušební flotace s činidly MBT 

(merkaptobenzothiazol) a ATP (aminothiofenol), která použili jako sběrače a topný olej 

použili jako pěnič. S těmito činidly flotovali olovo, zinek a měď. V dalších testech pracovali 
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s chelatačním činidlem MMBO (MethylMercaptoBenzoOxazol), který prokazoval dobrou 

selektivnost na sulfidy mědi (chalkocit). [25] 

Při výzkumu emulgovaného sběrače ZFC (Zhu et al., 2009) došli k výborným 

výsledkům. Co se týče vlastností tohoto sběrače, má dobrou stabilitu a vysokou selektivitu, 

která je příznivá pro flotaci uhlí. Porovnávali ho s naftovým olejem, s kterým dosahují 

shodného obsahu popela, ale se ZFC se dosahuje čistějšího uhlí a vyšší hořlavosti. Navíc 

dávkování je u ZFC menší než u naftového oleje a to až o 70 %. [28] 

Studie (Liu, Peng, 2015) se zaměřila na různé úlohy sulfonovaného ligninu při 

dispergaci jílových minerálů u flotace uhlí. Vzorek uhlí získaly z dolu v Bowenské pánvi 

ve státě Queensland v Austrálii. Jedná se o uhlí, které má nízkou kvalitu a vysoký obsah 

popela. Provedly dva pokusy se sulfátem ligninu. V prvním se zkoumalo jeho chování 

v deionizované vodě. Při této zkoušce bylo zajímavé, že při zvyšování dávky sulfonovaného 

ligninu se snižovala hořlavost materiálu, ale při nižších koncentracích se dosáhlo zlepšení 

hořlavosti. Naproti tomu při druhém testu ve slané vodě, nízká koncentrace sulfonovaného 

ligninu nemohla vytvořit dostatečné sterické odpuzování, aby došlo k separaci jílových částic 

z povrchu uhlí. [29] 

Jak je patrné z předcházejících článků, při jakékoliv flotaci je zapotřebí flotačních 

činidel, neboť bez činidel by nebyla žádná flotace a bez flotace by těžební průmysl, jak ho 

známe dnes, neexistoval. Proto jsou činidla při zpracovaní nerostných surovin nedílnou 

součásti flotačního procesu. Mnoho knih, článků a patentů popisují vývoj činidel, chemii 

činidel a aplikaci činidel. Přes to všechno, výzkumní pracovníci a ti, co pracují na rozvoji 

reagenčních vazeb pro zpracování nových rud nebo na zdokonalení stávajících operacích, jsou 

silně závislí na požadavcích chemických společností a technických parametrů zařízení, 

k výběru specifických sběračů nebo represorů. Naneštěstí, reagenční vazby netvoří pouze 

sběrače a pěniče. Chemie rmutu v provozním zařízení je komplexní systém zahrnující 

interakci všech aditiv, včetně sběračů, represorů, aktivátorů, pH regulátorů, pěničů. 

  



Ondřej Novák: Možnosti využití pyrolýzních olejů jako flotačních činidel 

2015  6 
 

3. Teorie flotace z hlediska flotačních činidel 

Flotace je založena na rozdílných fyzikálních a chemických vlastnostech povrchu 

rozdružovaných užitkových materiálů, jednotlivá zrna minerálů mají rozdílnou povrchovou 

energii, z jejíž povrchové a potenciální energie se skládá volná energie částice v libovolné 

soustavě. Potenciální energie částice je v přímém poměru s objemem nebo hmotnosti částice a 

povrchová energie částice je úměrná velikosti specifického povrchu částic. Rozměr 

flotovaných zrn se určuje jejich průměrem, obvykle však nejsou větší než 0,6 mm. U flotace 

rud je velikost flotovaných zrn kolem 0,1 až 0,25 mm. Při speciálních flotačních režimech 

nerudných surovin, uhlí, grafitu, síry a minerálů s malou hustotou mohou do pěnového 

produktu přecházet větší zrna a to až do velikosti 2,0 mm. V praxi se však většinou flotují 

zrna menší, pro která platí, že zmenšováním průměru narůstá jejich specifický povrch. [2] 

Flotovatelnost nebo také flotační aktivitu rozumíme jako citlivost pevných části k 

flotaci. Některé pevné látky můžeme flotovat přirozeně, jiné se dají flotovat pouze s přidáním 

vhodných chemických látek, činidel. I přirozenou flotovatelnost částic můžeme změnit a to 

smáčením těles pomocí chemických látek, které mění povrchovou energii (hydrofóbnost) 

a také se podílí na fyzikálně – chemických vlastnostech prostředí. Flotační činidla, jsou proto 

voleny tak, aby zvyšovaly povrchovou hydrofóbnost částic, a tím zapříčinily nárůst 

flotovatelnosti části a v opačném případě, aby byla změnou flotovatelnost daných částic 

potlačena. [10] 

Flotace může být použita k rozdružování jemně rozptýlených pevných částic 

o různých povrchových vlastnostech. Flotaci jsou vystavena zrna s hydrofobním povrchem, 

tedy ta, která jsou špatně smáčena vodou (nízkoenergetická) a snadno přilnou k bublinám 

vzduchu. Naopak tělesa s vysokou povrchovou energií neboli hydrofilní tělesa jsou vodou 

dobře smáčena a to vylučuje přilnutí zrna na vzduchové bublinky a ty pak flotaci nepodléhají. 

Zrna, která nejsou flotace vůbec schopna, zůstávají v suspenzi (flotační rmut) nebo 

sedimentují na dně kapaliny. [10] 

Při flotaci minerálů s podobnou flotační charakteristikou, nebo v případě, kdy je 

požadavkem získání i více než dvou produktů, se podmínky pro jejich selektivitu stávají 

náročnějšími. Ve flotační praxi se v takovýchto případech pro získání koncentrátu a odpadu v 

požadované kvalitě většinou musí přistoupit k více flotačním operacím, probíhajících 

kontinuálně. [2]  
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Z technologického hlediska jsou rozlišovány tři typy flotačních operací [2]: 

 Základní flotace 

 přečistná flotace 

 kontrolní flotace 

 

Obrázek 1: Proces flotace (upraveno podle [11]) 

Průběh celého flotačního procesu též závisí na faktorech a podmínkách, které ho 

ovlivňují. Mezi hlavní faktory patří [12] :  

 obsah užitkové složky v surovině – výtěžnost závisí na výchozí surovině;  

 zrnitostní složení suroviny – surovina se předpřipravuje mletím;  

 teplota rmutu – má zásadní vliv na rozpustnost, dispergovatelnost, 

emulgovatelnost;  

 reagenční režim flotace – druh, charakter, četnost, řazení dávkování činidel 

a doba potřebná ke kontaktu s flotačními částicemi. 

3.1. Obsah užitkové složky v surovině 

Stupeň výtěžnosti každé složky do jednotlivých koncentrátů závisí i na obsahu 

ve výchozí surovině. Při stálých podmínkách flotace výtěžnost narůstá se zvyšováním obsahu 

dané složky v surovině. Praxe však ukazuje, že uvedená závislost nemusí platit pro úpravu 

všech druhů surovin. Může existovat také případ, že je surovina velmi bohatá na užitkové 

složky, ale ty velmi těžko flotují, to se projeví na výtěžnosti. Naopak, ze suroviny s nízkým 
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obsahem užitkové složky, která je lehce flotovatelná, se vyrobí kvalitní koncentráty při 

vysoké výtěžnosti. [12] 

3.2. Zrnitostní složení suroviny 

Výchozí surovina, která je předpřipravena mletím musí splňovat tyto požadavky[2]: 

 Zabezpečit otevření srostlých a vrostlých zrn jednotlivých minerálů tak, aby 

se základní masa flotovaných minerálů uvolnila do průvodní horniny a také do 

dalších užitkových minerálů. 

 Vytvořit takové zrnitostní složení suroviny, aby průměry zrn flotovaného 

minerálu nepřevýšily horní hranici a ani nebyly menší, než je dolní hranice 

zrnitosti. Po jejím překročení se dostatečně účinně nespojují minerální zrna 

s bublinkami vzduchu a nedochází k flotačnímu procesu. 

3.3. Teplota rmutu 

Ve vztahu k flotačním činidlům teplota zintenzivňuje jejich rozpustnost, 

dispergovatelnost a emulgovatelnost. Díky teplotě se aktivuje povrch minerálních zrn na 

interakci s činidly a tím je možné dosáhnout výšší index selektivity a rozdružovací efekt 

flotačního procesu. [2] 

3.4. Reagenční režim flotace 

Reagenční režim flotace je druh a charakter používaných činidel, jejich množství, 

pořadí dávkování do flotačního procesu a potřebný čas kontaktu činidel s flotovanými 

částečkami. [2]  

Reagence se do flotačního procesu dávkují v tomto pořadí:  

 Jako první se do flotačního rmutu dávkují řídící flotační činidla, které 

potlačí ty minerály nebo složky, které nemají přecházet do pěnového 

produktu nebo na aktivaci těch složek, jejichž flotovatelnost je třeba 

vyvolat, zlepšit nebo zprostředkovat. 

 Jako druhé se dávkují sběrače, které bezprostředně podmiňují požadovanou 

hydrofóbnost a elementární akt flotace. 
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 Jako poslední se dávkuje pěnič potřebný na tvorbu mineralizované pěny na 

hladině flotačního prostředí.  

Samozřejmé je, že uvedené pořadí může mít v konkrétních případech svoje specifika. 

Když potřebují činidlo dostatečně dlouhý čas pro kontakt s minerály, jde převážně o řídící 

reagence, dávkují se už do mlýna, přepadu třídiče, před čerpadla dávkující rmut nebo do 

mísících zařízení. Tím se rmut lépe promíchá s reagencemi. [2],[6]  

Sběrače obvykle potřebují 5 až 10 minut kontaktu s flotovanými složkami, proto se 

dávkují do mísících nádrží. V některých případech (např. když povrch minerálu velmi rychle 

reaguje se sběračem) je lepší dávkovat sběrač po částech. V těchto případech se určité 

množství sběrače dávkuje do mísící nádrže a další dávky se dávkují do flotačních komor. 

Postupné dávkování sběrače se používá většinou při flotaci černého uhlí. [6]  

Pěniče se dávkují přímo do flotačních komor. Čas kontaktu s plynnou fází rmutu 

nemusí být větší než 1 až 2 minuty. [6] 

3.5. Flotační činidla 

Flotační činidla jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující flotační proces. 

Především působí a mění povrchovou energii na rozhraní kapalná – tuhá fáze a plynná – 

kapalná fáze. Dojde tak ke změně podmínek flotovatelnosti jednotlivých součástí, 

oddělujících se flotační úpravou. [12] 

Jakožto fyzikálně – chemický jev je flotace ovlivněna, z chemického hlediska, 

používáním chemických činidel. Změnou podmínek na fázovém rozhraní se mění také 

flotovatelnost jednotlivých minerálů (složek). Mění se i počet a velikost vzduchových bublin 

a mineralizovaná stabilita pěny. [2] 

Z chemického hlediska lze flotační činidla rozdělit na anorganické a organické. 

Mohou to být látky pevného nebo kapalného skupenství. Ve vodném prostředí mohou tvořit 

pravé roztoky, ale některé látky se naopak jen velmi slabě rozpouští a vytváří koloidní 

roztoky, emulze a jemné kapičky. V současnosti existuje celá řada látek, které plní funkci 

flotačních činidel, řádově v tisících, avšak v úpravnické praxi se uplatňuje jen zlomek toho 

množství. 

Mezi důležité parametry pro výběr vhodného flotačního činidla patří[13]: 
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 Vysoká selektivita 

 Nízká cena 

 Dobrá dostupnost 

 Nízká toxicita 

 Stálost při skladování 

 Dobrá rozpustnost ve vodě atd. 

Flotační činidla dělíme podle následujících podskupin[2]: 

 sběrače  

 řídící flotační činidla  

 potlačující činidla  

 oživující činidla  

 modifikující činidla  

 pěniče  

Síly působící mezi minerálním povrchem a flotačním činidlem lze rozdělit na fyzikální 

(molekulové, nepolární), polární (iontové) a chemické (chemisorpce). Při chemické adsorpci 

se ion nebo molekula flotačního činidla váže k povrchu minerálu podstatně pevněji, než při 

fyzikální adsorpci, která se také snadno zpátky desorbuje. Chemická adsorpce je také 

podstatně selektivnější. Oproti fyzikální adsorpci však potřebuje vyšší aktivační energii, 

to znamená, že chemisorpce se zvyšuje se zvyšující se teplotou, a naopak fyzikální adsorpce 

za těchto podmínek klesá. [14] 

3.5.1. Sběrače 

Sběrače jsou organické látky, které adsorpcí na povrchu minerálních zrn zvyšují nebo 

vyvolávají jejich hydrofóbnost, což je základní podmínka jejich flotovatelnosti. Účinnou 

složkou sběrače je nepolární část molekuly popřípadě celá nepolární molekula, pokud se jedná 

o nepolární látku. [15] 

Ve flotační praxi se používají heteropolární (častější použití) i nepolární sběrače. 

Molekula heteropolárního sběrače ve vodě disociuje na příslušné ionty, a to uhlovodíkový 

radikál (alifatická nebo cyklická sloučenina), který má nepolární charakter a na polární 

skupinu, která určuje jeho chemické vlastnosti a schopnost adsorbovat se na polárním povrchu 

minerálního zrna (solidofilní skupina). [15] 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/chemisorpce.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/chemisorpce.html
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Sběrače mohou být definovány jako organické chemické látky, ve které je molekulová 

struktura rozdělena do nepolárních a polárních skupin. 

Nepolární část molekuly sběrače je uhlovodíkový zbytek, který nereaguje s vodou. Na 

rozdíl od nepolární, polární část reaguje s vodou. Typickým příkladem heteropolární 

molekulární struktury je oleát sodný. [16] 

 

Obrázek 2: Molekulární struktura oleátu sodného (upraveno podle [16]) 

Struktura a složení sběrače určuje jeho aktivitu, ve vztahu k vodě, dipóly. Nepolární 

skupina sběrače je orientována směrem k vodní fázi a polární je orientována směrem 

k minerálnímu povrchu, v adsorpčním procesu sběrače. S touto orientací je minerální povrch 

hydrofobní. Chemikálie, které jsou nepolární uhlovodíkové kapaliny a neoddělují se ve vodě, 

jsou používány jako sběrače. Vzhledem k tomu, že je účel sběračů k tomu, aby byly minerály 

hydrofobní, jsou tato činidla obvykle klasifikována podle svých schopností disociovat na 

ionty ve vodním roztoku a s ohledem na to, jaký typ iontů (aniont nebo kationt) udává 

hydrofobní efekt. [16] 

Hydrofóbní efekt sběrače je závislý na délce a struktuře uhlovodíkového zbytku, 

přičemž účinek solidofilní skupiny závisí na povaze reakce s minerálním povrchem, na síle 

přichycení sběrače a na selektivitě, tyto vlastnosti jsou závislé na složení a struktuře 

solidofilní skupiny.[40] Podle iont disociačních vlastností, minerální a solidifilní skupiny 

(Glembocki, Plaksin, 1961) se mohou sběrače klasifikovat do dvou následujících skupin[17]: 

 Ionogenní sloučeniny, které ve vodě disociují na ionty 

 Neionogenní sběrače, které jsou nepolární sloučeniny, hlavně uhlovodíkové 

sloučeniny, nerozpustné ve vodě. Tyto kolektory poskytují hydrofóbnost 

minerálu tím, že jeho povrch pokryjí tenkým filmem. 

Větší skupina sběračů jsou ionizující a jsou rozděleny do následujících dvou 

skupin[41]: 
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 Aniontové sběrače, kde aniont poskytuje hydrofóbnost minerálu 

 Kationtové sběrače, kde kationt poskytuje hydrofóbnost na povrchu minerálu  

 

Obrázek 3: Klasifikace flotačních sběračů (upraveno podle [17]) 

Aniontové sběrače jsou široce používané ve flotaci. Tyto sběrače jsou dále rozděleny 

na základě struktury solidifikační skupiny na oxhydrylové sběrače, je-li solidifikační skupina 

na bázi organických iontech a na iontech sulfonové kyseliny, a na sulfohydrylové sběrače, kde 

solidifikační skupina obsahuje dvojmocnou síru. [18] 

Pro flotaci uhlí se obvykle používají alifatické uhlovodíkové oleje jako sběrače. Mimo 

tyto oleje, je druhým nejpoužívanějším sběračem, topný olej, který se získává z ropy destilací. 

Účinnost oleje, jako sběrače, je závislý na délce uhlíkatého řetězce stanovený olejem. 

Nicméně, alifatické oleje poskytují nízký výkon, pokud jde o flotační výnos a hořlavost 

oxidovaných hydrofilních částeček uhlí. [42] 

U dnešního vývoje sběračů je kladen důraz na větší využívání odpadních materiálů, 

které vznikly během technologických procesů, a stále se pro ně hledá vhodné využití. Touto 
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problematikou se zabýval (Fečko a kol., 2010). Prováděli výzkum v oblasti flotačních sběračů 

získaných pyrolýzou různých druhů odpadů na černém uhlí z Dolu Lazy, OKD, a.s. Cílem 

práce bylo definovat vhodný poměr a kombinaci pyrolýzních olejů s Montanolem 551. Záměr 

výzkumu byl snížit koncentraci popela pod 10 %. Testovaly se dva vzorky pyrolýzních olejů 

získané pyrolýzou pneumatik, směsných plastů a uhlí. K flotaci byl využíván roztok 

pyrolýzních olejů a Montanolu 551 ředěný v poměru 1:1. Flotací byl získán koncentrát 

s výnosem přes 90 % a obsahem popela pod 10 %. [23] 

3.5.2. Pěniče 

Jsou to heteropolární povrchově aktivní sloučeniny, které obsahují polární skupiny 

(OH, COOH, CO, OSO2 a SO2OH) a uhlovodíkový zbytek, které jsou schopny adsorbovat na 

rozhraní voda – vzduch. Molekuly pěniče jsou uspořádány na rozhraní voda – vzduch tak, 

že hydrofilní nebo polární skupiny jsou orientovány do vodní fáze a hydrofobní nebo 

nepolární uhlovodíkový řetězec jsou orientovány do vzduchové fáze. Pěniče vytváří 

podmínky pro tvorbu pěny. Flotační pěna je třífázový systém. Pěniče snižují povrchové napětí 

vody. [19] 

Při flotaci se účinnost pěniče hodnotí podle různých faktorů. Hlavním hodnoceným 

faktorem je výsledek flotace, konkrétně kvalita získaného koncentrátu. Také se hodnotí 

mechanické vlastnosti pěny: její pěnivost, pevnost a trvanlivost, včetně charakteristiky bublin 

a míry jejich stoupaní, rychlost a spotřeba energie při provzdušňování rmutu, rychlost 

shlukování bublin a také vzájemná interakce pěniče s minerálním povrchem. Tvorba stabilní 

pěny je důležitá pro vynášení a udržení flotovaného materiálu na hladině rmutu. Pěna by 

ovšem neměla být příliš stabilní. To by mohlo způsobit problémy s její manipulací. [13, 24] 

V literatuře existuje několik různých klasifikací pěničů v závislosti na jejich 

vlastnostech a chování v roztoku. Dudenkov et al. [20] klasifikovali pěniče v závislosti na 

jejich chování při různých hodnotách pH. Tato klasifikace pěničů je uvedena v tabulce 1.1. 

Tabulka 1: Klasifikace pěničů(upraveno podle [20]) 

Kyselé Neutrální Zásadité 

Fenoly Alifatické alkoholy Na bázi pyridinu 

Alkylsulfáty Cyklické alkoholy  

 Alkoxylové parafíny  

 Polypropylen glykoethery  

 Polyglykol ethery  

 Polyglykol glyceroethery  
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Kyselé pěniče byly hojně používány až od roku 1960. Jejich aplikace ve flotaci byla 

snížena kvůli dopadu na životní prostředí. Fungují pouze v kyselém prostředí a v alkalickém 

prostředí jejich pěnivé schopnosti klesají. Dva typy nejběžnějších kyselých pěničů jsou fenoly 

a alkyl-lauryl sulfonáty. [20]  

Fenoly se získávají jako vedlejší produkt při zplyňování uhelného dehtu a při destilaci 

ropy. Jsou známé jako aromatické alkoholy. Typickým pěničem z téhle skupiny je kresol, 

sestávající se ze směsi ortho (35-40 %) meta (25-28 %) a para (35-40 %). Kresoly a blízké 

homology fenolů jsou okyselené produkty toluenu. Obecné vzorce hlavních složek těchto 

kresolů jsou[21]: 

 

Obrázek 4: Obecné vzorce[21] 

Nejefektivnější pěniče z této skupiny jsou metakresol, parakresol a ortokresol. 

Hlavním problémem, spojeným s použitím fenolů jako pěničů, je jeho variabilní složení, které 

závisí na zdroji, ze kterého jsou získány. [21] 

Alkyl-laryl sulfonáty můžou být popsány jako aniontové pěniče se strukturou, která 

se skládá z aromatického uhlovodíku a alifatického radikálů. Navzdory skutečnosti, že tyto 

pěniče mají dobré pěnivé vlastnosti, jejich použití je omezeno, hlavně proto, že většina alkyl-

laryl sulfonových pěničů obsahuje stopové prvky síry, které by bránily flotaci. [21] 

Neutrální pěniče jsou mnohem větší skupina, která je mnohem více používaná. Jsou 

nejdůležitější skupinou pěničů, které jsou využívány při flotaci kovových rud, oxidických 

minerálů a průmyslových minerálů. Jsou použitelné jak v kyselém, tak v alkalickém prostředí. 

Tyto pěniče jsou rozděleny do šesti podskupin, které se liší svým chemickým složením. Mezi 
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nejpoužívanější neutrální pěniče patří alifatické alkoholy, alkoxylové parafíny 

a polyglykolové ethery. [22],[43] 

Alifatické alkoholy jsou pěniče, které jsou složeny z alkoholů obsahující 6-8 

uhlíkových atomů. Na trh, všechny najednou, přinesla firma DuPont a jsou navrženy pro 

konkrétní typy rud. Nejznámější pěniče z této skupiny jsou metylisobutyl karbinol (MIBC) 

a 2-ethyl hexanol. Vlastnosti nejdůležitějších pěničů z této skupiny je uvedeno v tabulce 1.2. 

[22] 

 

               Obrázek 5: vzorec MIBC [22] 

             

           Obrázek 6: vzorec 2-ethyl hexanolu [22] 

 

Tabulka 2: Vlastnosti alifatických alkoholových pěničů[22] 

Alkohol Vzorec 

Bod 

mrazu 

(°C) 

Bod 

varu 

(°C) 

Hustota 

(g/ml) 

Rozpustnost 

(g/l) 

n-Pentanol CH3(CH2)3CH2OH -75 137,3 0,814 23,0 

Isoamylový alkohol (CH3)2CHCH2CH2OH -117 132 0,813 25,0 

Hexanol CH3(CH2)4CH2OH -52 156,5 0,819 6,0 

Heptanol CH3(CH2)5CH2OH -34 176 0,822 1,8 

MIBC (CH3)2CHCH2CHOHCH3 -90 132 0,808 17,0 

Kyselina kaprylová CH3(CH2)5CHOHCH3 -38 179 0,822 12,0 

4-Heptanol CH3(CH2)2CHOH(CH2)CH3 -41,2 161 0,818 4,5 

 

Je velmi omezené množství informací o těchto pěničích, z hlediska chemie 

a vlastností, i když jsou široce využívané při flotacích základních kovů a oxidických rud. 

Zásadité pěniče jsou zastoupeny pyridinem a homology, které jsou získávány jako vedlejší 

produkt destilace černouhelného dehtu. Používají se při flotaci kovových rud. [42] 

3.5.3. Řídící flotační činidla 

Běžně známé jako regulátory, mohou být považovány za nejvýznamnější chemické 

látky ve zpracování nerostných surovin, které řídí interakci sběračů mezi jednotlivými 
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minerály. Za použití těchto činidel může být zvýšena selektivní adsorpce sběračů na konkrétní 

minerál nebo může být snížena, aby se dosáhlo rozdělení jednotlivých minerálů. Také lze 

regulovat procesy dispergace a koagulace velmi jemných zrn. [44] 

Regulátory, za různých podmínek, můžou působit při flotaci buď aktivně, nebo 

depresivně. Z tohoto důvodu není možné přesně zařadit regulátory do specifických skupin, lze 

však obecně klasifikovat regulátory (viz obrázek 7). Základní dělení je na anorganické 

a organické regulátory. Mezi anorganické řídící činidla patří kyseliny, alkalické soli a soli 

kovů. Do organických řídících činidel můžeme zařadit chemikálie, které obsahují polární 

skupiny jako je -OH, - COOH, =CO, -NH2, =NH a SO3H. [30] 

 

Obrázek 7: Klasifikace regulátorů (upraveno podle [30]) 

Řídící flotační činidla ovlivňují flotaci mnoha způsoby, mezi které například patří[26]: 

 Mohou reagovat s povrchem minerálu, což vede ke změně chemického složení 

povrchu minerálu. To může zvýšit adsorpci sběrače nebo zcela zabránit 

adsorpci. 

 Dále mohou odstranit povlak sběrače na povrchu minerálu, což způsobuje 

depresi minerálu. 

 Ovlivňují nadnášení minerálních zrn, bez ohledu na jejich schopnosti reagovat 

se sběrači. Adsorpce regulátorů na povrch minerálu může způsobit hydrofilnost 

povrchu minerálu, díky čemu nemůžou reagovat spolu se sběrači. 

 Regulátory mohou měnit pH rmutu. Adsorpce sběračů na povrch minerálních 

zrn ve většině případů souvisí právě s pH. 
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Kyseliny a zásady patří k anorganickým regulátorům, které mají více funkcí. 

Především se používají jako regulátory pH, ve stejnou dobu mohou působit i jako depresory 

nebo jako dispergátory. [26] 

Tabulka 3: Přehled Kyselin a zásad používané při flotaci [27] 

Chemický název Chemický vzorec Využití / Použití 

Kyselina sírová H2SO4  Úprava pH prostředí 

Kyselina chlorovodíková HCl Úprava pH prostředí 

Kyselina fluorovodíková HF Jako aktivátor nebo depresor 

Kyselina fluorokřemičitovodíková H2SiF6 Silný depresor 

Kyselina siřičitá H2SO3 pH regulátor, depresor 

Uhličitan sodný Na2CO3 pH regulátor 

Vápno CaO Činidlo pro flotaci sulfidů 

Hydroxid sodný NaOH Silný pH regulátor 

Amoniak NH4OH pH regulátor (vzácně využívaný) 

 

Soli jsou další podskupinou regulátorů, které se využívají jako depresory, aktivátory 

a dispergátory. Mezi tyto regulátory patří například Síran měďnatý (CuSO4·5H2O), který 

se používá jako aktivátor pro sfalerit, pyrit, pyrhotin a další sulfidy. Jako depresory jsou často 

využívány například síran zinečnatý (ZnSO4·7H2O), síran železnatý (FeSO4·7H2O), chlorid 

železitý (FeCl3), chlorid hlinitý (AlCl3) atd. [27] 

Organické regulátory můžou být klasifikovány do dvou hlavních skupin: organické 

polymery a organické kyseliny. Organické polymery jsou poměrně velká skupina organických 

sloučenin s komplexní strukturou. Představují významnou skupinu regulátorů používaných při 

flotaci sulfidových i nesulfidových minerálů. Pouze několik organických kyselin je využito 

pro flotaci minerálů. Některé z těchto kyselin (např. kyselina mléčná), jsou schopny tvořit 

rozpustné vnitřní komplexy. [49] 

Jak je znázorněno na obrázku 7 organické polymery mohou být rozděleny do 

4 hlavních skupin. Využití organických polymerů při flotaci minerálů je úzce spjato se 

složením polymeru. Některé polymery mohou být použity jako dispergátory, fakulanty 
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a depresory. V kontrastu, škroby se dají využít jako depresory, ale přesto některé škroby ze 

stejné skupiny nevykazují žádné depresivní schopnosti.[30] 

Tabulka 4: Přehled zástupců organických polymerů[30] 

Skupina Polymery Aktivní polární skupina 

Neiontové Škroby, dextriny, arabská guma, 

deriváty taninu, oxycelulóza, 

polyvinylalkohol 

-OH, =CO 

Kationtové Polyvinyl amin, polyamid 

substituovaný, dithiokarbamát, 

aminokyseliny 

-NH2, =NH 

Aniontové Karboxymethylcelulóza, alginové 

kyseliny, celulózové gumy, 

guarové gumy, polyakryláty, 

modifikovaný sulfonový lignin 

-COOH, -SO3H, -OSO3H 

Amfoterní  Živočišné lepidlo, zpracováné kabračo Aniontové + kationové skupiny 

 

3.5.4. Flokulanty,  koagulanty a dispergátory 

Jedná se o polymery různého chemického složení, které se používají ve 

zpracovatelském průmyslu.[43] Dělí se na organické polymery a anorganické látky. 

Polymerní sloučeniny se mohou lišit ve vodivosti, molekulární hmotnosti, třídimenzionální 

struktuře a hydrofobnosti. Díky rozsahu složení polymerů je jejich použití prakticky 

neomezené. [30] 

Flokulanty můžeme dělit na organické a anorganické. Anorganické flokulanty se 

používají tam, kde je potřeba znát zdro, kationového náboje. Mezi anorganické flokulanty 

patří[30]: 

 Vápenaté soli (vápno) 

 Soli hliníku (sulfáty) – využívají se při úpravě vody 

 Soli železa (síran železnatý) – využívají se v hydrometalurgických procesech, 

kde je zapotřebí nízké pH 

Organické flokulanty se využívají při odvodňování, při selektivní flokulaci během 

úpravy železných a jiných oxidů. Můžeme je rozdělit do dvou hlavních skupin[31]: 
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 Přírodní – jedná se o deriváty guarové gumy, hydrolyzovaného škrobu, 

modifikovaných polysacharidů a jiných. 

 Syntetické – mohou být roděleny do tří různých skupin – neionogenní 

polymery, polyelektrolity a kopolymery. 

Koagulanty jsou chemické látky, které snižují odpudivost na pevné látky, což jim 

umožní kolidovat a aglomerovat. Při úpravě velmi jemných částic, jako je jíl a při 

hydrometalurgickém loužení, se koaguláty používají společně s flokulanty, aby se docílilo 

lepší sedimentace. [31]  

Dispergátory našli široké uplatnění v oblasti zpracování minerálů. Při flotaci rud 

obsahující jíly, se dosahuje, za použití dispergátorů, lepších metalurgických výsledků 

a snížení spotřeby činidel. Také jsou používaný v selektivní flotaci. [31] 
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4. Pyrolýza 

Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, patřící spolu se zplyňováním a spalováním mezi 

procesy termochemické konverze. Hlavním rozdílem těchto procesů je obsah kyslíku v 

reakčním prostoru. Což dokládá poměr skutečně spotřebovaného kyslíku ke spotřebě 

stechiometrické, jenž je označován řeckým písmenem λ. Při spalování dosahuje hodnot 

větších než 1, při zplyňování se pohybuje v rozmezí 0 až 1 a při pyrolýze je roven 0. [32], 

[33],  

Pyrolýza se vyskytuje v celé řadě procesů, jako je spalování odpadů, při nedokonalém 

spalování paliv, nebo při neúmyslném požáru (lesní požár). Experimentální pyrolýza, která je 

prováděna v laboratořích, může být použita pro různé účely. Jako například pyrolýza 

prováděna pro simulaci studující pyrolytické procesy, které se vyskytují v průběhu hoření. 

[34]  

Pyrolýza je proces, při kterém dochází k tepelnému rozkladu organických materiálů za 

nepřístupu zplyňovacích médií, jako je kyslík, vzduch, oxid uhličitý či vodní pára. Dle 

provozních teplot se rozlišuje[35]:  

 nízkoteplotní pyrolýza (> 500 ˚C)  

 středněteplotní pyrolýza (od 500 – 800 ˚C) 

 vysokoteplotní pyrolýza (< 800 ˚C) 

První fáze procesu probíhá v oblasti teplot do 200 °C, dochází zde k sušení a tvorbě 

vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně endotermické. Druhá fáze 

procesu probíhá v rozmezí teplot 200 až 500 °C a tím dochází k suché destilaci. Nastává zde 

odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek a dochází k přeměně 

makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve třetí 

fázi dochází v oblasti teplot 500 až 1200 °C k tvorbě plynu. Produkty vzniklé suchou destilací 

jsou dále štěpeny a transformovány. Z pevného uhlíku, ale i z kapalných organických látek 

vznikají stabilní plyny, jako H2, CO, CO2 a CH4. [36], [37] 

Vyprodukované produkty pyrolýzou jsou do značné míry závislé na složení 

zpracovávaného odpadu. Zpracování různorodého odpadu a následné využití plynných 

produktů je omezeno obsahem různých cizorodých látek, které byly obsaženy v odpadu. 

Využití pevného produktu stěžuje obsah těžkých kovů. Proto byla vyvinuta pyrolýza za 

pomocí plazmového rozkladu. [45] 
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Produkty pyrolýzy se dělí na[46]: 

 Pyrolýzní olej 

 Pyrolýzní plyn 

 Pyrolytický koks 

4.1. Pyrolýzní olej 

Kapalné produkty pyrolýzy, pyrolýzní oleje (dehty), se liší svou podstatou v závislosti 

na složení zpracovávaného materiálu a použitých pyrolýzních podmínkách. Jedná se 

o složitou směs kondenzovaných uhlovodíků, která obsahuje jedno až osmi jaderné 

aromatické sloučeniny spolu s uhlovodíky obsahujícími kyslík, dusík, síru a podobně. 

Heterocyklické sloučeniny, jenž ve své struktuře obsahují dusík, síru a kyslík jsou obsaženy v 

malém množství. Je možno je charakterizovat jako okysličené, komplexní organické kapaliny, 

které bývají ze 40 % a v některých případech až z 85 % rozpustné ve vodě, kyselinách či 

zásadě. Rozpustnost v polárních organických rozpouštědlech jako glycerol je omezená 

a pyrolýzní oleje jsou relativně nerozpustné v nepolárních organických rozpouštědlech, jako 

např. nafta, benzen, toluen a hexan. Je však možné pyrolýzní oleje postupně mísit s různými 

palivovými oleji. Dle typu pyrolýzního oleje je lze frakčně dělit na lehké a těžké oleje a asfalt. 

[38],[39] 

Obsah vody v oleji je okolo 15 – 30 %. Vody snižuje viskozitu oleje, a proto 

zjednodušuje jeho přepravu, čerpání i atomizaci, zvyšuje stabilitu a snižuje teplotu spalování. 

Dochází tak ke snížení emisí NOx při spalování. S vyšším obsahem vody nad 25 % může u 

oleje k fázové separaci. [47] 

Výzkum pyrolýzního oleje ve flotaci (Fečko et al., 2011), kdy se ověřovala 

flotovatelnost Montanolu 551 a pyrolýzních olejů vzniklých pyrolýzou odpadů ze zemědělské 

prvovýroby, které byly využity při flotaci černého uhlí. Z výsledků tohoto výzkumu 

vyplynulo, že je možné vyrábět flotační činidla na bázi pyrolýzních olejů. Kvalita koncentrátu 

dosahovala ve všech testech pod 10 % obsahu popela. Následně stanovili, že pyrolýzní oleje 

ze zemědělské prvovýroby nejsou toxické a je možné je nahradit až do 50 % z původní dávky 

Montanolu 551 a dojde tak ke snížení ekonomických nákladů na flotaci uhlí.[48] 

  



Ondřej Novák: Možnosti využití pyrolýzních olejů jako flotačních činidel 

2015  22 
 

5. Laboratorní testy flotace 

V experimentální části této práce se zabývám možnostmi využití pyrolýzních olejů 

jako alternativní flotační činidla ve flotačním procesu. Činidla porovnávám s komerčně 

využívaným Montanolem 551. Flotace byla prováděna na černém uhlí pocházející ze závodu 

Staříč. Veškeré flotační testy byly prováděny na pneumomechanickém laboratorním flotátoru 

VRF (obrázek 8). Vzniklé koncentráty a odpady, byly zbaveny vody pomocí filtrace 

v Büchnerově nálevce a posléze se sušily v sušícím zařízení Memmert UF 110 plus (obrázek 

9) při teplotě 105 °C. Vysušený vzorek se poté vážil, kvartoval a homogenizoval. Upravené 

vzorky byly podrobeny analýze obsahu popela (podle normy ČSN EN 14775). 

 

Obrázek 8: Laboratorní flotační stroj VRF 

                 

               Obrázek 9: Laboratorní sušící zařízení Memmert UF 110 plus 
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5.1. Sítový rozbor 

Před samostatnými flotačními testy, byl proveden sítový rozbor vzorku černého uhlí ze 

závodu Staříč, aby se zjistilo zatoupení jednotlivých frakcí v uhlí. Sítová analýza byla 

provedena v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství na VŠB – TU Ostrava. Sítový 

rozbor byl proveden na vibračním třidiči Retsch AS 200 (obrázek 10). 

 

Obrázek 10: Vibrační třidič Retch AS 200 

Sítový rozbor provedený na vzorku černého uhlí (200 g) z dolu Staříč prokázal, že 

nejvíce je zastoupená zrnitostní třída 0,355 – 0,5 mm, a to 44,22 %. Druhá nejvíce zastoupená 

zrnitostní třída 0,5 – 1 mm, která zaujímá 19,24 % a třetí zrnitostní třída 0,2 – 0,355 mm 

obsahuje 19,03 % zrn vstupu. Ztráty jsou zapříčiněny hraničními zrny, to jsou zrna, která 

zůstala zachycena v okách sít. Výsledky sítového rozboru jsou znázorněny v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Výsledky sítového rozboru vzorku černého uhlí z dolu Staříč 

Velikost síta (mm) vzorek (g) Výnos (%) Popelnatost (%) 

> 1 1,25 0,63 41,81 

0,5 - 1 38,37 19,24 26,94 

0,355 - 0,5 88,16 44,22 31,66 

0,2 - 0,355 37,94 19,03 30,07 

0,1 - 0,2 27,35 13,72 38,78 

0,063  - 0,1 1,42 0,71 47,48 

< 0,063 4,89 2,45 50,93 

∑  199,38 100,00 32,07 

 

 

Obrázek 11: grafické znázornění výsledků sítového rozboru 

5.2. Charakteristika použitých flotačních činidel 

Při flotačních testech byly použity tři druhy pyrolýzních olejů. Tyto oleje byly 

vytvořeny v laboratorní pyrolýzní jednotce při 600 °C. K jejich výrobě byly použity výlisky 

řepky, slunečnicové peletky a dřevěné peletky jako vstupní materiál. 

IČ spektra analyzovaných vzorků olejů byla naměřena na FTIR spektrometru Nicolet 

6700, firmy Thermo Fischer Scientific ve střední oblasti IČ záření od 4000 – 550 cm
-1

. 

Měření probýhalo technikou ATR za pomocí jednoobrazového Smart ATR nástavce 

MIRACLE s diamantovým krystalem při 32 scanech, s rozlišením 4 cm
-1

. 
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Montanol 551 

 

Obrázek 12: IČ spektrum flotačního sběrače Montanol 551 

Na obrázku 11 jsou patrné především tyto pásy: 

 3434 cm
-1 

valenční vibrace -OH skupiny; 

 2957 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace -CH3 skupiny; 

 2924 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace -CH2 skupiny; 

 2870 cm
-1

 valenční symetrické vibrace -CH3 skupiny; 

 1733 cm
-1

, 1686 cm
-1

 valenční vibrace C=O skupiny; 

 1459 cm
-
1, 1378 cm

-1
 deformační vibrace -CH3 a -CH2  skupin; 

 1180 cm
-1

, 1105 cm
-1

, 1009 cm
-1

 deformační vibrace -OH skupiny. 

Ze spektra flotačního sběrače Montanol 551 olej je patrný vysoký podíl směsi 

alifatických uhlovodíků (2957 cm
-1

 , 2924 cm
-1

 , 2870 cm
-1

). Převažují zde nerozvětvené 

řetězce alifatických uhlovodíků. Pás 2924 cm-1 , náležící funkční skupině CH2, je více 

intenzivní než pás 2957 cm
-1

 , náležící funkční skupině CH3. Ve vzorku byl stanoven nízký 

obsah příměsí anorganických látek (kolem 1100 cm
-1

). 
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Pyrolýzní olej ze slunečnicových slupek 

 

Obrázek 13: IČ spektrum pyrolýzního oleje ze slupek slunečnic (HAL01) 

Na obrázku 12 jsou patrné tyto pásy: 

 3346 cm
-1

 valenční vibrace -OH skupiny; 

 2956 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace -CH3 skupiny; 

 2922 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace -CH2 skupiny; 

 2852 cm
-1

 valenční symetrické vibrace -CH2 skupiny; 

 1701 cm
-1

 valenční vibrace C=O skupiny; 

 1455 cm
-
1, 1376 cm

-1
 deformační vibrace -CH3 a -CH2 skupin; 

 1266 cm
-1

, 1236 cm
-1

, 1167 cm
-1

 rovinné deformační vibrace C-H vazeb 

v aromatických uhlovodících; 

 751 cm
-1

 mimorovinné deformační vibrace C-H vazeb; 

 693 cm
-1

 deformační vibrace kruhu (jádra). 

Spektrum pyrolýzního oleje „HAL01“ ukázalo nízký obsah vlkosti (3346 cm
-1

) a obsahuje 

zejména směsi alifatických uhlovodíků (2956 cm
-1

, 2922 cm
-1

, 2852 cm
-1

), převažují zde 

nerozvětvené řetězce alifatických uhlovodíků. Pás 2922 cm
-1

, náležící funkční skupině CH2, 

je více intenzivní než pás 2956 cm
-1

, naležící funkční skupině CH3. Jsou zde přítomné pásy 

nenasycených či aromatických aldehydů nebo ketonů (1701 cm
-1

). 
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Pyrolýzní olej z výlisek řepky 

 

Obrázek 14: IČ spektrum pyrolýzního oleje z výlisek řepky (HAL04) 

Na obrázku 13 jsou patrné především tyto pásy: 

 2952 cm
-1

 valenční asymetrická vibrace CH3 skupiny; 

 2921 cm
-1

 valenční asymetrická vibrace CH2 skupiny; 

 2854 cm
-1

 valenční symetrická vibrace CH2 skupiny; 

 1693 cm
-1

 valenční vibrace C=O skupiny; 

 1452 cm
-1

 deformační valenční vibrace CH3 skupiny; 

 711 cm
-1

 mimorovinné deformační vibrace C-H vazeb; 

 697 cm
-1

 deformační vibrace kruhu (jádra). 

Oproti předchozímu pyrolýznímu oleji „HAL01“ má „HAL04“ nižší obsah příměsí 

anorganických látek (kolem 1100 cm
-1

), také má nižší obsah vlhkosti (3500-3200 cm
-1

). Také 

obsahuje směsi alifatických uhlovodíků (2952 cm
-1

,
 
2921 cm

-1
, 2854 cm

-1
), opět převažují 

nerozvětvené řetězce.  
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Pyrolýzní olej z dřevěných peletek 

 

Obrázek 15: IČ spektrum pyrolýzního oleje z dřevěných peletek (HAL05) 

Na obrázku 14 jsou patrné především tyto pásy: 

 3306 cm
-1

 valenční vibrace -OH skupiny vody; 

 2956 cm
-1

, 2950 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupiny; 

 2922 cm
-1 

valenční asymetrické vibrace CH2 skupiny; 

 2852 cm
-1 

valenční symetrické vibrace CH2 skupiny; 

 1705 cm
-1

 valenční vibrace C=O skupiny; 

 1455 cm
-1

 deformační vibrace CH3 skupiny; 

 1263 cm
-1

, 1235 cm
-1

 rovinné deformační vibrace C-H vazeb; 

 751 cm
-1

 mimorovinné deformační vibrace C-H vazeb; 

 692 cm
-1

 deformační vibrace kruhu (jádra). 

Nachází se zde opět vysoký podíl alifatických uhlovodíků (2956 cm
-1

, 2950 cm
-1

, 2922 

cm
-1

, 2852 cm
-1

). Oproti předešlým dvěma pyrolýzním olejům se v „HAL05“ nachází vyšší 

podíl aromatických uhlovodíků (751 cm
-1

, 692 cm
-1

). Oproti „HAL01“ má „HAL04“ vyšší 

zastoupení v aromatických uhlovodících (711 cm
-1

, 697 cm
-1

). Je zde i vyšší zastoupení 

nenasycených či aromatických ketonických skupin. (1693 cm
-1

). 
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6. Vyhodnocení a diskuze 

V této části diplomové práce jsou uvedeny výsledky flotačních testů, při kterých byly 

použity pyrolýzní oleje „HAL01“, „HAL04“ a „HAL05“. Ke kontrolní flotaci bylo použito 

komerčně využívané flotační činidlo Montanol 551. Všechny flotační testy byly prováděny v 

v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství na VŠB – TU Ostrava. Výsledky testů 

jsou znázorněny v jednotlivých tabulkách.  

V tabulkách K znamená koncentrát, O je odpad. 

6.1. Kontrolní flotace 

Kontrolní flotace probíhaly za stejných podmínek, jen se měnilo dávkování činidla. Při 

flotaci s Montanolem 551 se tvořila hustá, konzistentní pěna, která se rozpadla po 2 minutách. 

Na začátku měla pěna menší bublinky a po krátkém časovém úseku se začaly tvořit větší 

bubliny. Na shrnovači se netvořil olejový povlak. 

Při kontrolních flotacích se flotovalo za těchto parametrů: 

 zahuštění rmutu: 110 g/l 

 flotační činidlo: Montanol 551 

 dávka: 600 g/t, 800 g/t, 1000 g/t, 1200 g/t 

 agitační doba: 1 minuta 

 flotační čas: 5 minut 

V tabulce 6 jsou zobrazeny výsledky kontrolních flotací, prováděné s komerčně 

využívaným flotačním činidlem Montanol 551. Flotační čas byl stanoven na 5 minut a doba 

agitace činila 1 minutu. Nejvyšších výnosů koncentrátu se dosáhlo při dávkách 600 g/t a 1200 

g/t, kdy výnosy činily 81,97 % a 81,94 %. V popelnatosti se tyty dva koncentráty lišily o 1,5 

%. Nížší popelnatosti bylo dosaženo při dávce 600 g/t (15,56 %). Oproti tomu při dávkách 

800 g/t a 1000 g/t se snížily výnosy koncentrátů na 80,47 % a 80,62 % a zároveň se dosáhlo 

nejvyšších popelnatostí, a to 17,43 % a 17,91 %. Výnosy odpadů se pohybovaly od 18 % do 

19,5% a jejich popelnatostí byly v rozmezí od 88 % do 89,4% 
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Tabulka 6: Výsledky kontrolních flotací, Montanol 551 

Frakce Dávka (g/t) Výnos (%) 
Popelnatost 

(%) 

K1 
600 

81,97 15,56 

O1 18,03 88,33 

K2 
800 

80,47 17,43 

O2 19,53 89,13 

K3 
1000 

80,62 17,91 

O3 19,38 89,43 

K4 
1200 

81,94 17,05 

O4 18,06 89,05 

6.2. Flotační testy s pyrolýzními oleji 

Při těchto flotačních testech byly použity pyrolýzní oleje s označením „HAL01“ 

(slunečnicové slupky), „HAL04“ (výlisky řepky) a „HAL05“ (dřevěné peletky). Každý 

pyrolýzní olej byl testován dvakrát. V případě 1. testu byla agitační doba činidla 1 minuta 

a měnilo se dávkování od 600 g/t do 1200 g/t kapek a při 2. testu se změnila agitační doba na 

2 minuty a dávkování činidla bylo ponecháno jako u 1. testu. 

Při flotaci s pyrolýzním olejem „HAL01“ s flotovalo za těchto parametrů: 

 zahuštění rmutu: 110 g/l 

 flotační činidlo: HAL01 

 dávky: 600 g/t, 800 g/t, 1000 g/t, 1200 g/t 

 agitační doba: 1 a 2 minuty 

 flotační čas: 5 minut 

Tabulka 7: Výsledky flotace, HAL01, agitační doba 1 min 

Frakce Dávka (g/t) Výnos (%) 
Popelnatost 

(%) 

K5 
600 

73,36 11,72 

O5 26,64 82,15 

K6 
800 

78,30 16,17 

O6 21,70 88,13 

K7 
1000 

78,12 14,20 

O7 21,88 87,32 

K8 
1200 

80,75 16,98 

O8 19,25 88,68 
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Tabulka 8: Výsledky flotace, HAL01, agitační doba 2 min 

Frakce Dávka (g/t) Výnos (%) 
Popelnatost 

(%) 

K9 
600 

69,45 10,73 

O9 30,55 78,62 

K10 
800 

73,65 12,81 

O10 26,35 84,87 

K11 
1000 

78,95 16,26 

O11 21,05 88,09 

K12 
1200 

80,49 18,49 

O12 19,51 88,93 

 

Při těchto flotacích se tvořila hustá pěna, z počátku s malými bublinami a po 1 minutě 

došlo ke zvětšení bublin. Pěna se rozpadla po 2,5 minutách. Po flotaci na shrnovači ulpěl 

olejový film, který byl zpozorován i na hladině rmutu. 

V tabulce 7 jsou zobrazeny výsledky flotací s pyrolýzním olejem „HAL01“. Flotační 

čas byl stanoven na 5 minut a doba agitace na 1 minutu. Nejnižšího výnosu a zároveň nejnižší 

popelnatosti bylo dosaženo při dávce 600 g/t, kdy výnos koncentrátu činil 73,36 % 

a popelnatost byla 11,72 %. Výnos odpadu při této dávce činil 26,64 % a popelnatost odpadu 

byla 82,15 %. Při dávkách 800 g/t a 1000 g/t mi vyšly výnosy koncentrátů téměř totožně, 

okolo 78 %, akorát popelnatosti se od sebe lišily o necelé 2%. Vyšší popelnatost byla při 

dávce 800 g/t (16,17 %) a nižší při dávce 1000 g/t (14,20 %). Výnosy odpadů při tomto 

dávkování byly okolo 21 %. Nejvyššího výnosu koncentrátu bylo dosaženo při dávkování 

1200 g/t, kdy výnos činil 80,75 %, avšak bylo dosaženo nejvyšší popelnatosti, a to 16,98 %.  

Tabulka 8 znázorňuje výsledky 2. testů s pyrolýzním olejem „HAL01“, kdy flotační 

čas zůstal nezměněn, ale doba agitace se z 1 minuty změnila na 2 minuty. Z výsledků lze 

vyčíst, že s přibývajícím dávkováním se zvyšovaly výnosy koncentrátů a zároveň se 

zvyšovala popelnatost.  Při dávkách oleje 600 g/t a 800 g/t, byly výnosy koncentrátu 69,45 % 

a 73,65 %, jde vidět, že výnos při dávce 800 g/t se zvýšil o 4,2 %. Nejnižší popelnatosti 

(10,73) se docílilo při nejnižší dávce. Oproti tomu při dávkách 1000 g/t a 1200 g/t sice 

vzrostly výnosy koncentrátů 78,95 % a 80,49 %, ale taky se zvýšily popelnatosti 16,26 % 

a 18,49 %. Výnosy odpadů se pohybovaly v rozmezí od 19 - 31 % a popelnatosti v rozmezí 

78 - 89%. 
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Z výsledků lze zpozorovat, že agitační doba na průběh flotace měla minimální vliv. 

Ani jeden z testů nedosáhl takového výnosu jako Montanol 551, nejblíže se přiblížilo 

dávkování 1200 g/t při agitaci 2 minut. Při nižších dávkách se podařilo dosáhnout nižší 

popelnatosti, konkrétně při dávce 600 g/t a agitaci 2 minut se snížila popelnatost oproti 

Montanolu 551 o necelých 5 %. 

Při flotaci s pyrolýzním olejem „HAL04“ s flotovalo za těchto parametrů: 

 zahuštění rmutu: 110 g/l 

 flotační činidlo: HAL04 

 dávky: 600 g/t, 800 g/t, 1000 g/t, 1200 g/t 

 agitační doba: 1 a 2 minuty 

 flotační čas: 5 minut 

Tabulka 9: Výsledky flotací, HAL04, agitační doba 1 minuta 

Frakce Dávka (g/t) Výnos (%) 
Popelnatost 

(%) 

K13 
600 

72,83 11,88 

O13 27,17 75,42 

K14 
800 

75,35 13,53 

O14 24,65 78,91 

K15 
1000 

76,99 14,13 

O15 23,01 87,57 

K16 
1200 

80,47 18,32 

O16 19,53 83,18 

 

Tabulka 10: Výsledky flotací, HAL04, agitační doba 2 minuty 

Frakce Dávka (g/t) Výnos (%) 
Popelnatost 

(%) 

K17 
600 

71,83 9,09 

O17 28,17 75,18 

K18 
800 

74,48 16,68 

O18 25,52 75,08 

K19 
1000 

76,89 14,06 

O19 23,11 85,53 

K20 
1200 

79,21 14,82 

O20 20,79 87,24 
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Při testech s HAL04 se tvořila hustá pěna s velkými bublinami, rozpadat se začla po 

2,5 minutách. Po flotačním procesu ulpěl na shrnovači olejový film, který se objevil i na 

hladině rmutu. 

Tabulka 9 ukazuje výsledky s pyrolýzním olejem „HAL04“, kdy byla agitační doba 

stanovena na 1 minutu a flotační čas činil 5 minut. Z tabulky je patrné, že s postupným 

zvyšováním dávky oleje se zvyšoval, jak výnos, tak popelnatost koncentrátu. Při dávce 600 

g/t byl výnos koncentrátu 72,83 % a popelnatost byla 11,88 %. S dávkou 800 g/t lehce vzrostl 

výnos koncentrátu, a to na 75,35 % a současně vzrostla i popelnatost 13,53 %, oproti 

předchozí dávce. U dávky 1000 g/t byl rozdíl výnosu a popelnatosti ještě menší (76,99 %; 

14,13 %). Při dávce 1200 g/t bylo dosaženo nejvyššího výnosu koncentrátu (80,47 %), ale 

zároveň byla popelnatost nejvyšší (18,32 %) ze všech předchozích testech s pyrolýzním 

olejem „HAL04“. Co se týče výnosů a popelnatosti odpadů, výnosy se pohybovali v rozmezí 

od 20,79 % do 28,17 % a popelnatosti od 75,42 % do 83,18 %. 

Když došlo ke změně agitační doby z 1 na 2 minuty, byly sníženy výnosy koncentrátů 

většinou o 1 %, výsledky jsou zobrazeny v tabulce 10. Při změně agitace se snížili 

i popelnatosti. Opět s nejmenší dávkou (600 g/t) byla zjištěna nejnižší popelnatost 9,09 %, 

výnos činil 71,83 %. Při dávce 800 g/t byla popelnatost stanovena na 16,68 % a výnos na 

74,48 %. S dávkou oleje 1000 g/t se zvedl výnos koncentrátu o 2 %, ale přitom klesla 

popelnatost na 14,06 %. S nejvyšší dávkou (1200 g/t) bylo opět dosaženo nejvyššího výnosu 

(79,21 %), ale oproti agitační době 1 minuta se snížila popelnatost o 3,5 %. U agitační doby 2 

minuty se zvýšily výnosy odpadů (20,79 - 28,17 %), oproti agitaci 1 minuty. Popelnatosti 

byly v rozmezí 75,18 - 87,24 %. 

Při testech s pyrolýzním olejem „HAL04“ měla změna agitační doby vliv hlavně na 

snížení popelnatosti, kdy se podařilo dosáhnout úrovně popelnatosti pod 10 % při agitaci 2 

minuty. Co se týče výnosů koncentrátů, při zvýšení agitační doby, klesly výnosy o 1%. Toto 

činidlo, ve většině případů, dosahovalo lepší popelnatosti, než komerčně využívaný Montanol 

551. Z pohledu výnosů se podařilo dosáhnout podobných výsledků pouze při dávce 1200 g/t 

a agitační době 1 minuty. 

Při flotaci s pyrolýzním olejem „HAL05“ s flotovalo za těchto parametrů: 

 zahuštění rmutu: 110 g/l 

 flotační činidlo: HAL05 

 dávky: 600 g/t, 800 g/t, 1000 g/t, 1200 g/t 
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 agitační doba: 1 a 2 minuty 

 flotační čas: 5 minut 

Tabulka 11: Výsledky flotací, HAL05, agitační doba 1 minuta 

Frakce Dávka (g/t) Výnos (%) 
Popelnatost 

(%) 

K21 
600 

54,53 14,73 

O21 45,47 43,94 

K22 
800 

79,00 16,82 

O22 21,00 79,60 

K23 
1000 

77,64 16,80 

O23 22,36 82,89 

K24 
1200 

75,88 12,08 

O24 24,12 83,08 

 

Tabulka 12: Výsledky flotací, HAL05, agitační doba 2 minuty 

Frakce Dávka (g/t) Výnos (%) 
Popelnatost 

(%) 

K25 
600 

53,44 19,13 

O25 46,56 46,64 

K26 
800 

78,32 14,08 

O26 21,68 83,12 

K27 
1000 

77,42 13,01 

O27 22,58 84,49 

K28 
1200 

75,67 15,68 

O28 24,33 85,65 

 

Při těchto flotačních testech se tvořila hustá pěna s malými bublinkami, po půl minutě 

se začaly bubliny zvětšovat. Pěna se začala rozpadat po 2 minutách. Po flotačním procesu 

ulpěl na shrnovači olejový film. 

Flotační testy s pyrolýzním olejem „HAL05“ a agitační dobou 1 minuta, jsou 

znázorněny v tabulce 11. Nejnižšího výnosu koncentrátu bylo dosaženo s dávkou 600 g/t, 

který činil 54,53 % a popelnatost činila 14,73 %. Tento výnos se výrazně lišil od následujících 

flotačních testů, kdy při dávce 800 g/t se získal nejvyšší výnos koncentrátu 79 %, jeho 

popelnatost byla stanovena na 16,82 %. S dalším postupným zvyšováním dávky (1000 g/t 

a 1200 g/t) docházelo ke snižování výnosů koncentrátů, kdy při dávce 1000 g/t činil výnos 

koncentrátu 77,64 % a popelnatost byla podobná jako při dávce 800 g/t, tedy 16,80 % a při 
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dávce 1200 g/t byl výnos 75,88 %, kdy se dosáhlo i nejnižší popelnatosti při testech 

s „HAL05“ (12,08 %). Výnosy a popelnatosti odpadů vyšly následovně: 

 dávka 600 g/t → výnos 46,56 %, popelnatost 43,94 % 

 dávka 800 g/t → výnos 21 %, popelnatost 83,12 % 

 dávka 1000 g/t → výnos 22,36 %, popelnatost 84,49 % 

 dávka 1200 g/t → výnos 24,12 %, popelnatost 85,65 % 

V tabulce 12 lze vidět, že po změně agitační doby se výnosy koncentrátů a odpadů se 

od předchozího testu příliš nelišily (maximálně o 1%), ale změna měla vliv na popelnatost, 

kdy při dávce 600 g/t byla popelnatost výnosu 19,13 %, což je o 4,4 % více, než při agitační 

době 1 minuta. Dále s dávkami 800 g/t a 1000 g/t klesly popelnatosti (14,08 % a 13,01 %) 

o 3 % a 4 %, oproti předchozí agitační době. S dávkou 1200 g/t se obsah popela lehce zvedl 

(15,68 %). Co se týká popelnatosti odpadů, ta se pohybovala v rozmezí od 46,64 % do 

85,65 %. 

Při dávkování oleje 600 g/t byl zpozorována nízká popelnatost odpadu, u obou 

agitačních dob, to bylo zapříčiněno vysokým podílem užitkové složky v odpadu. Při 

porovnání s Montanolem 551 dosahoval pyrolýzní olej horších výnosů koncentrátů, ale ve 

většině případech dosahoval lepší popelnatosti. 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo srovnání nových flotačních činidel na bázi pyrolýzních 

olejů s komerčně používaným Montanolem 551 na vzorku černého uhlí ze závodů Staříč. Kdy 

cílem bylo dosažení optimálního výnosu okolo 73 - 75 % a popelnatost pod 10 % 

U kontrolních flotací, s použitím Montanolu 551, bylo dosaženo nejvyšších výnosů 

koncentrátu při dávkách 600 g/t a 1200 g/t, kdy výnosy činily 81,97 % a 81,94 %. Při dávkách 

800 g/t a 1000 g/t se snížily výnosy koncentrátů na 80,47 % a 80,62 %. Popelnatosti se 

pohybovaly v rozmezí od 15,56 % do 17,91 %. Tyto výsledky byly srovnávány s výsledky za 

použití pyrolýzních olejů jako flotačních činidel. 

Z dosažených výsledků bylo zjištěno, že při použití pyrolýzního oleje „HAL01“ jako 

flotačního činidla dosahoval podobného výnosu koncentrátu (80,75 %), jako Montanol 551, 

při dávce 1200 g/t a agitační době 1 minuty. Zbylé výnosy vyšly pod 80 %. Popelnatosti, bez 

ohledu na parametry, se pohybovaly od 10,73 % do 18,49 %. Co se týče výnosů, ani v jednom 

případě se nedokázalo překonat výnosy dosažené s Montanolem 551, ale s ohledem na 

popelnatosti, toto činidlo v mnoha případech překonalo Montanol 551. 

Pyrolýzní olej s označením „HAL04“ dosahoval podobných výnosů koncentrátů, jako 

činidlo „HAL01“, avšak s tímto činidlem se podařilo dostat popelnatost pod 10 % a to při 

dávce 600 g/t a agitační době 2 minuty. Toto činidlo ukázalo, tak jako předchozí, že 

s přibývající dávkou se zvyšoval výnos koncentrátů (71,83 - 80,47 %). 

Výsledky výnosů koncentrátů pyrolýzního oleje „HAL05“ byly oproti předešlým 

dvěma olejům různorodé. Zde už neplatilo, že s přibývající dávkou roste výnos. Nejnižší 

výnosy byly dosaženy při dávce 600 g/t (53,44 % a 54,53 %). S dávkou 800 g/t se dosáhlo 

nejvyšších výnosů (78,32 % a 79 %). S dalšími dávkami (1000 - 1200 g/t) výnosy klesly. 

Popelnatosti byly v rozmezí od 12,08 % do 19,13 %. 

Všechny použité pyrolýzní oleje, sice ve většině případů dosahovali nižších popelnatí 

než komerčně využívaný Montanol 551, ale málo kdy se podařilo přiblížit jeho výnosům, 

navíc popelnatosti pod 10 % se podařilo dosáhnout pouze v jediném případě a to za použití 

pyrolýzního oleje „HAL04“ při dávce 600 g/t a agitační době 2 minuty. Výnosům podobným, 

jako v případě Montanolu 551, se podařilo pouze ve třech případech a to vždy při dávce 1200 

g/t. S činidlem „HAL01“ se dosáhlo výnosu nad 80 %, jak při agitační době 1 minuty, tak při 
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agitační době 2 minut. S olejem „HAL04“ se podařilo dostat výnos přes 80 % při agitační 

době 1 minuty. Optimálního výnosů koncentrátů se podařilo dosáhnout za pomocí všech 

použitých pyrolýzních olejů a to při dávkách 800 - 1200 g/t, ale popelnatosti při tomto 

dávkování vždy, přesahovaly 10 %. Tato popelnatost byla zapříčiněna vysokou popelnatostí 

zkoumaného vzorku uhlí (32,07 %), i přesto však pyrolýzní oleje ve většíně případů snížili 

popelnatost o více jak polovinu. 

Je patrné, že aplikace pyrolýzních olejů jako alternativních flotačních činidel, je za 

určitých podmínek možná a vzhledem k tomu, že jsou pyrolýzní oleje vyráběny z odpadních 

materiálů, tak jsou i ekonomicky výhodné. Při použití takto vzniklých olejů, je nutné brát 

ohled na jejich ekotoxicitu. Je proto nutné optimalizovat proces jejich užití. 
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