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Motivace 

Motivací pro zpracování disertační práce na téma „Aplikace pyrolýzních olejů ve 

flotaci“ byla možnost využití kapalných produktů z pyrolýzy pneumatik a dřevní hmoty ve 

flotačních technologiích používaných při úpravě nerostných surovin. Využití flotačních 

procesů při získávání užitných složek nerostných surovin je aktuálním tématem v Srbsku.  

Z tohoto důvodu jsem se zaobíral aplikací kapalných produktů pyrolýzy v tomto procesu. 

Cílem disertační práce bylo studium možnosti uplatnění pyrolyzních olejů jako 

flotačních činidel ve flotaci černého uhlí z lokality Lazy a Staříč. Tímto tématem jsem se 

rozhodl zabývat na základě dlouholeté spolupráce mezi pracovišti „Department of Mineral 

Processing, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade“ a Institutem 

environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, které je významným vědecko-výzkumným pracovištěm  

v této oblasti výzkumu. Na základě mnohých studií, které popisují aplikaci alternativních 

flotačních činidel, jsem se rozhodl navázat na výzkum prof. Fečka v oblasti aplikace 

flotačních činidel na bázi pyrolýzních olejů vzniklých pyrolýzou odpadních materiálů.   

Na tomto místě bych rád poděkoval svému zesnulému školiteli panu 

prof. Ing. Peteru Fečkovi, CSc. a současnému školiteli doc. Ing. Vladimíru Čablíkovi, Ph.D., 

za náměty, odborné vedení práce, připomínky a rady, jenž mi velice pomohly při 

formování předkládané disertační práce. Dále bych chtěl poděkovat 

Ing. Miluši Hlavaté, Ph.D. a Ing. Jiřímu Růžičkovi za důležité poznatky a připomínky 

vycházející převážně z provozních procesů, které pomáhaly dotvářet její podobu. Rád bych 

ještě na tomto místě poděkoval paní Ing. Lence Vaculíkové, Ph.D za pomoc při zpracování 

FTIR analýz, prof. dr Dragani Životićovi, prof. dr Predragu Lazićovi, za cenné rady a 

odbornou pomoc během tvorby disertační práce. Nakonec bych chtěl poděkovat všem 

spolupracovníkům, přátelům a také rodině, která mi poskytovala podporu v průběhu studia. 

Vznik disertační práce byl podpořen následujícími projekty: 

CZ.1.05/2.1.00/03.0082 – ICT - Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin. 

LO1406 – Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin - Projekt udržitelnosti 

SP2014/8 – Studium aplikace pyrolýzních olejů v úpravě nerostných surovin 

7AMB14SK019 – Využití kapalných produktů pyrolýzy odpadních materiálů jako sběračů 

ve flotaci uhlí 

 

 



 

  

Abstrakt 

Práce se zabývá možností využití pyrolýzních olejů z procesu pyrolýzy pneumatik a 

dřevní hmoty jako flotačních činidel. 

Protože složení těchto pyrolýzních olejů je obdobné (obsah alifatických a aromatických 

uhlovodíků, alkoholové funkční skupiny) jako složení klasických flotačních činidel 

(Montanol 508 a 551), byly aplikovány ve flotačním procesu při flotaci černouhelných kalů 

z úpravny dolu Paskov (lokality Lazy a Staříč).  

Pyrolýzní oleje byly použity samostatně v dávkách 125 g/t 250 g/t 375 g/t a 500 g/t 

a dále ve směsích s Montanolem 508, Montanolem 551, Montanolem 551 s vypíracím 

olejem v dávce 500 g/t v různých poměrech. Výsledky (výnos a popelnatost koncentrátu) byly 

srovnávány s referenčními hodnotami získanými aplikací Montanolu 508, Montanolu 551  

a Montanolu 551 s vypíracím olejem používaného na úpravně uhlí. 

Dále byly realizovány sady frakčních flotací s použitím směsi komerčních 

flotačních činidel a kapalných produktů pyrolýzy. 

Cílová hodnota popelnatosti byla stanovena pod 10 %, výnos koncentrátu nad 75 % 

a popelnatost odpadu nad 68 %.  

Nejvyšší kvality uhelného koncentrátu s obsahem popela pod 10 % bylo dosaženo 

při flotaci uhlí z lokality Staříč za použití flotačního činidla P500 v dávce 250 g/t. Výnos 

byl 58,95 % při popelnatosti 8,52 %, ale za nízké popelnatosti odpadu 56,59 %. Vyššího 

výnosu bylo dosaženo za použití činidla P550 (500 g/t) a to 72,64 % při popelnatosti 

9,86 % a popelnatosti odpadu 75,92 %. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo při použití 

směsi Montanolu 551 s vypíracím olejem a činidlem P550 v poměru 2 : 2 při zahuštění 

rmutu 150 g/l. Bylo dosaženo výnosu koncentrátu 76,02 % při popelnatosti 9,81 % a 

popelnatosti odpadu 82,79 %. V případě flotace uhlí z lokality Lazy bylo nejlepších 

výsledků dosaženo za použití flotačního činidla P500 v dávce 500 g/t (výnos 57,54 %, 

popelnatost 10,65 %). Dobrých výsledků bylo dosaženo aplikací směsi flotačních činidel 

Montanol 551 s Vypíracím olejem a pyrolýzním olejem P500 v poměru 1 : 3. Popelnatost 

koncentrátu byla 10,79 % s výnosem koncentrátu pouze 60,23 %, a s popelnatostí odpadu 

77,86 % 

 

Klíčová slova: flotace, flotační činidla, pyrolýzní olej 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

The thesis is focused on the possibilities of utilization of pyrolysis oil from the 

pyrolysis process of tires and wooden mass, as flotation agents. 

As the composition of the pyrolysis oil is similar (the content of aliphatic and 

aromatic hydrocarbons, alcohol functional groups) to the  composition of conventional 

flotation agents  (Montanol 508 and Montanol 551), pyrolysis oils were applied in the 

flotation process for the flotation of coal sludge from  the preparation plant of the Paskov 

mine (locality Lazy a Staříč). 

Pyrolysis oils were applied separately in doses of 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t and 

500 g/t and in mixtures with Montanol 508, Montanol 551 and Montanol 551+Vypírací oil 

at a dose of 500 g/t at various ratios. Results (yield concentrate, ash content) were 

compared with reference values obtained by applications of Montanol 508, Montanol 551 

and Montanol 551+ Vypírací oil, which are commonly used at the coal preparation plant. 

Sets of fractional flotation have been carried out further using a mixture of 

commercial flotation agents and pyrolysis liquid products. 

Determined ash content was targeted below 10 %, the yield of the concentrate over 

75 % and ash content over 68 %. 

The highest quality of coal concentrate with ash content below 10 % was achieved 

by flotation of coal from the Staříč locality using the flotation agent P500 at a dose of 

250 g/t. The yield was 58,95 % with the ash content of 8,52 %, but with low ash waste of 

56,59 %. Higher yield was achieved by using the agent P550 (500 g/t) at the yield of 

72,64 % with 9,86 % of ash content and with the ash waste content of 75,92 %. Very good 

results have been achieved by using a mixture of Montanol 551+Vypírací oil and P500 in a 

ratio of 2:2, at a concentration of 150 g/l of flotation pulp. The yield of 76,02 % was 

achieved by the ash content of 9,81 % and the waste ash content of 82,79 %. During 

flotation of coal from the locality of Lazy, the best results were achieved by the agent P500 

at a dose of 500 g/t (yield 57,54 %, the ash content of 10,65 %). Satisfactory results were 

obtained by application of the mixture of flotation agents Montanol 551+Vypírací oil and 

pyrolysis oil P500 in a ratio of 1:3. The ash content of the concentrate was 10,79 % with  

a yield of only 60,23 %, and with waste ash content of 77,86 %. 

 

Key words: flotation, flotation agent, pyrolysis oil 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

V současné době těžba černého uhlí v ČR stagnuje, ale spotřeba užitkových surovin, 

jejichž přírodní zdroje jsou neobnovitelné a lidskou činností vyčerpatelné se zvyšuje.  

Míra útlumu v uhelném hornictví je závislá na vývoji mezinárodních a vnitrostátních 

podmínek. Dalším faktorem, který toto ovlivňuje je plnění mezinárodní dohody o postupném 

snižování oxidů síry vypouštěných do ovzduší. Jednou z možností je co nejdokonalejší 

zpracování těženého uhlí a maximální využití jeho hořlavé složky.  

Národní standardy kvality okolního vzduchu (NAAQS, USA) stanovené národní 

agenturou ochrany životního prostředí v roce 1977 vyžaduje při spalování uhlí minimální 

degradaci životního prostředí (Leonard and Hardinge, 1991). Nejdůležitějšími polutanty 

vznikajícími při spalování uhlí jsou: popel, NOx, SO2 plyny a pevné částice unikající 

společné s plynnými polutanty. Popel, popílek je obsažen v anorganických částicích uhlí  

už před spalováním. Výstupní plyny SO2 vznikají spalováním organické a anorganické síry 

obsažené v uhlí. Anorganická síra se vyskytuje ve formě pyritů, markazitů, nebo také jako 

sulfidická síra v železitých a vápenatých sloučeninách. Plyny NOx jsou produkovány  

při vysokoteplotní oxidaci dusíku obsaženého v uhlí a jsou vypouštěné do atmosféry. 

Zbytek po spalování může také obsahovat polétavý popílek a nespálené uhlí. 

Flotace má v úpravnických procesech své nezastupitelné místo. Využití je 

popisováno jak při získávání užitkových složek z rudních minerálů, tak také při úpravě uhlí 

a získávání uhlí z odkališť nebo odpadů s velmi jemnou zrnitostí, které vznikají při těžbě 

nerostných surovin. Pěnovou flotací lze získat velmi kvalitní koncentrát s nízkou 

popelnatostí, ale tento proces bývá obecně dražší, než např. rozdružování na sazečkách či 

pomocí těžkokapalinových rozdružovačů. Výzkum v oblasti využití alternativních 

flotačních činidel na bázi pyrolýzních olejů by mohl být cestou ke snížení nákladů na 

flotaci. Jednou z metod pro získání alternativního komerčně dostupného flotačního činidla 

se nabízí pyrolýza odpadních materiálů. Mohlo by tak dojít k využití kapalného produktu 

pyrolýzy ve flotaci, a také je zde možnost využití plynných a pevných produktů v jiných 

technologiích či procesech, např. jako alternativní palivo, sorbent apod. 

Specifické vlastnosti kapalných produktů z pyrolýzy závisí jednak na vstupním 

materiálu a také na podmínkách pyrolýzního procesu. Mezi tyto vlastnosti může patřit 

právě schopnost selektivity při flotaci uhlí, nabízí se možnost využití těchto pyrolýzních 

olejů jako flotačních činidel. Zvýšení dávky-flotačního činidla se stoupajícím snížením 

kvality uhlí nebo-v případě oxidace-povrchu uhlí popisuje již Kelebek et al. (2008). 

K výrobě těchto alternativních flotačních činidel by se mohlo využít vedlejších produktů 

pyrolýzy pneumatik a dřevní hmoty. Využití nových flotačních činidel na bázi pyrolýzních 

olejů, což by bylo ekologicky i ekonomicky zajímavé, popisuje Fečko et al. (2011). 
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Z předchozích odstavců tedy vyplývají následující cíle této disertační práce: 

 příprava pyrolýzních olejů a jejich charakteristika, 

 aplikace kapalných produktů pyrolýzy ve flotaci černouhelných kalů, a to jak samostatně, 

tak v kombinaci s klasickými komerčně dodávanými flotačními činidly Montanolem 551, 

Montanolem 551 s vypíracím olejem a Montanolem 508, 

 srovnání alternativních flotačních činidel na bázi pyrolýzních olejů s klasickými flotačními 

činidly Montanolem 551, Montanolem 551 s vypíracím olejem a Montanolem 508, 

 optimalizace flotace - dosažení kvality flotačních koncentrátů s obsahem popela pod 10 %  

a výnosem nad 75 %, 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

V této-části je teoreticky zpracována problematika-týkající se cílů disertační práce. 

Je zde popsán princip a význam flotace včetně faktorů ovlivňující flotaci uhlí, flotační 

činidla a teorie pyrolýzy odpadních materiálů. 

2.1 FLOTACE 

Flotace je proces, při kterém dochází k přechodu hydrofobních zrn z vodní 

suspenze do vrstvy pěny, přičemž se hydrofobní zrna kapilárními silami připevní na 

vzduchové bubliny a vytvoří úhel smáčení Θ (Obrázek 1). Úhel smáčení se měří jako úhel 

mezi plynnou a pevnou fází ve vodní fázi. Nebo se může definovat jako úhel mezi pevnou 

a vodnou fází v plynné fázi. Mechanická flotace je přenos hydrofobních zrn do vrstvy 

pěny, k připevnění na vzduchové bubliny nedochází jen v důsledku kapilárních sil 

(Obrázek 2), ale i v důsledku mnoha jiných jevů. (Konopacka, 2005)  

 

Obrázek 1.  Úhel smáčení vzduchové bublinky a částicí uhlí (upraveno podle Konopacké, 2005) 

Typický flotační proces je složený z hydrofobních a hydrofilních zrn, vody 

vzduchových bublin a taky chemických činidel. Hydrofilní zrna nejsou fixované na vzduch 

kapilárními silami, ale různými silami jsou přenášené s bublinkami. Na základě všeobecných 

znalostí o flotaci, je možné vyčlenit mnoho mechanismů doprovázejících proces mechanické 

flotace. Především se jedna o přenos, výnos, absorpci, strhávání, heterokoagulaci, pokrytí 

kalu bezkontaktní flotací. (Konopacka, 2005) 

 
Obrázek 2.  Část flotační pěny zobrazující flotační zrna a zrna vynášená mechanicky  

(upraveno podle Kellyho a Spottiswooda, 1982; Hemmingse, 1980 a Konopacké, 2005) 
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Flotační proces je definován jako způsob rozdružování založený na schopnosti 

určitých minerálů vyplavat na hladinu flotačního rmutu a ostatních klesat a setrvávat 

v objemu rmutu.  

Flotace je tedy schopnost rozdružování minerálních zrn na základě jejich 

smáčitelnosti povrchu. Razumov tento proces-definoval jako „proces oddělování-minerálů 

založen na rozdílné schopnosti-minerálních zrn se přichytit a ustálit na povrchu fázového 

rozhraní“ (Kmeť, 1983). 

Flotace je tedy proces úpravy nerostných surovin, který je založen na rozdílných 

fyzikálně-chemických vlastnostech povrchů rozdružovaných minerálních zrn. Velikost 

minerálních zrn, resp. jejich průměr, většinou nepřesahuje 0,5 mm. Při flotaci nerudných 

surovin (např. uhlí, grafit atd.) může velikost flotovaných zrn činit až 2,0 mm. Přesto se v 

praxi většinou flotují-zrna mnohem menší a platí pro ně, že čím menší-je průměr zrna, tím 

vyšší je jeho specifický-povrch a hodnota povrchové-energie je několikrát vyšší, než 

hodnota energie potenciální. (Kmeť, 1983; Kmeť, 1992; Guziurek, 2012)  

Jednotlivé minerály se však od sebe liší, také chemickým složením a stavbou 

krystalové mřížky, mají různé hodnoty povrchové energie, a proto je možné flotaci 

považovat za univerzální proces. Účinnost a efektivnost flotačního procesu lze zvýšit ještě, 

použitím selektivně působících flotačních činidel, které se adsorbují na povrch minerálních 

zrn, a tím dochází ke změně povrchové energie v požadovaném směru, podle toho jaký 

minerál má flotovat. (Čablík a kol., 2004) 

Výhoda flotačních procesů oproti dalším rozdružovacím metodám (např. spirálové, 

cyklónové nebo těžkokapalinové rozdružovače) spočívá v tom, že umožňují získávat 

jemně rozptýlené a jemně prorostlé užitkové složky z nerostných surovin a odpadů 

vzniklých při úpravě nerostných surovin, které jsou v současnosti uloženy na odvalech a 

odkalištích. Touto cestou lze přitom získat velké množství užitkových složek, jež byly 

dříve považovány za nevyužitelné. (Fečko, 2001) 

Guo et al. (2010) flotovali diaspor a kaolinit se sběračem dodecylaminem (4 mmol/l). 

Separovaní diasporu a kaolinitu v neutrálním pH bylo těžké a kvůli tomu byl použit 

depresor ATNO (2,04 g/l), který obsahoval mix AlCl3/Na2SiO3. Velikost částic minerálu 

byla −150 +43 µm. Při poměru diasporu a kaolinitu 2,5:1 bylo dosaženo nejvyššího výnosu 

84,68 %. (Guo et al., 2010) 

Ribeiro et al. (2003) studovali fyzikálně-chemické vlastnosti kešu oříšku při flotaci 

vápence, kde jej použili jako depresor a ethylendiamin jako sběrač. Charakterizace a identifikace 

funkčních skupin byla realizována infračervenou spektroskopií. Velikost zrna kalcitu byla 

(−104 do 37 µm). Výsledky výzkumu ukazují, že je možné snížit obsah nerozpustných zbytků 

s 10 % až 0,6 % s výnosem uhelné hmoty od 70 až 80 %. (Ribeiro et al., 2003) 

Proces flotace lze využít při úpravě celé řady různých druhů nerostných surovin 

(Kmeť, 1983; Kmeť, 1992; Slívová, 2009), ale také odpadních plastů Čablík et al. (2014). 

Například Carvalho et al. (2010) studovali možnosti flotace PET ze směsi s PVC a PS. 
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Kombinací alkalické úpravy s adsorpcí povrchově aktivních látek se jim podařilo získat 

97 % PET. (Guziurek, 2012) 

Sisol et al. (2005) zkoumali flotační separaci PET ze směsi odpadních plastů, tedy 

PET, PVC a PS. Použili k tomu 4% a 6% roztok NaOH a PEG pěniče. Dosáhli úrovně více než 

99 % vyflotovaných PET částic (Sisol et al., 2005). Problematikou flotace plastů se také 

zabývali Halper a Sughrue (1975), kteří mají flotační metodu separace plastů z plastových 

směsí patentovanou (Patent3926791) (Halper a Sughrue, 1975). 

Topiarzová et al. (2011) a Čablík et al. (2014) studovali možnost aplikace flotace v 

procesu separace PLA a PET.  

Vyhodnocení flotace je založeno na výnosu užitkových složek v pěnovém 

koncentrátu, který se dosahuje v průběhu určitého časového intervalu. Vzhledem k tomu, 

že výnos je v poměru k době flotace, popisují Uçurum a Bayat (2007) proces flotace pouze 

jako funkce výnosu a času. (Uçurum and Bayat, 2007) 

2.1.1 Složení flotační soustavy 

Pěnová flotace je charakterizována ději probíhajícími na rozhraní tří fází. Typické 

složení flotační soustavy je následující: 

Tuhá fáze – hydrofilní a hydrofobní zrna; Určuje vzájemný vztah mezi charakterem struktury 

mřížky, chemickým složením a vazebními silami působícími mezi stavebními částicemi 

krystalu. V souvislosti s charakteristikou jednotlivých minerálů z pohledu flotace je důležité 

studovat složení a strukturní mřížku flotovaných minerálů, jejich fyzikální a chemické 

vlastnosti, energetickou charakteristiku mřížky a charakter sil působících na lomových 

plochách minerálního zrna. (Čablík a kol., 2004) Všechny tyto charakteristické vlastnosti 

výrazně ovlivňují vzájemnou interakci minerálů s vodou, plyny a flotačními reagenty. Vnější 

a vnitřní morfologie reálného krystalu závisí na podmínkách vzniku a na charakteru 

vazebních sil. Poruchy v mřížce minerálů ovlivňují fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti 

a to se následně projevuje na povrchu zrna a určuje flotační vlastnosti minerálních zrn. 

(Kmeť, 1992; Konopacka, 2005) 

Kapalná fáze – voda; Voda je aktivním činitelem flotace a tvoří prostředí, ve kterém dochází 

k interakci fází a všech složek rmutu. V důsledku specifických vlastností se aktivně účastní 

elementárního aktu flotace. Důležité vlastnosti jsou ty, které jsou spojeny se vznikem a stálostí 

hydratačních vrstev na rozhraní fází minerál-voda a vzduch-voda. Při sledování flotovatelnosti 

jednotlivých minerálů upravované suroviny je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost 

iontovému složení vody flotačního rmutu. (Kmeť, 1983; Čablík a kol., 2004) Produkty 

rozpustnosti minerálů a ionty obsažené ve rmutu mohou ovlivňovat povrch minerálů a tím 

ovlivňovat jejich flotační vlastnosti. Může tak docházet k reakci iontů rmutu s flotačními 

činidly a vznikat tak nerozpustné sloučeniny, což následně může způsobovat jejich nadměrnou 

spotřebu v procesu flotace popř. nedostatek (Kmeť, 1992). Pro zdárné řízení a regulaci 

podmínek flotace je zapotřebí znát složení vody a zohledňovat jej, tím je totiž možno zajistit 

požadovanou selektivitu a kvalitu produktů flotace (Kmeť, 1992; Konopacka, 2005). 
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Plynná fáze – bublinky vzduchu; Při pěnové flotaci hrají plyny obsažené ve vzduchu důležitou 

roli a mohou mít zásadní vliv na výsledky rozdružování. Je možné je přidávat do flotačního 

prostředí jako speciální flotační reagence (např. O2, S, H2S, SO2) (Čablík a kol., 2004;  

Kmeť, 1983). Plyny zastoupené ve vzduchu, a to především kyslík a oxid uhličitý, se aktivně 

účastní flotačního procesu. Kyslík se adsorbuje na povrch zrna, oxiduje ho a má vliv na jeho 

případnou rozpustnost. Nutnou podmínkou pro aktivní účinek plynů na minerály i na flotační 

proces je přítomnost vody. Chemický účinek plynů se v mnoha případech projevuje ve 

výsledku jako jejich sloučenina s vodou (např. kyselina uhličitá či kyselina sírová vzniklé 

reakcí CO2 a SO2 s vodou). (Kmeť, 1992; Konopacka, 2005) 

I když tento proces se zda být relativně jednoduchý, existují i jiné dílčí procesy, 

které se vyskytují současně v tomto třífázovém systému (pevná-kapalná a plynná fáze). 

Například přecházení hlušiny minerálů do pěnové fáze, srůstání vzduchových bublin  

a odtržení užitkových složek z bublin mají vliv na pěnovou fázi. (Shean and Cilliers, 2011; 

Ćalić, 1990; Drzymała, 2007).  

Vzduchové bublinky vstupující do flotačního procesu se přednostně spojují 

s hydrofobním povrchem flotovaných minerálních zrn. Při vytvoření pevného kontaktu 

bublinky vzduchu s minerálním zrnem jsou přichycená minerální zrna vynášena na hladinu 

rmutu, za vzniku mineralizované pěny. (Čablík a kol., 2004) 

Vzduch ve flotačním procesu neplní funkci pouze ve vynášení flotovatelných 

minerálů na hladinu rmutu, ale také ovlivňuje vlastnosti všech tří fází flotační soustavy 

(např. snižuje pH kapalné fáze rmutu, výrazně ovlivňují flotovatelnost zrn). (Kmeť, 1992; 

Čablík a kol., 2004) 

Na obrázku 3 je schematicky znázorněna flotační cela. 

 

Obrázek 3.  Flotační cela 
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Flotovatelnost jednotlivých minerálů je ovlivněna jejich povrchovými vlastnostmi a 

tudíž ne všechny jsou schopny samostatně flotovat. Do procesu flotace tak vstupují různá 

chemická-činidla, která mají za cíl zlepšit flotovatelnost jednotlivých minerálních zrn. 

Jedná se o velmi složitý a rozmanitý fyzikálně-chemický-děj, tento je podmíněn-druhem 

a charakterem minerálních zrn, dále složením a vlastnostmi kapalného média, flotačních-

činidel a také stupněm a způsobem provzdušnění flotačního-rmutu. (Čablík a kol., 2004; 

Kmeť, 1983) Vzhledem k výzkumu v oblasti flotačních procesů je zapotřebí zaměřit se na 

hlubší poznání vlastností všech tří fází, z nichž ani jedna-není homogenní. Pro zdokonalování 

teoretických-základů, ale také technologických postupů je nutná znalost těchto specifických 

vlastností a vzájemného vztahu. (Kmeť, 1992; Konopacka, 2005) Všechny tři složky-flotační 

soustavy jsou ve vzájemné interakci. K elementárnímu aktu flotace dochází, vyskytuje-li  

se v soustavě flotovatelné-minerální zrno. (Kmeť, 1983; Čablík a kol., 2004) Dochází tak,  

k přichycení jednotlivých-minerálních zrn na povrchu fázového-rozhraní. Smáčení je 

schopnost minerálních zrn přichytit se na povrchu rozhraní vzduch-voda a závisí na 

smáčitelnosti minerálního-povrchu vodou. Stupeň smáčitelnosti ovlivňuje vlastní 

flotovatelnost minerálních zrn. Velmi dobře se spojují se vzduchovými bublinkami zrna 

hydrofobních-minerálů a tyto jsou tak dobře-flotovatelná. Naopak se nemohou-zachytit na 

bublinkách hydrofilní-zrna, jejichž povrch je vodou smáčený a neflotovatelný. Povrchové 

vlastnosti minerálů, je možné upravovat specificky působícími-flotačními činidly. 

Jednotlivé dílčí děje ve flotaci jsou schematicky znázorněny na obrázku 4. (Polat, 2003) 

 

Vysvětlivky: B – bubliny, Č – částice, K – kapičky činidla 

Obrázek 4.  Schematické znázornění jednotlivých dílčích dějů ve flotaci (upraveno podle Polata (2003)) 



Dipl. Ing. Josip Išek: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci 
 

 

2015  8 

2.1.2 Flotační činidla 

Náklady na flotaci jsou do značné míry stanoveny podle nákladů flotačních činidel. 

Z tohoto důvodu pozornost se zaměřuje na hledání nových činidel, které zlepšují a zlevňují 

flotační proces. (Petukhov et al., 2010)  

Charakteristické vlastnosti minerálů suroviny vstupující do flotačního procesu 

souvisí s charakterem interakce jejich povrchu s vodou, plyny a flotačními činidly  

(Čablík a kol., 2004). Flotační činidla ve flotačním prostředí ovlivňují a mění povrchovou 

energii fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou fázi a kapalnou a plynnou fázi (Kmeť, 

1983). Změna energie na fázovém rozhraní mění podmínky flotovatelnosti minerálních 

složek. Dochází tím také ke změně počtu a velikosti vzduchových bublinek, což má vliv na 

stálost tvořící se mineralizované pěny (Kintiszewa-Dimitrowa, 1987). Flotační činidla 

umožňují měnit povrchové vlastnosti jednotlivých druhů minerálů, a to tak, aby byly 

vytvořeny podmínky pro jejich selektivní oddělování (Kmeť, 1992).  

Flotační činidla jsou spolu s optimální zrnitostí, správným otevřením zrna jak 

popisuje Konopacka (2005) a provzdušněním flotačního prostředí hlavními a rozhodujícími 

faktory flotačního procesu. Výzkum v oblasti flotační úpravy nerostných surovin dokazuje, 

že průběh flotačního procesu do značné míry závisí na efektivním zdokonalování 

reagenčního režimu. Na jeho optimalizaci, způsobu efektivního využití flotačních činidel, 

rozšiřování oblasti jejich použití, příprava, testování a zavádění nových účinných činidel 

včetně jejich případné kombinace (Kmeť, 1983). 

Z chemického hlediska se jedná o organické nebo anorganické látky, jednoduché 

látky nebo sloučeniny v krystalickém či kapalném stavu, přičemž část z nich tvoří ve vodní 

fázi flotačního rmutu pravé roztoky iontové nebo molekulární disperzity a část z nich se 

rozpouští velmi málo a vytvářejí koloidně-disperzní roztoky, emulze a jemné kapičky 

(Kmeť, 1983; Čablík a kol., 2004). V současnosti existuje celá řada látek, které se již dlouho 

používají ve flotačním procesu (např. uhlovodíky) jak uvádí např. Kelebek et al. (2008),  

a další u kterých by bylo možno zvažovat jejich použití jako flotační činidlo (např. nafta, 

letecký petrolej (Chen, 1999; Xie, 2010; Zhu, 2009)), v úpravnické praxi jak uvádí Fečko, 

(2001) je však ve flotačním procesu využíváno pouze minimální množství těchto látek. 

Flotační činidla musí splňovat základní parametry, tak aby byla zajištěna kvalita 

výsledného produktu/koncentrátu, efektivita a ekonomika procesu. Patří zde: vysoká 

selektivnost jejich působení, standardní kvalita, nízká cena, dostatek na trhu, snadná 

manipulace, stálost při skladování, snadná rozpustnost ve vodě, netoxické a šetrné k 

životnímu prostředí (Kmeť, 1992). Pro flotaci sulfidických rud mědi, olova, ale i drahých 

kovů lze využít např. xantáty nebo sběrače řady Senkol, jež jsou založeny na bázi 

sloučenin síry a vyznačují se vysokou selektivitou (SENMIN, 2015). Rao (2014) použil jako 

depresor pyrhotin, thiosíran sodný a směs triethylentetraminu a siřičitanu sodného a dále 

jako kolektor xantát a dithiophosfát. Problém s odpadem v procesu úpravy sulfidických rud 

může být částečně zmírněn pomocí mořské vody nebo 10% roztoku chloridu sodného. 

(Rao, 2014) 
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Flotační činidla můžeme rozdělit podle funkce, kterou zastupují ve flotačním 

procesu na flotační činidla ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka – kapalina a fázové 

rozhraní kapalina – plyn (Kmeť, 1983). 

Mezi činidla, která ovlivňují fázové rozhraní kapalina – plyn, jsou zařazeny pěniče. 

Jedná se o organické heteropolární látky obsahující polární (vzhledem k vodě) a nepolární 

(vzhledem ke vzduchu) skupiny (Závada, 2012), které snižují povrchové napětí na rozhraní 

kapalné a plynné fáze, pomáhají k rozptýlení vzduchu na malé bublinky, brání jejich 

spojování a zvyšují stálost a nosnost flotační pěny. Příliš malé bublinky však obsahují 

množství vody, která může obsahovat velmi jemné částice hlušiny a tím je výsledný 

koncentrát znehodnocován (Štofko a Štofková, 2000; Naik et al., 2005). Naik et al. (2005) 

popisuje negativní jev, který může být pozorován během používání pěničů, a to možnost 

mírného snižování výnosů což potvrzují ve své práci také Fuerstenau a Pradip (1982) 

a Aston et al. (1989).  

Mezi flotační činidla, která významně ovlivňují v procesu flotace fázové rozhraní 

tuhá látka – kapalina, je možné zařadit sběrače a řídící flotační činidla. Sběrače jsou 

organické sloučeniny, které se adsorbují na povrchu určitých minerálů, zvyšují jeho 

hydrofobnost (zmenšují jejich smáčitelnost) a tím umožňují pevné přichycení povrchu 

flotovaného minerálního zrna se vzduchovou bublinou. Nepolární část molekuly popřípadě 

celá nepolární molekula je účinnou složkou sběrače. V praxi se používají heteropolární 

i nepolární sběrače (Rao, 1982; Rao, 2004). Huang et al. (2014) použil Gemini trisiloxane 

surfactant butan-1,4-bis (dimethyl-(3-(3- aminopropyl trisiloxan-3-yl)-propyl)-ammonium 

bromid) (BBAB) jako kolektor, při flotaci kaolinitu, pyrofylitu a ilitu.  

Sběrače používané ve flotaci je možno dále rozdělit na (Kmeť, 1992): 

 ionogenní sběrače 

- anionaktivní sběrače (sulfhydrilové - xantogenany, thiofenoly, alkyl-aryldithiofosfáty, 

merkaptany, ... a oxhydrilové - organické kyseliny, alkylsulfáty, alkylsulfonáty, ...) 

- kationaktivní sběrače (aminy a jejich primární, sekundární, terciální a kvartérní soli) 

 neionogenní sběrače (nepolární kapalné uhlovodíky jako petrolej, mazací oleje atd.) 

Ve flotaci, používáme iontové sběrače pro selektivní hydrofobizace minerálních 

povrchů a neiontové sběrače používáme pro tvorbu pěny s výjimkou přirozených 

hydrofobních materiálů jako jsou uhlí a molybdenit. Tyto iontové a neiontové aktivní 

sběrače se adsorbují na rozhraní kapalina/pevná látka a kapalina/plyn. (Rao et al., 1997) 

Řídící flotační činidla jsou organické nebo anorganické látky, které se podílí na 

adsorpci sběrače na povrch minerálních zrn a tím významně ovlivňují flotovatelnost určité 

skupiny minerálních zrn (Kmeť, 1992). Tato činidla se dále člení na (Bulatović, 2007;  

Čablík a kol., 2004; Kmeť, 1983; Kmeť, 1992): 

Pěniče jsou heteropolární aktivní látky, které obsahují polární skupinu OH, 

COOH, C=O, OSO2 a SO2OH a uhlovodíkový zbytek který je schopen se adsorbovat na 

rozhraní voda-vzduch. Ve skutečnosti pěniče vytváří podmínky pro tvorbu pěny. Pěniče 

se shromažďují na rozhraní vody a vzduchových bublin, které tvoří obal kolem bubliny 
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a brání její kolizi nebo dotyku. Pěniče také snižují povrchové napětí mezi plynnou a 

kapalnou fází. Zvyšují dispergaci (rozptýlení) vzduchových bublin ve flotačním rmutu. 

Síly vytvořené kolem vzduchové bubliny v přítomnosti pěniče zabrání bubliny před 

zhroucením. (Bulatović, 2007) 

Dudenkov et al. (1969) klasifikovali pěniče v závislosti na jejich chování při 

různých hodnotách pH viz tabulka 1 (Bulatović, 2007; Dudenkov et al., 1969). 

Tabulka 1.  Klasifikace pěničů podle hodnoty pH (Bulatović, 2007; Dudenkov et al., 1969) 

Kyselé Neutrální Zásadité 

Fenoly Alifatické alkoholy 

Pyridinová báze 
Alkylsulfáty 

Cyklické alkoholy 

Alkylové skupiny - parafiny 

Polypropylen glykol ether 

Polyglykol ether 

Polyglykol glycerol ether 

Vliv pěničů zkoumali ve své práci Jávor et al. (2015). Jednalo se o pět pěničů 

použitých v mechanické flotační celé a to 1-Pentanol a Polypropylen Glykol PPG425 

(komerční název F150) s 99% čistotou od Aldrich-Sigma. Tři pěniče Poly-Glykol Étry 

(DF200, NF240 a DF250) jsou komerční pěniče distribuované od Nasaco International Ltd. 

Jávor et al. (2015) zjistili, že se zvyšováním dávky pěniče velikost bublin klesá.  

Depresory jsou činidla, která potlačují flotační schopnost těch minerálů, které 

v daném flotačním procesu nemají přecházet do koncentrátu, dochází tak k selektivnímu 

dělení. Tvoří je především anorganické látky (zásady, kyanidy, síran zinečnatý, sulfid sodný, 

kyselina sírová a její soli, dichroman draselný, manganistan draselný, křemičitan sodný  

a fosforečnany) (He et al., 2011) a některé organické koloidy (např. na bázi karboxymethyl 

celulózy, organických vysokomolekulárních látek apod.) (Čablík a kol., 2004; Závada, 2012). 

Jak popisují He et al. (2011) ve své práci, existuje mnoho praktických problémů při aplikaci 

anorganických depresorů, jako je toxicita kyanidu, vysoké dávky depresorů a vápna, které 

mají vliv na získávání vzácných kovů z rud. Ve srovnání s anorganickými depresory, 

organické depresory jsou výhodnější, co se týká selektivity a vícenásobné struktury (He et al., 

2011). Depresory se využívají především při flotaci minerálů s podobnými flotačními 

vlastnostmi (Kmeť, 1983). 

Aktivátory jsou nejčastěji zastoupené anorganickými látkami/elektrolyty, které 

způsobují změnu chemického složení povrchu a tím umožní adsorpci sběrače na povrch 

minerálních zrn, která mají flotovat. Aktivace povrchu zrna může probíhat různými způsoby. 

Příkladem aktivace povrchu minerálních zrn aktivátory je odstranění sloučenin, které 

vznikají oxidací povrchu zrna. (Závada, 2012) Nanohydrát křemičitanu sodného 

(Na2SiO3·9H2O) působí jako aktivátor pro minerály (křemen, kaolinit). Použití metasilikátu 

sodného popisuje ve své práci Naik a Reddy (2006). Maximální účinnost byla uváděna  

při dávce 0,2 g/kg, 1% (w/v) roztoku a při aktivaci 2 minuty. (Naik a Reddy, 2006) 
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Modifikátory (upravující činidla), které upravují a mění hodnotu pH kapalné fáze 

flotačního prostředí, nebo iontové složení rmutu, pro zlepšení interakčních procesů 

sběračů, depresorů a aktivátorů s povrchem minerálních zrn. Metasilikát sodný je jeden 

z nejdůležitějších modifikátorů ve flotaci. Tradičně se používá jako dispersant, ale taky se 

používá jako depresor nebo jako aktivátor. (Naik a Reddy, 2006) 

Přehled doporučených flotačních činidel pro separaci minerálů uvádí tabulky 2 až 11. 

Tabulka 2.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Sulfidy) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Sulfidy 

Antimonit xantáty, aerofloáty 
CuSO4, 

Pb(NO3)2 
(OH)-, S2-, O2 H2SO4, Na2CO3 

borovicový olej, 

kresol, glykol 

Auripigment 
karboxylové kyseliny, 

xantáty 
Pb(NO3)2   

Na2CO3, H2SO4, 

CaO 
  

Arsenopyrit xantáty CuSO4 
KMnO4, 

O2, CaO, 
CaO, H2SO4 glykoly 

Bornit sulfhydrilové sběrače H2SO3, H2SO4 
Na2S, NaCN, 

K2Zn(CN)4 

CaO, H2SO4, 

H2SO3 

borovicový olej, 

glykoly 

Cinabarit sulfhydrilové sběrače CuSO4, HgCl2 H2S, Na2S CaO, Na2CO3 
borovicový olej, 

aerofloáty 

Galenit sulfhydrilové sběrače   

Na2S, CaO, 

K2Cr2O7, FeSO4,  

Na2SiO3 

Na2CO3 
borovicový olej, 

glykoly, fenoly, kresol 

Chalkopyrit sulfhydrilové sběrače H2SO3, AgNO3 

Na2S, NaCN, 

Fe(CN)6
3-, (OH)-, 

ZnSO4 

CaO, H2SO3, 

H2SO4 

borovicový olej, 

glykol, pyridin 

Chalkozín sulfhydrilové sběrače   Na2S, NaCN CaO, H2SO4 
borovicový olej, 

glykol, pyridin 

Kovelín 
sulfhydrilové sběrače, 

aminy 
  

Na2S, NaCN, 

Na2SO3 
CaO, H2SO4 

borovicový olej, 

glykol, pyridin 

Markazit 
sulfhydrilové sběrače, 

mastné kyseliny 
Na2S, Na2CO3 

NaCN, Na2S, 

CaO, K2Cr2O4,  

Na2SO3 

Na2CO3, CaO 
borovicový olej, 

glykol 

Molybdenit 

kerosin, směs 

alifatických alkoholů  

s naftou a borovicovým 

olejem v poměru 2:2:1 

CuSO4 

škrob, želatina, 

NaSiO2, 

NaMnO4, KMnO4 

Na2CO3 
borovicový olej, 

glykol, xylen, kresol 

Pyrit 
xantáty, aerofloáty, 

mastné kyseliny 

Na2S, Na2CO3, 

Na2SiF6 

NaCN, CaO, 

Na2S, Na2HAsO3, 

K2CrO4 

CaO, Na2CO3 
borovicový olej, 

glykol 

Pyrhotin 
xantáty, mastné 

kyseliny 
CuSO4   H2SO4, Na2S glykol 

Realgar 
xantáty, mastné 

kyseliny 
Pb2+, Hg2+ dextrín Na2CO3 kresol 

Sfalerit sulfhydrilové sběrače 

CuSO4, Ag+, 

Pb2+, Sb2+, 

Hg2+, As2+, 

cyklohexanol 

H2S, Na2S, 

NaCN,  

H2SO4,  

FeSO4,  

Na2S2O3 

CaO, Na2CO3 
borovicový olej, 

aerofloáty 
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Tabulka 3.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (nekovy- kovy)  

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Tabulka 4.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Oxidy a hydroxidy) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Prvky - nekovy 

Grafit kerosin   škrob, dextrin NaOH,Na2CO3 borovicový olej, glykol 

Síra aerofloáty, terpentýn     CaO borovicový olej, kresol 

Uhlí nepolární sběrače   škrob, tanin Na2CO3 vyšší alkoholy 

Prvky - kovy 

Měď 
xantáty, aerofloáty, mastné 

kyseliny emulgované 

kondenzované 

fosfáty 
Na2S, Fe2(SO4)3 Na2CO3, CaO 

borovicový olej, kresol, 

glykol 

Platina sulfhydrilové sběrače Na2SiF6 Na2S, NaCN Na2CO3, CaO glykol, kresol 

Stříbro sulfhydrilové sběrače   
NaCN, KCN, 

CaO, Na2S 
Na2CO3 glykol 

Bizmut 
xantáty, aerofloáty, mastné 

kyseliny 
  Na2S Na2CO3   

Zlato 
xantáty, aerofloáty, 

dithiokarbamáty 

Na2SiF6, 

Hg(NO3)2 
Na2S, NaCN H2SO4 kresol 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Oxidy a hydroxidy 

Bauxit 
mastné kyseliny, 

talový olej 
CuSO4, Pb(NO3)2 NaOH, Na2CO3   

borovicový olej, 

alkoholy 

Goethit 
oxidovaný kerosin, 

talový olej 
NaHPO3 Na2SiO3, HF, (OH)- Na2CO3 

borovicový olej, 

alkoholy 

Hematit 
mastné kyseliny a 

jejich soli 
NaHPO3 škrob, Ca(NO3)2 H2SO4 borovicový olej 

Chromit 
aminy, mastné 

kyseliny 

kyselina 

fosformolybdenová 
  H2SO4 borovicový olej 

Ilmenit 
mastné kyseliny a 

jejich soli, topný olej 
    HF, H2SO4 alkoholy 

Kassiterit 
mastné kyseliny, 

alkylsulfáty, aminy 
  

H2PO3, CaO, NaOH, 

nitráty, tanin 
NaOH 

borovicový olej, 

alkoholy 

Křemen 
kationaktivní sběrače, 

mastné kyseliny 

Ca2+ při flotaci 

mastnými kyselinami 
Na2SiO3, HF, H2SO4   

borovicový olej, 

alkoholy 

Magnetit 
mastné kyseliny, 

naftenové kyseliny 
Pb(NO3)2 

škrob, ZnSO4, 

Al(NO3)3, CaO 
Na2CO3, H2SO4   

Manganit 
naftenové kyseliny, 

talový olej 
  quebracho, škrob Na2CO3   

Psilomelan mastné kyseliny (COOH)2 CaO, dextrin, Na2SiO3 Na2CO3 borovicový olej 

Rutil 

mastné kyseliny, 

alkylsulfáty, 

oxidovaný petrolej 

H2SO4, FeSO4 
škrob, Na2SiF6, 

Na2SiO3 + Na2CO3 
H2SO4   

Scheelit 

mastné kyseliny, 

alkylsulfáty, 

alkylsulfonáty, 

  Na2SiO3, quebracho Na2CO3 glykoly 

Wolframit 

alkyl, aryl sulfáty a 

sulfonáty, mastné 

kyseliny 

    Na2CO3 glykoly 
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Tabulka 5.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Halovce, sírany a fosforečnany) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Halovce, sírany a fosforečnany 

Apatit 

mastné kyseliny a 

jejich soli, talový olej, 

kerosin 

  škrob, Na2SiF6 NaOH,Na2CO3   

Monazit kyselina olejová   H2SO4, H3 PO4, tanin Na2SiO3, Na2CO3   

Fluorit 

mastné kyseliny a 

jejich soli, sulfáty, 

alkylsulfáty 

NaF 
kys. citronová, BaCl2, 

Al - soli 
Na2CO3 borovicový olej 

Halit mastné kyseliny Pb(NO3)2 škrob, polyfosfáty     

Baryt 

směs vyšších 

mastných kyselin, 

alkylsulfáty, 

alkylsulfonáty 

Ba - soli,  

Pb - soli 

AlCl3, FeCl3, FeSO4, 

Na2Cr2O7 
NaOH, Na2CO3 nižší alkylsulfáty 

Jarosit 
lauryl nebo oktyl 

xantáty 
Na2S   Na2CO3 

borovicový olej, 

glykoly 

Sádrovec 
aminy, vyšší 

alkoholy, alkylsulfáty 
  H2SO4, želatina Na2SiO3 

borovicový olej, 

kresol 

Tabulka 6.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Karbonáty) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Karbonáty 

Azurit 

mastné kyseliny a 

jejich soli, xantáty 

(po předcházející 

sulfidizaci) 

Na2S     glykol, pyridin 

Dolomit 
kyselina olejová, 

alkylsulfáty 
soli Cu, Pb 

hexametafosforečnany, 

arsenáty, soli Al, Cr, Fe, 

vodní sklo 

NaF, Na2CO3 
borovicový olej, 

alkoholy 

Cerusit 
mastné kyseliny a 

jejich soli, xantáty 
Na2S K2Cr2O7 Na2CO3 glykol 

Kalcit 

mastné kyseliny a 

jejich soli, 

alkylsulfáty, aminy 

Cu2+ a Pb2+ 
Na2SiO3, quebracho, 

dichromany 
Na2CO3 glykol 

Malachit 

mastné kyseliny a 

jejich soli, xantáty 

(po předcházející 

sulfidizaci) 

Na2S     glykol, terpentin 

Magnezit 

kyselina olejová, 

lapačový tuk, 

naftenové kyseliny 

  škrob, tanin Na2SiO3, Na2CO3   

Rodochrozit 

mastné kyseliny a 

jejich soli, 

alkylsulfáty 

  přebytek Na2SiO3, Na2SiO3, Na2CO3   

Siderit 

kyselina olejová, 

alkylsulfáty, 

alkylsulfonáty 

    NaOH, Na2CO3   
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Tabulka 7.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Neosilikáty) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Neosilikáty 

Andaluzit kyselina olejová Al - soli polyfosfáty, Fe(CN)6
3- H2SO4   

Granáty 

kyselina olejová, 

alkylsulfáty, 

alkylsulfonáty 

Pb - soli CN-, SiO3
2- Na2CO3   

Kyanit 
kyselina olejová, 

talový olej 
    H2SO4 

borovicový olej, 

alkoholy 

Sillimanit 
kyselina olejová a její 

mýdla, alkylsulfáty 
  pH>11 a pH<6 H2SO4, Na2CO3 alkoholy 

Staurolit kyselina olejová   pH>11 NaOH alkoholy 

Titanit 
kyselina olejová, 

alkylsulfáty 
  

škrob,  

lignosulfát vápníku 

Na2CO3, HCl, 

kyselina šťavelová 
  

Zirkon 
mastné kyseliny a 

jejich soli 
PbCl2, CuSO4 

škrob, CuSO4,  

PbCl2, želatina 
Na2CO3   

Tabulka 8.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Inosilikaty) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Tabulka 9.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Fylosilikáty) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Inosilikaty 

Amfiboly 
mastné kyseliny při 

pH 5 až 6 
  H2SO4 kyselé prostředí   

Wollastonit 
olejan sodný, 

alkylsulfáty 
  Na2SiO3     

Pyroxeny 
kyselina olejová a její 

mýdla 
  pH H2SO4, HF   

Spodumen olejany CaOCl2, HF 

škrob, dextrin, 

Pb(NO3)2, K2Fe(CN)6,  

NaSiO3, Na2SiF6 

    

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Fylosilikáty 

Biotit 

aminy, naftenové 

kyseliny, kyselina 

olejová 

Pb - soli 

HF, škrob, dextrin, 

kyselina mléčná, 

Na2SiO3 

H2SO4   

Cinwaldit dodecylamin     CaO   

Kaolinit dodecylamin     CuSO4, Na2S   

Muskovit 
amin, mastné 

kyseliny 
Pb(NO3)2 

škrob, kyselina mléčná, 

tanin 
    

Mastek 

amin, kerosin, 

trichloretylen, 

perchloretylen 

  
škrob, želatina, dextrin, 

karboxyletylcelulóza 
H2SO4, Na2CO3 borovicový olej 

Pyrofylit 
mastné kyseliny, 

aminy 
  

škrob, sulfát celulózy, 

Al2(SO4)3 
H2SO4 borovicový olej 
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Tabulka 10.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Cyklosilikáty) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Tabulka 11.  Přehled doporučených flotačních činidel při separaci minerálů (Tektosilikaty) 

(Fečko a kol., 1988; Čablík a kol., 2004) 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Tektosilikaty 

Plagioklasy mastné kyseliny, aminy 
kationty 

těžkých kovů 
NaOH, Na2S HF   

Ortoklas mastné kyseliny, aminy 
Pb(NO3)2,  

HF 
NaOH, Na2S HF   

2.1.3 Kinetika flotačního procesu 

Proces kinetiky flotace se skládá z celé řady mikro procesů, které se odehrávají 

podle určitých mechanismů, a mají zastoupení v kinetice procesu, které závisí na řadě 

proměnných a přímo ovlivňují kinetiku flotace. 

Rychlost flotace dramaticky klesá, když se překročí limit optimální zrnitosti 

minerálních zrn, což představuje výsledek snížené schopnosti vzduchových bublin vynášet 

minerální zrna do mineralizované vrstvy pěny. Je třeba poznamenat, že jako první flotují 

zrna optimální velkosti, potom flotují zrna sestavena od relativně hrubých po jemná zrna. 

Zejména koncentrát základní flotace a přečistné flotace se liší v tom, že u základní flotace 

jsou zrna v koncentrátu optimální velkosti u přečistné flotace jsou zrna v koncentrátu od 

hrubých až po jemná zrna. (Lazić, 2002) 

Lazić ve své práci navrhuje nový model kinetiky flotace tzv. Boltzmanův model, 

který popisuje kinetiku flotace, na základě experimentálních výsledků, který má tvar:  

0

1 2
2

1 e
t t

dt

A A
I A




 


          (1) 

I – výnos koncentrátu, % 

A1, A2, t0 i dt - kvocienty Boltzmanové rovnice 

t – flotační čas, min. 

Konkrétně tento model umožňuje, s pomocí malého počtu experimentálních dat 

získat uspokojivé analytické závislosti mezi experimentálními a vypočtenými hodnotami 

výnosů některých minerálních látek v závislosti na čase (t).  

 

Minerál Sběrač Aktivátor Depresor Regulátor pH Pěnič 

Cyklosilikáty 

Beryl mastné kyseliny, lněný olej 
NaOH, HF, 

Na2S 

HF,  

HCl 
  

borovicový olej, 

glykol 

Turmalín kyselina olejová, aminy 
NaOH,  

H2SO4 
HF     
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Při studiu kinetiky flotace byly vzaty do úvahy následující skutečnosti: 

-při t = 0, hmotnostní podíl koncentrátu je Mk = 0 a výnos I = 0; 

-když bude doba flotace t→ ∞, výnos I→Imax; 

-flotační rychlost klesá s časem dI

dt
; 

Lazić (2002) vycházel z předpokladu, že procesy flotace podléhají zákonům 

statistické mechaniky. Podle tohoto zákona, rozdělení pravděpodobnosti energie v celém 

systému Pi je roven poměru počtu molekul Ni se stejným obsahem energie (v excitovaném 

stavu) z celkového počtu molekul N, tj.: 

i
i

N
P

N
           (2) 

Lazić (2002) tvrdí, že se matematický model kinetiky flotace založený na 

Boltzmanově rovnici plně splňuje požadavek, aby se v celém časovém intervalu dosáhlo 

shody mezi experimentálními a vypočteními hodnotami a že výpočet konstanty rychlosti 

flotace bude jednotný.  

S pomocí Boltzmanova modelu můžeme (Lazić, 2002): 

 jednodušeji určit hranici mezi velmi hrubou a pomalou (přečistnou) flotací; 

 na základě navrhovaného Boltzmanova modelu můžeme s pomocí relativně 

malého počtu bodu (n > 3), velmi přesně popsat proces toku flotace, což 

představuje úspory v nákladech na chemické analýzy a urychluje proces hledání 

funkční závislosti mezi výnosem užitkových složek v závislosti na čase (t); 

 uplatnit tento model od samého začátku flotačního procesu, ve kterém můžeme 

přidat bod t = 0 a výnos I = 0; 

 pro úspěšné přiblížení použít pouze tři body plus bod (0,0), což u ostatních 

modelů není možné; 

 získat vysoké kvocienty korelace mezi vypočtenými a experimentálními 

hodnotami, což znamená, že model velmi přesně popisuje tok procesu flotace od 

začátku do konce flotace; 

Hlavní výhodou tohoto modelu je to, že s použitím softwaru Microcoral Origin a 

uvedením alespoň tří údajů pro kumulativní výtěžnost. Kvocienty Boltzmanovy rovnice s 

vysokou korelací mezi experimentálními a vypočtenými daty, lze jednoduše dosáhnout na 

rozdíl od ostatních modelů (Agar, 1985; Klimpel, 1980; Beloglazov, 1947 a další), kde 

bylo dosaženo mnohem nižších korelačních kvocientů při použití tři údajů. 

Obecná forma Boltzmanovy rovnice: 

0

1 2
2

1 e
t t

dt

A A
I A




 



   (3) 

kde jsou: I – výnos užitkové složky, % 

 A1, A2, t0 i dt – kvocienty Bolzmanovy rovnice 

t – flotační čas, min 
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Z toho vyplývá:  

0

1 2
2

1 e e
tt

dt dt

A A
I A




 

 

         (4) 

Zavedením změn: 

0

1 2 max 2

1
, e , ,

t

dtk A A I A
dt



        získáme: 

max
1 ekt

I I


 


         (5) 

Když se ve výše uvedené rovnici jmenovatel i čitatel podělí α budeme mít: 

max

β

α
1
e

α

kt

I I 



         (6) 

Zavedením změn: 

1
,a


  
 

 

Dostaneme výraz: 

max maxe

e

kt

kt

I a I
I

a

  



        (7) 

Vezmeme- li v úvahu, že je I(0) = 0, můžeme psát: 

max maxe 0ktI a I            (8) 

což znamená: 

 max 1I a             (9) 

Změnou rovnice dostaneme: 

   max max1 e

e

kt

kt

I a I a
I

a

   



 (10) 

tj.: 

 max e 1

e

kt

kt

I
I

a





 (11) 

a- korekční koeficient 
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Rovnice (11) je vhodnější pro další výpočty tj. pro získání kvocientu Boltzmanovy 

rovnice. Když dáme do rovnice jakýkoliv čas t (min) můžeme vypočítat výnos. (Lazić, 2002) 

Uplatněním Boltzmanova modelu dosáhneme snadnějšího zpracování výsledků 

testů kinetiky flotace. Praktický význam tohoto modelu se odráží ve skutečnosti,  

že důsledným sledováním procesu v čase získáváme možnosti optimalizace daného 

procesu v praxi (Lazić, 2000). 

2.2 FLOTACE UHLÍ 

Flotace_uhlí_je_technologický_proces_úpravy_nejjemnějších_podílů_těženého_uhlí, 

které vznikají otěrem-a-rozpadem-v průběhu-jeho-těžby-a-následné-úpravy (Drzymała, 2007; 

Čablík a kol., 2004; Fečko et al., 2011). V uhelném úpravnictví se jedná o významný doplněk 

ostatních způsobů rozdružování. Tímto procesem je možno řešit důležitou úlohu zabezpečení 

efektivního, racionálního a komplexního využívání surovinových zdrojů (Kmeť, 1983). 

Jedná se o 5 – 25 % z celkového množství_vytěženého uhlí. V-praxi se využívá především-

na úpravu koksovatelného uhlí (Fečko, 2001; Tao et al., 2002). Pěnová flotace jako proces, 

ve kterém jsou jemné uhelné částice odděleny selektivně z přidružených minerálů ve rmutu 

připojeným ke vzduchovým bublinám, má dlouhou historii. Existují tři fáze, které tvoří 

flotační rmut: uhelná zrna, voda, vzduchové bubliny (Gupta et al., 2009). 

Vzhledem k tomu, že pěnová flotace je závislá na povrchových vlastnostech zrn 

uhlí, petrologie uhlí hraje důležitou roli v tomto procesu, což potvrzuje ve svém výzkumu 

Crelling et al. (2008). (Jorjani et al., 2013) 

V procesu pěnové-flotace přechází-do-pěnového produktu-specificky-lehčí podíl 

upravované-suroviny, proto může docházet k flotaci uhelných zrn o velikosti 2 až 3_mm. 

V komerční sféře se však flotuje vstupní surovina o velikosti zrn < 1 mm a na úpravnách v 

ČR je velikost zrn vstupní suroviny menší než-0,5-mm. (Kmeť, 1983) Pro jemné uhlí 

(−0,5 mm) je flotace efektivní metodou oddělování popelovin a minerálních látek 

z uhelného kalu. Pěnová flotace je účinný a ekonomický výhodný prostředek pro úpravu 

uhlí pod 0,15 mm v průmyslovém měřítku (Aplan, 1999). V této-souvislosti je nutné 

podotknout, že flotace uhlí je čtyřikrát-až pětkrát dražší než gravitační-způsoby úpravy uhlí. 

Z toho vyplývá snaha o snížení velikosti uhelných zrn přiváděných do flotačního procesu, 

které povede k omezení celkového množství uhlí rozdružovaného flotací. (Kmeť, 1992)  

Z kvalitativního hlediska-získaných koncentrátů a dosahované-ostrosti rozdružování předčí 

flotace další způsoby úpravy uhelných-kalů a prachů. Možnou výhodou pěnové flotace při 

úpravě uhlí jsou její relativně nízké finanční náklady a nároky na prostor. I přesto, že tento 

proces klade určité nároky na flotační stroje, vykazuje zároveň také velké možnosti 

optimalizace v širokém rozsahu provozních podmínek, jakož i relativně vysoký dosažený 

výnos. (Fečko, 2001; Erol et al., 2003)  

Zahuštění rmutu má velký vliv na průběh a výsledky flotace. Za optimální zahuštění 

rmutu se uvádí 200 až 350 g/l. U méně zahuštěného rmutu je dosahováno lepších výsledků,  

a to především při flotaci suroviny s vysokým obsahem velmi-jemných zrn. (Fečko, 2001) 
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Sobhy a Tao (2013) uvádí vysokou účinnost pěnové flotace v rozmezí velikosti 

částic od přibližně 50 do 600 µm pro uhlí a 10 do 100 µm pro další minerály. Mimo tento 

rozsah se účinnost pěnové flotace výrazně snižuje, zejména pro těžko flotovatelné částice.  

Ozdemir et al. (2009) zkoumali chemické aspekty slaného roztoku „Bore water“ z 

MKO (BHP Billiton, Austrálie), který obsahuje (kationty Ca
2+

, K
+
, Na

+
, Mg

2+
 a anionty 

síranů, chloridů) na flotaci uhlí z lokalit Peak Down a Saraji (Austrálie). V testech se 

zaměřili na fázové rozhraní vzduch/pevná látka a dále byl také sledován Zeta potenciál, 

měření kontaktního úhlu a mikroskopie atomárních sil (AFM). Tyto experimenty ukázaly, 

že doba interakce vzduch/pevná látka byla v deionizované vodě okamžitá a nezávislá na 

velikosti částic. Flotace uhlí probíhala bez přídavku flotačního činidla a pěniče. Po první 

minutě vyflotovalo 90 % uhelného koncentrátu při popelnatosti 15 až 20 %. Experimenty 

ukázaly, že výnos klesá se vzrůstající velikostí zrn. (Ozdemir et al., 2009) 

Shu et al. (2002) zkoumali na základě petrografického složení flotační vlastnosti uhlí 

z lokality Shenfu. Flotační testy za pomocí Hallimondovy trubice potvrdily, že při použití 

odpovídajících flotačních činidel, je možné oddělit vitrinit z uhlí. Ve vznosu vitrinit může 

dosáhnout více než 80 %, je-li akumulační výnos flotace kalů udržován v určité míře, něco 

pod 69 %. Petrografické výsledky vypovídají o vysokém obsahu fusinitu (20 – 50 % obj.)  

a inertinitu do (30 – 70 % obj.), který má významný vliv na další využití uhlí. Rozdíly 

existují v charakteristikách flotovatelnosti vitrinitu (uhlí bohaté na vitrinit) a fusinitu (uhlí 

bohaté na inertinit), jako je například elementární složení, funkční skupiny obsahující 

kyslík, hydrofilnost a zeta potenciál, který umožňuje oddělit vitrinit z uhlí. Další testy 

ukázaly, že je-li rmut elektromagneticky promícháván, zlepší výtěžnost flotace a selektivní 

odchyt vitrinitu. (Shu et al., 2002) 

Na základě dostupných studií je možné uvést klesající flotovatelnost litotypů v 

pořadí: exinit>vitrinit>fusinit. Aplan a Arnold (1986) zkoumali mikrolitotypové vztahy. 

Zjistili, že vitrit je koncentrovaný v rychle flotujících frakcích a inertinit v pomalejších 

frakcí. Potvrdili tak, že mikrolitotypy dodržují následující pořadí klesající flotovatelnosti: 

vitrit>inertit>vitrinertit>klarit>duroklarit. (Hower et al., 2000) 

Z realizovaných výzkumů-vyplývá, že pořadí hydrofobních uhelných macerálů je 

lipnit,-vitrit a inertit. A rozsah jejich kontaktních úhlů je 90 až 130-stupňů, 60 až 70-stupňů 

a 25 až 40-stupňů (Fečko, 2007). Vitrinit je hlavní macerálová skupina a významně přispívá 

k chování uhlí v procesu flotace a spalovaní uhlí (Polat et al., 2003). 

2.2.1 Faktory ovlivňující flotaci uhlí 

Shean et al. (2011), Laurila et al. (2002) tvrdí že existuje cca 100 proměnných, které 

ovlivňují flotační proces. Charakteristika vstupního vzorku (průtok pevné fáze, minerální 

složení, velikost částic, specifická gravitace, atd.). Fyzikálně-chemické faktory (kvalita vody, 

teplota, typ činidla a jeho dávka, interakce mezi činidly a zrny minerálů). Hydrodynamické 

faktory (konstrukce flotátoru, typ flotační cely, rychlost vzduchu, prostorová distribuce 

bublinek a zrn, atd.). Zvyšování rychlosti přiváděného vzduchu může mít za následek tvorbu 
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větších bublin, které následně mají vliv na rychlost bublinek, rychlost spojení a tvorbu 

flotační pěny. (Laurila et al., 2002; Shean et al., 2011; Jovanović and Miljanović, 2015) 

Optimální hodnota pH flotačního procesu se pohybuje okolo 6 až 7. Kmeť (1983) 

uvádí maximální výtěžnosti uhlí do koncentrátu při hodnotě pH = 7, což potvrzují také 

další autoři Naik et al. (2004), Dey et al. (2013). Liu a Peng (2015) uvádí hodnotu pH až na 

hranici 8,5. Při použití slaného roztoku, hodnota pH ve flotaci zůstává konstantní. Pro 

udržení pH na hodnotě 8,5 byl po celou dobu flotace aplikován do deionizované vody 

roztok hydroxidu sodného (Liu and Peng, 2015). 

Výsledky výzkumu ukazují, že také teplota je jedním z důležitých parametrů flotace.  

Ve vztahu k flotačním činidlům intenzifikuje jejich rozpustnost, dispergovatelnost  

a emulgovatelnost. Vlivem teploty dochází k aktivaci povrchu minerálních zrn a interakci s 

činidly a tím je možné dosáhnout vyšší index selektivity a lepší rozdružovací efekt 

flotačního procesu. (Kmeť, 1983; Čablík a kol., 2004) Zvýšením teploty flotačního rmutu 

dochází ke změně charakteristiky pěny. Při navýšení teploty se vytváří suchá pěna obsahující 

větší bubliny a dochází k tvorbě bohatší mineralizované pěny. (Čablík a kol., 2004) 

Proces zvětrávání a oxidace uhlí má rovněž vliv na jeho flotovatelnost. Čerstvé uhlí 

má mnohem víc C−C a C−H skupin než oxidované uhlí. Na druhé straně oxidované uhlí má 

mnohem více C−O, C=O a O=C−O skupin než čerstvé (neoxidované uhlí). Oxidované uhlí 

má vyšší obsah popela než neoxidované uhlí a oxidovaný povrch uhlí obsahuje hodně 

popelnatých minerálů než povrch neoxidovaného uhlí. (Xia et al., 2014) Vytěžené uhlí, 

které je přiváděno do úpravny, má lepší flotovatelnost, než uhlí vystavené atmosférickým 

vlivům. Zhoršenou flotovatelnost způsobuje oxidace povrchu uhlí, která probíhá při 

běžných atmosférických podmínkách. (Hřebačka, 1967) Pokud je uhlí vystavené působení 

vzduchu po delší dobu, začíná na povrchu oxidovat, což popsali ve své práci Polat et 

al. (2003). Pomocí modifikátorů, je možné zvýšit hydrofobnost povrchu z oxidovaného 

uhelného zrna, čímž je možné zlepšit následně jeho flotovatelnost (Polat et al., 2003). 

Flotovatelnost oxidovaného uhlí lze také zvýšit rozpuštěním povrchové oxidované vrstvy, 

čehož lze dosáhnout použitím 1% roztoku kaustifikované sody. Flotace pak probíhá v 

zásaditém prostředí (Hřebačka, 1967). Tao et al. (2002) se zabývali flotací oxidovaného 

uhlí uloženého v odkalištích. Popelnatost uhlí na vstupu byla 48 %. Byl použit sběrač 

MICB a jako pěnič topný olej. Výnosy jednotlivých koncentrátů byly v rozmezí 5 – 15 %, 

sledovaný obsah hořlaviny činil pouze 6 – 23 % a popelnatost byla více než 22 %. Tato 

kombinace vyšla jako nevhodná pro flotaci oxidovaného uhlí a byla navržena alternativa 

ve formě sběračů na glykolové bázi P948 a pěniče SPP (směs topného oleje a ropného 

sulfonátu). Touto modifikací bylo dosaženo nárůstu_výnosů na_19,73 – 34 %, obsah 

hořlaviny_vzrostl na_24 – 44 % a obsah popela_klesl na 20 – 21,5 %. (Tao et al., 2002) 

Jena et-al. (2008) zkoumali flotační charakteristiky oxidovaného uhlí z Indie 

o velikosti částic pod 1 mm. Alifatické alkoholy, tj. ethanol a butanol byly použity pro  

deoxidaci-povrchu uhlí. Petrografická studie byla-provedena na koncentrátu,-500 μm  

a −500 μm velikosti-frakce hlušiny z flotace. Autoři dospěli k závěru, že flotací tohoto uhlí 
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může být dosaženo popelnatosti koncentrátu 31 % s výnosem 80,4 % při vstupní 

popelnatosti uhlí 42 %. U kolonové flotace by mohlo dojít ke snížení popelnatosti až na 

26,6 % s výnosem 66,5 % při stejném podání. (Jena et al., 2008) 

Xia et al. (2015) se zabývali flotovatelností oxidovaného uhlí za použití běžných 

flotačních sběračů (na bázi olejů) v procesu základní flotace, navázali tak na výzkum 

(Ahmed and Drzymała, 1984; Sokolović et al., 2012). V rámci testů použili flotaci „zero-

conditioning“, kterou již dříve aplikovali Ding a Laskowski (2006) a Patil a Laskowski 

(2008). U této metody oproti normálnímu procesu flotace se do cely s vodou přidají 

flotační činidla, která jsou promíchávána velmi krátkou dobu zhruba 5 s, přičemž dojde ke 

stabilizaci a jejich disperzi. Poté se přidá vzorek uhlí a otevře se vzduchový ventil, dochází 

tak k okamžitému provzdušnění a zahájení procesu flotace bez agitace (Xia et al., 2015). 

Oproti klasické flotaci, kde díky agitaci flotačního činidla se rmutem dochází k zachycení 

flotačního činidla na povrchu minerálu a změně jeho hydrofobnosti u „zero-conditioning“ 

nemá flotační činidlo dostatečný čas se zachytit na povrchu uhlí. Vzduchové bubliny 

pokryté flotačním činidlem mají naproti tomu větší šanci přichytit se k neúplně smáčenému 

povrchu uhlí. Vzhledem k nulovému času agitace dochází tím k zvýšení výnosu flotačního 

procesu oxidovaného uhlí, jak vyplývá z uváděných výsledků. Oproti klasické základní 

flotaci došlo ke zvýšení výnosu z 16,04 % a 24,3 % na 37,12 % a 55,35 %. Nedošlo-pouze 

ke zvýšení-výnosu, ale i ke snížení popelnatosti z 10,89 % na 8,15 %. (Xia et al., 2015) 

Flotaci oxidovaného uhlí lze zlepšit pomocí suchého mletí. Pokud jsou hrubá zrna 

pomleta na jemnou zrnitost těsně před flotací, můžeme získat vyšší výnos flotace. Flotační 

testy oxidovaného uhlí byly úspěšně uskutečněny za použití vhodných činidel a přímé 

flotace. Pokud zkombinujeme mletí a přímou flotaci může dostat výrazně lepších výsledků. 

Doba mletí byla 20, 40, 60 a 80 min. Mletím flotačního koncentrátu byly získány tři 

frakce: 0,25 – 0,125 mm, 0,125 – 0,074 mm a −0,074 mm. Velikost každé frakce byla 

analyzována pomocí různých parametrů, jako je obsah popela, hořlavých látek a využití 

výnosu. Pro flotační proces byl použit dodekan jako kolektor a 2-oktanol jako pěnič. 

Dávka dodekanu byla 5 kg/t a dávka 2-oktanolu 1 kg/t. Flotační testy byly provedeny  

v 1,5 l XFD flotační cele Výnos koncentrátů oxidovaného uhlí se zvyšoval se zvyšováním 

doby mletí, ale pokud byla doba mletí delší než 40 min, výnos flotačního koncentrátu 

klesal. (Xia et al., 2012) 

V přítomnosti olejových kolektorů, se flotační výnos snižuje se zvyšováním 

oxidace povrchu uhlí. Ačkoliv kombinace kerosinu a borovicového oleje je lepší než 

kerosin a MIBC pěnič (methyl isobutyl carbinol, 4-methyl-2-pentanol) oxidace se zvyšuje. 

Flotační testy ukazují, že se zvyšováním stupně oxidace flotovatelnost uhlí klesá. 

V experimentech bylo použito uhlí −0,5 mm, které oxidovalo v sušárně při teplotě od 

110 – 200 °C. Bylo zjištěno, že jsou kationtové kolektory účinné při flotaci oxidovaného 

uhlí. Flotovatelnost oxidovaného uhlí v přítomnosti kationtového kolektoru klesá 

se vzrůstem pH. Aminy měly účinný vliv na flotaci oxidovaného uhlí. Flotovatelnost 

oxidovaného uhlí byla největší při neutrálním pH. (Sarikaya and Özbayoǧlu, 2015) 
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Vzduch v pórech a trhlinách minerálního zrna může působit jako růstové centrum 

bublin. Růst vzduchových kapes v pórech a trhlinách je v procesu flotace obecně škodlivý, 

dochází tak k vynášení jaloviny. (Miettinen et al., 2010) 

Množství dodávaného-vzduchu je jedním z významných faktorů, který ovlivňuje 

flotační-proces a má zásadní vliv na výslednou-kvalitu koncentrátu (Kmeť, 1983). Qu, X.  

et al. (2013) zkoumali stupeň provzdušnění, maximální výšku flotační pěny a účinnost 

flotace uhlí, která byla měřena jako funkce pěniče MIBC (isobutyl karbinol) a rychlosti 

vzduchu při 5% suspenzi uhlí, 150 g nafty a přídavku 5·10
-5

 NaCl. Z výsledků výzkumu 

vyplývá, že při různých koncentracích MIBC a při konstantní rychlosti vzduchu, existuje 

silná korelace mezi, provzdušněním a výnosem. Se zvyšováním rychlosti přiváděného 

vzduchu, výška flotační pěny ve flotačním procesu výrazně stoupá. Provzdušnění může být 

potenciálně použito jako indikátor pro optimalizaci flotace uhlí. Pozornost by měla být 

věnována jak kontrole dávky pěniče tak i rychlosti vzduchu. (Qu, X. et al., 2013) 

Dey a Bhattacharyya (2007) studovali rychlost proudění vzduchu ve flotačním 

procesu. Při nízké rychlosti proudění vzduchu, částice potřebují delší dobu pro kontakt s 

menšími vzduchovými bublinami. Na druhé straně, při vysoké rychlosti, velké bublinky ne 

jenom že urychlují flotační proces, ale taky usnadňují flotaci méně hydrofobních zrn.  

(Dey and Bhattacharyya, 2007) 

Míra flotace jemných částic je ve shodě teoretickými výpočty míry srážky (Ives, 1984), 

ale flotovatelnost je pomalejší vzhledem k nižší pravděpodobnosti kolize mezi částicemi a 

vzduchovými bublinami. Pokusy vytvořit teoretické vztahy mezi mírou flotace a velikostí 

částic byla neúspěšná, protože ostatní faktory mají také významný vliv na flotovatelnost. 

(Ives, 1984; Humeres and Debacher, 2002) 

Dey a Bhattacharyya (2007) při svém výzkumu flotačního procesu s cílem minimalizovat 

nevyužité suroviny a dosažení téměř bezodpadové technologie rozdělili jednotlivé-koncentráty 

na-základě obsahu popela-na následující-kategorie využití (Dey a Bhattacharyya, 2007): 

 koncentrát-s obsahem popela-10 – 12 % pro fluidní spalování; 

 koncentrát-s obsahem popela pod-17 % pro výrobu-koksu; 

 koncentrát-s obsahem popela pod-23 % pro energetické-využití nebo jako-palivo 

v cementárnách; 

 koncentrát-s obsahem popela nad-23 % jako fluidní-lože.  

Z výsledků realizovaného výzkumu vyplývá, že vhodnou kombinací flotačních 

činidel a řízenou regulací-dodávaného vzduchu lze dosáhnout téměř úplného využití 

uhelných-kalů. 

Velikost částic a otevření srostlých a vrostlých zrn minerální suroviny a zvětšení 

specifického povrchu je jedním z dalších parametrů ovlivňující zdárný flotační proces. 

Tyto parametry výrazně ovlivňují dostatečně účinné spojení minerálních zrn s bublinkami 

vzduchu, což má vliv na dobu flotace, nedochází tak ke zbytečnému prodlužování flotace, 

což přispívá ke zvýšení efektivity rozdružovacího procesu. (Kmeť, 1983; Dokoupil, 2010) 
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Také Erol et al. (2003) potvrzují ve svém výzkumu vliv velikosti částic na flotační proces. 

Potvrdili, že obsah popela v koncentrátu závisí na zrnitosti. Se zmenšováním velikosti zrna 

při použití flotačního sběrače (MIBC, Triton x-100, Brij-35 a dodecylsulfát sodný) a jejich 

směsi s MIBC narůstal obsah popela. Vysvětlují-to tím, že nejemnější částice některých, 

původně hydrofilních,-minerálů vykazují hydrofobní vlastnosti, a jsou vnášeny do-

pěnového produktu. (Erol et al., 2003) 

Zhang et al. (2013) sledovali ve své práci vliv zrnitosti (−425+250, −250+150, 

−150+74, −74+45 and −45 µm) na flotační proces se vzorkem lignitu z Alberty, Kanada. 

Největší index účinnosti byl dosažen s velikostí částic −425 µm a obsahem 42,34 %, výnos 

činil 65,29 % a popelnatost byla 11,30 %. Byla použita povrchově aktivní látka 

Dodecylamin hydrochlorid (DAH, C12H28CIN, ≥ 99 %), kolektor, 4-methyl-2-pentanol 

(MIBC) a kukuřičný škrob (C3H10O5)n) jako depresor. (Zhang et al., 2013) 

Složení minerálů (druh a množství užitkových a jalových složek minerálů), stejně jako 

distribuce velikosti částic po dobou mletí mohou významně ovlivnit flotační proces 

(Milošević, 1994). Dalším parametrem ovlivňující flotaci je složení suroviny, dále pak počet a 

množství těchto složek. Vykazuje tedy nehomogenní charakter. Stupeň výtěžnosti je ovlivněn 

obsahem požadované složky v surovině. Při zachování podmínek flotace výtěžnost narůstá se 

zvyšováním obsahu dané složky. Praxe však ukazuje, že to nemusí plně platit pro úpravu všech 

druhů nerostných surovin. Studie ukazují, že surovina bohatá na užitkové složky-může 

vykazovat-malou výtěžnost z důvodu-špatné flotovatelnosti-a naopak u surovin, které dobře-

flotují, můžeme vyrobit velmi-kvalitní koncentrát při vysoké výtěžnosti, i když je v této 

surovině obsah užitkové složky nízký. (Kmeť, 1983; Dokoupil, 2010) 

Peng et al. (2015) sledovali ultra-jemné částice, které mohou ovlivňovat flotační 

koncentrát. Výsledky ukázaly, že jemné částice uhlí s nízkým obsahem popela mají velmi 

silnou adsorpci jak ke kolektorům tak i k pěničům. Zatímco jemné částice s vysokým 

obsahem popela mají silnou adsorpci ke kolektorům, ale slabou adsorpci k pěničům, což 

ukazuje, na to že pěnič má důležitou roli na výnos hrubých částic. Existuje silná adsorpce 

n-dodekanu na ultra jemné částice s vysokým a nízkým obsahem popela, což má 

zanedbatelný vliv na výnos koncentrátu. Tao et al., (2000) zjistili, že ultra jemné částice 

uhlí absorbuji pěniče a zničí pěnovou stabilitu flotačního procesu. Nadměrná adsorpce 

flotačního činidla ultra jemnými částicemi, snižuje pravděpodobnost kontaktu hrubých částic 

s flotačním činidlem. (Tao et al., 2000; Bazin a Proulx, 2001; Manev a Nguyen, 2005  

a Gupta et al., 2009). Adsorpce různých činidel s různými ultra-jemnými částicemi stále 

zůstává nejasná (Peng et al., 2015). 

Miettinen et al. (2010) sledovali důležitý parametr ovlivňující flotační proces a to 

konstrukční hledisko flotátoru. Ve svém výzkumu se zaměřili na snížení velikosti bublin za 

použití různých metod, které lze rozdělit na mechanické a fyzikálně-chemické. Mechanické 

metody zahrnují tvar flotační cely, tvar rotoru a statoru a vzdálenosti mezi rotorem a 

statorem, tak aby se bubliny tvořily na dně flotační komory a mohly se tak rozptýlit na menší 

bubliny. Nebo může také být použit mikroporézní materiál (frita) ve spodní části flotační 

cely, přes kterou se vytvářejí bublinky. (Miettinen et al., 2010) 
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Polat et al. (2003) uvádí, že ve flotaci uhlí dochází také k dějům, které celý flotační 

proces komplikují např. agregace neselektivních-částic. Ve své práci dále stanovili dva 

hlavní problémy a to nízkou selektivitu během flotace uhlí vyšší kvality, kdy dochází ke 

vzniku meziproduktů a následnému strhávání částic-hlušiny do flotační pěny. Dále je to 

nízký výnos méně kvalitních a oxidovaných uhlí vlivem špatného spojení minerálního zrna 

s bublinou-vzduchu. (Polat et al., 2003) 

Flotační proces dále ovlivňuje charakter používaných_reagencí, jejich množství, 

pořadí-dávkování do flotačního procesu a potřebný čas-kontaktu reagencí s flotovanými-

částicemi. Xu et al. (2012) uvádí, jako důležitý ukazatel flotačního výkonu, souvislost 

struktury bublinky s dávkou chemického činidla. Flotační činidla se do flotačního-procesu 

dávkují-v následujícím-pořadí (Fečko, 2001). Za prvé se do rmutu dávkují řídící-flotační 

činidla, které potlačují ty minerály nebo složky, které nemají přecházet do koncentrátu 

popř. na aktivaci těch-složek, u kterých je třeba vyvolat, zlepšit nebo zprostředkovat 

flotovatelnost. Druhé v pořadí se dávkují flotační sběrače, které přímo podmiňují 

požadovanou-hydrofobnost a elementární-akt flotace. Naposledy se dávkuje pěnič, který je 

potřebný pro tvorbu mineralizované-pěny. Výše uvedené pořadí může mít na základě 

různých faktorů ovlivňující flotaci a konkrétních případů svoje specifika. V případě 

potřeby delšího kontaktu činidla s minerály, jedná se převážně o řídící činidla, dávkují se 

přímo do mlýna, přepadu-třídiče, před čerpadla-dávkující rmut nebo do mísících zařízení. 

Tím dochází k lepšímu promíchávání rmutu s činidly. (Kmeť, 1983) Zkušenosti praxe 

připouští dávkování sběrače po částech. Například dávkování sběrače do mísící nádrže a 

další dávky se aplikují do flotační cely. Postupné dávkování sběrače je možné aplikovat při 

flotaci černého uhlí. V případě pěniče dochází k dávkování přímo do flotační cely.  

(Kmeť, 1983; Fečko, 2001; Čablík a kol., 2004) 

2.2.2 Činidla používaná při flotaci uhlí 

Hlavní-flotační činidla v procesu flotace uhlí se dělí podle Klassena na dvě základní 

skupiny, a to činidla nepolární-a heteropolární (Kmeť, 1983). Hlavními-představiteli 

nepolárních činidel-jsou kerosiny. K flotačním činidlům s heteropolární-stavbou molekul 

patří např. alkoholy (Čablík a kol., 2004). Molekuly nepolárních-flotačních sběračů-

neobsahují polární skupinu, a proto u nich nedochází k chemické interakci s povrchem-

minerálních zrn. Tyto sběrače se na povrch minerálních zrn vážou prostřednictvím 

působení mezimolekulárních disperzních sil-mezi nepolárními molekulami-a povrchem 

minerálu. Použití je u přirozeně hydrofobních minerálních zrn, mezi které patří právě černé 

uhlí. Flotační činidla - oleje mají hlavně sběrací vlastnosti. (Kmeť, 1992) Dochází u nich k 

emulgaci (tvorba malých kapiček) a přichycení k hydrofobním částicím, zvyšuje se tak 

jejich-hydrofobnost. Další pozitivní vlastností flotačních činidel je schopnost shlukování 

uhelných částic a regulace pěny. Heteropolární-činidla jsou aktivní pěniče a současně ve 

flotačním procesu disponují vlastnostmi-sběrače. Polárními skupinami se adsorbují na 

hydrofilnějších místech povrchu uhelných zrn. Flotační činidla s hydroxylovou polární 

skupinou mají největší sběrací schopnost. Adsorpcí alifatických alkoholů na povrch 
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uhelných zrn lze zvýšit hydrofobního účinku, jejich přítomnost způsobuje snížení zeta 

potenciálu (Kmeť, 1983). 

Dávkování vápenného mléka se vzorcem Ca(OH)2 potlačuje vliv jemných částic ve 

rmutu a současně potlačuje flotovatelnost pyritu a markazitu. U flotace uhlí je nezbytné 

potlačit negativní vliv jemně dispergovaných hlinito-jílových-kalů, sádrovce nebo 

organických-látek a bitumenizovaných-hornin. (Crozeir, 1992; Fečko, 2001)  

Polat et al. (2003) a Moxon et al. (1987) tvrdí, že do jisté míry ovlivňuje proces 

flotace uhlí viskozita flotačních činidel. Sönmez a Cebeci (2006) potvrzují, že účinnost 

flotačních-činidel na bázi alifatických uhlovodíků závisí-jak na délce jejich-řetězce, tak i 

na jejich-viskozitě. Těžší uhlovodíky totiž vlivem vysoké viskozity mají menší schopnost 

se rozptýlit ve rmutu, kdežto lehčí uhlovodíky se zase díky své nízké viskozitě snáze 

dostanou do pórů v uhelném zrnu a tím tak zvyšují jejich spotřebu. (Polat et al., 2003; 

Sönmez a Cebeci, 2006; Guziurek, 2012)  

Goodall a O'connor (1991) zjistili, že změna v koncentracích pevné fáze má za 

důsledek změnu ve viskozitě flotačního procesu a ta ovlivňuje tvorbu a velikost bublin. 

(Goodall and O'connor, 1991; Han et al., 2014)  

Laplante et al. (1983) a Finch a Dobby (1991) prokázali ve své práci, že testované 

uhlí s významným podílem jemných frakcí (pod 37 µm) o přibližně 26 %, která obsahují 

silikáty a jílové minerály, mají vliv na viskozitu rmutu, která potlačuje turbulence a snižuje 

kolize (Han et al., 2014). 

Sablik (1998) uvádí, že i přesto že uhlí je přirozeně hydrofobní, nepolární kapaliny se 

používají v procesu flotace uhlí. Nejčastěji se jedná o produkty z uhlí a destilace ropy např. 

(Post-cumene) dehet, který může mít ještě označení FK činidlo. Skládá se z di- a tri- 

isopropylbenzenu, isobuthylbenzenu, isopropylidenu, diphenylmethanu a diphenylpropanu. 

(Sablik, 1998) Další činidlo, které je možné použít při flotaci je Pyrolysat (BF), směs 

alifatických a aromatických hydrokarbonátů s vysokým bodem varu. Dobrý flotační výkon lze 

také dosáhnout použitím dibutyl-maleátu C12H20O4 (MDB) nebo dioctyl-maleátu C20H36O4 

(MDO). (Drzymała, 2007)  

Některá černá uhlí neflotují dobře a vyžadují speciální činidla zvané sběrače 

(Sablik, 1998). Známé také jako kationtové kolektory (aminy, pyridinové soli), aniontové 

kolektory (sulfonáty, sulfáty), neionogenní sloučeniny (polyglykol ether) mohou být 

použity jako sběrače, ale měly by být použity v malých množstvích. Obvykle jsou 

v kombinaci s naftou. Také Sablik (1998) potvrzuje, že účinnost sběračů ve flotaci uhlí 

závisí na jejich adsorpci na povrch oxidovaného uhlí.  

Erol et al. (2003) zkoumali tvorbu flotační pěny při flotaci černého uhlí z dolu 

Zonguldak nacházejícím se v Turecku. Testovali tři neionogenní činidla: Triton X-100, 

BRJ-35, methyl isobutyl carbinol (MIBC) a dodecylsulfát sodný (SDS), a směs Triton X-100 

nebo BRJ-35 s MIBC a směsí těchto činidel v různých poměrech. Výtěžnost pěnové 

flotace se významně měnila v souladu s přidáním činidla nebo reagenčních směsí. Nejvyšší 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C20H36O4


Dipl. Ing. Josip Išek: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci 
 

 

2015  26 

výtěžnosti (přes 90 %) bylo dosaženo v přítomnosti běžných činidel MIBC nebo SDS. 

Hodnoty popelnatosti byly nižší při použití stejných reakčních činidel. Popelnatost se 

značně zlepšila při použití směsi reakčních činidel. Byla pozorována souvislost mezi 

množstvím činidla a směsí činidel. (Erol et al., 2003; Fischer, 1979) 

Melo a Laskowski (2006) testovali pět pěničů a to MIBC: (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3, 

DF - 200: CH3(PO)3OH, DF - 1012: CH3(PO)6.3OH, α-Terpineol: CH3−C6H8−C(CH3)2−OH  

a diacetonalkohol: (CH3)2(OH)CCH2C(O)(CH3). V rámci výzkumu byl sledován vliv těchto 

pěničů na velikost bublin a schopnost shlukování bublin. Se zvyšující se koncentrací_pěniče, 

stupeň shlukování_bublin klesá a při určité koncentraci_je shlukování_bublin zcela_potlačeno.  

Azizi et al. (2014) realizoval výzkum v oblasti aplikace flotačních činidel na 

vzorcích uhlí z dolu Hamkar v Iránu. Výsledky ukázaly, že optimalizací flotačního procesu 

je možné dosáhnout popelnatosti 15,2 % a výnosu cca 42,55 %, při použití 5,29 kg/t 

topného oleje jako kolektoru a 78 g/t pěniče A65.  

Další výzkum v oblasti flotačních činidel realizovali Alonso et al. (2002) potvrdili, 

že se rostlinný olej převážně skládá z široké palety mastných kyselin a je možné ho použít jako 

účinný kolektor pro flotaci uhlí. Dále uvádí, že olivový olej spolu se sójovým olejem přispívá k 

podstatnému zvyšování výnosu u uhlí nízké kvality. (Alonso et al., 2000; Dube, 2012)  

Alonso et al. (2002), Denby et al. (2002), Valdés a Garcia (2006) také, u těchto olejů 

nalezli účinný efekt možné aglomerace jemných částic uhlí při velmi nízkých 

koncentracích olejů, jelikož  pro uhelný prach se předpokládá, že reaguje s mastnými 

kyselinami prostřednictvím vodíkové vazby. 

V dnešní době se na českých úpravnách používají především nefenolická činidla, 

např. Flotalex (český výrobek), Montanol (belgický výrobek), nebo kombinace flotačních 

činidel. Vypírací olej je možné charakterizovat jako nepolární kapalné uhlovodíky. 

Spotřeba tohoto činidla kolísá v závislosti na charakteru flotovaného uhlí a podmínkách 

jeho úpravy. Při použití nepolárních uhlovodíků jako sběračů je vhodná jejich emulgace, 

čímž se sníží spotřeba a zvýší účinnost. Pro zvětralé a oxidované povrchy uhelných zrn 

jsou účinným sběračem aminy. Souvisí to se záporným nábojem povrchu oxidovaných zrn 

uhlí. (Kmeť, 1992)  

Pavlík a Vidlář (2012) testovali flotační účinnost nového flotačního činidla pro 

uhelné kaly zrnitosti 0 – 0,5 mm a zrnitosti 0 – 0,25 mm z úpravny Dolu ČSM. Zjistili, že 

nové flotační činidlo Totalbio X ve srovnání s běžně používanými činidly vykazuje vyšší 

flotovatelnost, tj. vyšší popelnatost flotačních hlušin při nepatrně nižší selektivitě procesu, 

tj. mírně zvýšené popelnatosti koncentrátu. Závěrem konstatovali, že i další sledované 

parametry jsou srovnatelné s referenčními činidly (Montanol 551, M551+Vypírací olej).  

Xie et al. (2010) experimentovali s náhradou kerosinu olejem, který byl označen 

jako vypírací olej. Bylo dosaženo spotřeby oleje-800 g/t sušiny kalu, 40 g/t sek-oktanolu 

a zahuštění-100 g/l. Výnos uhelného koncentrátu byl 78 % s popelnatostí 12,6 %. 

Přídavkem disperzního činidla naftalen sulfonát-formaldehydu sodného v dávce 50 g/l  

se podařilo snížit popelnatost na-12,2 % a zvýšit výnos koncentrátu na-81 %. Za použití 
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depresoru (siřičitan sodný), došlo k poklesu popelnatosti o 1,8 %, ale zároveň také došlo 

ke snížení výnosu koncentrátu o 7,75 %. (Xie et al., 2010; Guziurek, 2012)  

Drzymała (2007) ve své práci popisuje velmi mnoho pěničů, uvádí jejich názvy, které 

jsou převážně komerční a často se mění. Obecně řadí mezi pěniče látky na bázi čistých 

vyšších alifatických alkoholů s přídavkem ketonů, aldehydů a esterů (např. Alifal N, 

Flotanal, Mekol, Reagent HO, MIBC aj.). (Drzymała, 2007) 

Kmeť (1992) uvádí použití borovicového oleje a produkty, které obsahovaly fenoly 

jako pěniče. Také terpeny a deriváty-polyethylenglykolu lze použít-jako pěniče jak uvádí 

Naik (2005).  

Dalšími, kdo studovali vliv pěničů (terpineol, MIBC a NaCl) ve flotačním procesu v 

závislosti na pH byli Rosenbaum a Fuerstenau (1982). Zjistili, že došlo k výraznému nárůstu 

výnosu flotačního koncentrátu, pokud nahradili anorganické činidlo, organickým. 

Odůvodnili to schopností organického pěniče podporovat flotační sběrače-svou adsorpcí na 

povrch-uhelného zrna. (Erol et al., 2003) 

Zhu et al. (2009) zaměřili svůj výzkumu na testování nových flotačních-sběračů. 

Připravili flotační činidlo ZFC (složení: 27 % motorová nafta, 3 % povrchově aktivní látky 

a 70 % voda). Z realizovaného výzkumu vyplynulo, že toto činidlo je oproti používané 

motorové naftě stabilnější. Dosáhli vyšších výnosů koncentrátu a vyšší selektivity. 

Experimenty byly realizovány na dvou vzorcích uhlí a výsledky výzkumu potvrdily nárůst 

výnosu koncentrátu o 0,36 až 17,52 %. Spotřeba sběrače se snížila-o 50 g/t a spotřeba 

pěniče-klesla o 10 – 20 g/t dle-druhu uhlí. Použitím nových flotačních činidel došlo ke 

zlepšení a zrychlení hydrofobizace-povrchu uhlí a dále byl také sledován pozitivní vliv 

na rozptyl částic-ve rmutu. (Zhu et al., 2009) 

Aplan a Arnold (1991) prokázali, že pro oxidovaná uhlí a uhlí horší kvality se pro 

flotační proces dají aplikovat i iontové flotační-sběrače (tributylfosfát, karboxylové kyseliny 

a aminy). Jia et al. (2000) prokázal, že z řady neiontově povrchově aktivních látek byl tetra-

hydrofuryl butyrát účinnější než olejové sběrače (dodekan) pro obě oxidované a 

neoxidované uhlí. Dalšími, kteří se této oblasti věnovali, byli Sis et al. (2003). Ve své práci 

srovnávali směs klasických-sběračů kerosinu, borovicového-oleje a alternativního sběrače 

(kyselina-olejová). Výsledky však ukázali, že snížení popelnatosti je doprovázeno poklesem 

výnosu. Vzhledem k těmto závěrům doporučují autoři tyto alternativní sběrače používat tam, 

kde nejsou kladeny tak vysoké nároky na kvalitu koncentrátu, tj. k flotaci méně-hodnotných a 

oxidovaných uhlí (Sis et al., 2003; Guziurek, 2012). Abdelrahman (1988) použil ve flotačním 

procesu borovicový olej jako pěniče, kyselinu olejovou, topný olej a kerosin jako 

kolektory. Jemný vzorek uhlí pro flotaci vykazoval vysokou popelnatost 54,8 %. Vzorek 

uhlí měl 4 % zrn pod 212 mikronů. Ultra jemné částice pod 46 mikronu byly přítomné 

s 60 %. Z ekonomického hlediska zvyšováním dávky činidla z 68 na 1134 g/t, mělo za 

výsledek růst výnosu z 20 % na 34 %. Zvyšováním dávky činidla (kyselina olejová, topný 

olej) docházelo ke zvyšování popelnatosti v koncentrátu (Abdelrahman, 1988). 
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Jena et al. (2008) experimentovali s mazutem (obsahuje CH / −CHO / OH / COOH 

skupiny a přispívá ke zlepšení nadnášení uhelných částic), jako alternativou ke klasickému 

flotačnímu sběrači kerosinu. Testy byly realizovány na vzorku nekoksovatelného uhlí 

s obsahem popela 42 %. Byl použit klasický flotační sběrač, jako pěnič (borovicový olej), 

pro zvýšení flotovatelnosti etanol a butanol, pro potlačení křemene byl aplikován depresor  

a dispersant hexametafosforečnan sodný. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že bylo dosaženo 

výnosu koncentrátu 80,4 % s popelnatostí 31 % a dále byl pozorován rozdílný vliv butanolu 

a etanolu na oxidované uhlí. Butanol s přídavkem mazutu má dle Jeny et al. (2008) 

výraznější-vliv na flotovatelnost a selektivnost celého flotačního procesu, než ethanol. Různé 

dávky kolektorů s 0,5 ml mazutu ukazují, že výnos koncentrátu se zvyšuje se zvýšením 

dávky kolektoru bez výraznější změny v obsahu popela. Jako pěnič byl použit petrolej 

(2 ml/kg uhlí) a určené dávkování mazutu (0,5 ml/kg uhlí). Výnos koncentrátu lze tím zlepšit 

na 55 % při obsahu popela 23 až 24 %. (Jena et al., 2008; Guziurek, 2012)  

Sönmez a Cebeci (2006) orientovali svůj výzkum do oblasti vývoje nových 

alternativních flotačních sběračů. V rámci experimentálních prací, použili mazací oleje 

(vřetenový olej, vysoce viskózní odparafinovaný mazací olej a těžký neutrální základový olej 

jako náhradu klasicky používaného kerosinu, motorové nafty a topného oleje. Výsledky 

výzkumu ukázaly, že nejvyššího výnosu koncentrátu s minimální popelnatostí bylo 

dosaženo s dávkou 3000 g/t a to jak u klasických sběračů, tak i nových flotačních sběračů 

na bázi mazacích olejů. Popelnatost u alternativních flotačních sběračů byla však vyšší, než 

u klasických sběračů. (Sönmez and Cebeci, 2006; Guziurek, 2012) 

Yi et al. (2014) na Taiyuanské univerzitě připravili bio-flotační činidlo z použitého 

oleje z restauračních zařízení, které je schopné jednoduše se spojit s oxidačními funkčními 

skupinami nacházející se na povrchu uhlí. BFA má dlouhý řetězec alkylových skupin (2940, 

2840, 1448, 1358 and 723 cm
−1

). Speciální charakteristické píky 1750 cm
−1

 (C=O vibrace), 

C−O vibrace 1170 – 1200 cm
−1

 a 1435 cm
−1

 je skupina methyl esterů (−O−CH3), HC=CH 

protažený 725 cm
−1

. BFA taky obsahuje hydroxylové skupiny. (Yaakob et al., 2014)  

Při flotaci uhlí nemá činidlo žádné zvláštní požadavky na obsah vody, nečistoty, metanol, 

viskozitu a bod zákalu. Je třeba poznamenat, že BFA má dlouhý řetězec alkylových skupin  

i dlouhý řetězec ester hydroxylových skupin. To znamená že BFA má nejen olejové 

hydrofobní vlastnosti, které mají tradiční flotační činidla, ale také obsahují polární 

charakteristiky, aby se dosáhlo intermolekulární interakce jako jsou vodíkové vazby  

a účinek konjugátu.  

Výsledky flotace uhlí z dolu Zijin za použití BFA-1, BFA-2 při dávkách 0,07 kg/t 

ukazují, že se výnos pohybuje kolem 76 % a hodnota popelu v koncentrátu v rozmezí 9 % 

až 10 %. O něco vyšší výnosy cca 84 % byly dosaženy při flotaci uhlí z dolu Xinyu při 

popelnatosti v rozmezí 8 % až 9 %. (Yi et al., 2015) 

Weiwei et al. (2012) pro flotační testy použili dva typu uhlí XT a GD. XT má nízkou 

až střední popelnatost a nízký obsah těkavých složek a střední obsah hořlaviny. GD má 

střední obsah popela s nízkým obsahem těkavých látek a středně vysoký obsah hořlaviny.  
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U obou vzorků uhlí se snižováním velikosti zrna, výnos stoupá. V rozsahu 0,25 – 0,5 mm je 

obsah hrubých částic relativně malý. Flotace u obou vzorků probíhala s dávkou kolektoru 

(nafta) 1,0 kg/t a dávka pěniče (2-octanol) 0,1 kg/t. Když je dávka EDO 2 kg/t výnos je 

84,88 % respektive 92,78 %. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při dávkování EDO 

2,0 kg/t. Výnos koncentrátu klesá se zvyšováním dávky kolektoru. (Weiwei et al., 2012) 

Petukhov et al. (2009) testovali flotační sběrač 2-vinylhexadiene-1,5. Shrnuli, že 

mixováním 2-vinylhexadiene-1,5 (10 %) a topného oleje výrazně zvyšuje účinek flotace. 

Největší účinek flotačního procesu dosáhli mixováním (30 %) 2-vinylhexadiene-1,5 (C8H12). 

Přidáním této směsi v dávce 1,1 kg/t je výnos 87,4 % což je o 25,4 % víc než při používání 

topného oleje v dávce 1,35 kg/t. Dávka pěniče VPP-86 byla 0,08 kg/t.  

Mbamba et al. (2012) ověřovali flotovatelnost ultra-jemných uhelných kalů 

bohatých na inertinit, které obsahovaly sulfidické minerály. Flotační tesy byly realizovány 

za použití flotačního sběrače dodekanu jehož dávka se v průběhu flotace měnila od 0,70 do 

3,72 kg/t, zatímco dávka pěniče MIBC byla udržována na 0,11 kg/t. Po 5 minutách byl 

výnos a výtěžnost 19,72 % a 23,83 % při dávce kolektoru (dodekan) 1,86 kg/t. 

Zdvojnásobením dávky dodekanu na 3,72 kg/t došlo pouze k nepatrnému zvýšení 

výtěžnosti a výnosu o 0,93 % resp. 0,76 %. Důvodem nízkého flotačního výnosu se 

zvyšující se dávkou dodekanu lze vysvětlit petrografickým složením uhlí. 

Z petrografických analýz vyplývá, že zkoumané uhelné kaly májí nízkou kvalitu a jsou 

bohaté na inertinit s oxidovaným povrchem. (Mbamba et al., 2012) 

2.2.3 Vliv jemného podílu na flotaci 

Jedním z nejdůležitějších faktorů vplývajících na mechanický výnos jak uvádí 

Konopacka (2005) je velikost zrn. Mechanickému výnosu podléhají hlavně drobná zrna. 

Při daném množství vody dochází, k poklesu mechanického výnosu zrn se vzrůstajícím 

rozměrem zrn což uvádějí, také Trahar, (1981), Lynch et al. (1981), Subrahmanyam  

a Forsberg, (1988) a Drzymała a Hrycyna, (2004).  

Po dobu pěnové flotace závisí mechanický vznos zrn především na jejich velikosti 

a hustotě a zároveň od způsobu realizace flotace a druhu použitého zařízení. Nejlépe 

prozkoumané jsou vlivy jednotlivých parametrů na mechanický vznos. Současný vliv 

několika parametrů, pravděpodobně z pohledu složitosti experimentů nebo chybějící 

koncepce ve způsobu popisu získaných výsledků, je málo prozkoumaný (Konopacka, 2005).  

Na dispergování velmi jemných uhelných zrn se v praxi používá vodní sklo, 

pyrofosfáty nebo sulfitový louh. (Kmeť, 1983; Fečko, 2001)  

Na úpravnách-v České republice se většinou-flotují zrna do 0,5 mm. Nejjemnější 

částice, převážně tvořené-hlušinovými minerály, zvyšují popelnatost-produktů i spotřebu 

flotačních činidel. Flotační rychlost je rozdílná pro jednotlivé zrnitostní třídy. Praxe nám 

ukazuje, že optimální výsledky flotace jsou dosaženy, když rmut neobsahuje ani velmi 

jemná ani hrubá zrna. (Kmeť, 1983; Fečko, 2001) 
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Řepka (2003) ve své práci sledoval vliv zrnitosti na flotační proces a optimální 

hranice zrnitosti při flotaci uhlí. V případě uhlí z Dolu Darkov vsázka o průměrné 

popelnatosti necelých 13 % (55 % zrn pod 0,063 mm, s průměrnou popelnatostí kolem 

20 %), kdežto u vsázky z Dolu Paskov s průměrnou popelnatosti přes 17 % (11 % zrn pod 

0,063 mm s průměrnou popelnatostí přes 32 %). Z dosažených výsledků vyplynulo, že lépe 

flotují třídy s vyloučením jemného zrna pod 0,063 mm. Pří laboratorních pokusech se 

zahuštěním 100 g/dm
−3

 a s použitím Flotakolu NX byla průměrná popelnatost koncentrátu 

6,5 %. Třída nad 0,063 mm s popelnatosti 4,12 % by mohla být přidávána bez další úpravy 

přímo k jemnému flotačnímu koncentrátu. (Řepka, 2003) 

Dey et al. (2007) zkoumali flotaci uhlí z lokality Jharia (Indie) o velkosti částic -

0,5 mm. Výsledky ukázaly, že malý výnos je důsledkem přítomnosti velkého obsahu 

popela ve frakci −0,15 mm. Frakce velikosti −0,5 +0,15 mm vykazuje menší obsah popela 

než frakce −0,15 mm. Tuto frakci podrobili dvoufázové flotaci, při které dosáhli 19 % 

výnosu při popelnatosti 10 %. Modifikovaná nafta byla použita v procesu flotace o různých 

dávkách (0,5 kg/t a 1,0 kg/t). Jako syntetický pěnič byl použit polyglykol v dávce 0,4 kg/t. 

Autoři zjistili, že při použití velmi nízké dávky křemičitanu sodného jako kolektoru 

(0,5 kg/t) dosáhli u flotace zrnitostní třídy −0,15 mm výnosu koncentrátu 23,6 % 

s obsahem popela 17,25 %.  

Jena et al. (2008) zkoumali flotační charakteristiky oxidovaného uhlí z Indie 

o velkosti částic pod 1 mm. Alifatické alkoholy, tj., ethanol a butanol byly použity pro  

de-oxidaci povrchu uhlí. Autoři uvádí, že částice pod 500 µm jsou více otevřené než ve 

srovnání s částicemi  nad 500 µm s výjimkou frakce velikosti −300+210 µm. Výsledky 

petrografické studie ukázaly, že vitrinit a exinit má lepší flotovatelnost ve srovnání 

s inertinitem.  

Gui et al. (2013) zkoumali vzorek uhlí Qianjiaying z úpravny uhlí Tangshan City, 

Hebel Province, Čína. Jemné uhlí bylo prorostlé, a tak ho bylo obtížné oddělit. Ve flotačním 

procesu používali naftu jako sběrač a oktanol jako pěnič. Byl použit vzorek uhlí o zrnitosti 

pod 0,495 mm. Většina výnosu uhlí existuje v relativně velkém rozsahu −0,246+0,124 mm 

s výnosem 48,32%. U zrnitostní třídy −0,074 mm představoval výnos 38,45 %, zatímco u třídy 

−0,043 mm představoval výnos 16,73 % při obsahu popela 27,08 %, což je vyšší než  

u ostatních frakcí. Ve flotačním experimentu nafta byla přidána a agitace trvala 3 minuty. 

Oktanol pak byl přidán a míchán ve vzorku po dobu jedné minuty. Flotační čas byl 3minuty. 

Autoři použili různé dávky sběračů 180, 270 a 320 g/t, zatímco dávka pěniče byla 75, 110  

a 145 g/t. Obsahy popela v koncentrátech byly přibližně 12 až 13 %, přičemž nebyl prokázán 

žádný významný vliv v rychlosti otáček rotoru. Nejnižší popelnatosti u koncentrátu (12,8 %) 

bylo dosaženo, při nejnižší dávce činidla 180 g/t. Na základě analýzy velikosti částic a hustoty 

rmutu zjistili, že jemné částice s obsahem popela jsou flotovatelné. Gui et al. (2013) prokázali 

vliv zrnitosti na výnos a popelnatost. Se zvyšováním zrnitosti docházelo ke snižování výnosu 

(20 %) a poklesu obsahu popela (8 %) a se snižováním zrnitosti (−0,043 mm) docházelo 

ke zvyšování výnosu (90 %) s výrazným nárůstem obsahu popela (17 %). Jemný podíl  

ve flotaci výrazně přispívá ke zvyšování obsahu popela v koncentrátu. (Gui et al., 2013) 
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Jorjani et al. 2013 uvádí, že vitrinit je koncentrován v jemné frakci uhlí (−40+25 µm 

a −25 µm). Rozdílné frakce (−500+150, −150+75, −75+40, −40+25 a −25µm) vzorku 

s maximálním a minimálním množstvím vitrinitu byly použity ke stanovení účinku 

separace macerálových skupin založené na velkosti částic ve flotaci uhlí. Výsledky 

petrografických analýz různých velikostních frakcí ukázaly, že obsah vitrinitu se zvýšil a 

obsah liptinitu se snížil se snižováním velikosti částic. Autoři ještě zjistili, že vzorky s 

vyšším obsahem liptinitu (nižší obsah vitrinitu) vykazují vyšší hořlavost a výnos. V závěru 

konstatují, že ve flotačním systému, separace macerálových skupin v závislosti na velikosti 

částic by měla být považována za důležitý faktor. (Jorjani et al., 2013) 

2.3 TEORIE PYROLÝZY ODPADNÍCH MATERIÁLŮ 

Pyrolýzní zpracování organické hmoty představuje u nás dosud málo průmyslově 

využívanou metodu pro zhodnocování tříděných odpadů a následné využívání jejich 

produktů (Šťastná, 2008). I když byl proces pyrolýzy průmyslově využíván již  

v 19. století, a to k výrobě olejů a parafínů (Jílek, 1954). V dnešní době je celá řada 

výzkumných zpráv a studií, která se věnuje problematice pyrolýzy odpadních materiálů  

a biomasy za účelem využití vzniklých produktů (Boateng et al., 2015; Travníček a kol., 

2015; Kim et al., 2014; Kim et al., 2013; Juchelková a Raclavská, 2012; Hlavsová et al., 

2012; Jílková et al., 2010) a další. 

Z teoretického pohledu proces pyrolýzy řadíme mezi tzv. termochemické procesy a 

jedná se o fyzikálně-chemický-děj. Obroučka (1997) tyto procesy definuje takto: „Termické 

procesy jsou děje, během nichž je na daný materiál působeno takovou teplotou, která 

přesahuje mez chemické stability látek, ze kterých je složen.“  

V případě pyrolýzy se tedy jedná o termický proces, při kterém za nepřístupu 

oxidačního média dochází ke štěpení makromolekulárních sloučenin až na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek (Cornelissen et al., 2009; Hlavsová et al., 2012).  

Působením teploty v reakční komoře v průběhu procesu pyrolýzy na pyrolýzovaný 

materiál dochází k aktivaci-fyzikálně-chemických procesů strukturních přestaveb-organických 

látek (Gyuľmaliev a Gagarin, 2009). Z hlediska vlastní technologie lze pyrolýzní procesy 

rozdělit dle teploty v reakční komoře na nízkoteplotní (teplota nižší než 500 °C), 

středněteplotní (500 – 800 °C) a vysokoteplotní (vyšší než 800 °C) (Straka, 1991; Kuraš, 1994; 

Obroučka, 1997; Obroučka, 2001). 

Materiál vstupující do procesu pyrolýzy-prochází tedy několika stádii. Tato jsou-

typická pro určité teplotní rozmezí (Jílková et al., 2010). Při teplotě do 150 °C dochází k 

odpaření vody (volné i hrubé) a k desorpci adsorbovaných látek jako jsou CO2, CH4, C2H6, N2.  

Dále se z materiálu mohou uvolňovat první páry-těkavých uhlovodíků. V rozmezí teplot 

300 – 500 °C se uvolňuje velké množství-dehtových par, vodní pára a CO2 vznikající právě 

odštěpením-hydroxylových a karboxylových-skupin. V tomto teplotním rozmezí je nejvíce 

vyvíjeným plynem methan. Vývin dehtových par-ustává při teplotě nad 500 °C a v pyrolýzní 

jednotce zůstává pevný zbytek ve formě polokoksu. Za teplot nad 600 °C odcházejí z-
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reaktoru již jen-plynné produkty. Se vzrůstající teplotou dochází ke zvyšování obsahu vodíku 

a k poklesu obsah methanu. Za-těchto teplot dochází následně k přeměně-polokoksu na 

koks (Landa, 1956; Riedl a Veselý, 1962; Jílková et al., 2010). Konečnými produkty jsou 

pak pyrolytický koks, pyrolytický olej a pyrolytický plyn obsahující H2, CO, CO2 a nižší 

uhlovodíky (Hlavsová et al., 2012). 

Poptávaným produktem pyrolýzních procesů jsou ve většině případů kapalné  

podíly (tzv. pyrolytický olej). Z hlediska dalšího využití kapalných produktů je důležité 

nastavit podmínky pyrolýzního procesu tak, aby bylo zabráněno rozkladu materiálu až na 

molekuly plynu. Nesmí ani docházet k polymerizačním-reakcím, které by-vedly ke-vzniku 

dalších-vysokomolekulárních látek (Venderbosch, 2010). (Jílková et al., 2010) 

Pyrolýza biomasy a dřevní hmoty se typicky provádí v relativně nízkých teplotách 

v rozmezí od 300 - 650 °C ve srovnání s 800 do 1000 °C v procesu zplyňování (Basu, 2010). 

Při pyrolýze dřevní hmoty dochází-ke vzniku kapalného produktu tzv. biooleje, který 

může být následně využit jako surovina pro výrobu dalších organických chemikálií nebo 

jako náhrada běžných motorových paliv. (Travníček a kol., 2015) Pyrolýzní olej je tvořen 

směsí několika-stovek látek (Jílková et al., 2010). Významnou-složku tvoří sloučeniny 

fenolu, deriváty kyslíkatých organických-sloučenin, např. kyseliny, alkoholy a fenoly, 

karbonylové-sloučeniny, ethery, estery,-cukry, furany-a také deriváty dusíkatých sloučenin, 

aj. (Zámostný a Kurc, 2011; Sinağ et al., 2011; Li J. et al., 2010; De Wild et al., 2009).  

Výnosy-kapalných produktů při pyrolýze hnědého uhlí jsou závislé-především na 

druhu-uhlí. Pro vlastní pyrolýzu jsou nejvhodnější uhlí s nižší-výhřevností a-vyšším 

obsahem popela a vlhkosti (Gyuľmaliev a Gagarin, 2009). Z historického hlediska sloužila-

pyrolýza hnědého uhlí k získávání dehtů. Ty sloužily především pro výrobu motorového 

paliva. V případě hnědouhelných dehtů vyrobených pyrolýzou severočeského uhlí byl 

zaznamenán vysoký podíl kyslíkatých organických sloučenin. Jednalo se především o jedno 

a dvojmocné fenoly, ze kterých se po izolaci hydroxidem sodným vyráběly přípravky pro 

flotaci a desinfekci. (Šafářová, 2007) 

V současnosti se pyrolýzní procesy začínají dostávat opět do-oblasti zájmu díky 

možnostem, které skýtá proces pyrolýzy například při zpracování odpadů nebo biomasy 

(Travníček a kol., 2015). Juchelková a Raclavská (2012), sledovaly možnost využití 

produktů pyrolýzy při výrobě alternativních paliv. Na pyrolýzním zařízení-Pyromatic 

pyrolýzovaly-černé uhlí-a směs uhlí-s pneumatikami. Cílem-bylo získání co největšího 

objemu pyrolýzního-plynu (Guziurek, 2012). Dalšími, kteří podrobili pyrolýze směs uhlí  

a bituminózních odpadů včetně pneumatik, byli Acevedo a Barriocanal (2014). Pyrolýzou 

byly připraveny pyrolýzní oleje, u kterých za pomocí elementární analýzy, stanovení 

výhřevnosti, FTIR analýzy a plynové chromatografie bylo stanoveno složení těchto olejů. 

U pyrolýzních olejů vyrobených v rotační peci bylo zjištěno, že obsahují více 

aromatických uhlovodíků a mají nižší obsah kyslíku. Z toho vyplývá, že v závislosti na 

typu reaktoru a použitého materiálu v procesu co-pyrolýzy, je možné získat palivové oleje 

s určitou výhřevností a obsahem síry. Je také možné získat pyrolýzní olej s více než 20 % 
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limonenu a 20 % BTX (benzen, toluen, xylen). (Acevedo a Barriocanal, 2014) Pyrolýze 

celých pneumatik se věnovali ve svém výzkumu také Dębek a Walendziewski (2015). 

Zaměřili se přitom na kapalné produkty (uhlovodíkové frakce). Hlavním cílem bylo zjistit 

kvalitu těchto produktů s ohledem na možnosti jejich využití jako motorové palivo popř. 

topný olej.  

Jak uvádí Travníček a kol. (2015) pneumatiky jsou-materiál, který je z hlediska 

složení a konstrukce relativně stabilní. Při pyrolýze pneumatik se podíly jednotlivých 

pyrolytických produktů pohybují u oleje v intervalu přibližně od 40 – 60 %, u pevného 

zbytku od 35 – 45 % a plynu od 10 – 25 %. Tyto podíly jsou závislé na druhu použité 

technologie, rychlosti ohřevu či konečné teploty. (Travníček a kol., 2015) 

López et al. (2011) testovali pyrolýzu odpadních plastů a zjistili, že při nejnižší 

testované teplotě od 460 °C byl získán velký podíl viskózních kapalin s vysokým obsahem 

dlouhých uhlovodíkových řetězců, zatímco při vyšší teplotě od 600 °C byl získán nízký podíl 

kapalin s vysokým obsahem aromatických látek. Autoři zjistili, že nejvýhodnější teplota pro 

pyrolýzu takovýchto plastových odpadů co se týká konverze a kvality produktu byla 500 °C. 

Společně s dalšími autory potvrzují, že pyrolýza je zvlášť vhodná technologie pro recyklaci 

odpadů obsahující různé druhy plastů a jiných materiálů, pro které mechanická recyklace 

není vhodná (Al-Salem et al., 2009; Carvalho et al., 2009). 

López et al. (2011) zjistili, že zatímco pevné látky mají konstantní hodnotu ve všech 

experimentech, kapalné produkty byly ovlivněny teplotou pyrolýzních procesů, a čím byla 

teplota vyšší, tím byl nižší dosažený výnos kapalných produktů. Toto potvrzují také další 

autoři (Li et al., 1999), (Aguado Alonso a Serrano, 1999) a (Hernández et al., 2007). Toto je 

připisováno silnějšímu štěpení C−C vazeb, ke kterým dochází za vyšších teplot, což dává 

vzniknout lehkým uhlovodíkům s kratšími řetězci. (López et al., 2011) 

Hayashi et al. (2002) procesy pyrolýzy rozdělili na primární a sekundární. Hlavní 

reakci označili-vznik dehtu, lehkých-uhlovodíkových a anorganických-plynů, pevného 

produktu-a pevného zbytku. Mezi-sekundární reakce zařadili-štěpení, které zahrnuje 

dealkylaci, odkysličování, aromatizaci, polymeraci a tvorbu-sazí. (Hayashi et al., 2002) 

Pyrolýzní procesy lze tedy rozdělit dle teploty na nízkoteplotní,-středněteplotní  

a-vysokoteplotní. Dále je možno-pyrolýzní procesy rozdělit, také podle-použitého vybavení 

(pyrolýzního reaktoru) a dle-způsobu, resp. rychlosti, ohřevu zpracovávaného materiálu. 

(Guziurek, 2012) 

Obecně vzato pyrolýzní procesy zpracovávající odpadní materiály můžeme rozdělit 

následujícím způsobem (Travníček a kol., 2015): 

 Pomalá pyrolýza; hlavní charakteristikou je-nízká rychlost-ohřevu materiálu  

(pod-10 °C/s), případně nízká konečná teplota, při které pyrolýza probíhá pod 400 °C 

(Guziurek, 2012), některá literatura uvádí až 500 °C (Travníček a kol., 2015). Doba 

setrvání-produktů v reaktoru se uvádí v hodinách až několik dní (Guziurek, 2012). 

Primární prchavé produkty pyrolýzního procesu zůstávají zadrženy v-reaktoru  
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a dále se-štěpí na produkty-sekundární (plynný, kapalný a pevný produkt - koks) 

(Petroleum.cz).  

 Rychlá pyrolýza, hlavní cíl je zisk vysokého-obsahu kapalných-produktů (až 

75 % hm.) při nízkých-teplotách (asi 500 °C), nebo vysokého obsahu plynných 

produktů (70 - 80 % hm.) při vyšších teplotách (více než 800 °C) (Guziurek, 

2012). Při rychlé pyrolýze dochází k rychlému ohřevu suroviny (500 až 1000  °C 

za minutu) bez přístupu kyslíku (Travníček a kol., 2015). Rychlost ohřevu 

pyrolýzovaného materiálu u pyrolýzního procesu překračuje 100 °C/s a doba-

setrvání v oblasti pyrolýzní-teploty je-kratší než-1 s. (Petroleum.cz) 

Ve srovnání s pomalým pyrolýzním procesem, bylo zjištěno, že při procesu rychlé 

pyrolýzy dochází ke štěpení metoxylových skupin, alifatických C−C vazeb a 

karbonylových skupin, a že produkují více polyaromatických uhlovodíků z ligninu 

a alifatických C−O vazeb ze sacharidu. Další důležitý rozdíl mezi pomalou  

a rychlou pyrolýzou je v tom, že při rychlé pyrolýze se molekulová hmotnost 

pyrolýzních olejů zvyšuje od 85 do 112 % u borovice a 104 - 112 % u ligninu.  

(Ben a Ragauskas, 2009) 

Efektivitu pyrolýzního-procesu a kvalitu-pyrolýzních produktů ovlivňuje-druh-

pyrolýzovaného materiálu, jeho-vlastnosti, minerální-příměsi, schopnosti spékání a 

podmínky pyrolýzy. (Ahmed et al., 2009) 

2.3.1 Zařízení pro pyrolýzu 

Pyrolýzní zařízení pro zpracování nejrůznějších odpadních materiálů na bázi 

organických sloučenin využívá mnoho konstrukčních řešení, některá jsou níže popsána. 

Pyrolýzní reaktor, musí vydržet vysoké teploty a tomu musí odpovídat materiál, ze kterého 

je vlastní reaktor zkonstruován. Pyrolýzní reaktory jsou-zevnitř obloženy-žáruvzdornou 

vyzdívkou nebo jsou požívány reaktory křemenné. (Guziurek, 2012) 

Reaktory s fluidním ložem, je zařízení, ve kterém je materiál udržován ve-vznosu 

fluidním plynem nebo spalinami. Zařízení se vyznačuje relativně jednoduchou-konstrukcí. 

(Malaťák a Jevič, 2006) Přestup-tepla je kombinací-konvekce a kondukce a je-limitován 

velikostí-částice (Zámostný a Kurc, 2011). Zbytkové teplo spalin může být úspěšně 

využíváno prostřednictvím kotle na odpadní teplo. Mezi nevýhody lze-uvést vysoký podíl 

prachových částic v odcházejícím-plynu z reaktoru. Fluidní lože jak uvádí Malaťák a Jevič 

(2006), může být jednak pevné (viz obrázek 5), ale i cirkulující (Obrázek 6). (Bridgwater, 

1999; Guziurek, 2012; Malaťák a Jevič, 2006). Dalšími uváděnými technologiemi jsou  

Bio Therm společnosti Dynamovite, Technologie RTP (Rapid Thermal Processing) 

společnosti Ensyn Technologies (Jílková a kol., 2010). 
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Obrázek 5.  Schéma pyrolýzního reaktoru s fluidním ložem (upraveno podle Reactors - Bubbling fluid beds) 

 

Obrázek 6.  Pyrolýzní reaktor s cirkulujícím fluidním ložem, teplota 800-850°C 

(upraveno podle Overenda, 2004) 

Rotační reaktory jsou zařízení, jejichž reakční komory jsou ohřívány sáláním i 

konvekcí a to jak-zevnitř, tak i z-vnějšku. V těchto zařízeních může být zpracovávána biomasa 

i rozdrcený směsný odpad s čistírenským kalem zahříváním na 450 °C (Jílková a kol., 2012).  

Technologie S-B-V (Schwel-Brenn-Verfahren) pracující na tomto principu  

vyrobila firma Siemens v roce 1988 na základě patentu společnosti Siemens – KWU  

(Jílková a kol., 2012). Na obrázku 7 je zobrazen náčrt takovéhoto zařízení, které je schopno 

zpracovat až 100.000 t/r upraveného odpadu (Staf, 2015). Zpracovávaný materiál je 

kontinuálně přiváděn-do rotační-pyrolýzní komory, kde je podroben teplotě 450 °C  

po dobu 1 hodiny (Zámostný a Kurc, 2011). 
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Obrázek 7.  Schéma jednotky S-B-V (upraveno podle Stafa, 2005) 

Šnekový reaktor je zařízení s mechanickým-pohybem. Využívá se často pro 

proces pomalé-pyrolýzy. Z hlediska výtěžnosti jednotlivých produktů pyrolýzy, je zde 

oproti ostatním technologiím-vyšší výnos pevných zbytků. Pyrolýzní reaktor je složený 

z několika soustředně-uložených trubek, mezi nimiž jsou mezery-plnící různé funkce. 

(Travníček a kol., 2015) V retortě, se nachází šnek, který zajišťuje postupný posuv 

zpracovávaného materiálu pyrolýzním reaktorem. Vnitřní trubka je vyhřívána z vnější 

strany spalovaným médiem. Plynné produkty pyrolýzy jsou odváděny prostorem mezi-

stěnami trubek-směrem od středu a meziprostor-slouží k odvodu-spalin, (Guziurek, 2012). 

Nevýhodou šnekových-reaktorů jsou možné problémy s přenosem tepla v průmyslovém 

měřítku a výskyt pohyblivých-částí v horké-zóně reaktoru (Zámostný a Kurc, 2011). Tato 

technologie může být využita jak v horizontální tak i vertikální poloze. Schéma 

šnekového-reaktoru je uvedeno-na obrázku 8 (McMullen et al., 1987). Technologie Bioliq 

byla vyvinuta v Německu. Pilotní pyrolýzní zařízení na zpracování-slámy bylo postaveno v 

Karlsruhe-(500 kg/hod). Komerční jednotka na zemědělské zbytky byla postavena v Iowě 

(50 t/hod). (Jílková a kol., 2012) 

 

Obrázek 8.  Šnekový pyrolýzní reaktor (upraveno podle McMullena et al., 1987) 
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Trubkové reaktory výměnu tepla technicky zabezpečují dvojitým pláštěm nebo 

uložením trubek, respektive soustavou trubek, které jsou umístěny do ohřevného prostoru. 

Tyto reaktory pracují periodicky. Do reaktoru je vložen odpadní materiál a po pyrolýze je 

vyjmut tuhý-zbytek, nebo skrz trubku-protéká pyrolýzovaný-materiál. Schéma-trubkového 

reaktoru-je znázorněno-na obrázku 9. (Petroleum.cz) 

 

Obrázek 9.  Schéma trubkového reaktoru (upraveno podle Low temperature pyrolysis reactor, KU Leuven) 

Vakuový reaktor je ohříván stěnou a pískem. Vlastní pyrolýza probíhá za nižší 

teploty. Samotný proces probíhá při teplotě 450 °C a podtlaku téměř 100 kPa (Travníček  

a kol., 2015). V podstatě se nejedná o klasickou rychlou pyrolýzu, protože režim uvolňování 

těkavějších podílů je pomalejší. (Zámostný a Kurc, 2011) Na vlastní retortě-dochází k 

termální destrukci-vstupní suroviny. Pyrolýzní plyn je veden do kondenzační-věže, kde 

dochází k vlastní kondenzaci-plynu. Nezkondenzovaný-plyn je -dále veden do-sloupové-

pračky plynu, kde následně dochází k jeho-vypírání průchodem-přes filtry. (Prokeš, 2012) 

Výhodou je možnost aplikace větších vstupních částic a není vyžadován nosný plyn. 

(Zámostný a Kurc, 2011) 

Ablační (pánvový) reaktor se zásadně liší od všech reaktorů a technologií, které se 

využívají pro proces rychlé pyrolýzy. V ostatních metodách je rychlost pyrolýzy omezena 

rychlostí přenosu-tepla mezi jednotlivými-částicemi. V případě-technologie ablační-pyrolýzy 

je tepelná energie-přenášena pomocí stěn-reaktoru tak, aby mohlo dojít k „tavení“ biomasy, 

která je přitlačena ke stěnám-reaktoru. Biomasa z reaktoru je většinou odsunuta mechanicky 

a na stěnách tak ulpívá zbytkový olejový film. Vzniklý film poskytuje lubrikaci-dalším 

částicím-biomasy, ale zároveň také-dochází k jeho-rychlému odpařování, což vede k zisku 

pyrolytického-plynu podobně-jako u ostatních typů reaktorů. Rychlost reakce je ovlivněna 

velikostí tlaku vstupního materiálu na vyhřívaný povrch, relativní-rychlostí materiálu-v 

reaktoru, velikostí-teplosměnné plochy a povrchovou-teplotou reaktoru. (Travníček a kol., 2015) 
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V pyrolýzních reaktorech je vysokých teplot dosahováno pomocí plamene, anebo 

elektrickou energií (Guziurek, 2012). V současné-době probíhá-v oblasti mikrovlnné 

pyrolýzy základní výzkum. Pro mikrovlnný ohřev je nutný vstupní materiál s vysokou 

dielektrickou-konstantou-nebo ztrátovým-činitelem (Travníček a kol., 2015). Zhao et al. 

(2011) experimentovali s technologií ohřevu materiálu pomocí mikrovln. Mikrovlnnou 

pyrolýzu použili pro zpracování biomasy (lisované-balíky slámy-kukuřice a-pšenice).  

Ve své práci popisují výhody této technologie, která umožňuje přesné nastavení ohřevu dle 

požadovaných-kvalitativních a-kvantitativních vlastností výsledných produktů-pyrolýzy.  

Jak uvádějí, nevýhodou této metody ohřevu jsou vysoké tepelné ztráty a ztráty při tvorbě 

mikrovln, celkově činí téměř 42 %. Schéma zařízení, které bylo k jejich experimentům 

použito, je na obrázku 10. (Zhao et al., 2011) 

 

Obrázek 10.  Schéma zařízení s mikrovlnným ohřevem (upraveno podle Zhao et al., 2011) 

2.3.2 Kapalné produkty pyrolýzy  

Kapalné produkty pyrolýzy se liší svou podstatou v závislosti na složení 

zpracovávaného materiálu a použitých pyrolýzních podmínkách. Jedná se-o směs 

kondenzovaných-uhlovodíků, která obsahuje jedno-až osmi jaderné-aromatické sloučeniny 

spolu s uhlovodíky obsahujícími kyslík, dusík, síru apod. (Guziurek, 2012). Významnou 

složku tvoří fenolové sloučeniny, organické kyseliny, furfural a jeho deriváty a jiné. 

(Travníček a kol., 2015)  

Heterocyklické sloučeniny, které ve své struktuře obsahují dusík, síru a kyslík-jsou 

obsaženy v malém-množství a je možné-charakterizovat je jako-okysličené, komplexní 

organické kapaliny. (Guziurek, 2012) 

Rozpustnost pyrolýzních olejů v polárních organických-rozpouštědlech-je omezená  

a jsou relativně nerozpustné v nepolárních-organických-rozpouštědlech (Guziurek, 2012).  

Kapalný podíl z pyrolýzy odpadních materiálů se může skládat z několika frakcí, 

mezi tyto frakce můžeme mimo bio-oleje řadit: těžký a lehký dehet, střední olej, karbonizační 

benzín nebo pyrolýzní vodu. Frakce lehkého-dehtu a středního-oleje obsahuje cca 70 %-
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uhlovodíků a cca 28 %-fenolů (Travníček a kol., 2015). Dle typu pyrolýzního oleje, jak 

uvádějí Li a Suzuki (2010) a také Mallan a Preston (1980), je lze frakčně dělit na lehké  

a těžké oleje a asfalt. Casal et al. (2008) na základě realizovaných pokusů zaznamenali 

následující složení černouhelných dehtů: ethylbenzen,-fenol, naftalen,-fluoren, fenanthren, 

anthracen-a jejich methyl, di- a trimethyl-deriváty, benzo(a)fluoren,-benzo(b)fluoren, 

methylbenzofluoren-a alifatické uhlovodíky C11 – C28. 

Pyrolýzní olej po pyrolýze biomasy je tmavě-hnědá kapalina s ostrým 

charakteristickým zápachem. Je to komplexní-směs organických sloučenin,-obsahující 

vodu a mnoho derivátů-kyslíkatých organických sloučenin, např. kyseliny, alkoholy a 

fenoly, karbonylové-sloučeniny, ethery, estery,-cukry, furany a také deriváty-dusíkatých 

sloučenin (Travníček a kol., 2015). Složení pyrolýzního oleje je velmi proměnlivé v 

závislosti na vstupním materiálu i technologii pyrolýzního zpracování. 

Z výzkumných zpráv je patrné, že vyšší rychlost ohřevu při pyrolýze biomasy 

poskytuje vyšší výnos kapalné fáze a je výhodná pro tepelné zpracování různých druhů 

biomasy včetně proutí (Debdoubi et al., 2006), borovice (Şensöz and Can, 2002), skořepin 

pistácie (Pütün et al., 2007), a kukuřičných klasů (Demiral et al., 2012). Nicméně, někteří 

autoři Pütün et al. (2007) a také Tsai et al. (2006) uvádí, že neexistuje žádný lineární vztah 

mezí rychlosti ohřevu a výnosem kapalných produktů, a velmi vysoka rychlost ohřevu 

může taky snížit výnos pyrolýzních olejů. 

Tyto kapalné produkty jsou relativně nestabilní v chemických a termo-fyzikálních 

vlastnostech a může být příčinou problémů v jeho využití a dalším zpracování. Problémy ve 

využití kapalných produktů-jsou zejména v uskladnění, kde se jednotlivé frakce oddělují, 

polymerizují a mohou korozivně napadat nádrže. Přidáním vyšších-oxigenátorů s obsahem 

vody je neslučitelné s tvorbou-paliv, ačkoliv této přeměny se může-užít i v jiné aplikaci. 

Přeměna nebo-úprava oxigenátorů-a vody-spočívá v jejich odstranění-a stabilizování. 

(Malaťák a Jevič, 2006) 

Výzkum v rámci disertační práce byl směřován do oblasti přípravy alternativních 

flotačních činidel na bázi pyrolýzních olejů z důvodu podobnosti některých funkčních 

skupin se skupinami flotačních činidel Montanol 551 a 508. Byly zjištěny alkoholové a 

karboxylové funkční skupiny. (Čablík et al., 2014) Použití pyrolýzních olejů ve flotaci 

potvrzují například Brossard et al. (2008) a Fečko a kol. (2010). Brossard et al. (2008) 

zkoumali vliv úpravy vstupního materiálu a podmínek pyrolýzy na složení-pyrolýzního 

oleje. Záměrem bylo-zvýšení podílu fenolů v pyrolýzním-oleji, který dále používali-ve 

flotaci-sulfidických rud-mědi. Fečko a kol. (2010) se zabývali aplikací pyrolýzních olejů 

ve flotaci uhlí. Zpyrolýzovali směsi uhlí a plastů, a získaný pyrolýzní olej použili při 

flotaci černouhelných kalů. V rámci flotačních testů srovnávali jeho-účinnost s flotačním 

činidlem-Montanol 551. Autoři uvádí, že pomocí směsi pyrolýzního oleje a Montanolu 551 

v poměru-1:1 je možno získat výnos-koncentrátu přes 90 % s popelnatostí-pod 10 % 

(Fečko a kol., 2010).    
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této-části disertační práce je popsána technologie úpravy uhlí a dále rozepsány 

metodické postupy zpracování a analýzy vzorků. Je popsána petrografická a sítová 

analýza, pyrolýza odpadních materiálů a analýza pyrolýzních olejů. V rámci flotačních 

experimentů jsou shrnuty a okomentovány dosažené výsledky základní a frakční flotace, 

které jsou představeny v tabulkové i grafické podobě.  

3.1 Technologie úpravy uhlí na úpravně Paskov 

Úpravna Paskov náleží společnosti OKD, a.s. a pod Důlní závod 3, který vznikl 

přejmenováním původního Závodu Důl Paskov k 1. lednu 2015. Důlní závod 3 leží 

přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje kvalitní koksovatelné uhlí. V 

současnosti ho tvoří lokality Staříč a Chlebovice. Jedná se o jediný činný důl v ostravské 

části revíru. Dobývané uhlí je koksovatelné a jsou zastoupeny tři technologické typy (uhlí 

koksové I, uhlí koksové II a uhlí antracitové). (OKD, a.s.) 

Úpravna v areálu původního Dolu Paskov ve stejnojmenné obci mezi Ostravou a 

Frýdkem-Místkem má kapacitu 550 tun za hodinu. Do úpravny uhlí Paskov je uhlí 

transportováno po železnici. Jednak je zde upravováno uhlí z vlastního dolu, který má sídlo 

na lokalitě Staříč a jednak je zde možnost upravovat tzv. „cizí“ uhlí z jiných lokalit z OKR. 

Tento stav umožňují dvě stejné úpravárenské linky, takže produkty úpravy lze smíchat nebo 

mohou být expedovány zvlášť.  

Surové – těžné uhlí je z dolu vyváženo skipovým těžním zařízením na povrch 

v lokalitě Staříč, prochází třídírnou hrubého zrna. Zde je surové uhlí nad 200 mm 

odkameněno na třídicím a drticím bubnu Bradford. Nadsítné tvoří pouze hrubá hlušina nad 

200 mm, uhlí se během procesu třídění podrtí a tvoří zrnitostní třídu 80 – 200 mm. Hlušina 

je dopravována nákladními vozy na odval nebo je komerčně využívána jako kamenivo. 

Podsítné pod 200 mm – surové uhlí je shromažďováno v zásobníku o kapacitě 

1 000 t, odkud je čtyřmi podavači přepravováno do mezizásobníku o kapacitě 300 t 

určeného k plnění železničních vagónů, které jej převážejí po železniční vlečce k výklopu 

na úpravnu Paskov. Úpravna Paskov je situována mimo dobývací prostor Staříč, v areálu 

bývalého závodu Paskov, který byl vyčleněn od 1. 7. 1999 z organizační struktury celého 

dolu a byl postupně utlumen. (OKD, a.s.) 

Na úpravně uhlí Paskov je surové uhlí z vagónů vyklápěno do hlubinných 

zásobníků, ze kterých je dopravními mosty vedeno k zásobníku surového uhlí. Tříděním za 

mokra na vibračních třídičích a obloukových sítech je surové uhlí rozděleno na zrnitostní 

třídy: hrubozrnnou 18 – 200 mm, jemnozrnnou 0,5 – 18 mm a kalovou <0,5 mm (ze které 

byl odebrán vzorek pro flotační testy) viz obrázek 11. 

Hrubozrnné uhlí je rozdružováno v těžkokapalinových tříproduktových 

rozdružovačích typu Drewboy. Zatěžkávadlem pro suspenzi je magnetit. Hrubozrnná 

hlušina je sprchováním zbavena částic zatěžkávadla, dále je sprchována a odvodňována na 
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vibračních třídičích typu LDG. Odvodněný produkt je shromažďován v zásobnících a 

připraven k expedici nebo ukládán na odval „D“. Kromě uhlí a hlušin je produktem 

těžkokapalinového rozdružování tzv. hrubozrnný meziprodukt, který je podroben drcení 

v kladivovém drtiči a poté je přiřazen k jemnozrnnému surovému uhlí. 

Magnetitová suspenze je regenerována na bubnových magnetických separátorech, 

nemagnetický produkt se přes jímku vrací jako oplachovací provozní voda. 

Jemnozrnné surové uhlí je rozdružováno na sazečkách typu OM-18 na 3 produkty a 

to: prané uhlí, meziprodukt a hlušina. Prané uhlí se odvodňuje v odstředivkách Siebtechnik 

HGS 1300 a transportuje se do zásobníků pro prané uhlí. Meziprodukt z jemnozrnných 

sazeček (je následně ještě upravován v těžkokapalinovém hydrocyklónu) se používá pro 

energetické účely. Hlušiny se rovněž ukládají na odval „D“. 

Kalová frakce surového uhlí je po zahuštění ve dvou zahušťovačích typu DORR 

upravována flotací na flotátorech typu Denver. Jako flotační činidlo je používána směs 

Montanolu 508 a vypíracího oleje. Vypírací olej je možno z ekologického hlediska 

charakterizovat jako nepolární kapalné uhlovodíky. Uhelný koncentrát je odvodněn 

hyperbarickou filtrací a poté shromážděn v zásobníku flotačního koncentrátu. Flotační 

hlušiny jsou zahušťovány v zahušťovači typu DORR a vedeny potrubím do sedimentační 

nádrže NP1. Přetok z této nádrže je přečišťován v dalších dvou nádržích a je využíván jako 

provozní voda. (Hornická činnost OKD, a.s. Dolu Paskov, o.z. období 2003-2010) 

 

Obrázek 11.  Schéma úpravy uhlí Paskov (zdroj: Hornická činnost OKD, a.s. Dolu Paskov, o.z. období 2003-2010) 
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Lokalita Lazy je situována v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací 

prostor  se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná. Je součástí závodu Důl Karviná, 

který vznikl sloučením původního Dolu ČSA a Dolu Lazy 1. 4. 2008. Sídlo se nachází 25 

kilometrů severovýchodně od Ostravy. V současné době Důlní závod 1, který vznikl 

sloučením původních závodů Důl Darkov a Důl Karviná 1. 1. 2015. (OKD, a.s.) 

Vytěžená rubanina je od skipového zařízení dopravována pásovými dopravníky do 

třídírny, kde jsou oddělovány hrubé části o velikosti nad 200 mm. Uhlí zpravidla při třídění 

propadá sítem do frakce pod 200 mm. V případě, že větší kusy uhlí zůstávají nad sítem, 

jsou vybírány ručně, drceny a přidávány do dvou zásobníků o kapacitě 1 300 t k surovému 

uhlí frakce 0 – 200 mm, určenému k další úpravě. Do úpravny uhlí Paskov byla dodávána 

speciální část těžby surového uhlí, která byla vytěžena ze sloje č. 463 Natan, jedná se o sloj 

s koksovatelným uhlím. Těžba v zrnitostním rozmezí 0 – 200 mm byla dopravována po 

železnici. 

Od 1. 6. 2015 je vícedruhová těžba z lokality Lazy dovážena po železnici do 

úpravárenského komplexu Darkov. (Hornická činnost OKD, a.s. Dolu Lazy, o.z. období 

2003-2010) 

3.2 Metodický postup zpracování a analýzy vzorků uhlí Lazy a Staříč 

V této kapitole je popsána analýza petrografického složení a granulometrická  

analýza odebraných vzorků černého uhlí z lokality Lazy a Staříč a to z úpravny Dolu Paskov. 

Pro vědecko-výzkumnou činnost v rámci řešení disertační práce byly vybrány vzorky 

uhlí z Důlního závodu 1 lokalita Lazy a Důlního závodu 3 (Důl Paskov) lokalita Staříč 

z úpravny Paskov a to 4 barely po 10 kg, na místě kde nejjemnější částice (–0,5 mm +0 mm) 

a kal se shromažďují před flotačním procesem. Tyto vlhké vzorky byly přepraveny do 

laboratoře Institutu environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava. Uhlí bylo vysušeno 

v laboratorní sušárně při teplotě 105 °C a potom homogenizováno kvartací pro analýzu 

petrografického složení uhlí, sítovou analýzu a flotační testy.  

3.2.1 Petrografická analýza vzorků uhlí 

Mikropetrografické testy byly realizovány na vzorcích uhlí (Lazy, Staříč).  

Byl připraven reprezentativní vydělený vzorek uhlí. Vzorek uhlí byl sušen na 

vzduchu při laboratorní teplotě do konstantní hmotnosti. Dále byl připraven zrnový nábrus. 

Menší množství vysušeného uhlí se umístí do formy velikosti 2  2 cm a potom se zalévá 

epoxidovou pryskyřicí, aby se zrna zavázala do pevné hmoty. Nábrus je připraven, tak aby 

zrna uhlí byla v preparační hmotě rovnoměrně rozptýlena takovým způsobem, že nejméně 

60 % průřezové plochy vyleštěného povrchu je uhlí. Když se preparát vysuší a ztvrdne, 

následuje broušení a leštění vzorků. Broušení/leštění se nejprve provádělo na brusných 

papírech (silikon karbidové papíry) se střední velikostí zrna 50 až 15 μm s použitím vody. 

Druhý segment leštění byl realizován na speciálních kotoučích různé velikosti (tkaniny) 

s využitím vodného roztoku oxidu hliníku s maximální velikostí zrna (3 μm, 1 μm, 0,8 μm, 
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0,1 μm, 0,03 μm). Na doleštění byly použity dohlazovací tkaniny. Po vyleštění byly 

připravené nábrusy podrobeny macerálové analýze (rozboru). 

Stanovení macerálových skupin a minerálů se provádí podle ISO 7404-3 (1988)  

v imersním mediu na základě jejich relativní odraznosti, barvy, rozměru a morfologie. Imerzní 

olej musí být přesně definovaných (ISO 7404-5) optických vlastností (index lomu), hustoty  

a kompatibilní s objektivem mikroskopu. Imerzní olej se umístí na preparát, tak že se nachází 

mezi preparátem a objektivem, které jsou speciálně navrženy pro tento typ zkoumání.  

Na každém preparátu je nutné stanovit (identifikovat) 500 bodů, na rovnoměrném nitkovém 

kříži, který se zobrazí na povrchu uhlí pohledem přes okulár. Minerály nacházející se v této 

síti mezi zrny uhlí se rovněž identifikují. Celkový počet identifikovaných bodů v jednom 

preparátu vždy přesáhne 500 bodů (500 + 100; uhlí + minerály). Identifikují se pouze 

macerály a minerály, které se vyskytují v nitkovém kříži.  

Kvalitativní a kvantitativní macerálová analýza byla provedena na mikroskopu Lajc 

DMLP (LAITS DMLP) (Obrázek 12) v normálním a ultrafialovém odražené světle 

s objektivem se zvětšením 40 a okulárem se zvětšením 10 pomocí imerzního oleje na 

500 měřicích bodů v uhlí. (Stach et al., 1975; Taylor et al., 1998; ISO 7404).  

  

Obrázek 12.  Mikroskopu Lajc DMLP (LAITS DMLP) 

Stanovení macerálů a minerálních látek byl proveden v souladu se standardy 

Mezinárodní komise pro uhlí a organickou petrologii (International Committee for Coal 

and Organic Petrology- ICCP, 1994; ICCP, 1998; ICCP; 2001; Taylor et al., 1998, 

Thomas, 2002).  

Minerální hmotu můžeme rozdělit na jíly, pyrit, karbonáty a „další“. Kategorie „další“ 

zrna představují minerální hmotu bez žádného dalšího ustanovení.   
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Zkoumané vzorky uhlí mají následující mikroskopickou charakteristiku: 

1. Vzorek uhlí z lokality Lazy z mikropetrografického pohledu může být definován 

jako trimacerit s 55,6 % vitrinitu (viz tabulka 12), vysokým obsahem liptinitu 

11,4 % a inertinitu 14,3 % a relativně nízkým obsahem minerálních látek 

18,7 %. Nejběžnější macerály skupiny vitrinitu, jsou zastoupeny kolotelinitem 

32,4 % a kolodetrinitem 18,4 % (viz obrázek 13 c, d). Telinit a vitrodetrinit se 

vyskytuje v nízkých koncentracích (>2,5 %), zatímco gelinit a korpogelinit je 

přítomný ve velmi nízkých koncentracích (>1%). V rámci skupiny liptinitu je 

převládajícím macerálem sporinit 7,8 % (viz obrázek 13 c, d), zatímco 

liptodetrinit 1,6 % a kutinit 1,1 % (viz obrázek 13 d), se vyskytuje v nízkých 

koncentracích. Rezinit a suberinit se vyskytuje ve velmi nízkých koncentracích 

(>1 %). Z macerálů skupiny inertinitu je nejčastěji zastoupen fuzinit 6,6 %, 

semifuzinit 4,1 % a inertodetrinit 3,3 % (viz obrázek 13 d), zatímco ve velmi 

nízké koncentraci se vyskytuje funginit a makrinit. Z obrázku 13 d je patrné,  

že v kolodetrinitu jsou vtroušeny macerální skupiny liptinitu (sporinit a kutinit)  

a inertinitu (inertodetrinit). V minerální hmotě jsou zastoupeny karbonáty 13,2 %; 

(viz obrázek 13 h) a jíly 4,6 %, zatímco obsah pyritu je velmi nízký.  

2. Vzorek uhlí z lokality Staříč z mikropetrografického hlediska může být definován 

jako vitrinertit (vitrinit + inertinit >95 %) s 65,5 % vitrinitu (viz tabulka 12), 

nízkým obsahem liptinitu 3,6 %, vysokým obsahem inertinitu 19,5 % a relativně 

nízkým obsahem minerální hmoty 11,4 %. Nejběžnější macerály skupiny 

vitrinitu jsou kolotelinit s 40,7 % (viz obrázek 13 a, b, e) a kolodetrinit s 20,8 % 

(viz obrázek 13 b, e). Telinit (viz obrázek 13 g) a vitrodetrinit se vyskytuje  

v nízkých koncentracích (>2,5 %). Gelinit a korpogelinit se vyskytuje ve velmi 

nízkých koncentracích (>1 %). V rámci skupiny liptinitu převládajícím macerálem 

je liptodetrinit 1,8 %, zatímco sporinit je zastoupen 0,9 % (viz obrázek 13 b), 

rezinit 0,5 %, kutinit a suberinit se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích 

(0,2 %). Z macerálů skupiny inertinitu je nejčastěji zastoupenou skupinou fuzinit 

6,9 % (viz obrázek 13 f) inertodetrinit 6,2 % (viz obrázek 13 b, e) a semifuzinit 

5,0 % (viz obrázek 13 g), zatímco makrinit (viz obrázek 13 e), funginit a mikrinit 

se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích. V minerální hmotě je zastoupen jíl 

3,4 % a karbonáty 3,6 %, zatímco „ostatní“ minerály a pyrit se vyskytují v nižších 

koncentracích.  

Výsledky mikropetrografických rozborů uhelných vzorků jsou uvedeny v tabulce 4. 

a samotné macerály jsou znázorněny na obrázku 13. 
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Obrázek 13.  Macerálová charakteristika vzorků uhlí Lazy (c,d,h) a Staříč (а, b, e, f, g); 

Kt-Kolotelinit, Kd-Kolodetrinit, Теl-Telinit, Sp-Sporinit, Ku-Kutinit,  

Re-Rezinit, Fu-Fuzinit, Sf-Semifuzinit, Id-inertodetrinit, Kа-Karbonáty 
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Tabulka 12.  Mikropetrografické složení vzorků uhlí 

Macerály a minerály, (obj. %) 
Lazy 

 

Staříč 

 

Lazy 

bez 

minerální 

hmoty 

Staříč 

bez 

minerální 

hmoty 

Telinit 2,0 2,7 2,4 3,0 

Kolotelinit 32,4 40,6 40,0 45,9 

Vitrodetrinit 1,3 0,5 1,6 0,6 

Kolodetrinit 18,4 20,8 22,6 23,4 

Gelinit 0,8 0,5 1,0 0,6 

Korpogelinit 0,7 0,4 0,8 0,4 

VITRINIT 55,6 65,5 68,4 73,9 

Sporinit 7,8 0,9 9,6 1,0 

Kutinit 1,1 0,2 1,4 0,2 

Rezinit 0,7 0,5 0,8 0,6 

Suberinit 0,2 0,2 0,2 0,2 

Alginit - - - - 

Liptodetrinit 1,6 1,8 2,0 2,0 

Bituminit - - - - 

LIPTINIT 11,4 3,6 14,0 4,0 

Fuzinit 6,4 6,9 8,0 7,9 

Semifuzinit 4,1 5,0 5,0 5,6 

Makrinit 0,2 0,7 0,2 0,8 

Funginit 0,3 0,5 0,4 0,6 

Inertodetrinit 3,3 6,2 4,0 7,0 

Mikrinit - 0,2 - 0,2 

INERTINIT 14,3 19,5 17,6 22,1 

CELKEM UHLÍ 81,3 88,7 100,0 100,0 

Jíly 4,5 4,3 

  

Pyrit 0,8 0,2 

Karbonáty 13,2 6,9 

Ostatní 0,2 - 

Minerální hmota 18,7 11,4 

Vzorek uhlí Lazy má větší obsah liptinitu (11,4 %) než Staříč (3,6 %). Liptinit je při 

analýze snadno identifikovatelný, protože je fluoreskující. Když Liptinit hoří, uvolňuje se 

více plynu a kapalných produktů. 

Inertinit je více zastoupen ve vzorku uhlí Staříč (19,5 %) než ve vzorku uhlí Lazy 

(14,3 %). Je důležitý pro koksování. 

Malý obsah vitrodetrinitu (1,3 % a 0,5 %) indikuje, že toto uhlí má dobré vlastnosti 

pro flotaci.   
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3.2.2 Granulometrická analýza vzorků uhlí Lazy a Staříč 

Před samotným flotačním experimentem byla na vzorcích černouhelných kalů 

z úpravny dolu Paskov (lokalita Lazy a Staříč) provedena třídící zkouška, která byla 

provedena proséváním suchým způsobem podle normy ČSN ISO 1953. Rozbor byl 

proveden na vibračním třídiči (Retsch AS 200, viz obrázek 14), a to v následujících 

zrnitostních třídách: >1 mm; 0,5 až 1 mm; 0,3 až 0,5 mm; 0,2 až 0,3 mm; 0,1 až 0,2 mm; 

0,063 až 0,1 mm; < 0,063 mm.  

 

Obrázek 14.  Sestava pro sítový rozbor (Retsch AS 200) 

Zrnitostní analýza uhlí z lokality Lazy prokázala, že nejvíc byla zastoupena 

zrnitostní třída −0,5 mm až +0,3 mm a to 36,35 % s popelnatostí 33,45 % (Tabulka 13). 

Následovala zrnitostní třída −1 mm +0,5 mm s výnosem 24,72 % a popelnatostí 29,87 %. 

Na obrázku 15 jsou znázorněnny výsledky zrnitostní analýzy uhlí Lazy.  

Tabulka 13.  Zrnitostní analýza - Lazy 

Velikost zrna 

(mm) 

Výnos 

(%) 

Popelnatost 

(%) 

Nadsítné 

(%) 

Podsítné 

(%) 

+1 1,20 23,45 1,2 100 

−1 + 0,5 24,72 29,87 25,92 98,8 

−0,5 + 0,3 36,35 33,45 62,27 74,08 

−0,3 + 0,2 18,24 42,09 80,51 37,73 

−0,2 + 0,1 13,01 47,22 93,52 19,49 

−0,1 + 0,063 3,88 55,61 97,4 6,48 

−0,063 2,60 50,07 100 2,6 

Σ 100 37,11 - - 

Vysvětlivky: 

1. frakce >1 mm, 

2. frakce 1 – 0,5 mm, 

3. frakce 0,5 – 0,3 mm, 

4. frakce 0,3 – 0,2 mm, 

5. frakce 0,2 – 0,01 mm, 

6. frakce 0,01 – 0,063 mm, 

7. frakce <0,063 mm. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Obrázek 15.  Grafické znázornění sítové analýzy vzorku uhlí Lazy 

D50 = 0,36 mm; D95 = 0,74 mm 

Zrnitostní analýza uhlí Staříč prokázala, že nejvíc byla zastoupena zrnitostní třída 

−0,5 mm až +0,3 mm a to 30,27 % s popelnatostí 23,77 %. (Tabulka 14). Následovala třída 

zrnitosti −0,3 mm +0,25 mm s výnosem 20,30 % a popelnatostí 24,96 %. Na obrázku 16 

jsou znázorněny výsledky sítové analýzy uhlí Staříč.  

Tabulka 14.  Zrnitostní analýza - Staříč  

Velikost zrna 

(mm) 

Výnos 

(%) 

Popelnatost 

(%) 

Nadsítné 

(%) 

Podsítné 

(%) 

+1 3,86 36,11 3,86 100 

−1+0,5 18,75 28,13 22,61 96,14 

−0,5+0,3 30,27 23,77 52,88 77,39 

−0,3+0,2 20,30 24,96 73,18 47,12 

−0,2+0,1 16,47 29,29 89,65 26,82 

−0,1+0,063 8,37 34,77 98,02 10,35 

−0,063 1,98 45,38 100 1,98 

Σ 100 27,56   
 

 

Obrázek 16.  Grafické znázornění sítové analýzy vzorku uhlí Staříč 

D50 = 0,32 mm; D95 = 0,78 mm 
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3.3 PYROLÝZA VZORKŮ 

Vlastní pyrolýza byla realizována na dvou pyrolýzních zařízeních a to: na pyrolýzní 

jednotce PYROMATIC, kde v pyrolýzním procesu byly použity automobilové pneumatiky 

a na laboratorní pyrolýzní jednotce na Ústavu geotechniky SAV Košice, kde byla použita  

k pyrolýze dřevní hmota. Důvody výběru právě těchto typů odpadů jako primárního 

vstupního materiálu pro pyrolýzní proces, což potvrzují i další autoři (Sassmanová et al., 

2010; Zámostný a Kurc, 2011), byly následující:  

- objem odpadních pneumatik;  

- akumulace odpadních pneumatik zapříčiňuje složité environmentální problémy; 

- pneumatiky mají podobné chemické složení; 

- biomasa je nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem energie na Zemi; 

- nejvyužívanějším druhem biomasy je dřevo; 

- dřevní hmota obsahuje hlavně uhlík, vodík a kyslík, dále dusík a v menší míře 

anorganické složky; 

- pro pyrolýzu v obou případech velice dostupný materiál. 

3.3.1 Technologický popis pyrolýzní jednotky PYROMATIC 

Mechanicky modifikovaný materiál se nejprve zváží na požadovanou hmotnost  

a poté je dávkován na dopravní pás, pomocí kterého je dopravován do hermeticky 

uzavřeného kontejneru. Po nahřátí pece na požadovanou teplotu, se materiál postupně 

přivádí do pyrolýzního úseku. V pyrolýzní jednotce se materiál zdrží minimálně 30 minut. 

Pyrolýzní úsek se ohřívá pomocí pěti sekčních propanových hořáků, které zabezpečují 

maximální provozní teplotu 800 °C. Pyrolýzovaný materiál je degradovaný na pevný 

uhlíkatý zbytek, který je na konci pyrolýzního procesu odváděný společně s popelem  

a plynnou fází, která je přesměrována z pyrolýzního úseku pomocí potrubí do cyklonu. 

Vyčištěný plyn je dál odváděný do primárního chladícího výměníku. Sekundární chladící 

výměník obsahuje pyrolýzní plyn a vodu, v něm se plyn dále podchlazuje, aby se předešlo 

další kondenzaci v potrubí. Kondenzát vytvořený chlazením pyrolýzního plynu se jímá 

v nádobě určené pro tekutou část pyrolýzního procesu. Nádoba je vybavená míchadlem 

zabraňujícím sedimentaci těžkých uhlovodíků. Výstupní sloučeniny na odběrných sondách 

jsou napojené na analyzační jednotku a analyzované na obsah H2, CO, CO2, CH4 a TOC. 

(Sassmanová et al., 2010) 

3.3.2 Základní kritéria a podmínky pyrolýzních testů 

Vsázka vzorku pneumatik o hmotnosti 20 kg byla zpyrolýzována za těchto 

podmínek (5 °C/min; v teplotním režimu 500, 550 a 600 °C; době zdržení 40 min).  

Pro pyrolýzu dřevní hmoty bylo použito laboratorní pyrolýzní zařízení, jehož základ tvořila 

elektricky vytápěná pec. Teplota uvnitř pece byla regulována termočlánkem. Boční část 
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reaktoru byla uzavřena koncovkou, která byla opatřena trubkovým vývodem pro odvod 

kapalných a plynných produktů pyrolýzy. Získané výnosy jednotlivých produktů jsou 

uvedeny v tabulce 15. 

Tabulka 15.  Podmínky pyrolýzy a výnosu frakcí  

Materiál Hmotnost 

(g) 

Teplota 

(°C) 

Rychlost 

(l/min) 

Čas 

zdržení 

(min) 

Objemová 

hmotnost 

(kg/m
3
) 

Pevný 

produkt 

% 

Kapalný 

produkt 

% 

Plynný 

produkt 

% 

Pneumatiky 20 000 

500 600 40 550 33,82 44,63 21,55 

550 600 40 550 34,18 45,41 20,41 

600 600 40 550 34,56 44,87 20,57 

Dřevní hmota 100 500 - 30 510 25,76 57,81 16,43 

3.3.3 Analýza flotačních činidel a pyrolýzních olejů 

Analýza flotačních činidel a kapalných produktů pyrolýzy byla provedena 

v laboratořích Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. na FTIR spektrometru Nicolet 6700  

(viz obrázek 17), firmy Thermo Fisher Scientific (USA) ve střední oblasti IČ záření od 

4000 – 550 cm
−1

. Měření bylo provedeno technikou ATR za pomocí jednoodrazového Smart 

ATR nástavce MIRACLE s diamantovým krystalem při 32 scanech s rozlišením 4 cm
−1

. 

 

Obrázek 17.  Nicolet NEXUS 6700 (Thermo Fisher Scientific, USA) 
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Charakteristika použitých flotačních sběračů 

Tato část je zaměřena na charakteristiku jednotlivých testovaných flotačních sběračů a 

pyrolýzních olejů. K testování selektivnosti flotačních sběračů byly použity tyto sběrače: 

1. Montanol 551, Montanol 508; Montanol 551 + Vypírací olej; (komerčně používané) 

2. KOPD 9, KOPD 11 (připraveny pyrolýzou dřevní hmoty);  

3. P500, P550 (připraveny pyrolýzou pneumatik);  

Flotační sběrač Montanol 551 

Na obrázku 18 jsou znázorněny tyto pásy:  

 3434 cm
−1 

m, b v̴ (O-H) valenční vibrace (−OH skupina pochází z alkoholů,-H2O nebo 

karboxylových-kyselin) nebo N-H (nízký obsah); 

 2957 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin; 

 2959, 2924, 2870 cm
−1 

s, v̴ (C−H) valenční vibrace vazeb C−H asymetrické i symetrické 

pro CH3, CH2, CH skupiny v nasycených uhlovodících lineárních nebo rozvětvených; 

 1733 cm
−1

, 1687 cm 
−1

 dublet, případně triplet, valenční vibrace dvou C=O skupin 

z karboxylových kyselin, které můžou vytvářet dimery mezi sebou; 

 1642 cm
−1 

w, v̴ (C=C) valenční vibrace, náleží alkenům (velmi slabá intenzita, zřejmě 

nečistota);  

 1459 cm
−1 

1378 cm
−1 

m, δ(C−H) deformační vibrace C−H, náleží CH3 ,CH2 skupinám; 

 1252, 1178 cm
−1

 rovinné a mimorovinné vibrace C-H skupin; 

 1107, 1039 cm
−1 

m, v̴  (C−F) valenční vibrace C−F vazba pro fluorované uhlovodíky; 

 842, 771, 743 cm
−1

 mimořádné deformační γ (C−H) vibrace náleží alkanům; 

 622 cm
−1

 v̴  (C−Cl) valenční vibrace C−Cl vazeb, přísluší alifatickým chlorovaným 

uhlovodíkům.  

 

Obrázek 18.  IČ – spektroskopický záznam flotačního sběrače (Montanol 551) 
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Flotační sběrač Montanol 508 

Na obrázku 19 jsou znázorněny tyto důležité pásy:  

 3400 cm
−1

 valenční vibrace skupiny −OH (pravděpodobně alkoholické);  

 2960 cm
−1

, 2930 cm
−1

, 2870 cm
−1

  valenční vibrace skupiny −CH3 a −CH2 v alifatických 

uhlovodících;  

 2720 cm
−1

 valenční vibrace skupiny −CH v aldehydech;  

 1735 cm
−1

 valenční vibrace skupiny C=O v nasycených aldehydech a/nebo ketonech;  

 1690 cm
−1

 valenční vibrace skupiny C=O v nenasycených či aromatických aldehydech 

a/nebo ketonech;  

 1600 cm
−1

 valenční vibrace vazby C=C v aromatických uhlovodících;  

 1460 cm
−1

, 1380 cm
−1

 deformační vibrace skupiny −CH3 a −CH2 v alifatických 

uhlovodících;  

 1200 cm
−1

 deformační vibrace skupiny −OH ve fenolech;  

 1100 cm
−1

 deformační vibrace skupiny −OH v sekundárních alkoholech. 

 

Obrázek 19.  IČ – spektroskopický záznam flotačního sběrače (Montanol 508) 

Flotační sběrač Montanol 551 + Vypírací olej 

Na obrázku 20 jsou patrné především tyto pásy: 

 2956 cm
−1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin; 

 2922 cm
−1

 valenční asymetrické vibrace CH2 skupin; 

 2870 cm
−1

 valenční symetrické vibrace CH3 skupin, raménko pásu; 

 2854 cm
−1

 valenční symetrické vibrace CH2 skupin; 

 1734 cm
−1

 C=O; 

 1550 cm
−1

 valenční asymetrická NO2 v nitro-sloučeninách; 

 1459 cm
−1

, 1377 cm
−1

, 1350 cm
−1

 deformační vibrace CH3 a CH2 skupin. 
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Obrázek 20.  IČ – spektroskopický záznam flotačního sběrače (Montanol 551 + vypírací olej) 

Ze spektra flotačního sběrače Montanol 551 + vypírací olej je patrný vysoký podíl 

směsi alifatických uhlovodíků (2956 cm
−1

, 2922 cm
−1

, 2870 cm
−1

,
 
2854 cm

−1
). Převažují 

zde nerozvětvené řetězce alifatických uhlovodíků. Pás 2922 cm
−1

, náležící funkční skupině 

CH2, je více intenzivní než pás 2956 cm
−1

, náležící funkční skupině CH3. Ve vzorku byl 

stanoven nízký obsah příměsí anorganických látek (kolem 1100 cm
−1

) a velmi vysoký 

obsah vlhkosti (3500 – 3200 cm
−1

). Pík 1550 cm
−1

 svědčí o zastoupení NO2 sloučenin, 

která je obsažená pouze v tomto sběrači. 

Pyrolýzní oleje KOPD (9) a KOPD (11) 

Spektra pyrolýzních olejů KOPD jsou téměř totožné. Jejich složení se liší pouze 

v ketonických skupinách (Obrázek 21 a 22). 

 2959 cm
−1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin; 

 2929 cm
−1

 valenční asymetrické vibrace CH2 skupin; 

 2872 cm
−1

 valenční symetrické vibrace CH3 skupin; 

 KOPD (9) 1729 cm
−1

, 1688 cm
−1

 C=O; KOPD (11) 1717 cm
−1

, 1687 cm
−1

 C=O. 

 

Obrázek 21.  IČ – spektroskopický záznam flotačního sběrače (pyrolýzní olej KOPD (9)) 
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Obrázek 22.  IČ – spektroskopický záznam flotačního sběrače (pyrolýzní olej KOPD (11)) 

Spektra sběračů KOPD ukázala na střední obsah příměsí anorganických látek 

(kolem 1100 cm
−1

) a nízký obsah vlhkosti (3500 – 3200 cm
−1

). Oproti flotačnímu sběrači 

P550 spektra neukázala na přítomnost benzenových jader či mimorovinných vibrací C−H 

vazeb v aromátech. Významný podíl v obou sběračích KOPD zastávají směsi alifatických 

uhlovodíků (2959 cm
−1

, 2929 cm
−1

, 2872 cm
−1

), převažují zde jejich nerozvětvené řetězce. 

Složení spektra funkčních skupin, je tak v porovnání s Montanolem 551 + vypírací olej a 

P550, nejméně široké. Není u těchto sběračů přítomná ani skupina valenčních symetrických 

vibrací CH2 skupin. 

Pyrolýzní oleje P500 a P550 

Ze vzorku jsou patrné především tyto pásy (Obrázek 23 a 24): 

 3049 cm
−1

, 3022 cm
−1

 valenční vibrace C−H vazeb v aromátech; 

 2955 cm
−1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin, raménko pásu; 

 2921 cm
−1

 valenční asymetrické vibrace CH2 skupin; 

 2854 cm
−1

 valenční symetrické vibrace CH2 skupin, 

 1704 cm
−1

 C=O; 

 1448 cm
−1

, 1375 cm
−1

 deformační vibrace CH3 a CH2 skupin; 

 1599 cm
−1

, 1493 cm
−1

, 1309 cm
−1

 benzenový kruh (valenční vibrace C−C vazeb 

v aromátech); 

 811 cm
−1

, 752 cm
−1

, 696 cm
−1

 mimorovinné vibrace C−H vazeb v aromátech. 
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Obrázek 23.  IČ – spektroskopický záznam flotačního sběrače (pyrolýzní olej P500) 

 

Obrázek 24.  IČ – spektroskopický záznam flotačního sběrače (pyrolýzní olej P550) 

Ze spektra je patrné velké zastoupení směsi alifatických uhlovodíků. Oproti 

spektru sběrače Montanol 551 + vypírací olej je zde zastoupena přítomnost aromatických 

aldehydů nebo ketonů. Je zde velká podobnost s Montanolu 551 + Vypírací olej (hodnota 

1734 cm
−1

) a P550 (1704 cm
−1

) v nenasycených či aromatických ketonických skupinách. 

Oproti předchozímu sběrači je zde výrazná přítomnost benzenových jader 

(1599 cm
−1

,1493 cm
−1

,1309 cm
−1

), které převyšují hodnoty CH3 a CH2 deformačních skupin 

(1448 cm
−1

, 1375 cm
−1

). Velmi výrazný pík je 2921 cm
−1

 funkční skupiny CH3, který je 

nejvíce intenzivní. 
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3.4 FLOTAČNÍ EXPERIMENTY 

Flotační testy byly provedeny v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství, 

VŠB – TU Ostrava na laboratorním flotačním přístroji VRF-l, výrobku RD Příbram, 

a jedná se o měsidlový flotátor (Obrázek 25). K testování účinnosti flotačních olejů byly 

použity pyrolýzní oleje P500, P550, KOPD (9), KOPD (11), které byly získány pyrolýzou 

pneumatik a dřevní hmoty. Pyrolýzní oleje byly také testovány v kombinaci s běžnými 

flotačními sběrači Montanolem 551, Montanolem 551 s vypíracím olejem a Montanolem 508 

v různých poměrech. K flotaci byly použity vzorky černého uhlí z dolů Lazy a Staříč. 

Tato činidla byla zvolena s ohledem na jejich používání v praxi. 

 

Obrázek 25.  Laboratorní flotátor použitý k experimentu 

Aby byla zjištěna jejich schopnost plnit úlohu flotačního sběrače, byly získané 

hodnoty flotačních testů s použitím pyrolýzních olejů srovnány se získanými hodnotami 

flotačních testů, kdy byl použit klasický sběrač Montanol 551 s vypíracím olejem, 

Montanolem 551 a Montanolem 508.  

Experimentální část je věnována výzkumu postupných kroků, jež vedou k aplikaci 

alternativního flotačního činidla. Všechny flotační experimenty byly realizovány podle 

jednotné metodiky: doba agitace 1 minuta; flotační čas 5 minut; a na základě jednotlivých 

experimentů byla aplikována dávka sběrače 125, 250, 375 a 500 g/t popř. stanoven poměr 

flotačního činidla k pyrolýznímu oleji.  

3.4.1 Sada flotačních experimentů na vzorku uhlí z lokality Staříč 

Sada flotačních testů byla realizována na vzorcích uhlí z lokality Staříč. K testování 

účinnosti flotačních olejů byly použity pyrolýzní oleje, které byly získány pyrolýzou 

dřevní hmoty a pneumatik. V následujících části jsou uvedeny výsledky flotačních 

experimentů.  
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Experiment 1. - pyrolýzní olej P500 

V tabulce 16 jsou uvedeny výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje P500 jako 

flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 110 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 16.  Výsledky flotace uhlí Staříč s pyrolýzním olejem P500; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

P500 

125 

K 32,54 9,16 

O 67,46 37 

P 100 27,94 

250 

K 58,95 8,52 

O 41,05 56,59 

P 100 28,25 

375 

K 62,13 10,54 

O 37,87 56,14 

P 100 27,81 

500 

K 63,27 11,37 

O 36,73 55,88 

P 100 27,72 

Z tabulky 16 lze vyčíst, že se zvyšující se dávkou flotačního činidla docházelo ke 

zvyšování výnosů koncentrátů z hodnoty 32,54 % až na 63,27 %. Oproti tomu hodnoty 

jejich popelnatostí již nevykazovaly tak pravidelné zvyšování. Ty se pohybovaly v rozmezí 

od 8,52 % až po hodnotu 11,37 %. Nejnižší hodnota byla však dosažena při dávce 250 g/t. 

Se zvyšováním dávky flotačního činidla nad 250 g/t je hodnota popela v koncentrátu nad 

10 %. Získané výsledky flotačních testů jsou prezentovány graficky na obrázku 26. 

 

Obrázek 26.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 2. - pyrolýzní olej P550 

Tabulka 17 znázorňuje výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje P550 jako 

flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 110 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 17.  Výsledky flotace uhlí Staříč s pyrolýzním olejem P550; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

P550 

125 

K 38,16 9,22 

O 61,84 39,51 

P 100 27,95 

250 

K 53,15 10,10 

O 46,85 48,90 

P 100 28,28 

375 

K 64,57 10,24 

O 35,43 59,97 

P 100 27,86 

500 

K 72,64 9,86 

O 27,36 75,92 

P 100 27,93 

Z uvedených výsledků v tabulce 17 je patrné, že se výnosy koncentrátů zvyšovaly 

od 38,16 % až k hodnotě 72,64 % při nejvyšší dávce flotačního činidla 500 g/t. 

Popelnatosti koncentrátů se pohybovaly od 9,22 % do 10,24 %. Z hlediska výnosu  

a popelnatosti bylo dosaženo nejlepšího výsledku při dávce flotačního činidla 500 g/t, kdy 

výnos činil 72,64 % a popelnatost 9,86 %. Výsledky flotačních testů jsou prezentovány 

graficky na obrázku 27. 

 

Obrázek 27.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje P550  
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Experiment 3 - pyrolýzní olej KOPD (9) 

Tabulka 18 znázorňuje výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje KOPD (9) 

jako flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 110 g. Dávky 

pyrolýzního oleje se postupně zvyšovaly v rozmezí od 125 g/t až na 500 g/t a to vždy o 

125 g/t. 

Tabulka 18.  Výsledky flotace uhlí Staříč s pyrolýzním olejem KOPD (9); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

KOPD (9) 

125 

K 49,15 10,83 

O 50,85 44,10 

P 100 27,75 

250 

K 76,09 11,02 

O 23,91 77,94 

P 100 27,02 

375 

K 74,23 11,62 

O 25,77 73,55 

P 100 27,58 

500 

K 73,17 11,53 

O 26,83 72,32 

P 100 27,84 

Ze zobrazených výsledků v tabulce 18 je na první pohled patrné, že výnosy 

koncentrátů mají spíše kolísavou tendenci. Při dávce flotačního činidla 125 g/t výnos činil 

49,15 % a při zvýšení dávky na 250 g/t došlo k výraznému zvýšení výnosu koncentrátu na 

76,09 %. S dalším zvyšováním dávek flotačního činidla poté došlo k mírnému snížení 

výnosů koncentrátů (74,23 % a 73,17 %). Popelnatosti koncentrátů se pohybovaly okolo 

11 %. Nejlepší výsledek byl dosažen s hlediska výnosu a popelnatosti při dávce 

pyrolýzního oleje 250 g/t, kde výnos činil 76,09 % a popelnatost 11,02 %. Získané 

výsledky jsou graficky znázorněny na obrázku 28. 

 

Obrázek 28.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Experiment 4. - pyrolýzní olej KOPD (11) 

V tabulce 19 jsou zaznamenány výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje 

KOPD (11) jako flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 

110 g. Dávky činidla byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 19.  Výsledky flotace uhlí Staříč s pyrolýzním olejem KOPD (11); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

KOPD (11) 

125 

K 56,17 13,17 

O 43,83 80,05 

P 100 27,69 

250 

K 79,83 11,79 

O 20,17 87,89 

P 100 27,14 

375 

K 79,91 11,96 

O 20,09 91,05 

P 100 27,85 

500 

K 81,97 14,11 

O 18,03 86,43 

P 100 27,15 

Z tabulky 19 vyplývá, že výnosy koncentrátů se postupně zvyšovaly z hodnoty 

56,17 % až na hodnotu 81,97 %. Při zvýšení dávky flotačního činidla ze 125 g/t na 250 g/t 

došlo k výraznému zvýšení výnosu o 23,66 %, při dalších dávkách flotačního činidla pak 

k tak vysokým rozdílům už nedocházelo. Hodnoty popelnatostí se pohybovaly v rozmezí 

od 11,79 % do 14,11 %. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo při dávce 250 g/t, u které 

výnos koncentrátu činil 79,83 % a popelnatost 11,79 %. Výsledky flotačních testů jsou 

prezentovány na obrázku 29. 

 

Obrázek 29.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje KOPD (11)  
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Experiment 5. - flotační činidlo Montanol 508 

V tabulce 20 jsou zaznamenány výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 508 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 110 g. Dávky činidla 

byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 20.  Výsledky flotace uhlí Staříč s flotačním činidlem Montanol 508; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 

125 

K 76,26 11,30 

O 23,74 85,72 

P 100 28,97 

250 

K 81,11 14,75 

O 18,89 88,74 

P 100 28,73 

375 

K 82,54 16,39 

O 17,46 88,67 

P 100 29,01 

500 

K 77,16 11,21 

O 22,84 85,38 

P 100 28,15 

Z tabulky 20 je patrné, že výnosy koncentrátů se pohybovaly v rozmezí od 76,26 % 

do 82,54 %. Při dávce 500 g/t došlo ke snížení výnosu koncentrátu o 5,38 %. Popelnatosti 

koncentrátů se pohybovaly od 11,21 % až po 16,39 %. Při dávkách 250 g/t a 375 g/t došlo 

ke zvýšení výnosů s nárůstem popelnatosti, naproti tomu při dávce 500 g/t došlo zase 

k jejímu poklesu 11,21 % což je spojeno s poklesem výnosu. Získané výsledky flotace jsou 

graficky znázorněny na obrázku 30. 

 

Obrázek 30.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce  

flotačního činidla Montanol 508  
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Experiment 6. - flotační činidlo Montanol 551 

V tabulce 21 jsou znázorněny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 551 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 110 g. Dávky 

flotačního činidla se postupně zvyšovaly v rozmezí od 125 g/t až na 500 g/t a to vždy o 

125 g/t. 

Tabulka 21.  Výsledky flotace uhlí Staříč s flotačním činidlem Montanol 551; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 

125 

K 72,10 10,17 

O 27,90 76,77 

P 100 28,75 

250 

K 79,99 15,10 

O 20,01 84,17 

P 100 28,92 

375 

K 82,31 15,43 

O 17,69 90,16 

P 100 28,65 

500 

K 81,65 15,55 

O 17,51 90,68 

P 100 28,57 

Z tabulky 21 lze vyčíst, že výnosy koncentrátů se pohybovaly v rozmezí od 

72,10 % až po 82,31 %. Při dávce 500 g/t došlo oproti dávce 375 g/t k mírnému snížení 

výnosu (0,66 %), jinak se výnosy postupně zvyšovaly. Popelnatosti koncentrátů se 

postupně zvyšovaly, při dávkách 125 g/t a 250 g/t došlo ke zvýšení skoro o 5 %. Další 

dávky už popelnatost tolik nezvyšovaly a pohybovaly se okolo 15 %. Na obrázku 31 jsou 

graficky zobrazeny výsledky flotačních testů. 

 

Obrázek 31.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce  

flotačního činidla Montanol 551 
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Experiment 7. - flotační činidlo Montanol 551 + Vypírací olej 

Tabulka 22 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s Vypíracím olejem na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 

110 g. Dávky flotačních činidel se postupně zvyšovaly v rozmezí od 125 g/t až na 500 g/t  

a to vždy o 125 g/t.  

Tabulka 22.  Výsledky flotace uhlí Staříč s flotačním činidlem (Montanol 551+Vypírací olej);  

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 

 Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 

125 

K 74,16 12,06 

O 25,84 72,51 

P 100 27,68 

250 

K 78,73 12,42 

O 21,27 85,34 

P 100 27,93 

375 

K 79,24 12,78 

O 20,76 88,36 

P 100 28,47 

500 

K 81,40 13,11 

O 18,60 87,64 

P 100 26,97 

Z tabulky 22 je patrné, že výnosy koncentrátů se postupně zvyšovaly od 74,16 % až 

po 81,40 %. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo při dávce 500 g/t (81,40 %). Co se týče 

jejich popelnatostí, tak ty se pohybovaly v rozmezí od 12,06 % až po 13,11 %. V tomto 

rozmezí docházelo k jejich pravidelnému zvyšování a kopírovaly trend výnosů 

koncentrátu. Získané výsledky flotačních testů jsou zachyceny na obrázku 32. 

  

Obrázek 32.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce flotačního činidla 

Montanol 551 + Vypírací olej  
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Experiment 8. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje P500 

Na základě výsledků flotačních experimentů s jednotlivými flotačními činidly a 

pyrolýzními oleji byly realizovány další flotační testy s jednotlivými pyrolýzními oleji 

v kombinaci s flotačními činidly. Tabulka 23 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního 

činidla Montanol 551 v kombinaci s Vypíracím olejem a pyrolýzním olejem P500 na vzorcích 

uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 551 

s Vypíracím olejem a pyrolýzním olejem P500 byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání 

je uveden samotný Montanol 551 s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej P500. 

Tabulka 23.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej)   

a pyrolýzního oleje P500; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 81,40 13,11 

O 18,60 87,64 

P 100 26,97 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
375:125 

3:1 

K 81,60 13,28 

O 18,40 79,50 

P 100 25,46 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
250:250 

2:2 

K 77,26 12,15 

O 22,74 81,63 

P 100 27,95 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
125:375 

1:3 

K 67,14 11,51 

O 32,86 63,03 

P 100 28,44 

P500 500 

K 63,27 11,37 

O 36,73 55,88 

P 100 27,72 

Z tabulky 23 je patrné, že se výnosy koncentrátů zpočátku pohybovaly okolo 81 %, 

se změnou poměru poté docházelo k výraznému snižování výnosů koncentrátů až na 

hodnotu 63,27 %. Se změnou poměru Montanolu 551 s Vypíracím olejem a pyrolýzního 

oleje P500 docházelo k postupnému snižování popelnatosti až na hodnoty okolo 11 %, což 

pravděpodobně souvisí s poklesem výnosu. Výsledky flotace jsou znázorněny na obrázku 33. 

 

Obrázek 33.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 9. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje P550 

Tabulka 24 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s Vypíracím olejem a pyrolýzním olejem P550 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, 

jejichž navážka činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 551 s Vypíracím olejem a 

pyrolýzním olejem P550 byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný 

Montanol 551 s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej P550. 

Tabulka 24.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje P550; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej  500 

K 81,40 13,11 

O 18,60 87,64 

P 100 26,97 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
375:125 

3:1 

K 82,55 13,25 

O 17,45 89,67 

P 100 26,58 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
250:250 

2:2 

K 82,45 12,75 

O 17,55 88,71 

P 100 26,08 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
125:375 

1:3 

K 80,56 11,34 

O 19,44 87,31 

P 100 26,10 

P550 500 

K 72,64 9,86 

O 27,36 75,92 

P 100 27,93 

Z tabulky 24 je zřejmé, že výnosy koncentrátů se pohybovaly od 72,64 % do 82,55 %, 

přičemž nejnižší hodnota byla dosažena při dávce 500 g/t samotného pyrolýzního oleje P550. 

Popelnatosti koncentrátů se pohybovaly v rozmezí od 9,86 % do 13,25 %, a kromě 

Montanolu 551 s Vypíracím olejem v poměru 3:1 s pyrolýzním olejem P550, docházelo ke 

snižování těchto hodnot. Nejlepšího výsledku z hlediska výnosu a popelnatosti dosahovala 

flotace při použití samotného pyrolýzního oleje P550 jako flotačního činidla při dávce 500 g/t. 

Její výnos činil 72,64 % a popelnatost 9,86 %. Z výsledků je patrné, že přidáním komerčně 

vyráběného Montanolu 551 s Vypíracím olejem došlo k nárůstu výnosu, který je však spojen 

s nárůstem popelnatosti koncentrátu. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 34. 

 

Obrázek 34.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P550  
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Experiment 10. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje KOPD (9) 

Tabulka 25 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s Vypíracím olejem a pyrolýzním olejem KOPD (9) na vzorcích uhlí z dolu 

Staříč, jejichž navážka činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 551 s Vypíracím olejem 

a pyrolýzním olejem KOPD (9) byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden 

samotný Montanol 551 s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej KOPD (9). 

Tabulka 25.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje KOPD (9); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej  500 

K 81,40 13,11 

O 18,60 87,64 

P 100 26,97 

Montanol 551 + Vypírací olej: KOPD (9) 
375:125 

3:1 

K 79,72 12,12 

O 20,28 86,04 

P 100 27,11 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
250:250 

2:2 

K 78,37 11,49 

O 21,63 85,16 

P 100 27,42 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
125:375 

1:3 

K 75,26 11,78 

O 24,74 77,02 

P 100 27,92 

KOPD (9) 500 

K 73,17 11,53 

O 26,83 72,32 

P 100 27,84 

V tabulce 25 jsou uvedeny výsledky, ze kterých vyplývá, že výnosy koncentrátů se 

postupně snižovaly z hodnoty 81,40 % až na 73,17 % a popelnatosti se pohybovaly 

v rozmezí 11,53 % až 13,11 %. Z obrázku 35 lze vidět mírný pokles výnosu a popelnatosti 

se zvyšováním dávky pyrolýzního oleje KOPD (9). 

 

Obrázek 35.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Experiment 11. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje KOPD (11) 

V tabulce 26 jsou uvedeny výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s Vypíracím olejem a pyrolýzním olejem KOPD (11) na vzorcích uhlí z dolu 

Staříč, jejichž navážka činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 551 s Vypíracím olejem 

a pyrolýzním olejem KOPD (11) byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden 

samotný Montanol 551 s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej KOPD (11). 

Tabulka 26.  Výsledky flotace uhlí  Staříč se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje KOPD (11); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 81,40 13,11 

O 18,60 87,64 

P 100 26,97 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
375:125   

3:1 

K 79,48 11,41 

O 20,52 86,07 

P 100 26,73 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
250:250 

2:2 

K 79,07 11,02 

O 20,93 83,91 

P 100 26,27 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
125:375 

1:3 

K 80,16 13,97 

O 19,84 79,85 

P 100 27,04 

KOPD (11) 500 

K 81,97 14,11 

O 18,03 86,43 

P 100 27,15 

Z tabulky 26 lze vyčíst, že výnosy koncentrátů mají sestupnou a rostoucí tendenci a 

pohybují se v rozmezí od 79,07 % do 81,97 %. Nejvyšší hodnoty výnosu bylo dosaženo pouze 

s pyrolýzním olejem KOPD (11). Při této dávce bylo dosaženo také nejvyšší popelnatosti, 

která činila 14,11 %. Popelnatost kopírovala průběh výnosu. Nejlepšího výsledku z hlediska 

výnosu a popelnatosti bylo dosaženo při poměru flotačních činidel 2:2. Kdy výnos činil 

79,07 % a popelnatost 11,02 %. Výsledky flotace jsou zobrazeny i graficky na obrázku 36. 

 

Obrázek 36.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Experiment 12. - směs flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje P500 

Tabulka 27 uvádí výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s pyrolýzním olejem P500 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka 

činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 551 s pyrolýzním olejem P500 byly v poměru 

3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 a samotný pyrolýzní olej P500. 

Tabulka 27.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje P500; 

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 500 

K 81,65 15,55 

O 17,51 90,68 

P 100 28,57 

Montanol 551 : P500 
375:125 

3:1 

K 80,26 14,96 

O 19,74 81,17 

P 100 28,03 

Montanol 551 : P500 
250:250 

2:2 

K 78,12 14,07 

O 21,88 75,54 

P 100 27,52 

Montanol 551 : P500 
125:375 

1:3 

K 72,27 12,54 

O 27,73 67,68 

P 100 27,83 

P500 500 

K 63,27 11,37 

O 36,73 55,88 

P 100 27,72 

Z tabulky 27 vyplývá, že výnosy koncentrátů se postupně snižovaly z hodnoty 

81,65 % až na 63,27 %. Popelnatost kopírovala trend výnosu, docházelo k jejímu poklesu  

z 15,55 % až na 11,37 %. Z hlediska výnosu a popelnatosti bylo dosaženo nejlepšího výsledku 

při dávce Montanolu 551 v poměru 1:3 s pyrolýzním olejem P500. Výnos činil 72,27 %  

a popelnatost 12,54 %. Získané výsledky flotačních testů jsou znázorněny na obrázku 37. 

 

Obrázek 37.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 551 a pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 13. - směs flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje P550 

Tabulka 28 uvádí výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s pyrolýzním olejem P550 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka 

činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 551 s pyrolýzním olejem P550 byly v poměru 

3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je také uveden samotný Montanol 551 a samotný pyrolýzní 

olej P550. 

Tabulka 28.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje P550; 

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 500 

K 81,65 15,55 

O 17,51 90,68 

P 100 28,57 

Montanol 551 : P550 
375:125   

3:1 

K 83,70 16,33 

O 16,30 88,05 

P 100 28,02 

Montanol 551 : P550 
250:250 

2:2 

K 83,41 16,21 

O 16,59 86,25 

P 100 27,83 

Montanol 551 : P550 
125:375 

1:3 

K 80,23 13,01 

O 19,77 87,21 

P 100 27,68 

P550 500 

K 72,64 9,86 

O 27,36 75,92 

P 100 27,93 

Z tabulky 28 je zřejmé, že při zvyšujících se dávkách pyrolýzního oleje P550, 

docházelo k nárůstu a postupnému snižování výnosů od 83,7 % až 80,23 %. V tomto 

případě došlo také, ke snížování jejich popelnatostí z 16,33 % až na 13,01 %. Nejlepšího 

výsledku bylo dosaženo při poměru 1:3, kde výnos činil 80,23 % a popelnatost 13,01 %. 

Výsledky flotačních testů jsou zobrazeny na obrázku 38. 

 

Obrázek 38.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 551 a pyrolýzního oleje P550 
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Experiment 14. - směs flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje KOPD (9) 

V tabulce 29 jsou uvedeny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 551 v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (9) na vzorcích uhlí z dolu Staříč, 

jejichž navážka činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 551 s pyrolýzním olejem 

KOPD (9) byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je také uveden samotný 

Montanol 551 a samotný pyrolýzní olej KOPD (9). 

Tabulka 29.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje 

KOPD (9); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 500 

K 81,65 15,55 

O 17,51 90,68 

P 100 28,57 

Montanol 551 : KOPD (9) 
375:125   

3:1 

K 80,12 13,93 

O 19,88 84,76 

P 100 28,01 

Montanol 551 : KOPD (9) 
250:250 

2:2 

K 78,32 12,54 

O 21,68 82,74 

P 100 27,76 

Montanol 551 : KOPD (9) 
125:375 

1:3 

K 74,17 12,17 

O 25,83 75,12 

P 100 27,52 

KOPD (9) 500 

K 73,17 11,53 

O 26,83 72,32 

P 100 27,84 

Z tabulky 29 vyplývá, že výnos koncentrátu se postupně snižoval z hodnoty 81,65 %  

až na 73,17 %. Jejich popelnatosti vykazovaly stejný trend, docházelo k jejich snižování. Při 

dávce samotného Montanolu 551 činila popelnatost 15,55 % a se změnou poměru ve prospěch 

pyrolýzního oleje KOPD (9) se popelnatost postupně snižovala. Při dávce samotného 

pyrolýzního oleje KOPD (9) jako flotačního činidla činila popelnatost koncentrátu 11,53 %. 

Jednalo se tak, o nejnižší hodnotu a zároveň s jeho výnosem 73,17 % o nejlepší uvedený 

výsledek. Kombinací Montanolu 551 a KOPD (9) došlo ke zvýšení výnosu, který byl však 

doprovázen nárůstem popelnatosti. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 39. 

 

Obrázek 39.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 551 a pyrolýzního oleje KOPD (9)  
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Experiment 15. - směs flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje KOPD (11) 

V tabulce 30 jsou uvedeny výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (11) na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž 

navážka činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 551 s pyrolýzním olejem KOPD (11) byly 

v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je také uveden samotný Montanol 551 a samotný 

pyrolýzní olej KOPD (11). 

Tabulka 30.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje 

KOPD (11); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 500 

K 81,65 15,55 

O 17,51 90,68 

P 100 28,57 

Montanol 551 : KOPD (11) 
375:125   

3:1 

K 80,14 15,22 

O 19,86 80,12 

P 100 28,11 

Montanol 551 : KOPD (11) 
250:250 

2:2 

K 79,84 14,72 

O 20,16 80,05 

P 100 27,89 

Montanol 551 : KOPD (11) 
125:375 

1:3 

K 80,36 14,62 

O 19,64 81,12 

P 100 27,68 

KOPD (11) 500 

K 81,97 14,11 

O 18,03 86,43 

P 100 27,15 

Z tabulky 30 je patrné, že změna poměru flotačních činidel neměla výrazný vliv na 

výnos koncentrátu, který se pohyboval v rozmezí od 79,84 % do 81,97 %. Jejich popelnatosti 

se naopak postupně snižovaly z hodnoty 15,55 % až na hodnotu 14,11 %. Při dávce samotného 

pyrolýzního oleje KOPD (11) jako flotačního činidla činila popelnatost koncentrátu 

14,11 %. Jednalo se tak o nejnižší hodnotu a zároveň s jeho výnosem 81,97 % o nejlepší 

uvedený výsledek. Výsledky této flotace jsou znázorněny graficky na obrázku 40.  

 

Obrázek 40.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 551 a pyrolýzního oleje KOPD (11)  
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Experiment 16. - směs flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje P500 

V tabulce 31 jsou uvedeny výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 508 

v kombinaci s pyrolýzním olejem P500 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 

110 g. Kombinace dávek Montanolu 508 s pyrolýzním olejem P500 byly v poměru 3:1, 2:2  

a 1:3. Pro porovnání je také uveden samotný Montanol 508 a samotný pyrolýzní olej P500. 

Tabulka 31.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje P500; 

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 500 

K 77,16 11,21 

O 22,84 85,38 

P 100 28,15 

Montanol 508 : P500 
375:125 

3:1 

K 78,71 11,32 

O 21,29 85,06 

P 100 27,02 

Montanol 508 : P500 
250:250 

2:2 

K 80,34 12,62 

O 19,66 86,37 

P 100 27,12 

Montanol 508 : P500 
125:375 

1:3 

K 79,61 12,16 

O 20,39 85,14 

P 100 27,04 

P500 500 

K 63,27 11,37 

O 36,73 55,88 

P 100 27,72 

Z výsledků uvedených v tabulce 31 je patrné, že výnosy koncentrátů se pohybovaly 

v rozmezí od 63,27 % do 80,34 %. Pokud se zaměříme na poměr Montanolu 508 : P500, 

tak výnosy byly porovnatelné 78,71 % - 80,34 %. Popelnatost se pohybovala od 11,32 % 

do 12,62 %. Výrazný nárůst popelnatosti při poměru 2:2 byl zřejmě zapříčiněn zvýšenou 

hodnotou výnosu. Získané výsledky flotace jsou znázorněny na obrázku 41. 

 

Obrázek 41.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 508 a pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 17. - směs flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje P550 

Tabulka 32 vyjadřuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 508 

v kombinaci s pyrolýzním olejem P550 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka 

činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 508 s pyrolýzním olejem P550 byly v poměru 

3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 508 a samotný pyrolýzní olej 

P550. 

Tabulka 32.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje P550; 

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 500 

K 77,16 11,21 

O 22,84 85,38 

P 100 28,15 

Montanol 508 : P550 
375:125   

3:1 

K 79,53 12,13 

O 20,47 84,92 

P 100 27,03 

Montanol 508 : P550 
250:250 

2:2 

K 79,81 12,29 

O 20,19 85,54 

P 100 27,08 

Montanol 508 : P550 
125:375 

1:3 

K 79,48 12,13 

O 20,52 84,21 

P 100 26,92 

P550 500 

K 72,64 9,86 

O 27,36 75,92 

P 100 27,93 

Z tabulky 32 vyplývá, že výnosy koncentrátů, při použití směsi flotačního činidla 

Montanol 508 a P550 ve všech poměrech, se pohybovaly okolo hodnoty 79 %. To stejné 

by se dalo říci také o popelnatosti, která se pohybovala okolo 12 %. Popelnatost kopírovala 

trend výnosu. Nejlepšího výsledku z hlediska výnosu a popelnatosti bylo však dosaženo, 

při dávce samotného pyrolýzního oleje P550, kdy jeho výnos dosahoval hodnoty 72,64 %  

a popelnatost 9,86 %. Získané výsledky jsou graficky zobrazeny na obrázku 42. 

 

Obrázek 42.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 508 a pyrolýzního oleje P550  
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Experiment 18. - směs flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje KOPD (9) 

V tabulce 33 jsou uvedeny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 508 v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (9) na vzorcích uhlí z dolu Staříč, 

jejichž navážka činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 508 s pyrolýzním olejem 

KOPD (9) byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 508 a 

samotný pyrolýzní olej KOPD (9). 

Tabulka 33.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje 

KOPD (9); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 500 

K 77,16 11,21 

O 22,84 85,38 

P 100 28,15 

Montanol 508 : KOPD (9) 
375:125   

3:1 

K 80,50 12,70 

O 19,50 87,26 

P 100 27,24 

Montanol 508 : KOPD (9) 
250:250 

2:2 

K 80,17 12,69 

O 19,83 85,01 

P 100 27,03 

Montanol 508 : KOPD (9) 
125:375 

1:3 

K 78,51 11,81 

O 21,49 85,75 

P 100 27,70 

KOPD (9) 500 

K 73,17 11,53 

O 26,83 72,32 

P 100 27,84 

Z tabulky 33 je patrné, že výnos koncentrátů, při použití flotačního činidla 

Montanol 508 v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (9), měl klesající charakter při 

postupných změnách poměrů flotačních činidel. Hodnoty se snižovaly od 80,50 % až po 

78,51 %. Popelnatost postupně klesala z 12,70 % až na 11,81 %. Pokles tedy tvořil 0,89 %. 

Nejlepšího výsledku však bylo dosaženo, při dávce samotného Montanolu 508, kde výnos činil 

77,16 % a popelnatost 11,21 %. Výsledky flotačních testů jsou znázorněny na obrázku 43. 

 

Obrázek 43.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 508 a pyrolýzního oleje KOPD (9)  
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Experiment 19. - směs flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje KOPD (11) 

Tabulce 34 znázorňuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 508 

v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (11) na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž 

navážka činila 110 g. Kombinace dávek Montanolu 508 s pyrolýzním olejem KOPD (11) 

byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 508 a samotný 

pyrolýzní olej KOPD (11). 

Tabulka 34.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje 

KOPD (11); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 500 

K 77,16 11,21 

O 22,84 85,38 

P 100 28,15 

Montanol 508 : KOPD (11) 
375:125 

3:1 

K 81,49 14,17 

O 18,51 89,26 

P 100 28,07 

Montanol 508 : KOPD (11) 
250:250 

2:2 

K 81,79 13,73 

O 18,21 86,71 

P 100 27,02 

Montanol 508 : KOPD (11) 
125:375 

1:3 

K 81,76 13,94 

O 18,24 87,79 

P 100 27,41 

KOPD (11) 500 

K 81,97 14,11 

O 18,03 86,43 

P 100 27,15 

Z tabulky 34 je zřejmé, že rozdíly ve výnosech koncentrátů byly, při poměru 

Montanol 508 : KOPD (11), minimální a hodnota výnosu se pohybovala okolo 81 %.  

Totéž se dá říci i o popelnatosti, která se pohybovala kolem 14 %. Z hlediska výnosu  

a popelnatosti, bylo však nejlepšího výsledku dosaženo při dávce samotného Montanolu 508. 

Výnos byl 77,16 % a popelnatost 11,21 %. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 44. 

 

Obrázek 44.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 508 a pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Experiment 20. - pyrolýzní olej P500 

V tabulce 35 jsou uvedeny výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje P500 jako 

flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 35.  Výsledky flotace uhlí Staříč s pyrolýzním olejem P500; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

P500 

125 

K 34,78 10,02 

O 65,22 36,85 

P 100 27,52 

250 

K 59,11 10,17 

O 40,89 55,54 

P 100 28,72 

375 

K 64,13 9,53 

O 35,87 58,54 

P 100 27,11 

500 

K 74,18 10,85 

O 25,82 70,97 

P 100 26,37 

Z tabulky 35 je patrné, že uhlí při dávce 125 g/t téměř vůbec neflotovalo, výnos 

koncentrátu činil pouhých 34,78 %. Se zvyšující se dávkou pyrolýzního oleje docházelo 

k výraznějšímu zvyšování výnosů koncentrátů až na hodnotu 74,18 %. Popelnatost se 

pohybovala v rozmezí 9,53 % až 10,85 %. Nejlepšího výsledku z hlediska výnosu  

a popelnatosti bylo dosaženo při dávce 500 g/t, kdy výnos koncentrátu činil 74,18 %  

a popelnatost 10,85 %. Na obrázku 45 jsou znázorněny výsledky flotačních experimentů, kde 

byl použit pyrolýzní olej P500. 

 

Obrázek 45.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje P500 
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Experiment 21. - pyrolýzní olej P550 

Tabulka 36 znázorňuje výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje P550 jako 

flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 36.  Výsledky flotace uhlí Staříč s pyrolýzním olejem P550; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

P550 

125 

K 37,15 9,34 

O 62,85 37,33 

P 100 26,93 

250 

K 53,95 9,89 

O 46,05 50,24 

P 100 28,47 

375 

K 65,85 9,69 

O 34,15 59,72 

P 100 26,78 

500 

K 71,27 11,55 

O 28,73 69,48 

P 100 28,19 

Z tabulky 36 vyplývá, že uhlí při dávce flotačního činidla 125 g/t téměř neflotovalo. 

Výnos koncentrátu činil 37,15 %. Naproti tomu dávka 250 g/t výnos zvýšila o 16,8 %.  

Se zvyšováním dávky činidla dochází k nárůstu výnosu. Popelnatosti koncentrátů  

se pohybovaly v rozmezí 9,34 - 11,55 %. Nejlepšího výsledku co se týče výnosu  

a popelnatosti bylo dosaženo při dávce flotačního činidla 375 g/t. Výnos činil 65,85 %  

a popelnatost 9,69 %. Tyto výsledky jsou zobrazeny na obrázku 46. 

  

Obrázek 46.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje P550  
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Experiment 22. - pyrolýzní olej KOPD (9) 

Tabulka 37 udává výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje KOPD (9) jako 

flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávky 

pyrolýzního oleje se postupně zvyšovaly v rozmezí od 125 g/t až na 500 g/t a to vždy  

o 125 g/t. 

Tabulka 37.  Výsledky flotace uhlí Staříč s pyrolýzním olejem KOPD (9); (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

KOPD (9) 

125 

K 51,24 10,82 

O 48,76 44,50 

P 100 27,24 

250 

K 73,15 12,64 

O 26,85 68,95 

P 100 27,76 

375 

K 84,47 15,96 

O 15,53 84,03 

P 100 26,53 

500 

K 81,04 15,24 

O 18,96 81,62 

P 100 27,83 

Z tabulky 37 vyplývá, že výnosy koncentrátů se s přibývající dávkou postupně 

zvyšovaly z hodnoty 51,24 % až 84,47 %. Co se týče popelnatostí koncentrátů, kopírovaly 

trend výnosů koncentrátů. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo při dávce 250 g/t, kdy její 

výnos činil 73,15 % a popelnatost 12,64 %. Získané výsledky flotace jsou znázorněny na 

obrázku 47. 

 

Obrázek 47.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje KOPD (9)  
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Experiment 23. - pyrolýzní olej KOPD (11) 

V tabulce 38 jsou zaznamenány výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje 

KOPD (11) jako flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 

150 g. Dávky pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 38.  Výsledky flotace uhlí Staříč s pyrolýzním olejem KOPD (11); (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

KOPD (11) 

125 

K 52,18 13,12 

O 47,82 44,28 

P 100 28,02 

250 

K 78,52 14,34 

O 21,48 76,68 

P 100 27,73 

375 

K 84,51 15,94 

O 15,49 83,98 

P 100 26,48 

500 

K 85,27 19,01 

O 14,73 84,63 

P 100 28,68 

Z výsledků uvedených v tabulce 38 lze vyčíst, že s přibývající dávkou flotačního 

činidla se postupně zvyšovaly i výnosy koncentrátů z hodnoty 52,18 % až na 85,27 %. 

Nejvyšší zvýšení výnosu bylo dosaženo při dávce 250 g/t, kdy se oproti dávce předchozí 

výnos zvedl o 26,34 %. Popelnatosti koncentrátů se s přibývající dávkou flotačního činidla 

zvyšovaly z 13,12 % až na 19,01 %. Výsledky flotací jsou znázorněny na obrázku 48. 

 

Obrázek 48.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Experiment 24. - flotační činidlo Montanol 508 

V tabulce 39 jsou zaznamenány výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 508 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávky byly 

postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 39.  Výsledky flotace uhlí Staříč s flotačním činidlem Montanol 508; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 

125 

K 75,83 11,78 

O 24,17 77,81 

P 100 27,74 

250 

K 80,13 14,36 

O 19,87 82,91 

P 100 27,98 

375 

K 84,20 16,79 

O 15,80 81,88 

P 100 27,07 

500 

K 86,01 19,33 

O 13,99 82,03 

P 100 28,10 

Z tabulky 39 je patrné, že výnosy koncentrátů se zvyšovaly se zvyšující se dávkou 

flotačního činidla ze 75,83 % až na 86,01 %. Popelnatosti rostly z 11,78 % až na 19,33 %, 

kopírovaly tak trend výnosu. Nárůst výnosu nad 80 % byl doprovázen prudkým nárůstem 

popelnatosti, který byl nejspíš spojen s vysokou hodnotou průměrné popelnatosti vstupního 

vzorku uhlí (27,56 %). Nejlepším výsledkem z hlediska výnosu a popelnatosti byla flotace 

s dávkou flotačního činidla 125 g/t. Výnos činil 75,83 % a popelnatost 11,78 %. Získané 

výsledky flotací jsou znázorněny na obrázku 49. 

 

Obrázek 49.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce  

flotačního činidla Montanol 508  
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Experiment 25. - flotační činidlo Montanol 551  

V tabulce 40 jsou znázorněny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 551 na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávky flotačního 

činidla se postupně zvyšovaly v rozmezí od 125 g/t až na 500 g/t a to vždy o 125 g/t. 

Tabulka 40.  Výsledky flotace uhlí Staříč s flotačním činidlem Montanol 551; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 

125 

K 68,01 11,13 

O 31,99 62,74 

P 100 27,64 

250 

K 68,70 12,31 

O 31,30 60,96 

P 100 27,54 

375 

K 84,11 14,73 

O 15,89 86,35 

P 100 26,11 

500 

K 81,58 13,70 

O 18,42 89 

P 100 27,70 

Z výsledků uvedených v tabulce 40 lze vypozorovat, že při dávce 125 g/t a 250 g/t 

se výnos koncentrátů pohyboval okolo 68 %. Naproti tomu se zvýšení dávky na 375 g/t  

a 500 g/t se rapidně zvýšil výnos, jehož nejvyšší hodnota (84,11 %) byla dosažena  

při dávce 375 g/t. Popelnatosti koncentrátů se pohybují od 11,13 % do 14,73 %.  

Nejlepšího výsledku bylo dosaženo při dávce 125 g/t, kdy výnos koncentrátu činil 68,01 %  

a popelnatost 11,13 %. Výsledky flotačních testů jsou zachyceny na obrázku 50.   

 

Obrázek 50.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce  

flotačního činidla Montanol 551  
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Experiment 26. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) 

Tabulka 41 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s Vypíracím olejem na vzorcích uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. 

Dávky flotačních činidel byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 41.  Výsledky flotace uhlí Staříč s flotačním činidlem (Montanol 551+Vypírací olej);  

(Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 

125 

K 73,81 12,32 

O 26,19 68,30 

P 100 26,98 

250 

K 77,54 12,72 

O 22,46 76,57 

P 100 27,06 

375 

K 82,50 13,76 

O 17,50 88,88 

P 100 26,91 

500 

K 84,75 15,30 

O 15,25 88,19 

P 100 26,42 

Z tabulky 41 vyplývá, že se výnos koncentrátu se vzrůstající dávkou flotačního 

činidla postupně zvyšoval ze 73,81 % až na 84,75 %. Totéž lze říci i o popelnatosti, kdy 

došlo ke zvýšení z hodnoty 12,32 % až na 15,30 %. Z hlediska výnosu a popelnatosti bylo 

dosaženo nejlepšího výsledku při dávce 125 g/t. Výnos činil 73,81 % a popelnatost 

12,32 %. Dosažené výsledky jsou zobrazeny na obrázku 51. 

 

Obrázek 51.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce  

flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej)  
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Experiment 27. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje P500 

Tabulka 42 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem P500 na vzorcích uhlí 

z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávka Montanolu 551 s Vypíracím olejem byla 

nejprve 500 g/t a poté došlo k dávkování v poměru 3:1, 2:2 a 1:3 s pyrolýzním olejem 

P500. Dávka samotného pyrolýzního oleje P500 byla 500 g/t. 

Tabulka 42.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla (Montanol 551+Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje P500; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 84,75 15,30 

O 15,25 88,19 

P 100 26,42 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
375:125   

3:1 

K 81,06 13,78 

O 18,94 84,95 

P 100 27,26 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
250:250 

2:2 

K 77,03 11,41 

O 22,97 80,85 

P 100 27,36 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
125:375 

1:3 

K 74,93 11,26 

O 25,07 73,53 

P 100 26,87 

P500 500 

K 74,18 10,85 

O 25,82 70,97 

P 100 26,37 

Z uvedených výsledků v tabulce 42 vyplývá, že docházelo k postupnému snižování 

výnosů koncentrátů. Totéž platilo i u popelnatosti koncentrátů, které se snižovaly 

z 15,30 % až na 10,85 %. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo při dávce samotného 

pyrolýzního oleje P500, kdy výnos koncentrátu činil 74,18 % a popelnatost 10,85 %.  

Na obrázku 52 jsou znázorněny výsledky flotačních testů. 

 

Obrázek 52.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 28. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje P550 

V tabulce 43 jsou znázorněny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 551 s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem P550 na vzorcích uhlí 

z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávka Montanolu 551 s Vypíracím olejem byla 

nejprve 500 g/t a poté došlo k dávkování v poměru 3:1, 2:2 a 1:3 s pyrolýzním olejem 

P550. Dávka samotného pyrolýzního oleje P550 byla 500 g/t. 

Tabulka 43.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla (Montanol 551+Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje P550; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 84,75 15,30 

O 15,25 88,19 

P 100 26,42 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
375:125   

3:1 

K 80,12 14,08 

O 19,88 78,72 

P 100 26,93 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
250:250 

2:2 

K 76,02 9,81 

O 23,98 82,79 

P 100 27,31 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
125:375 

1:3 

K 71,87 10,76 

O 28,13 70,41 

P 100 27,54 

P550 500 

K 71,27 11,55 

O 28,73 69,48 

P 100 28,19 

Z tabulky 43 lze vyčíst, že se změnou dávky docházelo k postupnému snižování 

výnosů koncentrátů z 84,75 % až na 71,27 %. Totéž platí i u popelnatostí, výjimku však 

tvoří dávka v poměru 2:2, kdy popelnatost dosáhla hodnoty 9,81 %. Jednalo se o nejnižší 

dosaženou popelnatost a s výnosem koncentrátu 76,02 % zároveň o nejlepší uvedený 

výsledek tohoto experimentu. Obrázek 53 znázorňuje výsledky flotačních testů. 

 

Obrázek 53.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P550 
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Experiment 29. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje KOPD (9) 

V tabulce 44 jsou znázorněny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 551 s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (9) na vzorcích 

uhlí z dolu Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávka Montanolu 551 s Vypíracím olejem 

byla nejprve 500 g/t a poté došlo k dávkování v poměru 3:1, 2:2 a 1:3 s pyrolýzním olejem 

KOPD (9). Dávka samotného pyrolýzního oleje KOPD (9) byla 500 g/t. 

Tabulka 44.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla (Montanol 551+Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje KOPD (9); (Zahuštění rmutu 150 g/l).  

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 84,75 15,30 

O 15,25 88,19 

P 100 26,42 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
375:125   

3:1 

K 80,53 14,02 

O 19,47 80,58 

P 100 26,98 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
250:250 

2:2 

K 78,37 12,49 

O 21,63 81,52 

P 100 27,42 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
125:375 

1:3 

K 80,12 13,64 

O 19,88 81,60 

P 100 27,15 

KOPD (9) 500 

K 81,04 15,24 

O 18,96 81,62 

P 100 27,83 

Z tabulky 44 je na první pohled patrné, že se změnou dávky flotačního činidla došlo 

k poklesu a následnému nárůstu výnosu koncentrátu v rozmezí 78,37 - 84,75 %. Totéž platí 

o popelnatosti koncentrátů. Nejnižší hodnota popelnatosti byla dosažena při poměru činidel 

2:2, která činila 12,49 %. S výnosem koncentrátu při této dávce (78,37 %) se jednalo o 

nejlepší výsledek tohoto experimentu. Získané výsledky flotačních experimentů jsou 

znázorněny na obrázku 54. 

  

Obrázek 54.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Experiment 30. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje KOPD (11) 

Tabulka 45 prezentuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (11) na vzorcích uhlí z dolu 

Staříč, jejichž navážka činila 150 g. Dávka Montanolu 551 s Vypíracím olejem byla 

nejprve 500 g/t a poté došlo k dávkování v poměru 3:1, 2:2 a 1:3 s pyrolýzním olejem 

KOPD (11). Dávka samotného pyrolýzního oleje KOPD (11) byla 500 g/t. 

Tabulka 45.  Výsledky flotace uhlí Staříč se směsí flotačního činidla (Montanol 551+Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje KOPD (11); (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 84,75 15,30 

O 15,25 88,19 

P 100 26,42 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
375:125   

3:1 

K 82,15 14,16 

O 17,85 87,55 

P 100 27,26 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
250:250 

2:2 

K 76,32 11,76 

O 23,68 79,85 

P 100 27,87 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
125:375 

1:3 

K 84,36 17,23 

O 15,64 86,80 

P 100 28,11 

KOPD (11) 500 

K 85,27 19,01 

O 14,73 84,63 

P 100 28,68 

Z tabulky 45 je zřejmé, že se změnou dávky flotačního činidla došlo ke kolísání 

výnosů koncentrátů v rozmezí 76,32 % - 84,75 %. Totéž platí o popelnatosti koncentrátů. 

Nejnižší hodnota popelnatosti byla dosažena při poměru činidel 2:2, která činila 11,76 %. 

S výnosem koncentrátu při této dávce (76,32 %) se jednalo o nejlepší výsledek tohoto 

experimentu. Získané výsledky flotačních experimentů jsou znázorněny na obrázku 55. 

 

Obrázek 55.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (11)  
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3.4.2 Sada flotačních experimentů na vzorku uhlí z lokality Lazy 

Flotační testy na vzorku uhlí z lokality Lazy byly realizovány v laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství, VŠB-TU Ostrava. K testování účinnosti flotačních činidel 

byly použity pyrolýzní oleje, které byly získány pyrolýzou dřevní hmoty a pneumatik. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky flotačních experimentů. 

Experiment 31. - pyrolýzní olej P500 

V tabulce 46 jsou uvedeny výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje P500 jako 

flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 110 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t.  

Tabulka 46.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití pyrolýzního oleje P500; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

P500 

125 

K 34,62 10,12 

O 65,38 51,13 

P 100 36,93 

250 

K 41,17 11,18 

O 58,83 55,48 

P 100 37,24 

375 

K 52,43 10,73 

O 47,57 65,55 

P 100 36,81 

500 

K 57,54 10,65 

O 42,46 71,92 

P 100 36,66 

Z uvedených výsledků v tabulce 46 lze vyčíst, že výnosy koncentrátů se zvyšovaly 

s přibývající dávkou pyrolýzního oleje z 34,62 % na 57,54 %. Zvyšováním dávky 

pyrolýzního oleje ze 125 g/t do 250 g/t však popelnatost  stoupá z 10,12 % na 11,18 %, při 

dalším zvyšování dávky pyrolýzního oleje popelnatost mírně klesala až na hodnotu 

10,65 %. Získané výsledky flotačních experimentů jsou znázorněny na obrázku 56. 

 

Obrázek 56.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 32. - pyrolýzní olej P550 

Tabulce 47 zobrazuje výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje P550 jako 

flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 110 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 47.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití pyrolýzního oleje P550; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

P550 

125 

K 30,13 10,07 

O 69,87 49,76 

P 100 37,8 

250 

K 36,87 9,33 

O 63,13 53,35 

P 100 37,12 

375 

K 43,15 9,4 

O 56,85 58,86 

P 100 37,52 

500 

K 56,61 9,32 

O 43,39 76,51 

P 100 38,47 

Z tabulky 47 je zřejmé, že se zvyšováním dávky pyrolýzního oleje P550 stoupá 

výnos koncentrátu z 30,13 % při dávce 125 g/t na 56,61 % při dávce 500 g/t. Nejlepších 

výsledků, co se týče popelnatosti, bylo dosaženo při dávce 500 g/t a to 9,32 %, ale pouze 

s výnosem 56,61 %. Získané výsledky flotačních experimentů jsou znázorněny na 

obrázku 57. 

 

Obrázek 57.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje P550  
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Experiment 33. - pyrolýzní olej KOPD (9) 

V tabulce 48 jsou zaznamenány výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje 

KOPD (9) jako flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 

110 g. Dávky pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 48.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití pyrolýzního oleje KOPD (9); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

KOPD (9) 

125 

K 40,13 12,73 

O 59,87 53,37 

P 100 37,06 

250 

K 54,81 13,15 

O 45,19 65,75 

P 100 36,92 

375 

K 68,15 13,20 

O 31,85 86,61 

P 100 36,58 

500 

K 73,36 16,88 

O 26,64 86,55 

P 100 35,44 

Z tabulky 48 je patrné, že výnos koncentrátu se zvětšující se dávkou rostl z hodnoty 

40,13 % až na 73,36 %. Nárůst popelnatosti koresponduje s trendem nárůstu výnosu. Jeho 

hodnota však zdaleka nesplňuje předem dané parametry. Nejlepšího výsledku bylo 

dosaženo při dávce 375 g/t s výnosem 68,15 % a popelnatosti 13,20 %. Získané výsledky 

jsou znázorněny na obrázku 58. 

 

Obrázek 58.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Experiment 34. - pyrolýzní olej KOPD (11) 

V tabulce 49 jsou zobrazeny výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje KOPD (11) 

jako flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 110 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 49.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití pyrolýzního oleje KOPD (11); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

KOPD (11) 

125 

K 53,25 13,72 

O 46,75 63,67 

P 100 37,07 

250 

K 64,84 13,98 

O 35,16 79,82 

P 100 37,13 

375 

K 62,35 14,22 

O 37,65 76,27 

P 100 37,58 

500 

K 67,68 14,43 

O 32,32 85,27 

P 100 37,32 

Při tomto experimentu došlo ke zvyšování výnosů koncentrátů spolu se zvyšováním 

dávky flotačního činidla, nicméně dávka 375 g/t vykazovala o něco nižší hodnotu výnosu 

koncentrátu (62,35 %). Nejvyššího výnosu bylo dosaženo při dávce 500 g/t. Popelnatost 

koncentrátů se pohybovaly v rozmezí 13,72 % až 14,43 %, přičemž nejnižší hodnoty bylo 

dosaženo při dávce 125 g/t. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 59. 

 

Obrázek 59.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Experiment 35. - flotační činidlo Montanol 508 

V tabulce 50 jsou zaznamenány výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 508 na vzorcích uhlí z lokality Lazy, jejichž navážka činila 110 g. Dávky byly 

postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 50.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití flotačního činidla Montanol 508;  

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 

125 

K 67,57 13,87 

O 32,43 87,27 

P 100 37,67 

250 

K 72,68 17,09 

O 27,32 89,11 

P 100 36,76 

375 

K 72,93 19,83 

O 27,07 89,83 

P 100 38,77 

500 

K 72,42 18,42 

O 27,58 88,85 

P 100 37,84 

Z tabulky 50 vyplývá, že se zvyšováním dávky činidla od 125 g/t do 375 g/t dochází 

ke zvyšování výnosů a popelnatosti. Nejlepších výsledků z hlediska popelnatosti bylo 

dosaženo při dávce činidla 125 g/t (13,87 %), ale pouze s výnosem 67,57 %. Z hlediska 

výnosů, nejlepších výsledků bylo dosaženo při dávce 375 g/t, kdy výnos činil 72,93 % 

ovšem s popelnatostí 19,83 %. Při zvyšovaní dávky činidla na 500 g/t výnos a popelnatost 

mírně klesá. I v tomto případě popelnatost kopíruje trend výnosu. Výsledky flotačních testů 

jsou znázorněny na obrázku 60.   

 

Obrázek 60.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce  

flotačního činidla Montanol 508  
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Experiment 36. - flotační činidlo Montanol 551 

Tabulka 51 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 110 g. Dávky flotačního činidla se 

postupně zvyšovaly od 125 g/t až na 500 g/t a to vždy o 125 g/t.  

Tabulka 51.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití flotačního činidla Montanol 551;  

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 

125 

K 57,25 11,16 

O 42,75 71,16 

P 100 36,81 

250 

K 65,73 13,13 

O 34,27 83,51 

P 100 37,25 

375 

K 70,73 16,25 

O 29,27 86,90 

P 100 36,93 

500 

K 74,40 19,07 

O 25,60 89,19 

P 100 37,02 

Z tabulky 51 je patrné, že výnos koncentrátu se zvyšoval se zvyšující se dávkou 

flotačního činidla Montanol 551 z 57,25% až na 74,40 %. Stejný trend vykazovala 

popelnatost. Popelnatost rostla z 11,16 % až na 19,07 %. Nejlepším výsledkem z hlediska 

výnosu a popelnatosti byla flotace s dávkou flotačního činidla 125 g/t, kde výnos byl 

57,25 % a popelnatost 11,16 %. Získané výsledky flotací jsou znázorněny na obrázku 61.  

 

Obrázek 61.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce  

flotačního činidla Montanol 551 
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Experiment 37. - flotační činidlo Montanol 551 s Vypíracím olejem 

Tabulka 52 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

s Vypíracím olejem na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 110 g. Dávky 

flotačních činidel se postupně zvyšovaly od 125 g/t až na 500 g/t a to vždy o 125 g/t. 

Tabulka 52.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej); 

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 

125 

K 59,34 14,28 

O 40,66 70,11 

P 100 36,98 

250 

K 66,28 17,15 

O 33,72 76,25 

P 100 37,08 

375 

K 70,95 18,24 

O 29,05 84,3 

P 100 37,43 

500 

K 71,33 19,65 

O 28,67 83,06 

P 100 37,82 

Z uvedených hodnot v tabulce 52 lze vypozorovat, že se zvyšující se dávkou činidla 

docházelo ke zvyšování výnosu koncentrátu z 59,34 % až na 71,33 %. Nejvyšší výnos 

71,33 % vykazovala dávka 500 g/t. Naopak hodnoty jejich popelnatostí se s přibývající 

dávkou postupně zvyšovaly z 14,28 % na 19,65 %. Nejnižší popelnatosti (14,28 %) bylo 

dosaženo při dávce 125 g/t, jejíž výnos činil 59,34 %. Získané výsledky popelnatostí  

a výnosů jsou znázorněny na obrázku 62. 

 

Obrázek 62.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce  

flotačního činidla (Montanol 551 + Výpírací olej)  
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Experiment 38. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje P500 

Tabulka 53 uvádí výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 551 

s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem P500 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, 

jejichž navážka činila 110 g. Kombinace Montanolu 551 + Vypírací olej s pyrolýzním 

olejem P550 byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 

s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej P550 v dávce 500 g/t. 

Tabulka 53.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla (Montanol 551+Vypírací olej) 

a pyrolýzního oleje P500; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 71,33 19,65 

O 28,67 83,06 

P 100 37,81 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
375:125   

3:1 

K 69,24 13,13 

O 30,76 91,12 

P 100 37,12 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
250:250 

2:2 

K 66,09 11,84 

O 33,91 83,34 

P 100 36,08 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
125:375 

1:3 

K 60,23 10,79 

O 39,77 77,86 

P 100 37,03 

P500 500 

K 57,54 10,65 

O 42,46 71,92 

P 100 36,66 

Z tabulky 53 lze vyčíst, že výnos koncentrátu se postupně snižoval se změnou 

dávky flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) ze 71,33 % až na 57,54 %. 

Hodnoty popelnatostí koncentrátů kopírovaly trend výnosů. Nejnižší hodnota popelnatosti 

byla dosažena při dávce 500 g/t pyrolýzního oleje P500 (10,65 %), ovšem za nízkého 

výnosu 57,54 %. Výsledky jsou graficky zobrazeny na obrázku 63. 

 

Obrázek 63.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 39. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje P550 

Tabulka 54 uvádí výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 551 

s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem P550 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, 

jejichž navážka činila 110 g. Kombinace Montanolu 551 + Vypírací olej s pyrolýzním 

olejem P550 byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 

s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej P550 v dávce 500 g/t. 

Tabulka 54.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) 

a pyrolýzního oleje P550; (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 71,33 19,65 

O 28,67 83,06 

P 100 37,81 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
375:125   

3:1 

K 74,17 18,33 

O 25,84 87,80 

P 100 36,28 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
250:250 

2:2 

K 70,78 15,83 

O 29,22 86,71 

P 100 36,54 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
125:375 

1:3 

K 62,39 11,54 

O 37,61 79,26 

P 100 37,01 

P550 500 

K 56,61 9,32 

O 43,39 76,51 

P 100 38,47 

Z tabulky 54 můžeme vidět, že výnosy koncentrátů měly s přídavkem pyrolýzního 

oleje P550 sestupnou tendenci a pohybovaly se v rozmezí 74,17 % - 56,61 %. Nejnižší 

popelnatost 9,32 % s výnosem 56,61 % byla dosažena při samotné dávce 500 g/t 

pyrolýzního oleje P550. Hodnoty popelnatostí koncentrátů měly klesající tendenci. 

Popelnatost kopírovala trend výnosu. Hodnoty výnosů a popelnatostí jsou graficky 

znázorněny na obrázku 64. 

 

Obrázek 64.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P550 
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Experiment 40. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje KOPD (9) 

V tabulce 55 jsou znázorněny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 551 s Vypíracím olejem v kombinaci s  pyrolýzním olejem KOPD (9) na 

vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 110 g. Kombinace Montanolu 551 a 

Vypíracího oleje s pyrolýzním olejem KOPD (9) byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3.  

Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní 

olej KOPD (9) v dávce 500 g/t.  

Tabulka 55.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) 

a pyrolýzního oleje KOPD (9); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 71,33 19,65 

O 28,67 83,06 

P 100 37,82 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
375:125   

3:1 

K 70,96 18,51 

O 29,04 81,56 

P 100 36,82 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
250:250 

2:2 

K 70,76 18,40 

O 29,24 82,08 

P 100 37,02 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
125:375 

1:3 

K 72,18 16,42 

O 27,82 87,66 

P 100 36,24 

KOPD (9) 500 

K 73,36 16,88 

O 26,64 86,55 

P 100 35,44 

Z tabulky 55 je na první pohled patrné, že se výnosy koncentrátů pohybují okolo 

70 %. Nejlepšího výsledku, co se týká směsi flotačních činidel Montanol 551 + Vypírací olej 

a pyrolýzního oleje KOPD (9) z hlediska výnosu a popelnatosti, bylo dosaženo při poměru 

1:3, kde výnos byl 72,18 % a popelnatost 16,42 %. Na obrázku 65 jsou znázorněny 

výsledky flotačního experimentu.  

 

Obrázek 65.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Experiment 41. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje KOPD (11) 

Tabulka 56 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (11) na vzorcích uhlí z dolu 

Lazy, jejichž navážka činila 110 g. Kombinace Montanolu 551 + Vypírací olej s pyrolýzním 

olejem KOPD (11) byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný 

Montanol 551 s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej KOPD (11) v dávce 500 g/t. 

Tabulka 56.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) 

a pyrolýzního oleje KOPD (11); (Zahuštění rmutu 110 g/l)  

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 71,33 19,65 

O 28,67 83,06 

P 100 37,82 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
375:125   

3:1 

K 71,42 18,76 

O 28,58 83,91 

P 100 37,38 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
250:250 

2:2 

K 70,58 14,55 

O 29,42 83,49 

P 100 34,83 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
125:375 

1:3 

K 70,63 14,52 

O 29,37 87,93 

P 100 36,08 

KOPD (11) 500 

K 67,68 14,43 

O 32,32 85,27 

P 100 37,32 

Z výsledků uvedených v tabulce 56 lze konstatovat, že výnosy uhelných koncentrátů 

jsou téměř stejné až na samotné činidlo KOPD (11). Nejlepší výsledek z hlediska popelnatosti 

byl dosažen při použití čistého pyrolýzního oleje KOPD (11), kde popel činil 14,43 %  

a výnos 67,68 %. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 66.  

 

Obrázek 66.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Experiment 42. - směs flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje P500 

Tabulka 57 uvádí výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s pyrolýzním olejem P500 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 

110 g. Kombinace Montanolu 551 s pyrolýzním olejem P500 byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. 

Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 a samotný pyrolýzní olej P500 v dávce 

500 g/t. 

Tabulka 57.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla Montanolu 551 a pyrolýzního oleje P500; 

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
výnos  

[%] 

popelnatost  

[%] 

Montanol 551 500 

K 74,40 19,07 

O 25,6 89,19 

P 100 37,02 

Montanol 551 : P500 
375:125 

3:1 

K 70,28 15,16 

O 29,72 90,53 

P 100 37,56 

Montanol 551 : P500 
250:250 

2:2 

K 64,53 14,42 

O 35,47 79,24 

P 100 37,41 

Montanol 551 : P500 
125:375 

1:3 

K 62,98 10,93 

O 37,02 81,76 

P 100 37,15 

P500 500 

K 57,54 10,65 

O 42,46 71,92 

P 100 36,66 

Z tabulky 57 je patrné, že hodnota výnosu koncentrátu se snižuje se změnou poměru 

flotačního činidla a pyrolýzního oleje P500 ze 74,40 % na 57,54 %. Popelnatost kopíruje 

sestupný trend. Nejnižší hodnota (10,65 %) byla dosažena při dávce samotného pyrolýzního 

oleje při 500 g/t. Za zajímavý výsledek se dá považovat poměr 1:3, kdy popelnatost byla 

10,93 % a výnos 62,98 %. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 67. 

 

Obrázek 67.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 551 a pyrolýzního oleje P500 
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Experiment 43. - směs flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje P550 

Tabulka 58 uvádí výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s pyrolýzním olejem P550 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 

110 g. Kombinace Montanolu 551 s pyrolýzním olejem P550 byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. 

Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 a samotný pyrolýzní olej P550 v dávce 

500 g/t. 

Tabulka 58.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla Montanolu 551 a pyrolýzního oleje P550; 

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 500 

K 74,4 19,07 

O 25,6 89,19 

P 100 37,02 

Montanol 551 : P550 
375:125   

3:1 

K 72,21 17,61 

O 27,79 89,94 

P 100 37,71 

Montanol 551 : P550 
250:250 

2:2 

K 72,33 16,54 

O 27,67 90,23 

P 100 36,93 

Montanol 551 : P550 
125:375 

1:3 

K 70,21 13,61 

O 29,79 94,91 

P 100 37,83 

P550 500 

K 56,61 9,32 

O 43,39 76,51 

P 100 38,47 

Z tabulky 58 vyplývá, že se změnou poměru flotačního činidla a pyrolýzního oleje 

nedochází k výraznějším rozdílům výnosu koncentrátu. Naproti tomu hodnoty popelnatosti 

koncentrátů se postupně snižovaly se změnou poměru Montanolu 551 a pyrolýzního oleje 

P550 a to z 17,61 % na 13,61 %. Výsledky flotačních testů jsou znázorněny graficky na 

obrázku 68. 

 

Obrázek 68.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 551 a pyrolýzního oleje P550  
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Experiment 44. - směs flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje KOPD (9) 

Tabulka 59 zobrazuje výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (9) na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka 

činila 110 g. Kombinace Montanolu 551 s pyrolýzním olejem KOPD (9) byly v poměru 

3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 a samotný pyrolýzní olej 

KOPD (9) v dávce 500 g/t. 

Tabulka 59.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla Montanolu 551  

a pyrolýzního oleje KOPD (9); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 500 

K 74,40 19,07 

O 25,60 89,19 

P 100 37,02 

Montanol 551 : KOPD (9) 
375:125 

3:1 

K 74,32 17,42 

O 25,68 91,02 

P 100 36,32 

Montanol 551 : KOPD (9) 
250:250 

2:2 

K 74,85 17,93 

O 25,15 89,90 

P 100 36,03 

Montanol 551 : KOPD (9) 
125:375 

1:3 

K 72,43 17,18 

O 27,57 89,47 

P 100 37,11 

KOPD (9) 500 

K 73,36 16,88 

O 26,64 86,55 

P 100 35,44 

Z tabulky 59 lze vypozorovat, že hodnoty výnosů koncentrátů měly se změnou poměru 

flotačních činidel mírně kolísavou tendenci pohybující se v rozmezí 74,85 % - 72,43 %. 

Nejvyššího výnosu (74,85 %) bylo dosaženo při aplikaci flotačního činidla a pyrolýzního 

oleje v poměru 2:2. Hodnota popelnatosti se postupně snižovala z 19,07 % na 16,88 %. 

Získané výsledky popelnatostí a výnosů jsou znázorněny na obrázku 69. 

 

Obrázek 69.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla  

Montanol 551 a pyrolýzního oleje KOPD (9)  
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Experiment 45. - směs flotačního činidla Montanol 551 a pyrolýzního oleje KOPD (11) 

Tabulka 60 prezentuje výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 551 

v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (11) na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž 

navážka činila 110 g. Kombinace Montanolu 551 s pyrolýzním olejem KOPD (11) byly 

v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 a samotný 

pyrolýzní olej KOPD (11) v dávce 500 g/t. 

Tabulka 60.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla Montanolu 551  

a pyrolýzního oleje KOPD (11); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 500 

K 74,40 19,07 

O 25,60 89,19 

P 100 37,02 

Montanol 551 : KOPD (11) 
375:125   

3:1 

K 73,18 18,36 

O 26,82 88,53 

P 100 37,18 

Montanol 551 : KOPD (11) 
250:250 

2:2 

K 71,07 14,56 

O 28,93 92,33 

P 100 37,06 

Montanol 551 : KOPD (11) 
125:375 

1:3 

K 70,11 14,18 

O 29,89 90,79 

P 100 37,08 

KOPD (11) 500 

K 67,68 14,45 

O 32,32 85,27 

P 100 37,32 

Z tabulky 60 je patrné, že výnos koncentrátu se postupně snižoval se změnou 

poměru flotačního činidla a pyrolýzního oleje ze 74,40 % až na 67,68 %. Nejvyšší výnos 

(74,40 %) vykazoval samotný Montanol 551 v dávce 500 g/t. U popelnatosti koncentrátu 

došlo ke skokovému snížení a od poměru 2:2 nedošlo u popelnatosti k výrazné změně.  

Při poslední dávce samotného pyrolýzního oleje KOPD (11) došlo oproti dávce předchozí 

k mírnému zvýšení z 14,18 % na 14,45 %. Popelnatost se pohybovala v rozmezí 19,07 % -

 14,18 %. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 70. 

 

Obrázek 70.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 551 a pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Experiment 46. - směs flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje P500 

V tabulce 61 jsou uvedeny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 508 v kombinaci s pyrolýzním olejem P500 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž 

navážka činila 110 g. Kombinace Montanolu 508 s pyrolýzním olejem P500 byly v poměru 

3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 508 a samotný pyrolýzní olej 

P500 v dávce 500 g/t. 

Tabulka 61.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla Montanolu 508 a pyrolýzního oleje P500; 

(Zahuštění rmutu 110 g/l)  

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 500 

K 72,42 18,42 

O 27,58 88,85 

P 100 37,84 

Montanol 508 : P500 
375:125 

3:1 

K 74,32 18,76 

O 25,68 89,87 

P 100 37,02 

Montanol 508 : P500 
250:250 

2:2 

K 74,21 18,48 

O 25,79 88,66 

P 100 36,58 

Montanol 508 : P500 
125:375 

1:3 

K 70,20 15,52 

O 29,80 89,06 

P 100 37,60 

P500 500 

K 57,54 10,65 

O 42,46 71,92 

P 100 36,66 

Nejnižší popelnatost 10,65 % byla dosažena s pyrolýzním olejem P500 v dávce 

500 g/t, ale pouze s výnosem 57,54 %. Naproti tomu nejvyšší výnos činil 74,32 % při 

poměru směsi 3:1, ale s vysokým obsahem popela 18,76 %. Navýšení popelnatosti je 

spojeno s vyšší hodnotou výnosu a hodnotou průměrné popelnatosti vstupního vzorku. 

Se zvyšováním poměru pyrolýzního oleje P500 ve směsi výnos mírně klesá ze 74,32 % na 

70,20 %. Z dosažených výsledků je patrné, že popelnatost kopíruje trend výnosů 

koncentrátu. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 71. 

 

Obrázek 71.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 508 a pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 47. - směs flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje P550 

V tabulce 62 jsou zobrazeny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 508 v kombinaci s pyrolýzním olejem P550 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž 

navážka činila 110 g. Kombinace Montanolu 508 s pyrolýzním olejem P550 byly v poměru 

3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 508 a samotný pyrolýzní olej 

P550 v dávce 500 g/t. 

Tabulka 62.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla Montanolu 508 a pyrolýzního oleje P550; 

(Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 500 

K 72,42 18,42 

O 27,58 88,85 

P 100 37,84 

Montanol 508 : P550 
375:125   

3:1 

K 70,26 17,81 

O 29,74 85,53 

P 100 37,95 

Montanol 508 : P550 
250:250 

2:2 

K 71,02 17,73 

O 28,98 85,81 

P 100 37,46 

Montanol 508 : P550 
125:375 

1:3 

K 64,15 12,56 

O 35,85 83,30 

P 100 37,79 

P550 500 

K 56,61 9,32 

O 43,39 76,51 

P 100 38,47 

Z výsledků uvedených v tabulce 62 lze konstatovat, že výnosy koncentrátů se 

postupně snižovaly se změnou poměru flotačního činidla a pyrolýzního oleje. Hodnoty 

popelnatostí koncentrátů se pohybovaly v rozmezí od 9,32 % až na 18,42 %. Nejvyšší 

hodnota popelnatosti byla dosažena při dávce samotného Montanolu 508 a poté se 

popelnatost postupně snižovala a korespondovala, tak s trendem poklesu výnosu. Nejlepší 

výsledek z hlediska popelnatosti byl dosažen při použití samotného pyrolýzního oleje P550. 

Popelnatost byla 9,32 % a výnos 56,61 %. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 72. 

 

Obrázek 72.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

Montanol 508 a pyrolýzního oleje P550  
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Experiment 48. - směs flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje KOPD (9) 

Tabulka 63 zobrazuje výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 508 

v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (9) na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka 

činila 110 g. Kombinace Montanolu 508 s pyrolýzním olejem KOPD (9) byly v poměru 

3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 508 a samotný pyrolýzní olej 

KOPD (9) v dávce 500 g/t. 

Tabulka 63.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla Montanolu 508  

a pyrolýzního oleje KOPD (9); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 500 

K 72,42 18,42 

O 27,58 88,85 

P 100 37,84 

Montanol 508 : KOPD (9) 
375:125 

3:1 

K 75,53 19,82 

O 24,47 88,61 

P 100 36,65 

Montanol 508 : KOPD (9) 
250:250 

2:2 

K 74,66 19,74 

O 25,34 88,34 

P 100 37,12 

Montanol 508 : KOPD (9) 
125:375 

1:3 

K 72,57 17,02 

O 27,43 88,15 

P 100 36,53 

KOPD (9) 500 

K 73,36 16,88 

O 26,64 86,55 

P 100 35,44 

Z tabulky 63 je patrné, že výnosy koncentrátů měly kolísavou tendenci pohybující 

se v rozmezí 72,42 % - 75,53 %. Popelnatosti koncentrátů dosahovaly poměrně vysokých 

hodnot, nejvyšší hodnota 19,82 % byla při poměru činidel 2:2. Nejnižší popelnatost 

16,88 % dosahovala flotace s dávkou pyrolýzního oleje KOPD (9). Z dosažených výsledků 

je patrné, že kombinace flotačního činidla a pyrolýzního oleje není vhodné pro flotaci uhlí 

z lokality Lazy. Získané hodnoty jsou znázorněny na obrázku 73. 

 

Obrázek 73.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla  

Montanol 508 a pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Experiment 49. - směs flotačního činidla Montanol 508 a pyrolýzního oleje KOPD (11) 

Tabulka 64 znázorňuje výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 508 

v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (11) na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž 

navážka činila 110 g. Kombinace Montanolu 508 s pyrolýzním olejem KOPD (11) byly 

v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 508 a samotný 

pyrolýzní olej KOPD (11) v dávce 500 g/t. 

Tabulka 64.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla Montanolu 508  

a pyrolýzního oleje KOPD (11); (Zahuštění rmutu 110 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 500 

K 72,42 18,42 

O 27,58 88,85 

P 100 37,84 

Montanol 508 : KOPD (11) 
375:125   

3:1 

K 76,01 19,90 

O 23,99 89,79 

P 100 36,66 

Montanol 508 : KOPD (11) 
250:250 

2:2 

K 74,57 19,04 

O 25,43 88,27 

P 100 36,64 

Montanol 508 : KOPD (11) 
125:375 

1:3 

K 71,28 16,43 

O 28,72 87,43 

P 100 36,82 

KOPD (11) 500 

K 67,68 14,43 

O 32,32 85,27 

P 100 37,32 

Na základě výsledků flotací prezentovaných v tabulce 64 lze konstatovat, že výnosy 

koncentrátů měly rostoucí a následně klesající trend pohybující se v rozmezí 67,68 % -

 76,01 %. Totéž platí o popelnatosti, která kopíruje trend výnosu koncentrátu a pohybuje se 

v rozmezí 14,43 % - 19,90 %. Nejnižší popelnatost (14,43 %) byla dosažena při dávce 

500 g/t samotného pyrolýzního oleje KOPD (11). Získané hodnoty popela a výnosu jsou 

znázorněny na obrázku 74.  

 

Obrázek 74.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla  

Montanol 508 a pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Experiment 50. - pyrolýzní olej P500 

V tabulce 65 jsou znázorněny výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje P500 

jako flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 150 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 65.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití pyrolýzního oleje P500; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

P500 

125 

K 33,56 10,84 

O 66,44 50,52 

P 100 37,20 

250 

K 42,39 9,32 

O 57,61 57,09 

P 100 36,84 

375 

K 53 9,53 

O 47 67,15 

P 100 36,61 

500 

K 63,07 11,32 

O 36,93 80,51 

P 100 36,87 

Z tabulky 65 vyplývá, že se zvyšující se dávkou pyrolýzního oleje docházelo 

k nárůstu výnosu koncentrátu z 33,56 % na 63,07 %. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo při 

dávce 500 g/t. Popelnatosti koncentrátů se pohybovaly v rozmezí 9,32 % - 11,32 %. Při 

dávce pyrolýzního oleje 250 g/t byla hodnota popela nejnižší a činila 9,32 % ovšem s 

nízkým výnosem 42,39 %. Zvyšováním dávky činidla na 375 g/t popelnatost mírně stoupla 

na 9,53 % s výnosem 53 %. Se zvyšující se dávkou pyrolýzního oleje docházelo k nárůstu 

výnosu a s ním spojenému zvyšování popelnatosti. Získané výsledky flotačního 

experimentu jsou znázorněny na obrázku 75. 

 

Obrázek 75.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje P500  
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Experiment 51. - pyrolýzní olej P550 

V tabulce 66 jsou uvedeny výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje P550 jako 

flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 150 g. Dávky 

pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 66.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití pyrolýzního oleje P550; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

P550 

125 

K 30,68 9,05 

O 69,32 49,98 

P 100 37,42 

250 

K 32,46 8,61 

O 67,54 49,52 

P 100 36,24 

375 

K 49,74 11,67 

O 50,26 59,06 

P 100 35,49 

500 

K 52,27 11,07 

O 47,72 65,66 

P 100 37,12 

Z tabulky 66 je zřejmé, že se zvyšující se dávkou oleje výnosy koncentrátů rostly 

z 30,68 % na 52,27 %. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo při dávce 500 g/t. Popelnatosti 

koncentrátů kopírovaly trend výnosu a pohybovaly se v rozmezí 8,61 % - 11,67 %. 

Nejnižší obsah popela byl dosažen při dávce pyrolýzního oleje 250 g/t a činil 8,61 % 

s výnosem 32,46 %. Zvyšováním dávky činidla došlo k nárůstu výnosu koncentrátu 

z 30,68 % na 52,27 %. Získané výsledky flotačního experimentu jsou znázorněny na 

obrázku 76. 

 

Obrázek 76.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje P550 



Dipl. Ing. Josip Išek: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci 
 

 

2015  108 

Experiment 52. - pyrolýzní olej KOPD (9) 

V tabulce 67 jsou zaznamenány výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje 

KOPD (9) jako flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 

150 g. Dávky pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 67.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití pyrolýzního oleje KOPD (9); (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

KOPD (9) 

125 

K 46,14 13,38 

O 53,86 57,27 

P 100 37,02 

250 

K 69,71 13,90 

O 30,29 89,80 

P 100 36,89 

375 

K 74,92 18,15 

O 25,08 88,89 

P 100 35,89 

500 

K 75,07 19,47 

O 24,93 89,19 

P 100 36,85 

Z tabulky 67 lze vyčíst, že výnos koncentrátu se postupně zvyšoval ze 46,14 % až 

na 75,07 %. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo při dávce 500 g/t. Hodnoty popelnatostí 

také postupně rostly z hodnot 13,38 % až na 19,47 %, přičemž nejvyššího rozdílu bylo 

dosaženo mezi dávkami 250 g/t a 375 g/t (13,90 % a 18,15 %). Výsledky flotačního 

experimentu jsou znázorněny na obrázku 77. 

 

Obrázek 77.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Experiment 53. - pyrolýzní olej KOPD (11) 

V tabulce 68 jsou zobrazeny výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje 

KOPD (11) jako flotačního činidla na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 

150 g. Dávky pyrolýzního oleje byly postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 68.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití pyrolýzního oleje KOPD (11); (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

KOPD (11) 

125 

K 58,24 13,98 

O 41,76 69,68 

P 100 37,24 

250 

K 70,09 14,56 

O 29,91 87,18 

P 100 36,28 

375 

K 70,25 14,70 

O 29,75 90,10 

P 100 37,13 

500 

K 70,56 14,94 

O 29,44 89,47 

P 100 36,88 

Z tabulky 68 je patrné, že výnosy koncentrátů se postupně zvyšovaly z 58,24 %  

na 70,56 %. Dávka 250 g/t zvýšila výnos oproti předchozí dávce o 11,85 %, další dávky už 

výnos zvyšovaly pouze mírně. Popelnatosti výnosů vykazovaly podobný vzestupný trend. 

Výsledky flotačního experimentu jsou zobrazeny na obrázku 78. 

 

Obrázek 78.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Experiment 54. - flotačního činidla Montanol 508 

V tabulce 69 jsou zaznamenány výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 508 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 150 g. Dávky byly 

postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 69.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití flotačního činidla Montanol 508;  

(Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 508 

125 

K 58,16 12,61 

O 41,84 70,38 

P 100 36,78 

250 

K 72,32 17,87 

O 27,68 86,91 

P 100 36,98 

375 

K 73,74 19,13 

O 26,26 88,49 

P 100 37,34 

500 

K 77,30  20,01 

O 22,7 88,08 

P 100 35,46 

Z tabulky 69 vyplývá, že výnos koncentrátu se postupně zvyšoval se zvyšující se 

dávkou flotačního činidla z 58,16 % na 77,30 %. Hodnoty jejich popelnatostí vykazovaly 

podobný trend a postupně se zvyšovaly v rozmezí 12,61 % až 20,01 %. Při dávce 500 g/t 

bylo dosaženo nejvyššího výnosu, ale také nejvyšší popelnatosti. Dosažené výsledky 

ukazují, že tak jako při zahuštění 110 g/l flotační činidlo Montanol 508 není vhodné pro 

flotaci uhlí z lokality Lazy. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 79. 

 

Obrázek 79.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce flotačního činidla Montanol 508 
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Experiment 55. - flotační činidlo Montanol 551 

V tabulce 70 jsou znázorněny výsledky flotace za použití flotačního činidla 

Montanol 551 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 150 g. Dávky byly 

postupně 125 g/t, 250 g/t, 375 g/t a 500 g/t. 

Tabulka 70.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití flotačního činidla Montanol 551;  

(Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 

125 

K 35,85 9,61 

O 64,15 52,59 

P 100 37,18 

250 

K 70,12 12,94 

O 29,88 89,15 

P 100 35,71 

375 

K 71,84 14,54 

O 28,16 90,03 

P 100 35,8 

500 

K 72,26 18,06 

O 27,74 86,94 

P 100 37,16 

Z tabulky 70 lze vypozorovat, že výnos koncentrátu se postupně zvyšoval 

z hodnoty 35,85 % až na 72,26 %. Nejnižší popelnatosti 9,61 % bylo dosaženo při dávce 

Montanolu 551 125 g/t ovšem za nízkého výnosu 35,85 %. Naproti tomu dávka 250 g/t 

zvedla výnos o 34,27 %. Popelnatost koncentrátů se postupně zvyšovala z 9,61 % až na 

18,06 %. Výsledky flotačního experimentu jsou znázorněny na obrázku 80. 

 

Obrázek 80.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce flotačního činidla Montanol 551 
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Experiment 56. - flotační činidlo Montanol 551 s Vypíracím olejem 

Tabulka 71 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

s Vypíracím olejem na vzorcích uhlí z dolu Lazy, jejichž navážka činila 150 g. Dávky 

flotačních činidel se postupně zvyšovaly v rozmezí od 125 g/t až na 500 g/t a to vždy o 

125 g/t. 

Tabulka 71.  Výsledky flotace uhlí Lazy za použití flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej);  

(Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 
Dávka 

[g/t] 
 

Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 

125 

K 39,12 9,24 

O 60,88 54,58 

P 100 36,84 

250 

K 60,19 11,42 

O 39,81 75,63 

P 100 36,98 

375 

K 67,84 14,11 

O 32,16 85,42 

P 100 37,05 

500 

K 72,45 18,33 

O 27,55 86,68 

P 100 37,16 

Z výsledků uvedených v tabulce 71 je patrné, že se zvyšováním dávky flotačního 

činidla výnos stoupá z 39,12 % na 72,45 %. Se zvýšením dávky ze 125 g/t na 250 g/t došlo 

ke zvýšení výnosu o 21,07 %. Popelnatosti korespondovaly s výnosy koncentrátů a 

docházelo k postupnému nárůstu až na hodnotu 18,33 % při dávce 500 g/t. Nejnižší 

popelnatost (9,24 %) byla dosažena při dávce 125 g/t. Výsledky flotačního experimentu 

jsou znázorněny na obrázku 81. 

 

Obrázek 81.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na dávce flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) 
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Experiment 57. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje P500 

Tabulka 72 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 

s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem P500 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, 

jejichž navážka činila 150 g. Kombinace Montanolu 551 s Vypíracím olejem a pyrolýzním 

olejem P500 byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 

s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej P500 v dávce 500 g/t. 

Tabulka 72.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje P500; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 
K 72,45 18,33 

O 27,55 86,68 

P 100 37,16 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
375:125 

3:1 

K 71,13 16,89 

O 28,87 88,76 

P 100 37,64 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
250:250 

2:2 

K 66,44 13,04 

O 33,56 83,13 

P 100 36,81 

Montanol 551 + Vypírací olej : P500 
125:375 

1:3 

K 65,17 12,62 

O 34,83 82,96 

P 100 37,12 

P500 500 
K 63,07 11,32 

O 36,93 80,51 

P 100 36,87 

Z tabulky 72 je patrné, že výnos koncentrátu se zvyšující se dávkou pyrolýzního oleje 

postupně snižoval ze 72,45 % na 63,07 %. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo při dávce 500 g/t 

Montanolu 551 s Vypíracím olejem. Hodnoty popelnatostí koncentrátů se naproti tomu 

postupně snižovaly z 18,33 % až na 11,32 %. Nejnižší popelnatosti 11,32 % bylo dosaženo při 

samotné dávce pyrolýzního oleje P500 s výnosem 63,07 %. Na základě dosažených výsledků 

je možné konstatovat, že kombinací flotačního činidla a pyrolýzního oleje je možné snížit 

výrazně popelnatost. Výsledky flotačního experimentu jsou znázorněny na obrázku 82. 

 

Obrázek 82.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551+Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P500  



Dipl. Ing. Josip Išek: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci 
 

 

2015  114 

Experiment 58. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje P550 

Tabulka 73 prezentuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551 s 

Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem P550 na vzorcích uhlí z dolu Lazy, 

jejichž navážka činila 150 g. Kombinace Montanolu 551 s Vypíracím olejem a pyrolýzním 

olejem P550 byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný Montanol 551 

s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej P550 v dávce 500 g/t.  

Tabulka 73.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje P550; (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 72,45 18,33 

O 27,55 86,88 

P 100 37,16 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
375:125   

3:1 

K 71,20 17,45 

O 28,80 86,44 

P 100 37,32 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
250:250 

2:2 

K 65,70 14,80 

O 34,30 77,80 

P 100 36,41 

Montanol 551 + Vypírací olej : P550 
125:375 

1:3 

K 63,71 13,59 

O 36,29 77,96 

P 100 36,95 

P550 500 

K 52,27 11,07 

O 47,72 65,66 

P 100 37,12 

Z tabulky 73 lze vyčíst, že se změnou poměru flotačního činidla a pyrolýzního oleje 

docházelo k postupnému snižování výnosu koncentrátu ze 72,45 % až na 52,27 %. Totéž 

platí i u popelnatosti, kde se hodnoty pohybovaly v rozmezí 18,33 % - 11,07 %. Přídavkem 

komerčního flotačního činidla došlo k nárůstu výnosu, ale za cenu výrazného navýšení 

popelnatosti. Obrázek 83 znázorňuje výsledky flotačních testů. 

 

Obrázek 83.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P550 
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Experiment 59. - směs flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního 

oleje KOPD (9) 

Tabulka 74 zobrazuje výsledky flotace za použití flotačního činidla Montanol 551  

s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (9) na vzorcích uhlí z dolu Lazy, 

jejichž navážka činila 150 g. Kombinace Montanolu 551 s Vypíracím olejem a pyrolýzním 

olejem KOPD (9) byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný 

Montanol 551 s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej KOPD (9) v dávce 500 g/t. 

Tabulka 74.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla (Montanol 551+Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje KOPD (9); (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 72,45 18,33 

O 27,55 86,68 

P 100 37,16 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
375:125   

3:1 

K 72,16 18,41 

O 27,84 85,26 

P 100 37,02 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
250:250 

2:2 

K 72,53 18,27 

O 27,47 87,58 

P 100 37,31 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (9) 
125:375 

1:3 

K 73,96 18,73 

O 26,04 88,06 

P 100 36,94 

KOPD (9) 500 

K 75,07 19,47 

O 24,93 89,19 

P 100 36,85 

Na základě výsledků uvedených v tabulce 74 lze konstatovat, že výnosy koncentrátů 

a popelnatosti při poměrech flotačních činidel 2:2, respektive 1:3 jsou téměř stejné. 

Dosažené hodnoty popelnatostí jsou dost vysoké a pochybují se mezi 18 % až 19 %. Získané 

výsledky jsou znázorněny na obrázku 84.  

 

Obrázek 84.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Experiment 60. – směs flotačního činidla (Montanol 551+Vypírací olej) a pyrolýzního oleje 

KOPD (11) 

Tabulka 75 zobrazuje výsledky flotací za použití flotačního činidla Montanol 551 

s Vypíracím olejem v kombinaci s pyrolýzním olejem KOPD (11) na vzorcích uhlí z dolu Lazy, 

jejichž navážka činila 150 g. Kombinace Montanolu 551 s Vypíracím olejem a pyrolýzním 

olejem KOPD (11) byly v poměru 3:1, 2:2 a 1:3. Pro porovnání je uveden samotný 

Montanol 551 s Vypíracím olejem a samotný pyrolýzní olej KOPD (11) v dávce 500 g/t. 

Tabulka 75.  Výsledky flotace uhlí Lazy se směsí flotačního činidla (Montanol 551 + Vypírací olej)  

a pyrolýzního oleje KOPD (11); (Zahuštění rmutu 150 g/l) 

Činidlo 

Dávka  

[g/t] 

poměr 

 
Výnos  

[%] 

Popelnatost  

[%] 

Montanol 551 + Vypírací olej 500 

K 72,45 18,33 

O 27,55 86,68 

P 100 37,16 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
375:125   

3:1 

K 72,67 18,37 

O 27,33 87,31 

P 100 37,21 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
250:250 

2:2 

K 71,34 16,54 

O 28,66 87,61 

P 100 36,91 

Montanol 551 + Vypírací olej : KOPD (11) 
125:375 

1:3 

K 71,11 16,02 

O 28,89 89,26 

P 100 37,18 

KOPD (11) 500 

K 70,56 14,94 

O 29,44 89,47 

P 100 36,88 

Z výsledků uvedených v tabulce 75 lze konstatovat, že výnosy koncentrátů a 

popelnatostí při použití samotného flotačního činidla Montanolu 551 s Vypíracím olejem a 

kombinaci v poměru 3:1 jsou téměř stejné. Totéž platí i u jejich popelnatostí, které byly 

kolem 18 %. S přídavkem pyrolýzního oleje KOPD (11) dochází k mírnému poklesu 

popelnatosti při zachování výnosu koncentrátu. Nejlepší výsledek z hlediska popelnatosti 

byl dosažen při použití pyrolýzního oleje KOPD (11), kde popel činil 14,94 % a výnos 

70,56%. Získané výsledky jsou znázorněny na obrázku 85.  

 

Obrázek 85.  Grafické znázornění závislosti výnosu a popelnatosti na poměru flotačního činidla 

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (11)  
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3.4.3 Sada frakčních flotačních testů uhlí Staříč 

V návaznosti na předchozí výzkumu a lepší popis flotačního procesu byly 

realizovány laboratorní testy frakční flotace na vzorku uhlí z lokality Staříč při zahuštění 

rmutu 150 g/l a době agitace 1 min. Výsledky jsou představeny rovnicí výnosu pomocí 

Boltzmannova modelu.  

Experiment 61. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) 

Tabulka 76 uvádí výsledky frakční flotace, kde byl jako flotační sběrač aplikován 

Montanol 551  a Vypírací olej (dávka 500 g/t) na vzorku uhlí Staříč, při zahuštění rmutu 

150 g/l. S časem výnos klesá ze 71,27 % v první minutě až na 0,19 % v páté minutě. 

Hodnota výnosu koncentrátu po první minutě byla 71,27 % s popelnatosti 12,08 %. Výnos 

odpadu činil 20,02 % s popelnatosti 89,14 %. Použitím Montanolu 551 a Vypíracího oleje 

nebylo dosaženo požadovaných hodnot popela v koncentrátu pod 10 % a výnosu nad 75 %. 

Výsledky frakční flotace jsou znázorněny na obrázku 86. 

Tabulka 76.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej), Staříč  

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

 
min. % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1305 1 71,27 12,08 860,94 860,94 71,27 12,08 2752,30 100,00 27,52 

K1306 2 7,19 11,27 81,03 941,97 78,46 12,01 1891,36 28,73 65,83 

K1307 3 0,98 18,23 17,87 959,84 79,44 12,08 1810,33 21,54 84,04 

K1308 4 0,35 16,01 5,60 965,44 79,79 12,10 1792,46 20,56 87,18 

K1309 5 0,19 11,98 2,28 967,72 79,98 12,10 1786,86 20,21 88,41 

O1281 5 20,02 89,14 1784,58 2752,30 100,00 27,52 1784,58 20,02 89,14 

P 
 

100,00 27,52 2752,30 
      

 

 

Obrázek 86.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použití Montanolu 551 a Vypíracího oleje 

Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −4436,01 

A2 =      79,68 

t0 =      −1,78 

dt =        0,44 
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Experiment 62. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) ve směsi s pyrolýzním 

olejem P500 

V tabulce 77 jsou uvedeny výsledky frakční flotace realizované pomocí směsi 

pyrolýzního oleje P500 (250 g/t) s Montanolem 551 a Vypíracím olejem (250 g/t) na 

vzorku uhlí Staříč, při zahuštění rmutu 150 g/l. Po první minutě flotace bylo dosaženo 

60,79 % výnosu s popelnatostí 11,37 %. Výnos odpadu činil 23,30 % a popelnatost byla 

80,52 %. Výsledky této flotace jsou poměrně dobré, protože se popelnatost přiblížila 10 %, 

ale s nižším výnosem. Na obrázku 87 jsou znázorněny výsledky frakční flotace. 

Tabulka 77.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), P500 - (250 g/t)), Staříč  

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

 
min. % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1310 1 60,79 11,37 691,18 691,18 60,79 11,37 2749,42 100,00 27,49 

K1311 2 13,12 10,13 132,91 824,09 73,91 11,15 2058,24 39,21 52,49 

K1312 3 1,95 17,68 34,48 858,56 75,86 11,32 1925,33 26,09 73,80 

K1313 4 0,54 17,21 9,29 867,86 76,40 11,36 1890,86 24,14 78,33 

K1314 5 0,30 18,16 5,45 873,31 76,70 11,39 1881,56 23,60 79,73 

O1282 5 23,30 80,52 1876,12 2749,42 100,00 27,49 1876,12 23,30 80,52 

P 
 

100,00 27,49 2749,42             

  

Obrázek 87.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použití flotačního činidla  

(Montanol 551+Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P500 
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Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −239,25 

A2 =     76,51 

t0 =     −0,63 

dt =       0,55 

Po dosazení do rovnice (12) dostaneme rovnici výnosů v čase: 

0,55
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K1310-K1314
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Experiment 63. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) ve směsi s pyrolýzním 

olejem P550 

V tabulce 78 jsou uvedeny výsledky frakční flotace realizované pomocí směsi 

pyrolýzního oleje P550 (250 g/t) s Montanolem 551 a Vypíracím olejem (250 g/t) na vzorku 

uhlí Staříč při zahuštění rmutu 150 g/l. Po první minutě flotace byl výnos koncentrátu 

66,51 % s popelnatostí 12,52 %. Výnos odpadu činil 21,56 % s popelnatostí 85,94 %. 

Výsledky frakční flotace jsou znázorněny na obrázku 88. 

Tabulka 78.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), P550 - (250 g/t)), Staříč 

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

  min. % % kg/10t   % %   % % 

K1315 1 66,51 12,52 832,71 832,71 66,51 12,52 2836,10 100,00 28,36 

K1316 2 10,67 11,97 127,72 960,43 77,18 12,44 2003,39 33,49 59,82 

K1317 3 0,58 19,82 11,50 971,92 77,76 12,50 1875,67 22,82 82,19 

K1318 4 0,28 19,19 5,37 977,29 78,04 12,52 1864,18 22,24 83,82 

K1319 5 0,4 14,84 5,94 983,23 78,44 12,53 1858,80 21,96 84,64 

O1283 5 21,56 85,94 1852,87 2836,10 100,00 28,36 1852,87 21,56 85,94 

P 
 

100,00 28,36  2836,10             

  

Obrázek 88.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použití flotačního činidla  

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P550 
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Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −76,67 

A2 =   78,12 

t0 =     0,0074 

dt =     0,40 

Po dosazení do rovnice (12) dostaneme rovnici výnosů v čase: 
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Experiment 64. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) ve směsi s pyrolýzním 

olejem KOPD (9) 

V tabulce 79 jsou uvedeny výsledky frakční flotace realizované pomocí směsi 

pyrolýzního oleje KOPD (9) (250 g/t) s Montanolem 551 a Vypíracím olejem (250 g/t) na 

vzorku uhlí Staříč při zahuštění rmutu 150 g/l. Z výsledků je zřejmé, že s časem výnos 

výrazně klesá z 59,16 % na 0,24 %. Na druhé straně popelnatost s časem stoupa z 10,15 % 

po první minutě na 23,14 % v čtvrté minutě. Hodnota výnosu v odpadu je 25,37 % 

s popelnatosti 77,10 %. Výsledky této flotace jsou poměrně dobré, protože byla dosažena 

popelnatost koncentrátu 10 %, ovšem s nízkým výnosem. Výsledky frakční flotace jsou 

znázorněny na obrázku 89. 

Tabulka 79.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), KOPD (9) - (250 g/t)), Staříč  

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

 
min. % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1325 1 59,16 10,15 600,47 600,47 59,16 10,15 2732,66 100,00 27,33 

K1326 2 12,66 9,97 126,22 726,69 71,82 10,12 2132,18 40,84 52,21 

K1327 3 1,92 16,16 31,03 757,72 73,74 10,28 2005,96 28,18 71,18 

K1328 4 0,65 23,14 15,04 772,76 74,39 10,39 1974,93 26,26 75,21 

K1329 5 0,24 16,11 3,87 776,63 74,63 10,41 1959,89 25,61 76,53 

O1285 5 25,37 77,1 1956,03 2732,66 100,00 27,33 1956,03 25,37 77,10 

P 
 

100,00 27,32  2732,66             

  

Obrázek 89.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použití flotačního činidla  

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (9) 
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Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −324,14  

A2 =     74,47 

t0 =     −0,84 

dt =       0,57 

Po dosazení do rovnice (12) dostaneme rovnici výnosů v čase: 
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Experiment 65. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) ve směsi s pyrolýzním 

olejem KOPD (11) 

Pyrolýzní olej KOPD (11) (250 g/t) byl testován ve směsi s Montanolem 551  

a Vypíracím olejem (250 g/t) na vzorku uhlí Staříč při zahuštění rmutu 150 g/l. Výsledky 

frakční flotace jsou uvedeny v tabulce 80. Opět platí, že s dobou flotace hodnoty výnosu 

výrazně klesaly. Většina uhelné hmoty byla odflotována již po 1. minutě. Hodnota výnosu 

koncentrátu po první minutě byla 71,38 % s popelnatostí 12,28 %. Ve druhé minutě flotace 

byl výnos již pouze 9,58 % s popelnatostí 11,22 %. Výnos odpadu činil 17,94 %  

s popelnatostí 87,44 %. Výsledky frakční flotace jsou znázorněny na obrázku 90.  

Tabulka 80.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), KOPD (11) - (250 g/t)), Staříč  

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

  min. % % kg/10t   % %   % % 

K1330 1 71,38 12,28 876,55 876,55 71,38 12,28 2571,57 100,00 25,72 

K1331 2 9,58 11,22 107,49 984,03 80,96 12,15 1695,03 28,62 59,23 

K1332 3 0,94 17,39 16,35 1000,38 81,90 12,21 1587,54 19,04 83,38 

K1333 4 0,12 16,28 1,95 1002,33 82,02 12,22 1571,19 18,10 86,81 

K1334 5 0,04 14,17 0,57 1002,90 82,06 12,22 1569,24 17,98 87,28 

O1286 5 17,94 87,44 1568,67 2571,57 100,00 25,72 1568,67 17,94 87,44 

P   100,00 25,72 2571,57             

 

Obrázek 90.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použítí flotačního činidla  

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (11) 
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Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −221,15  

A2 =     82,03 

t0 =     −0,42 

dt =       0,43 

Po dosazení do rovnice (12) dostaneme rovnici výnosů v čase: 
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Shrnutí 

Z dosažených výsledků zobrazených na obrázku 91 je patrné, že v prvních dvou 

minutách vyflotuje nejvíc uhelného koncentrátu a je dosaženo téměř maximální hodnoty 

z celkového výnosu. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v případě frakční flotace se 

směsí pyrolýzního oleje KOPD (9) (250 g/t) s Montanolem 551 a Vypíracím olejem 

(250 g/t), kde byl po dvou minutách výnos 71,82 % a popelnatost 10,12 % a celkově byl 

výnos 74,63 % s popelnatostí 10,41 %. Nejvyššího výnosu 82,06 % bylo dosaženo 

kombinací flotačního činidla Montanolu 551 a Vypíracího oleje (250 g/t) s pyrolýzním 

olejem KOPD (11) (250 g/t), ale s popenatostí 12,22 %.  

 

Obrázek 91.  Výsledky frakčních flotací s pomocí Boltzmannova modelu pro uhlí Staříč 

Legenda: 

___________Montanol 551 + Vypírací olej – (500 g/t) 

___________Montanol 551 + Vypirací olej - (250 g/t), P500 – (250 g/t) 

___________Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), P550 – (250 g/t) 

___________Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), KOPD (9) – (250 g/t) 

___________Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), KOPD (11) – (250 g/t) 
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3.4.4 Sada frakčních flotačních testů uhlí Lazy 

Na základě předchozího výzkumu byly realizovány laboratorní testy frakční flotace 

na vzorku uhlí z lokality Lazy při zahuštění rmutu 150 g/l a době agitace 1 min. Výsledky 

jsou představeny rovnicí výnosu pomocí Boltzmannova modelu.  

Experiment 66. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) 

Tabulka 81 uvádí výsledky frakční flotace, kde byl jako flotační činidlo aplikován 

Montanol 551 s Vypíracím olejem (500 g/t) na vzorku uhlí z lokality Lazy při zahuštění 

rmutu 150 g/l. S časem výnos klesal z 66,32 % v první minutě na 0,61 % v páté minutě. 

Naproti tomu hodnota výnosu popela s časem stoupala z 11,37% v první minutě na 38,54 % 

v páté minutě. Výnos odpadu byl 30,57 % s popelnatosti 89,26 %. Použitím Montanolu 551 

s Vypíracím olejem nebylo dosaženo požadované popelnatosti v koncentrátu pod 10 % a 

výnosu nad 75 %. Výsledky frakční flotace jsou znázorněny na obrázku 92. 

Tabulka 81.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t)), Lazy  

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

 
min. % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1275 1 66,32 11,37 754,06 754,06 66,32 11,37 3595,41 100,00 35,95 

K1276 2 1,55 34,14 52,92 806,98 67,87 11,89 2841,35 33,68 84,36 

K1277 3 0,66 40,32 26,61 833,59 68,53 12,16 2788,43 32,13 86,79 

K1278 4 0,29 33,21 9,63 843,22 68,82 12,25 2761,82 31,47 87,76 

K1279 5 0,61 38,54 23,51 866,73 69,43 12,48 2752,19 31,18 88,27 

O1275 5 30,57 89,26 2728,68 3595,41 100,00 35,95 2728,68 30,57 89,26 

P   100,00 35,95  3595,41             
 

 

Obrázek 92.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použíti flotačního činidla Montanol 551  

a Vypíracího oleje 

Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −1622,75 

A2 =       70,69 

t0 =       −0,91 

dt =         0,29 
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Po dosazení do rovnice (12) dostaneme rovnici výnosů v čase: 
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Experiment 67. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) ve směsi s pyrolýzním 

olejem P500 

V tabulce 82 jsou uvedeny výsledky frakční flotace realizované pomocí směsi 

pyrolýzního oleje P500 (250 g/t) a Montanolu 551 s Vypíracím olejem (250 g/t) na vzorku 

uhlí Lazy při zahuštění rmutu 150 g/l. Po první minutě flotace bylo dosaženo 57,44 % 

výnosu s popelnatosti 11,48 %. Výnos odpadu činil 32,99 % s popelnatosti 85,27 %.  

Na obrázku 93 jsou znázorněny výsledky frakční flotace.  

Tabulka 82.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), P500 (250 g/t)), Lazy  

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

 
min. % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1285 1 57,44 11,48 659,41 659,41 57,44 11,48 3617,73 100,00 36,18 

K1286 2 8,3 14,74 122,34 781,75 65,74 11,89 2958,32 42,56 69,51 

K1287 3 0,63 18,04 11,37 793,12 66,37 11,95 2835,98 34,26 82,78 

K1288 4 0,35 16,65 5,83 798,95 66,72 11,97 2824,62 33,63 83,99 

K1289 5 0,29 19,76 5,73 804,68 67,01 12,01 2818,79 33,28 84,70 

O1277 5 32,99 85,27 2813,06 3617,73 100,00 36,18 2813,06 32,99 85,27 

P   100,00 36,18 3617,73             

  

Obrázek 93.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použíti flotační činidla  

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P500 

Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −259,65 

A2 =     66,76 

t0 =     −0,62 

dt =       0,46 
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Experiment 68. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) ve směsi s pyrolýzním 

olejem P550 

V tabulce 83 jsou zobrazeny výsledky frakční flotace realizované pomocí směsi 

pyrolýzního oleje P550 (250 g/t) a Montanolu 551 s Vypíracím olejem (250 g/t) na vzorku 

uhlí Lazy při zahuštění rmutu 150 g/l. Z výsledků je zřejmé, že s časem výnos výrazně 

klesá z 59,21 % po první minutě na 0,58 % po páté minutě. Oproti tomu popelnatost 

s časem stoupá z 9,54 % po první minutě na 31,30 % v páté minutě. Hodnota výnosu 

odpadu je 32,83 % s popelnatostí 88,67 %. Nejnižší dosažený obsah popela byl 9,54 % 

s výnosem 59,21 %. Výsledky této flotace jsou poměrně dobré, protože byla dosažena 

hodnota popela v koncentrátu pod 10 % ale s poměrně nízkým výnosem. Výsledky frakční 

flotace jsou znázorněny na obrázku 94. 

Tabulka 83.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), P550 (250 g/t)), Lazy  

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

 
min. % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1280 1 59,21 9,54 564,86 564,86 59,21 9,54 3675,45 100,00 36,75 

K1281 2 6,4 23,32 149,25 714,11 65,61 10,88 3110,58 40,79 76,26 

K1282 3 0,36 25,97 9,35 723,46 65,97 10,97 2961,34 34,39 86,11 

K1283 4 0,62 36,77 22,80 746,26 66,59 11,21 2951,99 34,03 86,75 

K1284 5 0,58 31,3 18,15 764,41 67,17 11,38 2929,19 33,41 87,67 

O1276 5 32,83 88,67 2911,04 3675,45 100,00 36,75 2911,04 32,83 88,67 

P   100,00 36,76 3675,45             

  
Obrázek 94.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použití flotačního činidla  

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje P550 

Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −3584,15 

A2 =       66,57 

t0 =       −1,80 

dt =         0,45 



Dipl. Ing. Josip Išek: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci 
 

 

2015  126 

Po dosazení do rovnice (12) dostaneme rovnici výnosů v čase: 
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Experiment 69. - flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) ve směsi s pyrolýzním 

olejem KOPD (9) 

Tabulka 84 uvádí výsledky frakční flotace realizované pomocí směsi pyrolýzního 

oleje KOPD (9) v dávce (250 g/t) a Montanolu 551 s Vypíracím olejem (250 g/t) na vzorku 

uhlí Lazy se zahuštěním rmutu 150 g/l. Většina uhelné hmoty, byla odflotována již po 

1. minutě. Po první minutě flotace bylo dosaženo výnosu 65,75 % a popelnatost byla 

13,75 %. Výnos odpadu činil 29,93 % a popelnatost odpadu byla 88,15 %. Dosažené 

výsledky frakční flotace naznačují, že pyrolýzní olej není vhodným flotačním činidlem pro 

flotaci uhlí z lokality Lazy. Nebyla dosažena hodnota popela v koncentrátu pod 10 %  

a hodnota výnosu nad 75%. Na obrázku 95 jsou znázorněny výsledky frakční flotace.  

Tabulka 84.  Výsledky frakční flotace (Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), KOPD (9) - (250 g/t)), Lazy  

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

 
min. % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1295 1 65,75 13,75 904,06 904,06 65,75 13,75 3618,90 100,00 36,19 

K1296 2 3,49 16,67 58,18 962,24 69,24 13,90 2714,84 34,25 79,27 

K1297 3 0,58 22,12 12,83 975,07 69,82 13,97 2656,66 30,76 86,37 

K1298 4 0,15 24,44 3,67 978,74 69,97 13,99 2643,83 30,18 87,60 

K1299 5 0,1 18,39 1,84 980,58 70,07 13,99 2640,17 30,03 87,92 

O1279 5 29,93 88,15 2638,33 3618,90 100,00 36,19 2638,33 29,93 88,15 

P 
 

100,00 36,19 3618,90             

 
Obrázek 95.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použíti flotační činidla  

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (9) 

Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −562,54 

A2 =     69,84 

t0 =     −1,08 

dt =       0,34 
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Experiment 70. – flotační činidlo (Montanol 551 + Vypírací olej) ve směsi s pyrolýzním 

olejem KOPD (11) 

Pyrolýzní olej KOPD (11) (250 g/t) byl testován ve směsi s Montanolem 551  

a Vypíracím olejem (250 g/t) na vzorku uhlí z lokality Lazy při zahuštění rmutu 150 g/l. 

Výsledky frakční flotace jsou uvedeny v tabulce 85. Hodnota výnosu koncentrátu po první 

minutě byla 58,07 % s popelnatosti 14,73 %. Z výsledků je patrné, že většina uhelné hmoty 

z celkového výnosu byla odflotována již po 2. minutě, kdy byl výnos koncentrátu 68,10 % 

a popelnatost 15,20 %. Výnos odpadu činil 29,18 % a popelnatost byla 88,38 %. Dosažené 

výsledky frakční flotace naznačují, že pyrolýzní olej není vhodným flotačním činidlem pro 

flotaci uhlí z lokality Lazy. Na obrázku 96 jsou znázorněny výsledky frakční flotace.  

Tabulka 85.  Výsledky frakční flotace Montanol 551 + Vypírací olej - (250 g/t), KOPD (11) - (250 g/t)), Lazy 

Frakce flot. čas Výnos Popelnatost mn. pop Σ mn. pop Σ mn. vyn prum. pop Σ mn. pop mn. vyn prům. pop 

 
min. % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1300 1 58,07 14,73 855,37 855,37 58,07 14,73 3658,50 100,00 36,59 

K1301 2 10,03 17,95 180,04 1035,41 68,10 15,20 2803,13 41,93 66,85 

K1302 3 1,99 14,9 29,65 1065,06 70,09 15,20 2623,09 31,90 82,23 

K1303 4 0,51 20,76 10,59 1075,65 70,60 15,24 2593,44 29,91 86,71 

K1304 5 0,22 17,85 3,93 1079,58 70,82 15,24 2582,86 29,40 87,85 

O1280 5 29,18 88,38 2578,93 3658,50 100,00 36,59 2578,93 29,18 88,38 

P 
 

100,00 36,58 3658,50             

 
Obrázek 96.  Závislost výnosu a popelnatosti na flotačním čase při použíti flotačního činidla  

(Montanol 551 + Vypírací olej) a pyrolýzního oleje KOPD (11) 

Po zpracování dosažených výsledků v programu Origin Pro 8.6 dostanem 

Boltzmannovy koeficienty: 

A1 = −707,52 

A2 =     70,60 

t0 =     −2,71 

dt =       0,57 
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Po dosazení do rovnice (12) dostaneme rovnici výnosů v čase: 
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Shrnutí 

Z obrázku 97 je zřejmé, že se v prvních dvou minutách vyflotuje nejvíc koncentrátu  

a je dosženo téměř maximální hodnoty výnosu. Výnos koncentrátu v prvních minutách 

však nepřesáhl 75 % s popelnatostí pod 10 %. Nejvyšších výnosů po 1. minutě 66,32 % 

bylo dosaženo u flotačního činidla Monatanolu 551 s Vypíracím olejem s popelnatostí 

11,37 % a u směsi flotačního činidla Monatanolu 551 s Vypíracím olejem a pyrolýzního 

oleje KOPD (9 ) s výnosem 65,75 % a popelnatostí 13,75 %. Nejnížší popelnatosti 

(11,38 %) bylo dosaženo u kombinace Montanolu 551 s Vypíracím olejem (250 g/t) a 

pyrolýzního oleje P550 (250 g/t) při výnosu koncentrátu 67,17 %. Po první minutě byla 

popelnatost koncentrátu 9,54 % a výnos 59,21 %. 

  

Obrázek 97.  Výsledky frakčních flotací pomocí Boltzmannova modelu pro uhlí Lazy 

Legenda: 

___________Montanol 551 + Vypíraci olej - (500 g/t) 

___________Montanol 551 + Vypíraci olej - (250 g/t), P500 - (250 g/t) 

___________Montanol 551 + Vypiraci olej - (250 g/t), P550 - (250 g/t) 

___________Montanol 551 + Vypíraci olej - (250 g/t), KOPD (9) - (250 g/t) 

___________Montanol 551 + Vypíraci olej - (250 g/t), KOPD (11) - (250 g/t) 
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4 DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Nejvyšší kvality uhelného koncentrátu s obsahem popela 8,52 %, bylo dosaženo u 

flotace uhlí Staříč při dávce pyrolýzního oleje P500 250 g/t se zahuštěním 110 g/l. 

Současně bylo dosaženo výnosu koncentrátu 58,95 % (Experiment 1). Se zvyšující se 

dávkou pyrolýzního oleje P500 docházelo k nárůstu výnosu. Nebylo však dosaženo 

požadované hodnoty výnosu, která byla stanovena na 75 %. Nárůst výnosu byl doprovázen 

zvyšující se hodnotou popelnatosti, která se pohybovala v rozmezí 8,52 - 11,37 %.  

Při zahuštění 150 g/l (Experiment 20) byl patrný nárůst výnosu při dávce 500 g/t o téměř 

10 %. Z dosažených výsledků realizovaného výzkumu je možné konstatovat, že dávka  

a zahuštění výrazně ovlivňují výsledky flotačního procesu, což potvrzují i další autoři  

Shean a kol. (2011), Laurila a kol. (2002), Jovanović a Miljanović (2015) a Xie a kol. (2010), 

kteří sledovali závislost dávky flotačního činidla a zahuštění na výsledky flotace. 

Pokud se zaměříme na maximální výnos koncentrátu, je zapotřebí poznamenat, že 

ho bylo dosaženo u flotace uhlí Staříč za použití flotačního sběrače Montanolu 508 v dávce 

500 g/t a zahuštění 150 g/l, kde výnos činil 86,01 %. Této hodnoty však bylo dosaženo na 

úkor vyššího obsahu popela a to 19,33 % (Experiment 24). Z realizovaného výzkumu  

je zřejmé, že docházelo při flotaci uhlí k vynášení hlušiny, která byla převážně 

distribuována v nejemnějších podílech. U tohoto experimentu bylo dosaženo nejkvalitnějšího 

koncentrátu při dávce 125 g/t, kde výnos byl 75,83 % s popelnatostí 11,78 %.  

Při porovnání experimentu 5 a 24 je patrný vliv zahuštění na flotační proces, kdy se 

zvýšením zahuštění dochází k nárůstu výnosu o cca 10 %, ale také popelnatosti o 8 %. 

Srovnáme-li výsledky flotačních testů s použitím pyrolýzních olejů jako 

alternativních flotačních činidel je možné konstatovat, že nejlepším činidlem pro flotaci 

uhlí z lokality Staříč je pyrolýzní olej P550. Při dávce 500 g/t a zahuštění 110 g/l bylo 

dosaženo 72,64% výnosu s 9,86% popelnatostí. Zahuštění rmutu nemělo výrazný vliv na 

výnos flotačního procesu, ale projevilo se ve zvýšené popelnatosti (11,55 %), což 

koresponduje s celkovými výsledky výzkumu. I v případě flotačních testů realizovaných na 

uhlí z lokality Lazy byl nejlepším činidlem pyrolýzní olej P550, nebylo však, při těchto 

testech dosaženo požadovaných výnosů. Hodnoty výnosu koncentrátu byly na základě rozdílné 

dávky činidla u koncentrátu 30,13 – 56,61 % pro zahuštění 110 g/l a 30,68 – 52,27 % pro 

zahuštění 150 g/l. I v tomto případě se potvrdil vliv zahuštění na popelnatost flotačních 

testů, která vzrostla až na 11,67 % při výnosu koncentrátu 49,74 %. 

V případě pyrolýzních olejů připravených na bázi dřevní hmoty je možné 

konstatovat, že při použití činidla KOPD (9) se zahuštěním rmutu 110 g/l bylo dosaženo 

velmi dobrých výsledků výnosů u vzorků uhlí z lokality Staříč (76,09 %), již při dávce 

250 g/t, avšak s popelnatostí přesahující požadovaných 10 % a to 11,02 %. Při zahuštění 

rmutu 150 g/l docházelo, se zvyšující se dávkou pyrolýzního oleje, k nárůstu výnosu 

koncentrátu, až na hodnotu 84,47 %. Popelnatost koncentrátu však výrazně kopírovala 

trend výnosu a pohybovala se v rozmezí 10,82 - 15,96 %. I v tomto případě je patrný vliv 

zahuštění rmutu na výsledky flotačního procesu. Aplikace pyrolýzního oleje KOPD (9) při 
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flotaci vzorku uhlí z lokality Lazy přináší obdobné výsledky. Z výsledků je však patrné, že 

uhlí z lokality Lazy, není tak vhodné pro flotaci tímto pyrolýzním olejem. S nárůstem 

výnosu koncentrátu výrazně stoupá popelnatost až na hodnotu 16,88 % při zahuštění rmutu 

110 g/l a 19,47 % při zahuštění 150 g/l. 

Vzhledem k dosaženým výsledkům, které nedosáhly očekávanou hodnotu výnosu 

(>75 %) a popelnatosti (<10 %) bylo přistoupeno k přípravě směsí pyrolýzních olejů  

s komerčně dodávanými flotačními činidly Montanolem 551, Montanolem 551 s Vypíracím 

olejem a Montanolem 508. 

Jako první byla připravena sada směsí pyrolýzního oleje P500 s jednotlivými 

flotačními činidly Montanolem 551, Montanolem 551 + Vypírací olej a Montanolem 508. 

Směsi byly na základě dřívějších studií (Fečko et al., 2011, Guziurek, 2012, Čablík et al., 

2014) připravovány v poměru 1:3, 2:2, 3:1 tak, aby byla zachována dávka 500 g/t.  

Z dosažených výsledků v případě flotace uhlí z lokality Staříč při zahuštění rmutu 110 g/l 

vyplývá, že přidáním komerčně dodávaných flotačních činidel k pyrolýznímu oleji P500 

dochází k nárůstu výnosu až o 18 %. U pyrolýzního oleje P500 v kombinaci s Montanolem 

508 byla zaznamenána vyšší popelnatost než u samotného Montanolu 508. Toto mohlo být 

zapříčiněno vysokým výnosem koncentrátu (až 80 %), který je doprovázen vyšší hodnotou 

popelnatosti vzhledem k průměrné popelnatosti vzorku uhlí (27,56 %). Příznivého 

výsledku bylo dosaženo u flotace uhlí se zahuštěním rmutu 150 g/l a použitím kombinace 

pyrolýzního oleje P500 s Montanolem 551 + Vypírací olej v poměru 2:2. Výnos byl 

77,03 % s popelnatostí 11,41 %. Při použití směsi činidel ve flotačním procesu se vzorkem 

uhlí z lokality Lazy dochází, přidáním komerčně dodávaných Montanolů k pyrolýznímu 

oleji P500, k nárůstu výnosu až o 16 % přičemž popelnatost kopíruje trend výnosu 

koncentrátu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci směsi pyrolýzního oleje P500 

s flotačním činidlem Montanolem 551 + Vypírací olej v poměru 1:3, kde výnos byl 

60,23 % při popelnatosti 10,79 %. Se změnou poměru ve prospěch Montanolu 551 s 

Vypíracím olejem docházelo ke zvyšování výnosu, který byl však doprovázen nárůstem 

popelnatosti. Na základě výsledků realizovaného výzkumu byl u směsi pyrolýzního oleje 

P500 s Montanolem 551 + Vypírací olej testován flotační proces při zahuštění rmutu 

150 g/l. Z výsledků vyplývá, že touto změnou došlo k nepatrnému navýšení výnosů. 

Popelnatost kopírovala trend výnosu a oproti zahuštění 110 g/l byla vyšší o cca 2 %. 

Na základě výsledků základních testů, byla připravena sada směsí pyrolýzního oleje 

P550 s jednotlivými flotačními činidly Montanolem 551, Montanolem 551 + Vypírací olej 

a Montanolem 508. I v tomto případě byly směsi připravovány v poměru 1:3, 2:2, 3:1 tak, 

aby byla zachována dávka 500 g/t. Z výsledků flotačních testů je patrné, že popelnatost 

kopíruje trendy výnosů koncentrátů. Nejlepších výnosů na vzorku uhlí z lokality Staříč při 

zahuštění 110 g/l bylo dosaženo kombinací pyrolýzního oleje P550 a Montanol 551 s 

Vypíracím olejem v poměru 1:3 a to 82,55 % avšak s popelnatostí 13,25 %. Co do kvality 

koncentrátu, stanoveno popelnatostí, bylo nejlepších výsledků dosaženo kombinací 

pyrolýzního oleje P550 a Montanolu 551 s Vypíracím olejem v poměru 3:1 a to 11,34 % 

při výnosu koncentrátu 80,56 %. Na základě výsledků flotačních experimentů byly 
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realizovány laboratorní flotační testy s použitím kombinace pyrolýzního oleje P550  

a Montanolu 551 s Vypíracím olejem při zahuštění 150 g/l. Za poměru 2:2 bylo dosaženo 

nejlepších výsledků. Výnos byl 76,02 % a popelnatost 9,81 %. Popelnatost i v tomto 

případě kopíruje trend výnosů. Experimenty realizované na vzorku uhlí z lokality Lazy již 

nepřinesly tak dobré výsledky. Přídavkem komerčně dodávaných flotačních činidel došlo 

k výraznému zvýšení výnosu spojeného však s nárůstem popelnatosti. Nejlepšího výsledku 

bylo dosaženo v případě kombinace pyrolýzního oleje P550 s Montanolem 551 v poměru 

3:1, kdy byl výnos 70,21 % a popelnatost 13,61 %. Zahuštění rmutu nemělo v tomto 

případě výrazný vliv na výsledky experimentů. 

V rámci experimentů byly připraveny směsi pyrolýzního oleje KOPD (9)  

s jednotlivými flotačními činidly Montanolem 551, Montanolem 551 + Vypírací olej  

a Montanolem 508. Z výsledků laboratorních experimentů realizovaných na vzorku uhlí 

z lokality Staříč vyplývá, že přídavkem komerčně dodávaných flotačních činidel dochází ke 

zvyšování výnosu až na cca 81 %, které je však spojeno s nárůstem popelnatosti. Ani v 

jednom případě nedošlo k dosažení požadovaných parametrů na kvalitu a kvantitu 

koncentrátu. Při porovnání těchto flotačních testů byl patrný vliv vypíracího oleje na 

výsledky popelnatosti, které byly cca o 1 % nižší než při použití pyrolýzního oleje 

KOPD (9) s Montanolem 551. V případě aplikace pyrolýzního oleje KOPD (9)  

a Montanolu 551 s Vypíracím olejem při zahuštění 150 g/l, bylo dosaženo 78 – 80% 

výnosu koncentrátu s popelnatostí 12,49 – 14,02 %, i v tomto případě popelnatost kopíruje 

trend výnosů. Zahuštění rmutu se výrazněji projevilo na hodnotách popelnatosti s větším 

poměrem pyrolýzního oleje KOPD (9), což koresponduje s výsledky výzkumu při použití 

samostatných pyrolýzních olejů. Z výsledků flotačních experimentů za použití pyrolýzního 

oleje KOPD (9) v kombinaci s flotačními činidly Montanolem 551, Montanolem 551 

s Vypíracím olejem a Montanolem 508 vyplývá, že tyto kombinace nejsou vhodné pro 

flotaci uhlí z lokality Lazy, což potvrzuje také frakční flotace.   

Pro další sadu experimentů byly připraveny směsi pyrolýzního oleje KOPD (11)  

s jednotlivými flotačními činidly Montanolem 551, Montanolem 551 + Vypírací olej  

a Montanolem 508. Na základě výsledků z laboratorních experimentů je možné konstatovat, 

že přídavkem komerčně dodávaného Montanolu 551 k pyrolýznímu oleji KOPD (11) 

nedochází k výrazným změnám ve výsledcích flotace a s ohledem na hodnotu popelnatosti, 

která se pohybovala v rozmezí 14 - 15 % není tato kombinace vhodná pro flotaci 

černouhelných kalů z lokality Staříč. V případě použití směsi KOPD (11) a Montanolu 

551 + Vypírací olej v poměru 2:2 je patrný výrazný pokles popelnatosti, který byl 

zaznamenán u obou zahuštění rmutu (110 g/l výnos 79,07 % s popelnatostí 11,02 %; 150 g/l 

výnos 76,32 % s popelnatostí 11,76 %). Ani v tomto případě však nedošlo k dosažení 

požadovaných kvalitativních parametrů. V případě výsledků flotačních experimentů na 

vzorku uhlí z lokality Lazy je patrné, že při získání vyrovnaných výnosů koncentrátu dochází 

při zvyšujícímu se poměru pyrolýzního oleje KOPD (11) k poklesu popelnatosti. Při výnosu 

cca 70 % popelnatost však neklesla pod 14 %. 
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V kapitole 2.1.3 Kinetika flotačního procesu je popsáno uplatnění Boltzmanového 

modelu, který popisuje kinetiku flotačního procesu na základě experimentálních dat. 

Boltzmanová rovnice splňuje požadavek, aby se v celém časovém intervalu dosáhlo shody 

mezi experimentálními a vypočtenými hodnotami (Lazić 2002). Boltzmanova rovnice nám 

umnožuje vypočítat výnos (I) v jakémkoliv čase flotačního procesu.  

Z výsledků frakční flotace uhlí z lokality Staříč je patrné, že nejvyšší hodnoty 

výnosů byly dosaženy při použití směsi Montanolu 551 + Vypírací olej a pyrolýzního oleje 

KOPD (11) a to 71,38 % při popelnatosti 12,28 % a flotačního činidla 

Montanolu 551 + Vypírací olej, kde výnos činil 71,27 % při popelnatosti 12,08 %.  

Při frakční flotaci uhlí z lokality Lazy se dá konstatovat, že nejvýraznější nárůst 

výnosu v čase má frakční flotace s použitím Montanolu 551 + Vypírací olej. Po prvním 

minutě hodnota výnosu dosáhla 66,32 %. O něco nižší výnos 65,75 % byl dosažen při 

použití kombinace Montanolu 551 + Vypírací olej a pyrolýzního oleje KOPD (9). Oproti 

tomu nejnižší nárůst výnosu po první minutě cca 58 % byl dosažen s kombinací 

Montanolu 551 + Vypírací olej s P500 a Montanolu 551 + Vypírací olej s KOPD (11). 

Nejlepší výsledky byly dosaženy za použití Montanolu 551 + Vypírací olej v kombinaci 

s pyrolýzním olejem P550, kde po první minutě byl výnos 59,21 % s popelnatostí 9,54 %. 

Po druhé minutě došlo k nárůstu výnosu na 65,61 % s popelnatostí 10,88 %. 

Vzhledem k tomu, že pěnová flotace je závislá na povrchových vlastnostech 

uhelných zrn, petrologie uhlí hraje důležitou roli v tomto procesu, což potvrzuje ve svém 

výzkumu Crelling et al. (2008), Fečko (2001) a Jorjani et al. (2013). Vitrinit je hlavní 

macerálová skupina a významně přispívá k chování uhlí v procesu flotace (Polat et al., 

2003). Z hlediska macerálů má uhlí z lokality Staříč vyšší obsah vitrinitu 65,5 % než 

vzorek uhlí z lokality Lazy 55,6 % a vyšší obsah inertinitu 19,5 % (Staříč) a 14,3 % 

(Lazy). Nízký obsah vitrodentrinitu 0,5 % (Staříč) a 1,3 % (Lazy) znamená dobré 

vlastnosti pro flotaci obou vzorků uhlí s tím, že Staříč má nižší obsah vitrodentrinitu než 

Lazy a tím je lepší pro flotační proces. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé disertační práce bylo využití pyrolýzních olejů, které vznikly pyrolýzou 

pneumatik, biomasy a dřevní hmoty ve flotaci černého uhlí z úpravny dolu Paskov (uhlí  

z lokality Lazy a Staříč). Vzniklé kapalné produkty pyrolýzy P500, P550, KOPD (9)  

a KOPD (11) byly posléze odzkoušeny jako flotační činidlo pro úpravu dvou vzorků 

černého uhlí z lokality Staříč a Lazy, a to jak samostatně, tak ve směsi s klasickým flotačním 

sběračem Montanolem 551, Montanolem 508 a Montanolem 551 s Vypíracím olejem.  

Pro porovnání byly flotační testy realizovány také s komerčně dodávanými flotačními 

činidly Montanolem 551, Montanolem 508 a Montanolem 551 s Vypíracím olejem. 

Pro lepší popis flotačního procesu bylo provedeno stanovení macerálových skupin 

a minerálů, které mají významný vliv na vlastní flotační proces. Vzorek uhlí z lokality 

Staříč může být definován jako vitrinertit (vitrinit – 65,50 % a inertinit – 19,50 %) 

s nízkým obsahem minerální hmoty 11,40 %. Vzorek uhlí z lokality Lazy z 

mikropetrografického hlediska může být definován jako trimacerit (vitrinit – 55,6 %, 

liptinit – 11,4 % a inertinit – 14,3 %) s relativně nízkým obsahem minerálních látek 

18,7 %. Z tohoto pohledu a na základě výzkumu můžeme konstatovat, že pro flotační 

proces je uhlí z lokality Staříč lepší než z lokality Lazy, což potvrdily i vlastní flotační 

experimenty. 

Z dosažených výsledků základní flotace vyplynulo, že aplikací pyrolýzních olejů ve 

flotaci je možné získat koncentrát s obsahem popela nižším, než požadovaných 10 % 

a také nižším, než bylo dosaženo Montanolem 551, Montanolem 551 s Vypíracím olejem a 

Montanolem 508. Na základě výsledků flotačních testů je možné konstatovat, že nejlepším 

činidlem pro flotaci uhlí z lokality Staříč je pyrolýzní olej P550. Při dávce 500 g/t  

a zahuštění rmutu 110 g/l bylo dosaženo výnosu 72,64 % s popelnatostí 9,86%. I v případě 

flotačních testů realizovaných na uhlí z lokality Lazy, byl nejlepším činidlem pyrolýzní olej 

P550. Ani v tomto případě však, nebylo dosaženo požadovaných výnosů. Výnos byl pouze 

56,61 % při popelnatosti 9,32 %.  

V rámci výzkumu byly provedeny flotační testy za použití směsných činidel, a to 

kombinací pyrolýzních olejů a komerčně dodávaných flotačních činidel. Z dosažených 

výsledků flotace uhlí z obou lokalit vyplývá, že přidáním komerčně dodávaných flotačních 

činidel k pyrolýzním olejům dochází k nárůstu výnosu, který je však ve většině případů 

spojen s nárůstem popelnatosti. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci směsi 

pyrolýzního oleje P550 s flotačním činidlem Montanolem 551 + Vypírací olej v poměru 

2:2 u flotace vzorku uhlí z lokality Staříč (zahuštění rmutu 150 g/l), kde výnos byl 76,02 % 

při popelnatosti 9,81 %. Zajímavé jsou také výsledky flotačních experimentů za použití 

pyrolýzního oleje P500 s flotačním činidlem Montanolem 551 + Vypírací olej v poměrech 

1:3 u flotace vzorku uhlí z lokality Lazy (zahuštění rmutu 110 g/l), kde výnos byl 60,23 % 

při popelnatosti 10,79 % a 2:2 u flotace vzorku uhlí z lokality Staříč (zahuštění rmutu 

150 g/l), kde výnos byl 77,03 % při popelnatosti 11,41 %. V případě flotace uhlí z lokality 
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Staříč připadá v úvahu také kombinace pyrolýzních olejů KOPD (9) a KOPD (11) s 

flotačním činidlem Montanol 551 + Vypírací olej v poměru 2:2. 
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Doporučení pro další postup ve výzkumu 

Pro další výzkum směřující k zefektivnění v oblasti přípravy alternativních 

flotačních činidel na bázi pyrolýzních olejů by bylo dobré zaměřit se na zrnitostní rozbor 

jednotlivých koncentrátů a odpadů v závislosti na jejich popelnatosti. 

Studium vlivu dávky flotačního činidla na výnos a popelnatost - zvýšit dávku i nad 

běžně používané hodnoty komerčních flotačních činidel v praxi. 

Při přípravě flotačních činidel na bázi pyrolýzních olejů se zaměřit na jejich 

případnou toxicitu … 

 


