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ANOTACE

Tato diplomová práce se zabývá porovnání laboratorních a poloprovozní flotace

černého  uhlí  z dolu  Marcel  v Polsku.  Cílem  práce  bylo  také  dosažení  pomocí  této

úpravnické metody kondičních uhelných koncentrátů s obsahem popela pod 10 %.

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části, která je teoretická,  je

popsán princip flotace. Druhá část je experimentální, kde jsme porovnávali  flotaci uhlí

v laboratorních a poloprovozních podmínkách.

A  NNOTATION  

The Diploma Thesis deals with a comparison of laboratory and pilot flotation of

black coal from Marcel Mine in Poland. Using the preparation method, the objective was

obtaining condition coal concentrates with ash contents below 10 %.

The Diploma Thesis  is  divided into two parts.  The first  part  is  theoretical  and

describes the principle of flotation. The second part is experimental and it compares coal

flotation in the laboratory and pilot conditions.
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1. ÚVOD

Uhlí

Uhlí je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina. Získává se dolováním z

povrchových nebo hlubinných dolů a používá se jako palivo. Uhlí je složeno především z

uhlíku,  vodíku  a  kyslíku,  obsahuje  však  také

další chemické prvky především síru a příměsi

radioaktivní  (uran  a  thorium).  Od  doby

průmyslové revoluce je uhlí především důležitou

energetickou  surovinou.  Velká  část  světové

výroby elektřiny (40%) využívá spalování uhlí,

které probíhá v klasických uhelných respektive v

tepelných  elektrárnách.  Uhlí  se  kromě  výroby

elektrické  energie  používá  také  k  vytápění  a

ohřevu  vody  (výroba  technologického  tepla),

uhlí je také velmi cennou primární surovinou pro

mnoho odvětví chemického průmyslu. 

                                           

Vznik uhlí

Uhlí vzniklo z rostlinných a živočišných zbytků, které byly uloženy v anaerobních

vodních  prostředích,  kde nízké hladiny kyslíku bránily jejich kompletnímu rozkladu a

oxidaci (hnití). 
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Obrázek č. 1 Uhlí  [1]
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Uhlí jako palivo

Uhlí je nejčastěji používaný tuhý materiál pro výrobu tepla spalováním. Světová

spotřeba uhlí je 5200 milionů tun ročně, z toho 75% je využíváno pro výrobu elektřiny.

Region Číny a Indie ročně spotřebuje 1500 milionů tun a předpokládá se, že v roce 2025

bude jejich spotřeba převyšovat 2700 milionů tun ročně. V USA se ročně spotřebuje 1000

milionů tun, z toho 90% pro výrobu elektřiny.

Při výrobě elektřiny se spaluje uhlí v kotli, kde se ohřívá voda na vodní páru, která

roztáčí parní turbíny a elektrické generátory respektive alternátory. Při současné spotřebě

vystačí zásoby uhlí na mnoho stovek let.

                                                                              Škodlivé účinky spalování uhlí
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Výskyt v ČR

Uhlí se v České republice nachází hlavně v Ostravsko-karvinském regionu (vysoce

kvalitní černé uhlí),  těží se ale již pouze na Karvinsku. Dále pak ve dvou pánvích pod

Krušnými  horami  se  vyskytuje  hnědé  uhlí.  Jedná  se  o  Mosteckou  uhelnou  pánev  a

Sokolovskou uhelnou pánev. Hnědé uhlí (těžba 2006 cca 50 mil. tun ročně) se prakticky

všechno spotřebuje v České republice, černé uhlí (těžba cca 13 mil. tun) se ze 40% vyváží.

Lignitové  doly  se  nacházejí  na  Břeclavsku  a  Českobudějovicku  (Mydlovary).  Malé

černouhelné pánve -  kdysi  hojně  využívané a dnes  již  fakticky opuštěné -  se nachází

jihozápadně od Brna (Rosice, Oslavany), dále mezi Kladnem a Rakovníkem či Plzní, malé

ložisko černého uhlí se též nachází v Podkrkonoší u Žacléře. Uhelné sloje malých mocností

lze nalézt na mnoha jiných místech České republiky (třeba na Lounsku, Litoměřicku a

Mělnicku a jinde), tyto malé sloje se ale prozatím pro těžbu vůbec nehodí především z

ekonomických důvodů (zde jsou předpokládané neúměrně  vysoké investiční a provozní

náklady na jejich těžbu).

Výskyt ve světě

Existuje celá řada velmi významných a světově  známých uhelných pánví (kupř.

Doněcká uhelná pánev). Velká ložiska kvalitního černého uhlí  nebyla ještě  v některých

průmyslově  méně  rozvinutých zemích prakticky vůbec těžena, takové mohutné ložisko

velice kvalitního černého uhlí se nachází kupř. ve Vietnamu.
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 Tab.č.1  Potvrzené objevéné uhelné zásoby na konci roku 2006 (v miliónech tun) [1] 

[5]
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Země Černé uhlí Hnědé uhlí Celkově Podíl
USA 111338 135305 246643 27,1
Rusko 49088 107922 157010 17,3
Čína 62200 52300 114500 12,6
Indie 90085 2360 92445 10,2
Austrálie 38600 39900 78500 8,6
Jižní Afrika 48750 0 48750 5,4
Ukrajina 16274 17879 34153 3,8
Kazachstán 28151 3128 31279 3,4
Polsko 14000 0 14000 1,5
Brazílie 0 10113 10113 1,1
Německo 183 6556 6739 0,7
Kolumbie 6230 381 6611 0,7
Kanada 3471 3107 6578 0,7
Česko 2094 3458 5552 0,6
Indonesie 740 4228 4968 0,5
Turecko 278 3908 4186 0,5
Řecko 0 3900 3900 0,4
Maďarsko 198 3159 3357 0,4
Pakistán 0 3050 3050 0,3
Bulharsko 4 2183 2187 0,2
Thajsko 0 1354 1354 0,1
Severní Korea 300 300 600 0,1
Nový Zéland 33 538 571 0,1
Španělsko 200 330 530 0,1
Zimbabwe 502 0 502 0,1
Rumunsko 22 472 494 0,1
Venezuela 479 0 479 0,1
Celkově 478771 430293 909064 100
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Současné  metody  dovolují  ekonomicky  těžit  pouze  přibližně  12%  známých 

světových zásob, jelikož úkolem důlních podniků  a jejich úpraven je produkovat čisté,

životnímu prostředí přijatelné uhlí. Díky mezinárodním dohodám se snižují postupně oxidy

síry vypouštěné do ovzduší.

Při dobývání uhlí se v důsledku zvyšování mechanizace přesouvá granulometrická

skladba do jemnějších tříd a zvyšuje se podíl zrna pod 0,5 mm. Při drcení, mletí, třídění a

dopravě vznikají sekundární uhelné kaly. Jejich surovinou, kterou lze ještě zhodnotit, je

druhotný uhelný prach. 

Problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů  řeší  právě  flotace. Další

významnou předností flotace je možnost komplexního získávání všech složek suroviny a

vysoká  výtěžnost  uhelného  koncentrátu,  které  se  jinými  rozdružovacími  metodami

nedosáhne
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2. CÍL PRÁCE

Cílem  této  diplomové  práce  je  porovnání  flotovatelnosti  uhlí  v  laboratorních  a

poloprovozních podmínkách. K porovnání jsem použil černouhelný kal z dolu Darkov a

Marcel a činidla Montanol 551, KOPD 1 a KOPD 9. 

Práce je rozdělená do dvou základních částí.

První  část  –  je  zaměřena  na  charakteristiku  uhlí,  princip  flotace  a  elementy

ovlivňující flotaci.

Druhá  část  –  je  experimentální  a  je  věnována  porovnání  flotovatelnosti  uhlí  v

laboratorním a poloprovozním flotátoru za účelem zjištění, do jaké míry se tyto procesy

rozcházejí ve výsledcích a také porovnání účinnosti použitých sběračů (činidel).
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3. CHARAKTERISTIKA UHLÍ A JEHO KLASIFIKACE

3.1. Základní vlastnosti uhlí a jeho klasifikace

Podle prouhelnění je možné uhlí rozdělit do tří skupin na hnědá uhlí, černá uhlí a

antracity. Prouhelnění lze definovat jako složitý geochemický proces vytvářející z vrstev

rašeliny a sapronelu hnědouhelnou, černouhelnou nebo antracitovou sloj. Intenzita tohoto

procesu  odpovídá  zóně  diageneze  a  epigeneze.  Uhelná  hmota,  která  prodělala  ještě

intenzivnější proměny, se mění v grafit. Nejdůležitější faktory prouhelnění jsou teplota a

tlak.

Klasifikace  uhlí  podle  prouhelnění  vychází  z kontinuálního  evolučního  procesu

přeměny odumřelých organických látek na minerál s vyšším nebo velmi vysokým obsahem

uhlíku.  Prouhelnění  uhlí  se  zvyšuje  s rostoucím  obsahem  uhlíku  a  jeho  obsah  lze

nejvhodněji vyjádřit ve vztahu k organické hmotě v suchém a bezpopelnatém stavu, který

vyjadřujeme  symbolem  Cdaf .  Dobrou  korelaci  s obsahem  uhlíku  má  obsah  prchavé

hořlaviny vyjádřený opět v suchém a bezpopelnatém stavu symbolem Vdaf . Prouhelnění

uhlí roste s rostoucím obsahem uhlíku a s klesajícím obsahem prchavé hořlaviny (ČSN 44

1310).

Zahraniční i české standardy používají jako rozhodující parametry prouhelnění Vdaf.

To  je  dáno zejména jednoduchostí,  rychlostí  a  nízkými  finančními  náklady kelímkové

zkoušky obsahu prchavé hořlaviny (ČSN 44 1351). Stanovení spočívá v ohřevu zváženého

vzorku uhlí rychlostí 100 °C.min-1 na teplotu 950 °C s časovou prodlevou 6 minut.

Česká norma (ČSN 44 1346) rozeznává 8 typů černých uhlí. Stupeň prouhelnění

roste s rostoucí střední světelnou odrazností vitrinitu oVR . [6]
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3.2. Organická hmota uhlí

Skládá se ze dvou typů rostlinných zbytků [3] 

• Attritu, kde se jedná o strukturní prvky, které neztratily rostlinnou strukturu (spory,

kutikuly, vosk).

• Nestrukturní  hmoty,  tj.  základní  hmoty  mikrokomponentů  uhlí,  vznikající

v důsledku dvou procesů přeměny rostlinné hmoty a to ochlazení a funizací, které

se  různě  střídají,  doplňují  a  vytvářejí  velké  množství  petrografických  typů.

Nestrukturní hmota představuje hlavní základní část vyskytující se v černém uhlí a

existující ve všech typech uhlí.

Uhelné macerály 
Mikrokonstituenty uhlí jsou označovány jako macerálové skupiny, jejichž původ je

odvozován z  macerace  původního  rostlinného materiálu.  Macerály  tvoří  složku  uhlí  a

mohou být klasifikovány do tří skupin, které se liší svým chemickým složením. Jsou to

liptinit, vitrinit a inertinit (ČSN 44 1344). Pokud se vyhneme hlubšímu členění macerálů

na submacerály a kryptomacerály a makroskopickému dělení uhlí na lithotypy – součást

uhelné petrografie – pak z pohledu chemického složení postačí následující tabulka č. 2.

Tab.č.2  Macerálové skupiny a uhelné macerály [2]
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MACERÁLOVÁ SKUPINA MACERÁL

telinit
vitrinit kolinit

vitrodetrinit
sporinit
kutinit

liptinit
rezinit
alginit

suberinit
liptodetrinit

m ikrinit
m akrinit

inertinit
sem ifuzinit

fuzinit
sklerotinit

inertodetrinit
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Odlišnost macerálů i odlišnost macerálových skupin je dána odlišností původního

rostlinného materiálu  a podmínkami  procesů  prouhelnění.  Důsledkem je  jejich  odlišné

chemické  složení  např.  z hlediska  podílu  hlavních  organogenních  prvků  C,  H,  O

v jednotlivých  macerálových  skupinách,  které  mají  i prokazatelně  odlišnou chemickou

strukturu. 

Z chemického hlediska se vitrinit  v mnohých charakteristikách  podobá liptinitu.

Jejich  chování  při  aromatických  substitučních  reakcích  jako  je  sulfinizace,  nitrifikační

reakce a reakce s bromem jsou velmi podobné. Oba macerály obsahují hydroaromatické

struktury, které mohou být dehydrované na aromáty. [3] 

Další odlišnosti macerálů [3]: 

• Liptinit je méně rozpustný než vitrinit v pyridinu

• Vitrinit se dá lépe oxidovat na huminové kyseliny, liptinit je odolnější v oxidaci a

nevytváří huminové kyseliny

• Vitrinit  je možné lépe redukovat s lithiem v ethylaminu a produkty této redukce

jsou velmi dobře rozpustné v pyridinu

• Liptinit se hůře redukuje a produkty jsou hůře rozpoznatelné

• Vitrinit není rozpustný v nitrobenzenu a trichlorbenzenu na rozdíl od liptinitu

Tyto  rozdíly  jsou  způsobeny  tím,  že  liptinit  obsahuje  více  C  a  H  ve  formě

alifatických  skupin,  proto  ve  vitrinitu  vznikají  zvláštní  intermolekulární  síly polárního

charakteru.

Macerály mají rozdílné povrchové vlastnosti a to je základ, na kterém je postavena

flotace.  Bylo  zjištěno,  že  úhel  dotyku  olejové  emulze  a  uhlí  se  mění  v rozmezí  50°.

Největší úhel dotyku má klarit a durit a nejmenší vitrit. Hodnota úhlu smáčení se mění

v závislosti na obsahu uhlíku v uhlí. Ze zkoumání korelace mezi genezí uhlí a velikosti

úhlu smáčení vyplývá, že smáčení povrchu vodou závisí i na druhu a množství popelovin.

[3]
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4. STAVBA A SLOŽENÍ FLOTA ČNÍ SOUSTAVY

Proces flotace je fyzikálně-chemický děj, podmíněný druhem a charakterem částic

flotované  tuhé  fáze,  složením  a  vlastnostmi  kapalné fáze,  tedy  vody,  složením  a

vlastnostmi flotačních reagencí a stupněm provzdušnění flotačního rmutu.

4.1. Tuhá fáze

Flotovatelnost jednotlivých látek závisí na jejich chemickém složení a složení strukturní

mřížky,  jejich  fyzikálních  a  chemických  vlastnostech, na  energetické  charakteristice

mřížky a charakteru sil, působících na lomových plochách povrchu látky s plyny, vodou a

flotačními  přísadami.  Jsou  známy  čtyři  základní  druhy  vazeb  –  heteropolární,

homeopolární, kovová a van der Waalsova vazba. V různých látkách lze nalézt vedle sebe i

více druhů vazeb. Čím je vazba pevnější, tím je látka tvrdší a většinou méně rozpustná. U

látek s atomovými a iontovými mřížkami se při zdrobňování tvoří nové povrchy polárního

charakteru,  tedy hydrofilní.  Chceme-li  flotovat,  je nutno  tyto  povrchy hydrofobizovat.

Látky s molekulárními strukturními mřížkami - všechny organické látky – mají většinou

výrazné hydrofobní vlastnosti. Metaloidní strukturní mřížku lze nalézt např. u grafitu, ale

nejdůležitější skupinou látek s touto mřížkou jsou sulfidy.  Ve všech typech strukturních

mřížek se vyskytují poruchy a nepravidelnosti, které ovlivňují významně vlastnosti dané

látky.  Hovoříme  o  reálných  krystalech.  Jejich  nestejnorodost  projevující  se

nerovnoměrnosti  minerálního  povrchu  ovlivňuje  flotační  schopnost  minerálních  zrn.

Flotovatelnost látek je ovlivňována také jejich izomorfií, podmínkami geneze a schopností

vést elektrický proud. [4]
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4.2. Kapalná fáze

Voda  je  prostředím  pro  interakci  fází  a  všech  složek  rmutu  podrobovaného  flotaci.

V důsledku svých specifických vlastností se sama aktivně zúčastňuje elementárního aktu

flotace.  Složení  a  vlastnosti  vody  ovlivňují  činnost  a  selektivitu  elementárního

rozdružování. Voda je silně  polární  kapalina,  a proto jsou přírodní  a průmyslové vody

zředěné roztoky elektrolytů resp. i neelektrolytů. Mnohé látky ve vodě disociují na svoje

ionty, které jsou hydratovány dipóly molekul vody, a tím vyniká hydratovaný obal. Voda

má schopnost oxidovat nebo redukovat různé látky. Polární charakter vody se projevuje

tím,  že  voda  je  výborným  rozpouštědlem  iontových  sloučenin.  Minerál  se  ve  vodě

rozpouští  tehdy,  když  hydratační  energie  je  větší  než  energie  jeho  strukturní  mřížky.

Chemické  složení  přírodních  a  průmyslových  vod  je  velmi  složité  a  rozdílné,  což  se

projevuje i na výsledcích v ní realizovaných. [1]

4.3. Plynná fáze

Vzduch je nezbytnou součástí flotačního rmutu a má ve flotačním procesu několikerou

úlohu: kyslík a další složky vzduchu se aktivně zúčastňují flotačního procesu, vzduchové

bubliny přivedené do flotačního rmutu se mají výběrově spojovat s hydrofobním povrchem

flotovaných částic a vynášet je na hladinu rmutu, kde se vytvoří  mineralizovaná pěna,

kyslík se absorbuje na povrchu částice a oxiduje ho. [3]

Plynná fáze, používaná jako nosič flotovatelných částic z objemu rmutu do vrstvy

mineralizované pěny musí splňovat následující požadavky:

• Neustálá přítomnost ve rmutu v potřebném množství

• Vzniklé  vzduchové bubliny musí  zabezpečovat  optimální  průběh elementárního

flotačního aktu
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• Vzduchové  bubliny  musí  umožňovat  přechod  flotovaných  částic  do  pěnového

produktu

Výzkumem je ověřeno, že průměr bublin dosahuje až hodnoty 1,5 mm. Optimální

velikost bublin závisí na typu flotačního zařízení (areačního systému) a koncentraci pěniče.

Průměrná rychlost mineralizovaných bublin vzduchu do vrstvy pěnového produktu

se pohybuje v rozmezí 2,0 – 4,0 cm.s-1. Rychlost bubliny se snižuje přítomností povrchové

aktivní látky – pěniče ve rmutu. Velký význam pro flotaci má rozpustnost vzduchu ve

vodě. Proces flotace ovlivňují mikrobublinky, které se vytvářejí v objemu flotačního rmutu

a adsorbují se na povrch částic v množství závislém na stupni hydratace povrchu zrna.

Intenzita adsorpce mikrobublinek je přímo úměrná hydrofobnosti povrchu částic. Tyto

mikrobublinky se v důsledku difúze postupně slévají do větších rozměrů. [1]

4.4. Elementární akt flotace

Elementární akt flotace je přichycení jednotlivých částic tuhé fáze na povrchu fázového

rozhraní dvou fází, kapalné a plynné. Dle hypotézy smáčení závisí schopnost minerálů

zachytit se na povrchu rozhraní vzduch – voda na smáčitelnosti povrchu tuhé fáze látky

vodou, jak je vidět na obrázku č. 1. Čím více je povrch tuhé látky smáčitelný, tím hůře se

flotuje a naopak. 

Částice  hydrofobních látek se lehce spojují  se  vzduchovými  bublinkami  a  jsou

dobře flotovatelné. Flotovatelnost různých látek lze měnit specificky působícími flotačními

reagenciemi. Ty adsorpcí na povrchu tuhých látek mění složení a vlastnosti těchto povrchů,

což umožňuje selektivní flotaci některých látek a potlačení flotovatelnosti jiných tuhých

částic ve směsi.
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5. PRINCIP FLOTACE A JEJÍ VÝZNAM

5.1. Princip flotace

Flotace je proces úpravy nerostných surovin, který využívá rozdílných fyzikálně-

chemických  vlastností  povrchu  rozdružování  minerálních  zrn.  Využívá  se  rozdílné

specifické povrchové energie jednotlivých zrn.

Velikost flotovaných zrn nepřevyšuje 0,6 mm. Při flotaci rud je maximální velikost

flotovaných zrn asi 0,3 mm a nerudných surovin 0,4 mm. Při úpravě uhlí, grafitu, síry a

jiných specifických lehkých materiálu mohou do pěny přecházet i zrna až do velikosti 2

mm, ale jen při zvláštních režimech flotace. V praxi se však flotují obvykle zrna podstatně

jemnější, pro které platí, že se zmenšováním průměru narůstá měrný povrch [2].

Flotace,  jako  proces  oddělování  minerálů,  je  založena  na  rozdílné  schopnosti

minerálních  zrn  přichytit  se  a  ustálit  na  povrchu  fázového  rozhraní  kapalina  –  plyn.

Polohu, kterou zaujme částice malého rozměru ve vztahu k povrchu fázového rozhraní

dvou  fází  při  dotyku  s  povrchem  fázového  rozhraní,  určuje  pouze  hodnota  měrných

povrchových  energií  koexistujících  fází.  Přitom v  souladu s  druhou  termodynamickou

větou celý systém musí dosáhnout stavu, který odpovídá minimu volné energie. 

Rozdílná  schopnost  minerálních  zrn  udržet  se  na  povrchu  fázového  rozhraní

vyplývá z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, jejíž velikost závisí na

chemickém  složení  a  stavbě  strukturní  mřížky.  Ze  studie  mineralogie  je  známo,  že

jednotlivé minerály se od sebe odlišují buď chemickým složením nebo stavbou mřížky, a

proto mají různou hodnotu povrchové energie na rozhraní fáze minerál – plyn a minerál –

kapalina. Z tohoto důvodu je flotace univerzální proces [1].

Její universality se dosahuje ještě tím, že se používají selektivně působící flotační
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činidla, která se absorbují na povrchu zrn určitých minerálů, a tím výrazně  mění jejich

povrchovou energii v požadovaném směru, podle toho, který minerál má flotovat. Flotační

činidla ve flotačním prostředí ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi

tuhou  a  kapalnou,  kapalnou  a  plynnou  fází.  V  důsledku  změny  energie  na  fázovém

rozhraní dochází ke změně podmínek flotovatelnosti jednotlivých minerálů, které se mají

flotací navzájem oddělit. Dochází též ke změně počtu a velikosti vzduchových bublin a

stálosti tvořící se mineralizované pěny [1]. 

5.2. Význam flotace 

Hlavní význam a přednost flotace před jinými metodami rozdružování je v tom, že

umožňuje získávat jemně  vtroušené užitkové složky z nerostných surovin všech druhů.

Další  význačnou  předností  flotace  je  možnost  komplexního  získávání  a  využití  všech

složek suroviny. Při flotaci se dosahuje vysoké výtěžnosti užitkové složky do koncentrátu,

které  se  jinými  rozdružovacími  metodami  nedosahuje. Flotace  řeší  i  problém  velmi

jemných zrn a kalových podílů. Při gravitační úpravě surovin dochází často k nadměrné

dezintegraci a tvorbě kalů obsahujících užitkové složky spolu s doprovodnými horninami,

bez použití flotace by se takové kaly nedaly použít. [1]

Flotace se uplatňuje při úpravě velkého počtu různých druhů nerostných surovin,

při separaci kalů, čištění odpadních vod a v mnoha dalších oborech průmyslu.
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6. FAKTORY OVLIV ŇUJÍCÍ PRŮBĚH A VÝSLEDKY

FLOTACE

Průběh flotačního procesu, technologické a technickoekonomické výsledky flotace

závisí  na velkém počtu technologických parametrů.  Optimální  hodnoty každého z níže

zmíněných  faktorů  je  potřeba  udržovat  na  konstantních  podmínkách.  Technologické

parametry: 

• Vlastnosti užitkových minerálů podmiňující jejich flotovatelnost

• Specifika ve složení surovin

• Charakteristika zrnitosti

• Složení vody

• Hustota a teplota rmutu

• Reagenční režim flotace

• Účinnost práce flotačního stroje

• Stupeň organizace kontroly a regulace technologického procesu na úpravně

K základním charakteristikám složení surovin,  které je důležité vzít  v úvahu při

vypracování flotačního schématu, režimu a technologického postupu flotace, a které určují

technicko-technickoekonomické ukazatele úpravy patří:

• Obsah užitkové složky

• Mineralogické složení

• Charakter srůstu a vrůstu minerálů

• Přítomnost izomorfní příměsi v minerálech

• Druhotné změny minerálů způsobené oxidací, zvětráváním a vzájemnou aktivací

rozpustnosti
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6.1. Obsah složky v surovině

Stupeň výtěžnosti každé složky do jednotlivých koncentrátů závisí na obsahu ve

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

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

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

složky, ale ty velmi těžko flotují, to se projeví na výtěžnosti. Naopak ze suroviny s nízkým

obsahem užitkové složky,  která je lehce flotovatelná se vyrobí  kvalitní  koncentráty při

vysoké výtěžnosti. [1]

6.2. Zrnitostní složení výchozí suroviny a otevření zrna

Mletím připravená surovina musí splňovat tyto požadavky:

1) Zabezpečit otevření srostlých a vrostlých zrn jednotlivých minerálů tak,

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

dalších užitkových minerálů.

2) Vytvořit  takové zrnitostní složení suroviny, aby průměry zrn flotovaného

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

jejím překročení se dostatečně  účinně  nespojují  minerální zrna s bublinkami vzduchu a

nedochází k flotaci.

Flotační praxe ukazuje, že v mnohých případech není možné dosáhnout úplného

otevření  zrna veškerých prorostlin  jednotlivých složek.  Vyžadovalo by to velmi  jemné

mletí  celého množství  výchozí  suroviny.  Přitom vzniká nebezpečí  výrazného přemílání

minerálů, což je nevhodné z ekonomického a technologického hlediska. [1]
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6.3. Minerální příměsi 

Velká část příměsí se do uhlí dostává z okolní horniny (hlíny, písky). Hlíny se ve

vodě rozmáčejí a přecházejí do jemně disperzních kalů. Část z nich však proroste s uhlím a

nedostává se do vody ani při jemném mletí. Kromě těchto venkovních příměsí se do uhlí

dostávají i vnitřní příměsi, které jsou z rostlinné hmoty. Jejich množství v uhlí kolísá kolem

1 – 2 %.

Některé druhy minerálních příměsí [7 ]:

• Sulfidy (pyrit, markazit) – vliv na flotaci: znehodnocení koncentrátu sírou, odlišná

flotační aktivita, jemná zrna mohou být flotovaná stejnými reagencemi jako uhlí,

při oxidaci klesá flotovatelnost

• Jíly (kaolín, jílovité břidlice a hlíny) – promočením a promícháním vznikne velké

množství jemně dispergovaných kalů, což velmi zhoršuje flotaci

• Uhelné a hořící břidlice – z velké části stejné vlastnosti jako uhlí, liší se zvýšenou

hydrofobnosti, tím se při flotaci dostávají do koncentrátu

• Minerály  se  zvýšenou  rozpustností  (sádrovec  a  jiné  rozpustné  soli)  –  zvyšují

koncentraci elektrolytu ve rmutu, vytvářejí obaly na uhelných zrnech

• Nesulfidické minerály (silikáty,  oxidy,  karbonáty)  –  málo  rozpustné,  hydrofilní,

v případě dostatečné zrnitosti se od uhlí lehce oddělí flotaci 

6.4. Teplota a složení flotačního prostředí

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

vztahu  k flotačním  reagencím  intenzifikuje  jejich  rozpustnost,  dispergovatelnost  a

emulgovatelnost. Teplota aktivuje povrch minerálních zrn na interakci s reagencemi a tím

je možné dosáhnout vyšší index selektivity a rozdružovacího efektu flotace. 
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Intenzivní účinek zvýšené teploty se projeví [3]:

• Kladným účinkem na kinetiku flotace, tím se zkrátí čas

• Snížením potřebného množství sběrače

• Zvýšením kvality koncentrátu a výtěžnosti flotované složky do pěnového produktu

• Vznikem flotační pěny a změnou jejich základních charakteristik

• Zvýšením ostrosti rozdružování

Přizvučené  teplotě  se  tvoří  suchá  pěna  obsahující  bubliny  většího  průměru  a

vznikající mineralizovaná pěna je bohatší.

Účinnost  flotace  závisí  kromě  jiného  na  rozdílných  chemických  vlastnostech

povrchu minerálních zrn.  Povrch minerálních zrn se může výrazně  měnit  tehdy jsou-li

v kapalné fázi rmutu anorganické a organické látky. Produkty rozpustnosti minerálů a jiné

ve vodě rozpustné látky ve flotačním prostředí mají vliv na selektivitu flotace a na spotřebu

flotačních reagencí. Systematicky je třeba se zabývat složením flotačního rmutu, poznat

druh a koncentraci rozpustných látek ve vodním prostředí rmutu. Zejména pokud se jedná

o uzavřený vodní okruh na flotační úpravně. Změna chemického složení povrchu zrna se

může projevit i potlačením flotovatelnosti minerálu, který má flotovat.

6.5. Vliv pH a zvětrávání

Optimální hodnota pH pro flotaci uhlí je v intervalu od 6 do 7, optimum je obvykle

okolo pH = 7, kdy se dosahuje maximální výtěžnosti uhlí koncentrátu. 

Zvětrávání a oxidace má vliv na flotovatelnost uhlí. Černé uhlí které bezprostředně

z těžby postupuje  do  úpravny,  flotuje  lépe  než  uhlí  vystavené  atmosférickým  vlivům.

Zhoršenou  flotovatelnost  zapříčiňuje  oxidace  povrchu  uhlí,která  probíhá  při  běžných
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atmosférických  podmínkách.  Tvořící  se  kyselé  skupiny  na  povrchu  uhlí  snižují

hydrofobnost  a  flotovatelnost  uhlí.  Flotovatelnost  oxidovatelného  uhlí  se  dosáhne

rozpuštěním  povrchově  oxidované  soustavy.  To  se  provádí  účinkem  1  %  roztoku

kaustifikované sody a tak flotace probíhá v zásaditém prostředí. [3]

6.6. Reagenční režim flotace

Reagenční  režim flotace se zabývá druhy a  charakterem používaných reagencí,

jejich množství, pořadí dávkování do flotačního procesu a potřebný čas, který je zapotřebí

ke kontaktu reagencí s flotovanými částicemi. 

Pořadí dávkování reagencí:  

1)  Jako první se do flotačního rmutu dávkují řídící flotační reagence, které potlačí

ty minerály nebo složky, které nemají přecházet do pěnového produktu, nebo na aktivaci

těch složek, jejichž flotovatelnost je třeba vyvolat, zlepšit nebo zprostředkovat.

2)  Jako  další  se  dávkují  sběrače,  které  bezprostředně  podmiňují  požadovanou

hydrofobnost a elementární akt flotace.

3)  Jako poslední se dávkuje pěnič  potřebný na tvorbu mineralizované pěny na

hladině flotačního prostředí.

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

specifika. Když potřebují reagence dost dlouhý čas pro kontakt s minerály, jde převážně o

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

do mísících zařízení. Tím se rmut lépe promíchá. [4]
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Sběrače obvykle potřebují 5 – 10 minut kontaktu s flotovanými složkami, proto se

dávkují  do místních nádrží. V některých případech je lepší  dávkovat sběrač  po částech

např.  pokud povrch minerálu velmi rychle reaguje se sběračem. Tím pádem se sběrač

dávkuje  do  mísící  nádrže  a  další  dávky  do  flotačních  komor.  Postupné  dávkování  se

používá zejména pro flotaci černého uhlí. [4]

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

nemusí být větší než 1 – 2 minuty.

7. KLASIFIKACE FLOTA ČNÍCH ČINIDEL

Sběrače – jsou organické látky, které se selektivně adsorbují na povrch flotovaných

minerálních zrn. Zvětšují hydrofobnost povrchu minerálních zrn, a tím umožňují pevné

spojení povrchu minerálu se vzduchovými bublinkami, což je základní podmínkou flotace.

Pěniče – jsou povrchově  aktivní  látky organické heteropolární  sloučeniny,  které

snižují  povrchové  napětí  na  rozhraní  kapalné  a  plynné  fáze.  Napomáhají  dispergaci

vzduchu na malé bublinky, brání jejich slévání a zvyšují stálost a nosnost flotační pěny.

Řídící  reagence – jsou  organické nebo anorganické látky,  které  podporují  nebo

brání  adsorpci  sběrače  na  povrch  minerálních  zrn,  a  tím  zvětšují  nebo  potlačují

flotovatelnost  určité  skupiny  minerálních  zrn.  Pomocí  těchto  reagencí  se  též  vytváří

optimální koncentrace vodíkových iontů ve flotačním prostředí. Můžeme jimi regulovat
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procesy dispergace a koagulace velmi jemných zrn.  Vytvářejí  podmínky pro selektivní

vzájemné oddělování jednotlivých druhů minerálů. [1]

7.1. Reagence používané při flotaci

Nejdůležitější  flotační  reagence  pro  flotaci  uhlí  se  podle  Klassena  dělí  na  dvě

základní skupiny:

• Nepolární (oleje)
• Heteropolární

Hlavními  představiteli  nepolárních  reagencí  jsou  kerozíny.  K reagencím

s heteropolární stavbou molekul patří např. alkoholy. Reagence – oleje mají hlavně sběrací

vlastnosti.  Emulgují  se na malé kapičky,  které se přichycují  k hydrofobním částicím a

zvyšují tak jejich hydrofobnost. Druhou vlastností těchto reagencí je flokulace uhelných

částic  a  regulování  vlastností  pěny.  Heteropolární  reagence  jsou  aktivními  pěniči  a

současně při flotaci uhlí mají sběrací vlastnosti. Adsorbují se svými polárními skupinami

na  hydrofilnějších  místech  povrchu  uhelných  částic.  Největší  sběrací  schopnosti  mají

reagence  s hydroxylovou  polární   skupinou,  potom  sulfo  skupina  nakonec  karboxy

skupina. [2]

Velké  sběrací  schopnosti  mají  také  alkoholy  s 6  –  8  uhlíky  v nepolární  části

alkoholu.  Zvýšení  hydrofobního účinku  na  povrchu uhelných  zrn  ve  flotaci  se může

dosáhnout  adsorpcí  alifatických  alkoholů,  jejichž  přítomnost  způsobuje  snížení  zeta

potenciálu. Hydrofobní účinek, který je spojený se snížením povrchové energie důsledkem

přítomnosti OH skupiny, se zvýší s délkou alifatického řetězce alkoholu. 

Doposud  se  používal  flotační  olej  z Urxových  závodů  (v  současnosti  DEZA),

solarový  olej,  solventní  nafta,  petrolej,  oxidovaný nebo  sulfonovaný  petrolej.

V současnosti  se  v úpravnách  hojně  používají  především  nefenolické  reagence  př.

FLOTAKOL NE a FLOTAKOL NX. Sběrací složkou je vřetenový olej, nebo plynový olej
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(80 – 85%). Pěnotvornou složkou jsou vyšší alkoholy, vznikající jako odpadní produkt při

výrobě  butylalkoholu,  nebo  odpadní  produkty  oxosyntézy  oktanolu  (15  –  20%).  Ve

Flotakolu NE pěnotvornou složku tvoří  estery vyšších alkoholů  (10 – 15%).  Spotřeba

kolísá v závislosti n charakteru flotovaného uhlí a podmínkách jeho úpravy od 0,7 – 2,2 kg

na tunu sušiny ve rmutu. [2]

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 aminy

účinným sběračem. Souvisí to se záporným nábojem oxidovaných zrn uhlí.

Důležitou  úlohou  při  flotaci  uhlí  má  i  vápno  dávkované  jako  vápenné  mléko

Ca(OH)2 . Spotřeba vápna kolísá od 1,0 – 5,0 kg na tunu. Vápno potlačuje vliv jemných

kalových podílů ve rmutu a současně potlačuje flotovatelnost pyritu a markazitu, které jsou

nositeli síry v uhlí, ta je nežádoucí složkou. Podobný účinek má i soda. Když je pyrit velmi

jemně prorostlý s uhelnou hmotou, jeho flotovatelnost není možné potlačit a v získaném

koncentrátu se tím omezuje  možnost snížení obsahu síry.

K technologickým  zvláštnostem  flotace  patří  potlačit  škodlivý  vliv  jemně

dispergovaných  hlinito-jílových  kalů,  sádrovce  nebo  organických  látek  a

bitumenizovaných  hornin.  Na dispergování  velmi  jemných zrn  se používá vodní  sklo,

pyrofosfáty nebo sulfitový louh.
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8. SCHÉMA FLOTACE

Ve flotační praxi existuje jen velmi málo případů, kdy je možno při jedné operaci

flotace získat konečné produkty, koncentrát a odpad požadované kvality. Většinou to není

možné, jelikož od sebe oddělované materiály mají velmi blízké flotační charakteristiky,

proto jsou náročnější podmínky na selektivitu. Dalším důvodem je, že v procesu flotace

potřebujeme postupně získat nejenom dva, ale i více produktů. Proto se používá několik

flotačních  operací,  které  jsou  navzájem propojeny v technologickém schématu  flotační

úpravny.

Schéma  flotace  je  přesně  určeným  postupem  jednotlivých  operací,  společně

s mletím a vodním tříděním. Při  vypracování a výběru flotačního schématu se vychází

z charakteru  a  stupně  prorůstu  minerálů,  jejich  obsahu  ve  výchozí  surovině  a  jejich

flotovatelnosti.  Je  třeba  také  vzít  v úvahu  přítomnost  a  charakter  velmi  jemných  zrn.

Důležité jsou i požadavky na kvalitu koncentrátu.

8.1. Operace flotačního procesu

Technologické rozdělení flotace tzv. flotační cyklus [1]: 

• Základní flotace

• Přečistá flotace

• Kontrolní flotace

Základní flotace je první  operací  flotačního rozdružování suroviny.  Jsou při  ní

vytvořeny  základní  podmínky  pro  oddělení  jednoho  či  více  minerálů  od  sebe  a  od

průvodních  horninotvorných minerálů.  Podmínky se mění  v závislosti,  zda se upravují

mono  či  polykomponentní suroviny,  anebo zda se uplatní postup selektivní, kolektivní

nebo  kombinované  flotace.  Ze  základní  flotace  se  většinou  ještě  nezíská  pěnový  a

nepěnový produkt požadované kvality (např. pro blízké flotační vlastnosti rozdružovaných

minerálů), nedostatečně otevřená zrna apod. Chudý pěnový produkt a bohatý nepěnový
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produkt základní flotace je třeba znovu přeflotovat. 

Přečistná  flotace je  operace opakované  flotace pěnového  produktu.  Má zvýšit

kvalitu anebo snížit obsah škodlivých příměsí koncentrátu. 

Kontrolní  flotací  se  rozumí  opakovaná  flotace  nepěnového  produktu,  kdy  se

získávají užitkové složky, které by jinak skončily v odpadu.

Počet přečistých a kontrolních flotací závisí na požadované kvalitě koncentrátu, ale

i na složení a charakteru upravované suroviny. Počet kontrolních flotací nebývá větší než

dvě až tři a počet přečistých flotací se volí od dvou do čtyř, ve výjimečných případech i

více.

Konečným  produktem flotačního  cyklu  je definitivní  koncentrát  a  odpad.

Všechny ostatní produkty uvnitř schématu jsou meziprodukty. Meziprodukty se většinou

vracejí do předcházející operace, ale mohou vést i do ostatních operací. Je nutné vracet

meziprodukty vracet do takové operace, ve které se nachází materiál přibližně se stejným

obsahem flotované složky jako v meziproduktu.  Existují  případy,  kdy meziprodukty se

reflotují samostatně. Bývá to v případech, kdy obsahují velké množství kalových podílů,

které vyžadují vytvoření speciálních podmínek flotace.

Schémata flotace uhlí  v porovnání  se schématy rudných surovin  jsou podstatně

jednodušší.  Obvykle  se  jedná  o  otevřené  systémy,  které  obsahují  ve  flotačním  cyklu

základní a kontrolní operaci.
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9. FLOTACE UHLÍ

Na rozdíl od flotace rud se flotace uhlí zabývá jenom rozdružováním nejjemnějších

podílů  těženého uhlí, které vznikají  otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy.

V praxi se využívá pouze na úpravu koksovatelného uhlí. Flotace v uhelném úpravnictví je

doplňkem jiných způsobů  rozdružování, doplňkem velmi důležitým a často potřebným,

zejména  v souvislosti  se stále  narůstajícím  podílem  jemnozrnných  podílů  v důsledku

zvýšeného stupně dobývání uhlí.

            

Obrázek č.3 Schéma pěnové flotace [2]

Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu specificky lehčí část upravované

suroviny, proto uhelná zrna o velikosti 2 – 3 mm mohou flotovat. V praxi se však flotuje

vsázka menší než 0,5 mm. Flotační úprava uhlí ve finančně 4x – 5x dražší než gravitační

způsoby úpravy uhlí. Proto je snaha snížit velikost uhelných zrn přiváděných na flotaci,

tím omezit  celkové množství uhlí,  které musí být  flotací rozdružováno. Kvalitativně  je

dosahovaná ostrost rozdružování pomocí flotace vynikající.
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Při  flotaci uhlí přechází většina upravované suroviny do pěnového produktu. To

klade velké nároky na flotační  stroje.  V uhelných  úpravnách se upřednostňuje flotační

stroje  s oboustranným  odváděním  pěnového  produktu.  Výkon  flotačních  strojů  kolísá

v rozpětí 0,6 – 1,5 tun hlušiny na 1 m3 objemu flotačního stroje za hodinu. [7]

Obsah  tuhých  částic  ve  flotačním rmutu  má velký  vliv  na  průběh  a  výsledky

flotace. Optimální zahuštění rmutu je obvykle 200 – 350 g tuhých částic na litr rmutu, to

odpovídá poměru  T : K = 1 : 4  až  1 : 1,25. Při flotaci rmutu, který je méně zahuštěný,

jsou  dosahovány  lepší  výsledky  hlavně  tehdy,  když  se  upravuje  surovina  s vysokým

obsahem velmi jemných zrn.

9.1. Charakteristika uhlí z hlediska flotace  

Flotovatelnost uhlí závisí na stupni jeho prouhelnění. Flotační schopnost má pouze

černé uhlí  a hnědé uhlí,  lignity nelze flotovat.  Flotovatelnost  uhlí  souvisí s nepolárním

charakterem povrchu. To podmiňuje jeho vysokou sorpční schopnost. Uhlí se skládá za

čtyř mikrolitotypů (vitrit, klarit, durit, fuzit), které se odlišují flotační schopností. Rozdílná

flotační aktivita umožňuje selektivní flotaci lesklých složek od matných. Vitrit a klarit mají

výraznější flotovatelnost, což se projevuje kratším flotačním časem v porovnání s fuzitem

a duritem.

Protože mikrolitotypy uhlí  se od sebe liší  stupněm hydrofobnosti,  rozdílná je  i

jejich kinetika flotace. Projevuje se vzájemným poměrem množství vyflotovaného typu

uhlí  do  příslušného  pěnového  produktu.  Což  bylo  dokázáno  na  složení  koncentrátu

odebraného z různých míst flotační baterie. Flotační čas jednotlivých typů uhlí je od 3 – 12

minut. V prvních flotačních komorách flotační baterie přechází do pěny především vitrit.

Klarit a matné složky uhlí flotují až v dalších komorách, protože potřebují delší flotační

čas.
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Přírodní uhlí je chemickou a fyzikální směsí uhlíku, vodíku, dusíku, síry, kyslíku,

vlhkosti  a  minerální  hmoty.  Flotační  vlastnosti  těchto  součástí  mohou  být  zhruba

odhadovány  z testovacích  dat.  Karbohydráty,  které  jsou  reprezentovány  dřevěnou

pryskyřicí a včelím voskem jsou hydrofilní a následkem toho mohou být více flotovatelné.

Krystalický  uhlík,  reprezentovaný  Ceylonským  grafitem  je  dobře  flotovatelný.

Neflotovatelnost  kyslíku  a  minerální  hmoty  je  indikována  neflotovatelným  lignitem  a

živočišným uhlím. Schopnost kerosinu pro adsorpci lignitu, oxidovaného uhlí a minerální

hmoty  jako  je  břidlice,  kalcit,  pyrit,  křemen  je  extrémně  nízká  ve  srovnání  s jinými

testovanými materiály. [7] 
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10. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

V experimentální  části  práce  popisuji  charakteristiku  testovaných  černouhelných  kalů

z lokality dolu Marce v Polsku a porovnávám laboratorní a poloprovozní zkoušky flotace

na těchto vzorcích.

Dále jsou zde uvedeny výsledky z flotačních testů (laboratorní a poloprovozní zkoušky)

s aplikací flotačních činidel Montanol 551, KOPD 1, KOPD 9. 

Cílem  bylo  dosažení  pomocí  zmíněných  úpravnických  metod  kondičních  uhelných

koncentrátů s obsahem popela pod 10 %.

10.1. Charakteristika použitých flotačních sběračů

K testování  selektivnosti  flotačních  sběračů  byly  použity  tyto  sběrače:  Montanol  551,

KOPD 1, KOPD 9. Vzhledem k tomu, že výrobci neuvádějí jejich chemické složení, byly

tyto sběrače podrobeny IČ spektroskopii v centrálních analytických laboratořích VŠB-TU

v Ostravě. Z výsledků této analýzy, uvedených na obrázcích č. 4 a 6, vyplývá, že testované

flotační sběrače mají stejné funkční skupiny a jsou si značně podobné.
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10.2. Popis  IČ  analýz zběračů

MONTANOL

3414 cm   –1    m,b     

v̴  (OH) valenční vibrace OH skupin vodíkově vázaných, můžou být z H2O, z alkoholů,

nebo karboxylových kyselin,

2959,2927,2873  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,

1732cm   –1    , 1689cm   –1   dublet, popřípadě triplet, 

valenční vibrace dvou C=O skupin z karboxylových kyselin, které můžou vytvářet diméry
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mezi sebou,

1642cm   –1    w,     

v̴  (C=C) valenční vibrace, příslušící olefínům (velmi slabé intenzity, zřejmě nečistota) 

1460 cm   –1    1378 cm   –1    m,           

δ(C-H) deformační vibrace C-H, příslušící CH3 ,CH2 skupinám,

1248,1178 cm   –1        

skeletární vibrace,

1107,1039 cm   –1    m,     

v̴  (C-F)valenční vibrace C-F vazeb pro fluorované uhlovodíky,

848,770,727,674cm   –1         

mimořádné deformační γ (C-H) vibrace příslušící alkánům,

622 cm   –1         

v̴  (C-Cl) valenční vibrace C-Cl vazeb, příslušící alifatickým chlorovaným uhlovodíkům.

Symboly:

vs-  very  strong  intensity,     s-strong  intensity,   m-  medium  intensity,   w- weak

intensity,

b-broad(široký absorpční pás)
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KOPD
Jedná se o 2 sběrače přibližně stejného IČ spektra

3396 cm   –1   v     s,b,     

v̴  (OH) valenční vibrace OH skupin vodíkově vázaných, můžou být z H2O, z alkoholů,

nebo karboxylových kyselin,

2965,2924,  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,

pásy okolo 2362 cm   –1    

nemůžu identifikovat, zřejmě nějaké overtony níže ležících vibrací,
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 1711 cm   –1   nerozlíšený triplet  m,      

jsou to buď dvě v̴ (C=O) skupiny příslušící  karboxylovým kyselinám, které tvoří diméry

nebo v̴ (C=O) + v̴ (C=C) pro olefinické uhlovodíky,

1438,1366 cm   –1   m,      

δ(C-H) deformační vibrace C-H vazeb, příslušící CH3 ,CH2 skupinám,

1221 až 1109 cm   –1        

skeletární vibrace,

1021,912 cm   –1    ,    

zřejmě  v̴  (C-F)valenční vibrace C-F vazeb pro fluorované sloučeniny,

836,799 cm   –1    ,     

mimořádné deformační γ (C-H) vibrace příslušící alkánům,

627, 612 cm   –1    s,    

v̴  (C-Cl) valenční vibrace C-Cl vazeb, příslušící alifatickým chlorovaným uhlovodíkům.

Symboly:

vs-  very  strong  intensity,     s-strong  intensity,   m- medium intensity,   w-  weak

intensity,

b-broad(široký absorpční pás)
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10.3. Flotační testy

Laboratorní flota ční testy jsem realizoval v laboratoři Institutu environmentálního

inženýrství  na  laboratorním  flotačním  přístroji  VRF-1,  výrobku  RD  Příbram.  Jde  o

měsidlový  flotátor  s vlastním  nasáváním  vzduchu.  K testování  selektivnosti  flotačních

sběračů jsem použil sběrače Montanol 551, KOPD 1, KOPD 9.

Flotace byla provedena za těchto podmínek:

1. hustota rmutu: 150 g/l

2. dávka sběrače : 500 g/t.

Byla realizována frakční flotace. Flotační koncentráty byly odebírány po 1., 2., 3. a 5.

minutě. Po jejím ukončení byl flotační koncentrát i odpad zfiltrován na tlakovém filtru a

vysušen v sušárně při teplotě 105°C. Vysušený vzorek se zvážil, zkvartoval a provedla se

analýza obsahu popela. 

Poloprovozní flotační testy jsem realizoval v laboratoři Institutu

environmentálního inženýrství na poloprovozním flotačním přístroji. K testování

selektivnosti flotačních sběračů jsem opět použil sběrače Montanol 551, KOPD 1,

KOPD 9.

Flotace byla provedena za těchto podmínek:

Poloprovzní frakční flotace: -0,5 mm, zahuštění 1800 g/dm3 KOPD 1

3. hustota rmutu: 1800 g/l

4. dávka sběrače :  2000 g/t.

Byla realizována frakční flotace. Flotační koncentráty byly odebírány po 2., 4., 6. a 10.

minutě. Po jejím ukončení byl flotační koncentrát i odpad zfiltrován na tlakovém filtru a

vysušen v sušárně při teplotě 105°C. Vysušený vzorek se zvážil, zkvartoval a provedla se

analýza obsahu popela
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10.4. Výsledky flotačních testů

Vzorek č. 1

Z výsledků  flotačních  experimentů,  uvedených  v tabulkách  č.   a   vyplývá,  že

průměrná popelnatost  vzorku laboratorní  flotace s flotačním činidlem Montanol  551 je

18,08%, kdežto u poloprovozního flotátoru je to 17,21%. Z výsledků je patrné, že testy

prováděné na poloprovozním flotátoru vykázaly lepší účinnost.

viz tab.č.3 a 4

Vzorek č. 2

Z výsledků  flotačních  experimentů,  uvedených  v tabulkách  č.   a   vyplývá,  že

průměrná popelnatost vzorku laboratorní flotace s flotačním činidlem KOPD 1 je 15,95%,

kdežto u poloprovozního flotátoru je to 19,38%. Z výsledků je patrné, že testy prováděné

na poloprovozním flotátoru vykázaly lepší účinnost. 

viz tab.č.5 a 6

Vzorek č. 3

Z výsledků  flotačních  experimentů,  uvedených  v tabulkách  č.   a   vyplývá,  že

průměrná popelnatost vzorku laboratorní flotace s flotačním činidlem KOPD 1 je 23,955%,

kdežto u poloprovozního flotátoru je to 24,61%. Z výsledků je patrné, že testy prováděné

obou  rotátorech  jsou  takřka  stejné.-  Testy  na  poloprovozním  flotátoru  vykázaly  lepší

popelnatost cca. 0,75%. 

viz tab.č.7 a 8
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ZÁVĚR

Tato  diplomová  práce  se  zabývá  porovnání  laboratorní  a  poloprovozní  flotace

černého  uhlí  z dolu  Marcel  v Polsku.  Cílem  práce  bylo  také  dosažení  pomocí  této

úpravnické metody kondičních uhelných koncentrátů s obsahem popela pod 10 %. Což se

mi bohužel nepodařilo.  

Na  začátku  experimentální  části  práce  je  popsána  charakteristika  použitých

flotačních sběračů (Montanol 551, KOPD 1 a KOPD 9), jejichž selektivnost byla ve flotaci

černého uhlí ověřena. 

 Následující  část  je  věnována  flotačním testům v laboratorním  a  poloprovozním

flotátoru,  byla  zkoumána  selektivnost  uvedených  flotačních  činidel.  Vhodná  dávka

laboratorního flotačního činidla a doba flotace byla stanovena jiz z předešlých testů. Dávka

flotačního  činidla  při  poloprovozní  flotaci  a  optimální  doba  flotace  byla  odvozena

z laboratorních testů.

Srovnání  obou  flotačních  zařízení  bylo  založeno  na  obsahu  popela.  Ze  všech

výsledků získaných po provedení testů vyšlo, že flotační proces v poloprovozním  flotátoru

vykazuje větší selektivitu než proces za stejných podmínek v laboratorním flotátoru. Toto

je také potvrzeno získanými výsledky - obsah popela v koncentrátu byl ve všech případech

nižší než u výsledků  testů na laboratorním flotátoru. Hodnoty výnosů  koncentrátů byly

však proměnlivé.  Flotačním procesem v poloprovozním flotátoru  byl  získán kvalitnější

flotační koncentrát než u laboratorního  flotátoru.
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