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Summary 

The thesis deals with sludge bed Carbol - Dukla mine locality. It describes coal processing 

methods as well as the problem of sludges´ origination and their impact on the 

environment. In the first part, there is described coal origin and history of the Dukla mine. 

Fine waste issues and mining description follow together with coal processing and 

depositing to sludge beds. In the experimental part trial flotations and dosing have been 

carried out. Based on these tests mathematical and graphical evaluation has been done. In 

the conclusion the most suitable flotation reagency as well as dosing method is chosen. 

Graphical part it to be found in the annex. 
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Anotace 

Práce se zabývá problematikou odkaliště Carbol - lokalita Důl Dukla. Popisuje způsob 

úpravy uhlí i problém vzniku odkališť a jejich dopad na životní prostředí. V první části je 

popsán vznik černého uhlí a historie Dolu Dukla. Navazuje problematika jemnozrnných 

odpadů s popisem těžby a úpravy uhlí až po ukládání do odkališť. V experimentální části 

jsou provedeny zkušební flotace s různými reagenciemi a dávkováním. Na základě těchto 

testů je provedeno matematické a grafické vyhodnocení. V závěru je vybrána nejvhodnější 

flotační reagencie i způsob dávkování. Grafické zpracování je přiloženo v příloze. 

Klí čová slova 

kaly, flotace, černé uhlí, Důl Dukla 
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1. Úvod 

 

Celý svět je závislý na uhlí, ropě a zemním plynu. Uhlí představuje 90 % světových 

zásob fosilní energie a je strategicky rovnoměrně rozmístěno v ložiscích po celé Zemi.  

V hutnictví se uhlí v podobě koksu využívá k výrobě surového železa. V posledních letech 

se uhlí nově uplatňuje při zpracování společně s organickými odpady a předchází tak jejich 

skládkování. Staré ekologické zátěže v podobě odkališť poškozují životní prostředí, 

zabírají půdu a přitom jsou bohatým zdrojem ještě dosti kvalitního uhelného podílu. 

Uhlí má bohaté uplatnění v různých odvětvích průmyslu a je o něj velký zájem. 

Předpokládá se, že význam uhlí ještě poroste s vyčerpáním zásob ropy a zemního plynu. 

První část diplomové práce popisuje těžbu a úpravu uhlí, flotaci a vznik odkališť. 

Všechny teoretické poznatky jsou základem pro pochopení a správné provedení praktické 

části práce.         

Cílem experimentální části je zhodnotit vlastnosti suroviny z odkaliště Carbol- lokalita 

Dukla. Pro přesnou charakteristiku kalů je nutno z odkaliště odebrat vzorky a provést 

mineralogicko - petrologickou analýzu, granulometrické stanovení a zkušební flotační 

testy. Na základě provedených zkoušek se vyhodnotí nejvhodnější flotační reagencie a 

frekvence jejího dávkování.  
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1.1 Historie dolu Dukla 

 

Těžba na Dole Dukla začala roku 1915, ovšem první nálezy uhlí na severní Moravě 

pocházejí již z konce 18. století. K masivnímu rozmachu hornictví na Ostravsku došlo 

v letech 1835 - 1852, přispělo k tomu také spuštění provozu Vítkovických železáren. 

Rostoucí poptávka průmyslu i železniční dopravy měla za následek rozšíření a zvýšení 

těžby a tudíž i vzniku nových dolů, jedním z nich je i Důl Dukla v Havířově. 

Bratři Gutmannové založili v roce 1905 v Dolní a Prostřední Suché jámu a na počest 

Franišku Josefu I. ji pojmenovali Kaiser Franz Joseph Schacht. Stavební práce byly 

započaty v roce 1907 a výstavba dolu skončila v roce 1915. V roce 1918 byla jáma 

přejmenována Kamenouhelnými závody Orlová- Lazy na Jáma Suchá a roku 1995 přestal 

být Důl Dukla samostatným podnikem a začlenil se mezi provozy Dolu Lazy, roku 2006 

pak mezi provozy Dolu Paskov. 

Počáteční těžba přibližně 40 000 tun ročně byla rychle zvýšena během 1. světové války 

na 200 - 300 tis. tun ročně a v průběhu 2. světové války na 1 000 000 tun ročně. Těžba se 

na chvíli vrátila do normálu v roce 1945, ale již v roce 1954 se opět pohybovala okolo 1 

mil. tun ročně. Tento rozvoj šachty sebou nesl i rozsáhlé technické úpravy a rekonstrukce 

dolu, modernizaci techniky, vyšší kvalifikovanost pracovníků a založení města Havířov 

v roce 1955. 

K dalšímu rozmachu došlo v letech 1958 - 1961, kdy se hloubila nová jáma číslo 2 až 

do hloubky 987 m. Stejně jako při hloubení jámy číslo 1 i tentokrát došlo ke komplikacím 

s tekoucími písky, přítokem vody a plyny. Do procesu byla roku 1961 zapojena i třídírna a 

úpravna uhlí, kde se využívalo principu těžké kapaliny. 

Vrcholem těžby na Jámě Suchá byl rok 1971, kdy se vytěžily rekordní 2 000 000 tun 

uhlí. Od roku 1990 se těžba pozvolna snižovala a definitivně byla ukončena v lednu 2007. 

Odpadní kaly z Dolu Dukla se ukládaly do odkaliště Carbol. [4] 
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2. Studium literatury a sběr informací k problematice úpravy 
jemnozrnných odpadů 

 

2.1. Úpravna uhlí- Důl Dukla 
 

V roce 1961 byla do provozu uvedena na tehdejší dobu moderní úpravna uhlí. Úprava 

uhlí byla v 60. letech 20. století na velmi dobré technické úrovni- surové uhlí se pralo 

v prací kapalině, rozdružování probíhalo na sazečkách, proprané uhlí bylo odvodňováno, 

energetické uhlí se třídilo, probíhaly flotace a připravovaly se koksové směsi. Jak rostla 

mechanizace těžby uhlí, rostla těžba dolu a s tím i množství jemných podílů v surové 

těžbě. Výsledkem byly vznikající kalové podíly ve vsázce, která přicházela do úpravny. 

Toto velké množství jemných částic nestačily úpravnické stroje upravovat a uhelný podíl 

unikal do kalových nádrží. Kaly se sice mohou z nádrží odtěžit a prodávat jako palivo 

s nízkou výhřevností, ale hlavně jsou pro úpravnu velkou ztrátou uhelné hmoty. Proto byla 

provedena v letech 1986-1989 modernizace úpravny uhlí a to hlavně v sekci jemných části. 

Do procesu byly instalovány ruské sazečky typu OM 18, odvodňování probíhalo na 

polských stacionárních OSO sítech a štěrbinových odstředivkách HVO 1400.  

Rekonstrukce proběhla i v úpravě jemných podílů pod 0,5 mm, kde bylo zavedeno 

automatické dávkování flotačního činidla a odvodňování probíhalo na filtrech FTC 150. 

Výkon úpravny se zvýšil na 650 tun vsázky za hodinu. [7] 

 

2.2. Uhelné kaly 
 

„Uhelné kaly jsou směs jemných částic uhlí rozptýlených ve vodě.“[1] 

Kaly vznikají v úpravnách uhlí převážně mokrým odtříděním částic menších než 1 mm ze 

vsázky do úpravny před jejím dalším zpracováním. Tyto jemné částice vznikají rozbíjením 

a otěrem větších kusů uhlí a doprovodných hornin při dobývání a dopravě do úpravy. Kal 

vzniklý smícháním těchto jemných podílů s vodou při mokrém odtřídění ze vsázky (tzv. 



Ivana Trávníčková; Technologické zhodnocení suroviny z odkaliště Carbol - lokalita 
Dukla 

 

2009  9 

 

odkalování) je označován jako kal primární. Sekundární kal je směs vody s podílem 

jemných částic vzniklých otěrem nebo rozbitím hrubších kusů zpracovávané suroviny 

v úpravně při jejím třídění, rozdružování a dopravě. Směs obou kalů označujeme jako 

surový kal. [3]  

S používáním výkonnějších razících a dobývací strojů rostl i podíl primárních a 

sekundárních kalů a to hlavně u nejjemnějších podílů < 0,06 mm. Největší nárůst produkce 

kalů přišel s nástupem důlních kombajnů na přelomu 50. a 60. let minulého století. 

Dramatický pokles naopak přišel v 90. letech s útlumem těžby a s novými technologiemi 

zpracování kalů. V současné době se již uhelné kaly neprodukují, vzhledem ke 

kvalitativnímu posunu v úpravárenském procesu. Uhelné kaly historicky naplavené ve 

starých kalových rybnících jsou v současné době používány pro další úpravárenské nebo 

energetické účely. [1] 

Surový kal představuje až 30 % z vytěžené suroviny. Tak velké množství je nutné co 

nejúčinněji rozdělit na uhelnou substanci a zbytek s vysokým obsahem popela. K tomuto 

procesu se nejvíce využívá flotace, výjimečně úpravy v hydrocyklónech nebo 

v rozdružovacích spirálách. 

Při úpravě černého koksovatelného uhlí jsou zdroje kalů následující:  

1. Kal vzniklý při třídění surového uhlí před rozdružováním, tj. podsítné obloukových sít, 

která jsou zařazena před rozdružováním na sazečkách nebo v hydrocyklónech s těžkou 

suspenzí. 

2. Nemagnetická složka z regenerace zředěné suspenze po rozdružování hrubozrnného 

uhlí v těžkosuspenzních rozdružovačích nebo uhlí střední zrnitosti v těžkosuspenzních 

hydrocyklónech.  

3. Podsítné z odvodňovacích sít produktů rozdružování 

4. Přepady z bagrovacích jímek a fugáty (kalové vody) z odstředivek.  

5. Přepady z bagrovacích jímek pro zahušťování flotační hlušiny. 

Aby kalové oběhy fungovaly bez ztrát uhelné substance v odpadu, je nutné mít 

technologické zařízení s dostatečnou kapacitou a účinností. Mezi tato zařízení patří: 
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zahušťovací špičky, bagrovací jímky, kruhové zahušťovače, zařízení pro flotaci a 

odvodňovací zařízení pro jemnozrnné kalové podíly (podtlakové, tlakové a pásové filtry, 

odstředivky). Pokud by ale tato zařízení nesplňovala výše uvedené technické požadavky, 

mohlo by dojít k úniku jemných podílů uhlí do venkovních sedimentačních nádrží, což 

představuje ztrátu vytěžené suroviny a snižuje prodejní cenu vytěženého kalu. Kaly bohaté 

na uhelnou složku se vyplatí znovu odtěžit reflotovat nebo sušením zpracovat. [3] 

 

2.3. Vznik odkališť 
 

Při úpravě uhlí mokrým způsobem vzniká kal. Ten je tvořen převážně jemnými 

částicemi, jejichž úprava byla složitá a nákladná a technologie nebyla natolik vyspělá, 

takže bylo výhodnější ukládat tento odpad od odkališť. V 60. a 70. letech minulého století, 

kdy byla těžba uhlí na vrcholu a roční výtěžnost se počítala na miliony tun kvalitního uhlí, 

se spíše dbalo na kvantitu vytěženého uhlí, než na zabezpečení a dostatečné izolování kalů 

v usazovacích nádržích od okolního prostředí.  

V dnešní době nám odkaliště připomínají stinnou stránku těžby černého uhlí v našem 

regionu. Po mnoho let, kdy zde bylo uhlí naplavováno, postupně sedimentovalo. 

S vývojem úpravárenských technologií jsme dnes schopni tyto ekologické zátěže nejen 

zlikvidovat, ale i využít. Odtěžené kaly s nízkou popelnatostí se po vysušení reflotují a 

získáváme z nich ještě stále výhřevný materiál, který se dá v elektrárnách a spalovnách 

míchat s palivem. Pokud by kaly měly popelnatost vyšší (kolem 55 %), lze je využít 

podobně jako hnědouhelné kaly, coby přídavek do cihlářské výroby, nebo je využít 

v cementárenství. [3]  

Prázdné usazovací nádrže se rekultivují. Krajině se navrací původní charakter a 

z vytěžených odkališť jsou vodní plochy nebo zalesněná území.  

Kaly z jednotlivých odkališť se liší svou kvalitou v závislosti na technologii 

zpracování uhlí, na kapacitě a ostrosti rozdružování, na účinnosti odvodňování a na 

využití jemnozrnného podílu hlušin. Problémem u černouhelných kalů je jejich míchání 

v odkalištích společně s flotačními hlušinami.  
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Rozlišujeme 2 typy venkovních usazovacích nádrží: 

 

1. Nádrže, ve kterých nedocházelo po jejich naplnění k těžbě pevné fáze ani 

rekultivaci.  

Jedná se o nádrže, které byly vybudovány v lokálních poklesových kotlinách a jsou 

obvykle nepravidelného tvaru, viz obr. č. 1.  

Napouštění či odběr vody z nádrží se provádí bodově- v jednom daném místě. 

Odkaliště mohou být vybavena odběrovým objektem- kolektorem, který je tvořen 

věží s regulovatelnou přepadovou hranou. Odvodnit takto rozsáhlé nádrže je 

náročný a dlouhodobý proces, přičemž se počítá i s průsakem vody přes dno 

nádrže. Jakmile odkaliště vyschne, projde rekultivací.  

Parametry nádrží:  

Rozloha: 5- 30 ha 

Hloubka: 3m a více 

Objem: 0,5- 2 mil. m3   [3] 

 

 

2. Nádrže, kde se pevná fáze těžila. 

Podle velikosti rozlišujeme: 

a) Malé nádrže- jedná se o čistící nádrže, kde kaly sedimentují. K zajištění 

plynulého chodu přečišťování kalů bývají budovány 4 nádrže tohoto typu za 

sebou. Na třech z nich probíhá střídavým provozem plnění, odvodňování a 

těžba kalů, čtvrtá slouží jako rezerva. Odvodňování zajišťuje systém trubek 

nebo kamenné drenáže uložený na dně nádrže. Aby nedošlo k havárii, musí 

se zamezit jeho zanášení. Dereponáž- těžbu usazeného kalového sedimentu, 

provádějí lžícové bagry, pak se vytěžený materiál ukládá na meziskládky, 

kde se díky gravitačnímu odvodnění odstraní velké množství vody a pak se 

možné těžkou substanci převážet auty k dalšímu zpracování. V poslední 
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době, kdy se v těžených kalech zvyšuje poměr popela, ztrácí tyto nádrže na 

svém významu a zanikají. 

 

 

Parametry nádrží:  

      Rozloha: 0,1- 1,6 ha 

      Hloubka: 2-3 m 

      Objem: 20-30 tis. m3 

 

 

b) Velké nádrže- nádrže velkých rozměrů, bývají budovány podobně jako 

nádrže bez následné těžby usazené tuhé fáze- jsou nepravidelných tvarů 

s tím rozdílem, že bývají zdvojené, viz obr. č. 2. První nádrž je větší, druhá 

menší s uměle vystavěnými hrázemi. Odtěžování sedimentů zajišťují buď 

lžícové, nebo sací bagry, pak následuje reflotace ve směsi se surovými kaly 

úpravny. [3] 

 

 

Obr. 1. Řez sedimentační nádrží s kolektorem [3] 
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Obr. 2. Řez sedimentačními nádržemi, umístěnými vedle sebe s uměle budovanými 

hrázemi [3] 

 

 

2.4. Flotace 
 

Flotační proces je způsob rozdružování, který je založený na schopnosti jedněch 

minerálů vyplavat na hladinu a druhých klesnout a setrvat v objemu rmutu, viz obr. 3.  

 

Obr. 3. Princip flotace uhlí 
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Flotace je založena na rozdílných fyzikálně - chemických vlastnostech povrchu 

rozdružovaných zrn. Tyto vlastnosti ovlivňuje rozdílná specifická povrchová energie, 

která je závislá na strukturní stavbě krystalické mřížky a na chemickém složení 

minerálu. Proto má každý minerál jinou povrchovou energii. Na fázovém rozhraní 

kapalina - plyn využijeme rozdílů specifické povrchové energie nejvíce, pokud je 

povrch rozhraní zakřivený, nikoliv rovný. Tento případ platí pro v praxi nejpoužívanější 

flotaci - pěnovou flotaci, při níž se flotační rmut sytí bublinkami vzduchu. Zrna, která 

mají flotovat se přichytí na bublinky a jsou vynášena na hladinu, kde se tvoří 

mineralizovaná pěna. 

Flotaci ovlivňuje hned několik faktorů:  

− Hodnota specifické povrchové energie.  

− Druh flotovaných minerálů- rozlišujeme hydrofobní či hydrofilní minerální zrna, 

minerály s polárním nebo nepolárním povrchem.  

− Složení a vlastnosti flotačních činidel a vody. Flotační reagencie se adsorbují na 

povrch jen některých minerálních zrn a mění jeho vlastnosti, takže lze ovlivnit, 

který minerál má flotovat.  

− Velikost zrn- zrna vhodná pro flotaci nejsou větší než 0,5 mm. V praxi se flotují i 

mnohem menší zrna, u nichž platí, že se zmenšujícím se průměrem zrna roste 

specifický povrch a povrchová energie pak mnohonásobně převyšuje potenciální 

energii.“ [8,9] 

Z technologického pohledu je pro každý minerál přesně stanovena horní a dolní 

hranice průměru zrna, která se odvíjí od hustoty minerálního zrna, jeho 

hydrofobnosti a hydrodynamických podmínek proudění.  

Pro černé uhlí (při hustotě ρ= 1,4 ⋅ 103 kg.m-3 ) stanovil H. Schubert horní hranici 

průměru zrna na 1 – 2 mm.   

Před vlastní flotací surovinu předupravíme mletím. Nejenže tím dosáhneme 

požadovaných parametrů zrna, ale také zajistíme otevření vrostlých a srostlých zrn 

a jejich oddělení od doprovodné horniny, což značně urychluje a zefektivňuje 

flotaci. Bohužel technologické a ekonomické zkušenosti z praxe jasně dávají 



Ivana Trávníčková; Technologické zhodnocení suroviny z odkaliště Carbol - lokalita 
Dukla 

 

2009  15 

 

najevo, že ne vždy je možné zajistit úplné otevření zrn, aniž bychom museli velmi 

jemně přemlet celé množství vstupního materiálu. 

− Stupeň provzdušnění rmutu. 

− Smáčitelnost povrchu minerálu vodou. 

− Množství složky v surovině-  obecně platí, že za stálých podmínek flotace narůstá 

výtěžnost se zvyšujícím se obsahem dané složky v surovině. Existují ale i výjimky, 

kdy sice máme surovinu velmi bohatou na užitkové složky, ty však špatně flotují a 

výtěžnost je pak nízká. 

− Teplota a složení flotačního prostředí. Teplota je jedním z nejdůležitějších 

faktorů, které ovlivňují průběh flotace. Zvolením vhodné teploty můžeme:  

a) aktivovat povrch zrn 

b) zintenzivnit rozpustnost, dispergovanost a emulgovatelnost flotačních reagencií 

c) snížit spotřebu flotačního činidla 

d) zvýšit kvalitu a výtěžnost složky do mineralizované pěny 

e) ovlivnit tvorbu a vlastnosti flotační pěny- při vyšších teplotách vzniká bohatší 

suchá pěna s bublinkami větších průměrů 

f) zvýšit přesnost a ostrost rozdružování 

g) zkrátit čas flotace 

- Těžba a skladování- „flotační schopnost uhlí ovlivňuje způsob dobývání a 

skladování suroviny. Tato schopnost může být narušena např. oxidací povrchu uhlí, 

je-li dlouhodobě vystaveno atmosférickým vlivům. [2, 11]  

 

2.4.1 Flotační proces  

 

Pěnová flotace probíhá na rozhraní tří fází: tuhé fáze (povrch zrna), kapalné fáze 

(voda) a plynné fáze (vzduch). Samotný základní akt flotace je přichycení jednotlivých zrn 

na povrch fázového rozhraní. Proces přilnutí minerálů na povrchu rozhraní vzduch- voda je 

závislý na smáčitelnosti povrchu minerálu vodou. Čím větší je styčný úhel, neboli úhel 

který vzniká mezi povrchem tuhé látky a povrchem vody, tím menší je smáčitelnost 

nerostu vodou. Platí tedy vztah, že čím více je povrch minerálního zrna nesmalčitelný 
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(hydrofobní), tím lépe flotuje a naopak. Ačkoliv se hydrofilní zrna nedokážou přichytit na 

bublinky vzduchu, s použitím vhodných flotačních reagencií, které se adsorbují na povrch 

minerálního zrna, mění jeho složení a vlastnosti, jsou i tato zrna schopna vyflotovat. Pokud 

ale zoxiduje povrch hydrofobních zrn, mohou se změnit v hydrofilní a ztížit tak průběh 

flotace. 

Celý proces pak vypadá tak, že při dobře smáčitelném nerostu s malým styčným úhlem 

je vzduchová bublinka v kontaktu s povrchem nerostu jen malou ploškou. Spojení buď 

vůbec nenastane, nebo je tak slabé, že nevydrží. Naopak u špatně smáčitelného nerostu 

přilne bublinka pod vodu k jeho povrchu velkou plochou a tak pevně, že přilnutí je trvalé a 

částice je vynesena vzduchem na hladinu flotačního rmutu. [10, 12]  

Minerály dělíme podle jejich schopnosti vyflotovat na 2 skupiny: 

1. minerály s polárním povrchem 

2. minerály s nepolárním povrchem 

 

2.4.2 Flotační reagence 

 

Flotační reagence zcela zásadně ovlivňují flotační proces. Z praxe je znát, že další 

vývoj a pokrok ve flotačním procesu závisí velkou měrou na zdokonalení reagenčního 

režimu flotace, tzn. druh, charakter a množství používaných reagencií, pořadí dávkování, 

doba kontaktu mezi reagenciemi a zrny flotovaného minerálu. 

Samotné flotační reagence ovlivňují povrchovou energii fázového rozhraní tuhá- 

kapalná fáze a kapalná- plynná fáze. Změnou fázového rozhraní docílíme i změny počtu a 

velikosti vzduchových bublinek a charakteru mineralizované pěny na hladině, kterou tvoří.  

Flotačních reagencií existuje dnes kolem 7500 druhů. Po chemické stránce je můžeme 

rozdělit na:    

− organické a anorganické 

− jednoduché nebo sloučeniny 

− v kapalném či krystalickém stavu   

− flotační reagencie tvořící pravé roztoky (iontové či molekulární disperzity) nebo 

tvořící koloidně disperzní roztoky, emulze a kapičky 
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Flotační režim flotace 

Dávkování reagencií má jistou posloupnost: 

1. Nejdříve se dávkují řídící reagence. Depresory (anorganické látky-elektrolyty, 

organické koloidy) zabrání a aktivátory (anorganické látky) podpoří navázání 

sběrače na povrch zrn a tím ovlivní jejich flotovatelnost.  

Mezi řídící reagencie patří také modifikující r., které dokážou změnit pH kapalné 

fáze ve flotačním prostředí a tudíž působit na interakci sběračů, aktivátorů a 

represorů vůči povrchu minerálních zrn. 

V některých případech se tyto reagence dávkují už během procesu mletí nebo do 

mísících zařízené, aby byla v kontaktu se zrny co nejdéle. 

2. Jako druhé dávkujeme sběrače. Tyto organické látky ovlivňují hydrofobnost a 

přilnutí flotovaných částic k bublinkám (základní akt flotace). Sběrače dávkujeme 

do mísících zařízení, aby byly v kontaktu s flotovaným minerálem 5 - 10 minut. Při 

flotaci černého uhlí, kdy povrch uhlí reaguje se sběračem rychle, dávkujeme 

reagencii po částech- část před flotací a druhou během ní. 

3. Nakonec se přímo do flotačního procesu přidávají organické heterogenní 

sloučeniny- pěniče, které vytvoří na hladině mineralizovanou pěnu. Pěniče snižují 

na rozhraní kapalná- plynná fáze povrchové napětí, zvyšují stálost mineralizované 

pěny tím, že rozkládají bublinky vzduchu na menší a zabraňují jejich opětovnému 

spojování. Jejich kontakt bublinkami vzduchu je krátký, 1 - 2 minuty. [2,9,13,14] 
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2.4.3 Flotace uhlí  

 

Uhlí je směsí uhlíku, vodíku, dusíku, síry, kyslíku, vlhkosti a minerální hmoty. 

Jednotlivé jeho složky můžeme ve formě nábrusů zkoumat v rámci mikropetrografie pod 

mikroskopem.  

Základním pojmem je macerál - část uhlí rostlinného původu, mikroskopem 

rozpoznatelná. Podle chemických a fyzikálních vlastností rozlišujeme 3 skupiny macerálů: 

vitrinit, liptinit a inertinit. Po chemické stránce má  inertinit nejvíce uhlíku a liptinit má 

nejméně stálé prvkové složení a proto svou variabilitou nejvíce působí na rozmanitost 

vzorků uhlí.  

Základ selektivní flotace stojí na dobrém rozpoznání odlišných povrchových vlastností 

macerálů a na složení a disperzně minerálních příměsí. Nežádoucími jsou jíly a hlíny, které 

ve vodě vytvářejí jemné kaly. Pokud nejsou uhlím hodně prorostlé, lze je odseparovat při 

mletí za mokra. Jejich zastoupení v uhelné hmotě je sice malé (1 - 2%), ovšem není 

zanedbatelné. 

Další příměsí, která dokáže snížit hodnotu uhlí, je voda. Nachází se v několika formách: 

hydratovaná, konstituční, přimíšená a veškerá voda. Hydratovaná voda je navázána na 

popeloviny a konstituční na hořlaviny. Přimíšenou lze z uhlí odfiltrovat, odstředit, nebo 

nechat gravitačně odkapat. Zbytek vody, tzv. veškerá voda, zahrnuje hrubou (kapilární), 

hydroskopickou a okludovanou vodu. Všechny tři typy lze z uhlí odstranit. Kapilární- 

vysycháním uhlí při běžné pokojové teplotě, hydroskopickou- sušením při 105°C a 

okludovanou pouze za vyšších teplot. 

 

Při těžbě a úpravě uhlí vznikají rozpadem a otěrem jemné podíly. Díky stále rostoucí 

mechanizaci těžby uhlí jemnozrnných podílů přibývá a flotace jako jeden z nejdůležitějších 

způsobů rozdružování tento problém dokáže řešit. 

Během pěnové flotace, která je v praxi nejběžnější, přechází do mineralizované pěny 

lehčí část flotované suroviny. Dokonce až 3 mm velká zrna uhelné hmoty mohou flotovat. 

Jelikož je flotace oproti gravitačním způsobům úpravy uhlí až 5x dražší, z ekonomických 

důvodů se v našich poměrech flotují zrna do velikosti 0,5 mm. Několikrát vyšší cena je ale 
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odrazem velmi dobré ostrosti rozdružování, které jiné metody úpravy uhelných kalů 

nemůžou dosáhnout.  

Zahuštění rmutu je jedním z faktorů, ovlivňuje průběh i výsledky flotace.  Nejběžnější 

poměr tuhé: kapalné fázi je T: K= 1 : 4 až: 1,25. Faktor pH je optimální v rozmezí 6 - 7. Při 

pH= 7 se dosahuje největší výtěžnosti do koncentrátu.  

Dalším významným činitelem je zvětrávání a oxidace. Čím déle necháme vystaveno uhlí 

atmosférickým vlivům, tím více se na jeho povrchu vytvoří kyselých skupin, které 

ovlivňují hydrofobnost a zhoršují flotovatelnost materiálu. I toto uhlí můžeme flotovat, ale 

musíme zvolit zásadité prostředí. Nejlépe flotuje uhlí, které je přímo z těžby převezeno do 

úpravny.  

Teplota, pokud je v intervalu 3° - 50°C, flotaci uhlí neovlivňuje. 

 

Pouze černé uhlí může flotovat a tato jeho schopnost je dána jak jeho stupněm 

prouhelnění, tak i nepolárním charakterem povrchu, díky němuž má uhlí vysokou sorpční 

kapacitu. 

Rozdílná flotační schopnost všech 4 mikrolitotypů- vitrit, klarit, durit a fuzit, které tvoří 

uhlí, umožňuje oddělit lesklé složky uhlí od matných. Proto nejrychleji flotuje vitrit a klarit 

a matné složky- durit a fuzit mají mnohem delší flotační čas. [3,15,16,17] 

 

Flotační reagence při flotaci černého uhlí 

 

Pro flotaci uhlí se požívají 2 skupiny reagencií: nepolární a heteropolární. 

Nepolární reagence představují oleje, které díky svým schopnostem přilnout na povrch zrn 

a zvýšit tak jejich hydrofobnost, vytvářet shluky uhelných částic a ovlivňovat vlastnosti 

pěny, působí jako sběrače. 

Heteropolární reagence charakterizují např. alkoholy, které se svými polárními skupinami 

se sorbují na povrch hydrofilních částic a jsou jak sběrače tak i pěniče.  

V OKD se používají 2 typy flotačních činidel- belgický Montanol nebo český Flotakol, 

je také možné činidla míchat. Důležitou roli má při flotaci vápenné mléko [Ca (OH)2], 
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případně soda, které eliminuje jemné kalové podíly ve rmutu, omezuje flotovatelnost 

nežádoucí síry, která se vyskytuje v pyritových a markazitových minerálech. 

Kromě jemných kalových podílů je nutné potlačit i výskyt jemně dispergovaných hlinito- 

jílovitých kalů, sádrovce nebo organických látek a to vodním sklem, pyrofosfáty nebo 

sulfidový louh. [9] 

 

Se snižující se těžbou uhlí a jeho rostoucí spotřebou je nutné vytěženou uhelnou 

hmotu i její jemné podíly co nejefektivněji zpracovat a právě flotace je způsob, díky 

kterému můžeme maximálně využít i ty nejjemnější kaly.  

V poslední době se hojně využívá reflotace k získávání zbylých užitkových složek 

ze starých odkališť. Při těžbě uhlí do 90. let 20. století, probíhala sice na úpravnách 

flotace, ale jemná úprava uhlí kapacitně nestačila a velké množství uhelné hmoty v 

podobě odpadu odcházelo do kalových nádrží. Proto se dneska stará odkaliště odtěžují a 

vhodnou úpravou (flotací) z nich získáváme dobře obchodovatelnou a výhřevnou 

surovinu. Oproti jiným metodám úpravy nerostných surovin je flotace schopna získat 

jemně rozptýlené a jemně prorostlé užitkové složky ze surovin všech druhů. Likvidace 

odkališť má kladný dopad na životní prostředí, které bylo důlní činností hluboce 

zasaženo, na druhou stranu je nutné neopomíjet i ekonomickou stránku. Aby těžba i 

následné zpracování suroviny bylo ekonomicky přijatelné, musí se stále hledat nová a 

nová flotační činidla, která budou vyhovovat specifickým vlastnostem každé dané 

suroviny. Díky použití flotačních činidel, kterých je celá škála a stále se hledají další, 

můžeme flotaci považovat za univerzální úpravnický proces. [9]  
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3. Technologický popis vzniku sedimentovaných odpadů 
v odkališti Carbol 

 

Odkaliště Carbol se skládá ze dvou nádrží (obr. 4.)  

Carbol 1 k 2.11.2005 obsahoval 800 – 900 tis. tun flotačních hlušin o průměrné 

popelnatosti Ad= 40%. Nádrž byla z 90% zaplněna. (obr. 5.) 

Carbol 2 byl zaplněn z 30%, tj. cca 35 tis. tun flotačních hlušin o průměrné popelnatosti 

Ad= 45%.     

Společnost OKD a.s. prodala flotační hlušiny z Carbolu společnosti OKD, Doprava, a.s., 

která tyto hlušiny začala odtěžovat. Nádrž o průměrné hloubce 3 m a objemu 114 615 m3 

obsahovala 119 200 t flotačních hlušin s 50% obsahem vody. 

 

Na základě vlastní návštěvy lokality a na odborném odhadu jsou kaly z odkaliště 

Carbol vyhodnoceny jako energetické uhlí. Nepoužívají se k flotaci, pouze se vysuší a 

následně se z nich vyrobí granulát, který se prodává teplárnám a elektrárnám. Sušení 

probíhá na plynových sušičkách Walter o výkonu 30t/h . Uhlí z Dolu Dukla bylo bohaté na 

síru, což se podepsalo i na zvýšeném obsahu síry (< 1%) v uhelných kalech. Průměrná 

popelnatost odkaliště je 35 – 45%. Popelnatost se však mění:  

• Horizontálně- u vtoku do nádrže je popelnatost až 50%. 

• Vertikálně- nádrž Carbol 1 je místy hluboká až 13 metrů a s rostoucí hloubkou 

roste popelnatost, proto se spodní vrstvy nevyplatí těžit. 

Do odkaliště Carbol se flotační hlušiny ukládaly už od 50. let. Celá nádrž byla několikrát 

odtěžena a zase zaplavena. 

Po vlastní rekognoskaci lokality bylo zjištěno, že se celý areál momentálně využívá 

k ukládání vysokopecního koksu.  
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obr. 4. Lokalizace odkaliště Carbol 
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Obr. 5. Odkaliště Carbol                     
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4. Odběr reprezentativních vzorků 
 

Na odkališti Carbol bylo odebráno cca 20 kg vzorků z vytěžených kalů, viz obr. 6. Aby 

bylo zajištěno, že se bude jednat o reprezentativní vzorek, došlo k odběrům z různých míst. 

Vzorky se převezly na VŠB-TU Ostrava a nechaly za normálních podmínek vysušit. 

 

obr. 6. Odběr reprezentativních vzorků z odkaliště Carbol 

 

Postup nakládání a užívání vzorků pro stanovení potřebných hodnost se řídí 

mezinárodně schválenými ISO normami. 

A. Zrnitostní analýzu jsme provedli podle ISO 1953: Černá uhlí- Třídící zkouška 

proséváním. 

 

B. Stanovení popela je dáno normou ISO 1171: Tuhá paliva- Stanovení popela, 

vydaná v září 2001. 

− Úvod: Po spálení uhlí se do vzduchu dostává popel. Ten vzniká z anorganických 

komplexů a popelovin obsažených v uhelné hmotě. V popelu se, podle podmínek 

zpopelnění, objevuje také jisté množství síry. Toto množství se musí hlídat, aby 

nepřekročilo stanovené limity. 
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− Podstata metody: Zahřátí vzorku na teplotu 805°C - 825°C. zahřívání probíhá 

postupně specifikovanou rychlostí. Teplota se udržuje do dosažení konstantní 

hmotnosti. Popel určíme ze zbytku, který zůstane po spálení. 

− Zkušební zařízení: Pro přesně provedenou analýzu je nutné mít: analytické váhy (s 

přesností na 0,0001 g); muflová pec, křemenné, platinové nebo porcelánové misky; 

podložka pod misky ze žáruvzdorné oceli. 

− Postup: Zvážíme misku s přesností na 0,0001g. Musí být čistá a suchá. Pak na 

misku navážíme přibližně 1g vzorku ± 0,200g. Naměřené hodnoty zapíšeme. Miska 

s koncentrátem se vloží do muflové pece s normální pokojovou teplotou, pak 

teplotu rovnoměrně zvyšujeme po dobu 60 minut až na 500°C. Při této teplotě, 

spalujeme-li černé uhlí, udržujeme pec ještě 30 minut (pro hnědé uhlí by bylo nutno 

60 minut). Po půl hodině pokračujeme ve zvyšování teploty až na 815°C ± 10°C, 

kterou udržujeme 60 minut. Na konci tohoto procesu misku vyjmeme z pece a 

necháme na kovové podložce vychladnout. Miska s pokojovou teplotou se opět 

zváží. 

 

 

− Výsledky: obsah popela v hmotnostních procentech vypočteme ze vztahu: 

 

vzorec 1. výpočet obsahu popela  

m1 ….. hmotnost prázdné misky, [g] 

m2 ….. hmotnost misky s naváženým koncentrátem, [g] 

m3 ….. hmotnost s popelem (po spálení), [g]    [18] 
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5. Mineralogicko-petrografická, granulometrická analýza 
odebraných vzorků 

 

5.1. Mineralogický rozbor - Rentgenová difrakční analýza 

 

Rentgenové záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm a 

vzniká přechodem elektronů ve vnitřních elektronových slupkách atomu. 

U rentgenové difrakční analýzy se využívá difrakce rentgenového záření na krystalech 

studované látky. Analýzou lze určit strukturu (fázové složení) látky. Umožňuje 

identifikovat a stanovit krystalické látky (fáze). 

 

Výsledky RTG difrak ční analýzy 

Měření probíhalo v modernizovaných laboratořích Institutu geologického inženýrství 

VŠB- TU Ostrava, na plně automatizovaném difraktometru URD – 6 za těchto podmínek: 

záření CoKα/Ni filtr, napětí 40 kV, proud 35 mA, krokový režim s krokem 0,05° 2Θ, 

s časem na kroku 3 s a s digitálním zpracováním výsledných dat. Jak pro měření, tak pro 

vyhodnocování byl použit program RayfleX. 

Kvantifikace pomocí tohoto programu je založena na modelování difrakčního spektra 

s použitím známých strukturních dat pro jednotlivé minerály a s následným porovnáním 

s naměřeným difrakčním záznamem pomocí vícerozměrné regrese. Jedná se tedy o mírně 

upravenou Rietveldovu metodu strukturní analýzy z práškové difrakce. Ze strukturních dat 

vypočtený difrakční záznam se při analýze upravuje pomocí různých algoritmů za účelem 

odstranění vlivů texturace vzorků, anizotropie velikosti částic, částečná dezorientace ve 

struktuře, mikroabsorbance, atd., s cílem dosáhnutí co největší shody mezi naměřenými 

daty a vypočteným průběhem difrakčního záznamu. Výsledkem výpočtu jsou jak tzv. 

škálovací faktory (odpovídající podílům jednotlivých fází ve vzorku), tak i zpřesněná 

strukturní data pro jednotlivé fáze a také velikostí jejich krystalitů (krystalových domén), 
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případně mikronapětí v nich. Podmínkou pro správnost výsledků je znalost nebo odhad 

správných vstupních modelů struktur jednotlivých fází. 

Výsledky rentgenové difrakční analýzy vzorku kalů z odkaliště Carbol:  

Amorfní látky 52,20 ± 10,80 % 

Ankerit FeO. 54 2,23  ± 0,57 % 

Kaolinit C1, an, Bish 35,20  ± 11,70 % 

Muskovit 1Md  6,30  ± 3,30 % 

Křemen 4,05  ± 0,39 % 

 

Výsledky vzorku jsou prezentovány včetně odhadu náhodné chyby obsahu jednotlivých 

fází při pravděpodobnosti větší než 99 % a graficky zpracovány v obr. 7. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Výsledky rentgenové difrakční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 



Ivana Trávníčková; Technologické zhodnocení suroviny z odkaliště Carbol - lokalita 
Dukla 

 

2009  28 

 

5.2. Petrografická analýza 
 

Černé uhlí se skládá z těchto macerálových skupin: vitrinit, liptinit a inertit. Jednotlivé 

macerálové skupiny se dále rozdělují na podskupiny, viz tabulka 18.  

Tabulka 18. Macerálové skupiny a jejich podskupiny 

MACERALOVÁ SKUPINA MACERÁL 

 telinit 
vitrinit kolinit 

 vitrodetrinit 
 sporinit 
 kutinit 

liptinit rezinit 
 alginit 
 suberinit 
 liptodetrinit 
 mikrinit 
 makrinit 

inertinit semifuzinit 
 fuzinit 
 sk1erotinit 
 inertodetrinit 

 

Vzorky z odkaliště Carbol- lokalita Dukla byly vyhodnoceny na IGI na mikroskopu NU 2 

fy. C. Zeiss Jena v olejové imerzi.  

Použitá nomenklatura je podle normy ČSN ISO 7404-1 (44 1345) Metody petrografické 

analýzy černého uhlí a antracitu. 

Macerálová skupina vitrinitu byla zastoupena kolinitem, telinitem s buněčnými prostorami 

vyplněnými mikrinitem, vitrodetrinitem, který byl poměrně hojný. Procentuální zastoupení 

této skupiny bylo 67,0 %. Tyto macerály se podílely na stavbě trimaceritu a vitrinertitu. 

Často se vyskytovala zrna vitrodetrinitu (obr. 8). 

Macerály skupiny liptinitu byly dobře rozlišitelné a byly tvořeny mikrosporinitem, 

melinitem a  kutinitem. Jeho celkové množství bylo 13,3 %.  
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Macerálová skupina inertinitu byla zastoupena fuzinitem, mikrinitem a makrinitem. Její 

celkové množství bylo 13,3 % 

Anorganickou příměs tvořil pyrit ve formě konkrecí nebo vyhojoval pukliny a jílové 

minerály v podobě karbargilitu (obr. 9). Pyritu bylo 1,2 % a jílových minerálů 5,2 %. 

Z mikrolitotypů byl zastoupen durit, a vitrinertit, podstatně méně klarit a trimacerit. 

 

Obr. 8. Rozdrcené zrno tvořené vitrodetrinitem  
(foto Ing. Ovčaří Pavla, Ph.D., institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava) 
 
 

 

Obr. 9. Karbargilit  
(foto Ing. Ovčaří Pavla, Ph.D., institut geologického inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
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5.3. Granulometrická analýza 

 

Zrnitostní analýzu jsme provedli podle ISO 1953: Černá uhlí- Třídící zkouška proséváním. 

ISO 1953 byla vydána v březnu 1998 a stanovuje následující: 

- Úvod: Třídící zkouška rozdělí uhlí podle tříd zrnitosti. Třídy jsou definované 

mezemi. Výsledky vyjadřují v hmotnostních procentech množství uhlí zbylé na 

jednotlivých sítech. 

- Zkušební zařízení: Pro sítovou analýzu za sucha je potřeba- síta o požadované 

okatosti; víka na zakrytí a zamezení prašnosti; plochý kartáč pro očištění zbytků 

usazeného uhlí na sítech; dřevěný hranol pro oklepání sít a lopatka. 

- Postup: Z požadovaných sít sestavíme soupravu, kde síto s největší velikostí oka 

bude nahoře a síto s nejmenší velikostí bude dole, připojené ke sběrné nádobě. 

Celou sestavu necháme 10 minut protřásat na automatické sítovačce. 

Poté obsah každého síta vysypeme na skleněné hodinové sklíčko a vyčistíme 

poklepáním dřevěného hranolu a vykartáčováním. 

Přesítovaný materiál zvážíme, abychom zjistili výnosnost každé zrnitostní třídy. 

− Výsledek: grafické vyjádření- Sestrojíme graf, kde na osu x vyneseme velikost sít a 

na osu y kumulativní výnos v hmotnostních %. [19] 

 

 

Zrnitostní analýza 

 

Abychom získali reprezentativní vzorek, který by charakterizoval celou lokalitu 

úložiště kalů, provedli jsme dvojnásobnou kvartaci celého vzorku a 100g jsme odebrali na 

zrnitostní analýzu. Vzorky byly prosety přes síta o velikosti ok: 1,5; 1; 0,5 a 0,3 mm. 

Navážka byla 100g a doba sítování 10 minut. Tuto analýzu jsme pro větší přesnost 

provedli celkem 3x. Získané výsledky jsou vyhodnocené v tabulkách č. 1, 2, 3.  

Vyhodnocení zrnitostní analýzy jsme provedli graficky, viz grafy č. 1, 2 a 3. 
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Tabulka 1. Zrnitostní analýza, vzorek č. 1 
Velikost zrna 

[mm] 
Hmotnost třídy 

[g] 
Výnos třídy 
[hmot. %] 

Výnos 
Nadsítného 

[%] 

Výnos 
Podsítného 

[%] 

Popelnatost 
[%] 

< 0,3 32,62 32,62 100 32,62 30,62 
0,3- 0,5 9,39 9,39 67,38 42,01 28,45 
0,5- 1 17,10 17,10 57,99 59,11 33,84 
1-1,5 25,32 25,32 40,89 84,43 33,87 
> 1,5 15,57 15,57 15,57 100 35,71 

 100 100   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Graf 1. Křivka zrnitosti uhelných kalů z odkaliště Carbol, vzorek č. 1. 
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Tabulka 2. Zrnitostní analýza, vzorek č. 2 

Velikost 
zrna [mm] 

Hmotnost třídy 
[g] 

Výnos třídy 
[hmot. %] 

Výnos 
Nadsítného 

[%] 

Výnos 
Podsítného 

[%] 

Popelnatost 
[%] 

< 0,3 25,33 25,33 100 25,33 29,88 

0,3- 0,5 12,32 12,32 74,67 37,65 28,92 
0,5- 1 17,49 17,49 62,35 55,14 33,10 
1-1,5 27,86 27,86 44,86 83,00 34,04 

> 1,5 17,00 17,00 17,00 100 33,92 

 100 100   
 
 
 
 
 
 

 

 
Graf 2. Křivka zrnitosti uhelných kalů z odkaliště Carbol, vzorek č. 2. 
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Tabulka 3. Zrnitostní analýza, vzorek č. 3 
Velikost zrna 

[mm] 
Hmotnost třídy 

[g] 
Výnos třídy 
[hmot. %] 

Výnos 
Nadsítného [%] 

Výnos 
Podsítného 

[%] 

Popelnatost 
[%] 

< 0,3 24,65 24,65 100 24,65 30,09 

0,3- 0,5 12,98 12,98 75,35 37,63 30,20 
0,5- 1 16,83 16,83 62,37 54,46 33,60 
1-1,5 27,94 27,94 45,54 82,40 33,72 

> 1,5 17,60 17,60 17,60 100 37,16 

 100 100   
 
 
 
 
 

 

 
Graf 3. Křivka zrnitosti uhelných kalů z odkaliště Carbol, vzorek č. 3. 
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6. Provedení flotačních testů odebraných vzorků 
 

Flotace 

Pro flotaci se použije frakce < 0,3 mm. 

Na flotátoru typu VRF - 1  (viz obr. č. 10) se provede celkem 8 flotací: 

 

1. Navážka 90 g/l, flotační činidlo Montanol 508, dávkováno na začátku- najednou.  

Množství flotační reagence 0,4kg/t. 

2. Navážka 90 g/l, flotační činidlo Montanol 508, dávkováno postupně. 

Množství flotační reagence 0,4kg/t. Dávkováno ve dvou fázích- polovina celkové 

dávky v 1. minutě a druhá ve 4. minutě. 

3. Navážka 90 g/l, flotační činidlo Montanol 200, dávkováno najednou. 

Množství flotační reagence 0,4kg/t. 

4. Navážka 90 g/l, flotační činidlo Montanol 200, dávkováno postupně.  

Množství flotační reagence 0,4kg/t. Dávkováno ve dvou fázích- polovina celkové 

dávky v 1. minutě a druhá ve 4. minutě. 

5. Navážka 120 g/l, flotační činidlo Montanol 508, dávkováno najednou. 

Množství flotační reagence 0,4kg/t. 

6. navážka 120 g/l, flotační činidlo Montanol 508, dávkováno postupně. 

Množství flotační reagence 0,4kg/t. Dávkováno ve dvou fázích- polovina celkové 

dávky v 1. minutě a druhá ve 4. minutě. 

7. Navážka 120 g/l, flotační činidlo Montanol 200, dávkováno najednou. 

Množství flotační reagence 0,4kg/t. 

8. Navážka 120 g/l, flotační činidlo Montanol 200, dávkováno postupně.  

Množství flotační reagence 0,4kg/t. Dávkováno ve dvou fázích- polovina celkové 

dávky v 1. minutě a druhá ve 4. minutě. 
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- Množství dávkovaného flotačních reagencií Montanol 508 a Montanol 200 je 0,4 kg/t. 

množství je nutné přepočítat na dávkovanou váhu 90g a 120g.  

Váha jedné kapky Montanolu 508: m508= 0,0204 g 

Váha jedné kapky Montanolu 200: m200= 0,0217 g 

- Pro flotaci č. 1 a č. 2 se odebere celkem 6 koncentrátů. Pro ostatní flotace pouze 4 

koncentráty. Koncentrát č. 1, č. 2 a č. 3 po jedné minutě a koncentrát č. 4 po 7. minutě. 

Množství koncentrátů se snížilo z 6 na 4 z důvodu velmi nízkých zisků flotovaného 

materiálu u koncentrátu č. 4, č. 5 a č. 6. 

 

 

Postup flotace 

Flotační reagence byla do flotace přidávána dvěma způsoby - najednou a postupně, 

aby se zjistila účinnost každé z těchto metod. Flotační čas 8 minut byl pro obě varianty 

stejný. 

 

 

Dávkování najednou: 

Flotační čas Postup flotace 

0 – 30 s Promíchat směs navážky v 1 litru vody 

30s – 1 min přidáme flotační činidlo- 0,4 kg/t, promícháme 

1 – 2 min Spustíme vzduch a na konci 2. minuty odebereme 

koncentrát č. 1 

2 - 3 min odebereme koncentrát č. 2 

3 - 4 min odebereme koncentrát č. 3 

4 - 5 min odebereme koncentrát č. 4 

5 - 6 min odebereme koncentrát č. 5 

6 - 7 min odebereme koncentrát č. 6 

 > 7 min    Odpad 
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Dávkování postupně: 

Flotační čas Postup flotace 

0 – 30 s Promíchat směs navážky v 1 litru vody 

30s – 1 min Přidáme flotační činidlo- 0,2 kg/t, promícháme  

1 - 2 min Spustíme vzduch a na konci 2. Minuty odebereme 

koncentrát č. 1 

2 - 3 min odebereme koncentrát č. 2 

3 - 4 min odebereme koncentrát č. 3, na konci 3. minuty 

přidáme 0,2 kg/t flotačního činidla 

4 - 5 min odebereme koncentrát č. 4 

5 - 6 min odebereme koncentrát č. 5 

6 - 7 min odebereme koncentrát č. 6 

 > 7 min    Odpad 

 

 

- Z koncentrátů se odsaje voda podtlakovou vývěvou a filtrační papír s koncentrátem se 

vysuší v sušárně. Každý filtrační papír je zvážen samostatně. 

- Následně se zváží vysušený koncentrát, odečte se váha filtračního papíru a určí se 

váha získaného vysušeného koncentrátu z flotace. (obr. č. 13) 

- Z každého vysušeného koncentrátu se na analytických váhách naváží 1 gram 

s přesností ±0,02 g (rozmezí 0,9800-1,0200 g) a odebraný vzorek se nechá vyžíhat, 

pro stanovení hmotnosti popelů. (obr. č. 14) 

 

Množství popela se vypočte:   
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vzorec 2. výpočet množství popela v 1 gramu vzorku  

- Ze všech získaných hodnot se pro výpočet popelnatosti plovoucích a kleslých frakcí se 

staví tabulky, viz tabulky 4-17. 

- Z tabulek 4, 5, 6 a 7 byly vyhotoveny M – křivky, přiložené v přílohách č. 1 – č. 8. 

 

Obr. 10. Flotační přístroj VRF – 1 (foto Jan Kucharčík) 
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Obr. 11. Začátek flotace- promíchávání a probublávání rmutu s flotačním činidlem. (foto 
Jan Kucharčík) 

 

Obr. 12. Průběh flotace- viditelné rozdělení rmutu na koncentrát, který je shrabován z 
hladiny, a hlušinu, která setrvává v objemu rmutu. (foto Jan Kucharčík) 
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Obr. č. 13. Produkty flotace, z nichž byla odsátá voda přes odstředivku. (foto Jan 
Kucharčík) 

 

 

 

obr. č. 14. Vzorek uhlí před a po vyžíhání (foto Jan Kucharčík) 
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7. Vyhodnocení jednotlivých testů 
 

Z naměřených dat a zpracovaných do tabulek sestrojíme Mayerovy křivky viz příloha č. 1 

– č. 8.  

V praxi je žádaná popelnatost produktů mezi 8 - 10%. Pokud tedy chceme vyhovět 

požadavkům odběratele, je vhodnější dávkovat flotační činidlo do procesu flotace 

postupně. Dále je zřejmé, že větší výnosnosti dosahujeme s flotačním činidlem Montanol 

200 a to v obou případech – při dávkování najednou i postupně. 

V současné době se na úpravně Darkov pracuje s Montanolem 508. S Montanolem 200 se 

prováděly pokusné flotace v této diplomové práci a na základě získaných výsledků, 

kterých se dosáhlo, bude postupně zaveden do provozu i na úpravně.  

Montanol 508 je matná, žlutá kapalina s esterovým zápachem. Při 15°C má hustotu          

ρ≅ 900kg/m3. Při teplotě - 20°C Montanol tuhne, naopak při 90°C vzplane. Z hlediska 

toxicity je bezpečný a ekologicky působí velmi příznivě.  

Montanol 508 je homogenní organická látka s rozpouštěcími schopnostmi, která se ani po 

dlouhém skladování nerozkládá. Doporučuje se však uchovávat ji ve vhodných 

materiálech- hostaflon, klingerit nebo eternit. Jelikož tato kapalina neobsahuje vodu, 

nezpůsobuje korozi. 

V úpravnách se používá ke flotaci černouhelných kalů o velikosti zrna do 1 mm. 

Vytváří kvalitní a stabilní mineralizovanou pěnu a minimálním obsahem vody. Montanol 

508 je účinný díky tomu, že se neváže na hlušinu, ale na organickou složku uhlí, ve flotaci 

nepotřebuje dlouhou reakční dobu a je velmi aktivní, tudíž se dávkuje v malých 

množstvích (150 – 300 g/t suché vsázky). [6] 
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8. Závěr   
 

Odkaliště černouhelných kalů zabírají půdu a mají negativní dopad na životní 

prostředí. Tyto staré ekologické zátěže se rekultivují a krajině se navrací její funkčnost. 

V případě odkaliště Carbol se vyplatí surovinu odtěžit. Z technologického hlediska se 

jedná o velmi výhřevné kaly s popelnatostí do 40%, které jsou ve formě proplástku žádané. 

Z ekonomického pohledu může být likvidace odkaliště i velice výhodná. Částka za 

odtěžení tuny kalů se skládá z několika složek: náklady na vlastní těžbu- cca 60 Kč/t, 

přeprava a manipulace s materiálem- cca 100 Kč/t a sušení v termické peci stojí do cca 150 

Kč/t. V součtu nepřesáhnou náklady na odtěžení a úpravu 1 tuny kalů cca 300Kč. Prodejní 

Společnost OKD, doprava a.s. stanovila prodejní cenu 1 tuny na cca 600Kč. 

Nyní je v nádrži Carbol 1 ještě cca 300 tisíc tun uhelných kalů. Pokud bude těžba 

pokračovat v současném tempu, předpokládá se, že odkaliště bude vytěženo během 3 let, 

tedy do roku 2012.  

Nádrž Carbol bude díky kvalitnímu uhlí vytěžena, poskytne hodnotnou surovinu pro 

energetický průmysl a po rekultivaci z ní bude vodní plocha. 
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