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SUMMARY 

This thesis is focused on the possibility of using foam flotation method for 

decontamination of sediments of Černý příkop stream. Its objective is to verify the 

effectiveness of flotation of polycyclic aromatic hydrocarbons - PAHs, polychlorinated 

biphenyls – PCBs and non-polar extractable substances - NES, which were recorded in the 

sediments. It also examines the flotation reagent of Montanol 800 with regard to its dosage 

in the flotation mixture. The use of flotation method is unique during the solution of the 

problem of decontamination of pollutants.  
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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na možnost využití metody pěnové flotace při 

dekontaminaci sedimentu Černého příkopu. Má ověřit účinnost flotace polycyklických 

aromatických uhlovodíků - PAU, polychlorovaných bifenylů - PCB a nepolárních 

extrahovatelných látek - NEL, které byly v sedimentech zaznamenány. Zabývá se také 

účinností flotačního činidla Montanol 800 s ohledem na jeho dávkování do flotační směsi. 

Užití metody flotace je při řešení problému dekontaminace uvedených polutantů ojedinělé.  
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PAU, PAHs – polycyklické aromatické uhlovodíky 
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OKK a.s. – KJŠ – Ostravsko - karvinské koksovny a.s. – Koksovna 

BTEX – souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethylbenzen, xylen   

EOX – extrahovatelné organické halogeny 

RTG – rentgen  

VŠB-TU – Vysoká škola Báňská - Technická universita Ostrava 

SRN – Spolková republika Německo 

VÚHU a.s. -  Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 

ČHMI ČR – Český hydrometeorologický ústav  

MU – Masarykova universita 

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

INCHEM – Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations 
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1. ÚVOD 

Při zpracování uhlí, ale i v mnoha jiných odvětvích průmyslu vznikají jako vedlejší 

produkt mnohé látky z nichž jsou některé jedovaté, nebo mají jiný negativní dopad na 

životní prostředí a zdraví člověka. Právě takové látky byly zaznamenány v sedimentech 

umělé vodoteče Černý příkop. Kapacita příkopu je v dnešní době již téměř vyčerpána a 

sedimenty nahromaděné za dlouhou dobu používání vodoteče je zapotřebí odstranit. 

Protože obsah nebezpečných látek překračuje povolenou mez je nutné tyto sloučeniny ze 

sedimentu separovat a vhodně s nimi naložit. Pro dekontaminaci polutantů se používá 

mnoho drahých a složitých metod. Flotace by mohla být řešením některých problémů, se 

kterými se ostatní metody při odbourávání nebezpečných látek potýkají. Sediment 

z Černého příkopu je sice použit pouze jako příkladový materiál, ale látky, které jsou 

v něm obsaženy se vyskytují na mnoha dalších místech kde představují stejné nebezpečí.  

V práci se popisuje metoda pěnové flotace s většinou aspektů, které ji mohou buď 

negativně nebo pozitivně ovlivnit a které je zapotřebí brát v úvahu při zpracovávání 

různých druhů materiálů a látek. V praktické části se popisuje vlastní postup při flotaci 

sedimentu, výsledky jsou zaneseny v tabulkách a pro porovnání jsou zaneseny do grafů.  

Cílem této studie je porovnání vzorků, které byly odebrány na různých místech 

příkopu, určit obsah organických polutantů, zjistit účinnost flotačního činidla Montanolu 

800 na jednotlivé složky, ale také určení vhodné dávky flotačního činidla. Vzhledem 

k značné ceně tohoto přípravku, je zapotřebí najít určitý kompromis mezi dávkou činidla a 

efektivitou procesu. Užití flotace má oproti jiným úpravám několik jednoznačných výhod. 

Především se jedná o jednoduchý a účinný proces, časově nesrovnatelně kratší než většina 

ostatních, ale je také mnohem méně náročný z ekonomického hlediska. Po úpravě zůstává 

velká část nebezpečných látek oddělena v mnohem menším objemu. 
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2. LOKALITA ČERNÝ PŘÍKOP 

Uměle vybudovaná vodoteč Černý příkop (obr. č. 1, 4, 5, 6, 7) se nachází na území 

města Ostravy – Mariánské hory v těsné blízkosti rozvodí řek Odry a Ostravice. Vodu 

čerpá z přítoků Černého a Červeného potoka, které  vytékají z Hulváckého kopce a odvádí 

vodu z hlavní terasy Ostravské pánve. Vybudována byla v roce 1952 pro odvodnění 

dodnes fungující koksovny Jana Šverma. Také slouží k odvádění vod z prostoru 

průmyslového areálu komplexu závodů BorsodChem Moravských chemických závodů, 

OKD a.s, OKK a.s – KJŠ. Do vodoteče je zaústěn odpad z Ústřední čistírny odpadních vod 

Ostrava – Přívoz. Jde o vodní útvar, do něhož vyúsťují povrchové vody nebo znečištěné 

odpadní vody.  

Po povodních v roce 1997, při kontrole jakosti vod v ostravské průmyslové aglomeraci 

(Ostramo Vlček, OKD a.s., Koksovna Svoboda) byly v Černém příkopu nalezeny enormní 

koncentrace PAU, z nichž benzo-a-pyren více jak 200 násobně překračoval imisní limit 

NV č. 171/92 Sb. Také byly naměřeny vysoké koncentrace PCB, NEL a TOL. [1]. 

 

 

Obrázek 1: Černý příkop 
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3. TEORIE FLOTACE 

Flotace je známa již velmi dlouhou dobu . Jedná se o separační metodu, pomocí níž lze 

rozdružit jemný materiál o různém složení ve vzduchu, nebo ve vodě.  Původně začala být 

využívána při úpravě rud a uhlí. U nás již na začátku 20. století. Dnes má flotace široké 

uplatnění. Při získávání rud, nerud, uhlí, úpravě vod, kalů z čistíren odpadních vod a 

jiných, při dekontaminaci, pro separaci směsí plastických hmot, při recyklaci papíru 

k odbourání barviv, separace živočichů makrozoobentosu a mnoho dalších. 

3.1 Princip flotace 

Je to proces, založený na rozdílných fyzikálněchemických vlastnostech povrchu 

rozdružovaných zrn, především jejich rozdílné specifické povrchové energie. Velikost 

flotovaných zrn, určená jejich průměrem, většinou nepřevyšuje 0,6mm. Při flotaci rud je 

možné flotovat zrna o velikosti asi 0,1 až 0,25 mm. Při úpravě nerudných surovin, uhlí, 

grafitu, síry a jiných surovin s nízkou hustotou, mohou do pěnového produktu přecházet i 

zrna až do velikosti 2,0mm [12]. Obecně však platí, že se zmenšující se velikostí zrn, 

narůstá jejich specifický povrch a povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu 

potenciální energie, tedy zrna snáze vyplavují na hladinu. Flotace může fungovat díky 

různé schopnosti minerálních zrn přichytit se a ustálit na povrchu fázového rozhraní 

(kapalina – plyn, kapalina – kapalina, kapalina – tuhá fáze, plyn – tuhá fáze). Tato 

schopnost vyplívá z rozdílných hodnot specifické povrchové energie minerálů, která závisí 

na chemickém složení a stavbě strukturní mřížky minerálu. Tedy nestavíme-li podmínky 

správně, budou v kapalině suspendovaná zrna určitého minerálu ulpívat na mikrobubliny 

plynu, které budou částice vynášet k hladině, kde se postupně tvoří stabilní kompaktní 

vrstva suspendovaných partikulí (“float”, vznos), odebíraná různými způsoby (stíráním, 

nasáváním, atd.). Pro tvorbu mikrobublinek plynu se v praxi osvědčilo využití vzduchu. 

Rozpuštěná vzdušná flotace může být trojího typu - vakuová nebo-li podtlaková flotace, 

tlaková flotace a obyčejná pěnová flotace, kde je do flotačního prostření přiváděn pod 

tlakem vzduch přímo. Ta se používá na většině úpraven, ačkoliv použití tlakové, nebo 

vakuové flotace je účinnější.  
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3.2 Způsoby flotačního zpracování 

1) Filmová flotace – je proces, při kterém se na hladinu vody přivádí materiál, který 

chceme flotovat. Těžká, neflotovatelná zrna propadávají do vody. Hydrofobní zrna se udrží 

na hladině a odtud jsou odebírány. Tento druh flotace je málo účinný. 

2) Pěnová flotace – je proces kdy se do rmutu pomocí různého zařízení přivádí pod 

tlakem vzduch. Při pěnové flotaci se flotovatelné částečky spojují s bublinkami vzduchu, 

které je vynáší na hladinu a vytváří mineralizovanou pěnu. Ta je odváděna různým, 

většinou mechanickým zařízením jako koncentrát. Vzduchové bublinky se mohou do 

prostředí dostávat různým způsobem. Při vakuové flotaci se sníží tlak ve flotační jednotce 

pod 0,1 MPa a tím dochází k uvolňování bublinek z roztoku flotačního prostředí. Naopak 

při tlakové flotaci se voda nejdříve pod tlakem nasytí vzduchem. Nasycená voda je 

přiváděna do prostoru flotační nádrže s atmosférickým tlakem, kde se začnou uvolňovat 

mikrobubliny, projevující se vizuálně mléčným zakalením. Při chemické flotaci se do 

flotačního prostředí přidají chemikálie, které spolu ve rmutu reagují za vývinu plynu. Při 

elektroflotaci se elektrolýzou vytváří bublinky kyslíku a vodíku. Tyto bublinky jsou 

extrémně malé a vytvářejí se v celém objemu nádrže. Tím mohou optimálně přilnout 

k flotovaným částečkám. Také nevznikají žádné vtokové nebo expanzní turbulence, což je 

v některých případech výhodou. Nový používaný způsob pěnové flotace spočívá v tom, že 

se rozdružovaný materiál, po agitaci s flotačními činidly, přivádí na již vytvořenou vrstvu 

pěny. Pěna představuje hydrofobní „filtr“ na kterém se zachycují hydrofobní částice. Ty se 

koncentrují v horních vrstvách pěny, kdežto hydrofilní částice pěnou propadávají a 

sestupným proudění kapaliny odtékající z pěny. Odpor pěnové vrstvy závisí na 

hydrofobnosti povrchu částic, hysterezi smáčení, tvaru a velikosti rozdružovaných částic, 

velikosti bublinek, mocnosti pěnové vrstvy atd. Tato metoda má několik výhod: velká 

aktivní plocha kontaktu částice se vzduchovou bublinou, protože každá částečka se dotýká 

současně několika bublin, doba kontaktu s bublinami je delší a na částice nepůsobí tolik sil, 

které by mohli způsobit její odtržení od bubliny. 

3) Olejová flotace – je proces založený na disperzi oleje a flotovaného materiálu ve 

vodě. Flotované částečky se přichytí na kapičky oleje, který je vynese na hladinu, kde se 

tvoří vrstva mineralizovaného oleje, který se odvádí jako koncentrát. Pokud je použit těžký 
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olej, vytváří se ve rmutu těžké shluky, které klesají ke dnu a olejem nesmáčená zrna se 

odvádí jako odpad. Nevýhodou tohoto způsobu rozdružování je vysoká spotřeba oleje.  

3.3 Faktory ovlivňující flotaci 

Flotace je poměrně složitý fyzikálněchemický proces, podmíněný a ovlivněný celou 

řadou faktorů. Závisí na druhu a charakteru flotovaných částic, složení a vlastnostech 

vody, na použitých flotačních reagenciích, kvalitě provzdušnění a použitém plynu. 

Chemické složení, strukturní mřížka, vnější povrch částeček, vazebné síly, nebo chemické 

vlastnosti molekul flotovaných částic přímo ovlivňují interakce s ostatními složkami 

flotačního prostředí. Flotační reagenciím je věnována kapitola 3. Flotační činidla, ve které 

je vysvětlena důležitost těchto látek.Voda také není jen flotační prostředí, ale přímo proces 

ovlivňuje.  

3.3.1 Vlastnosti flotovaných částic 

Důležitý faktor, který ovlivňuje průběh flotace pevné částice je krystalová mřížka. 

Jedná se o pravidelné prostorové uspořádání strukturních částic (atomy, ionty, molekuly), 

které udržují v rovnovážných polohách vazebné síly (valenční, iontové, van der 

Waalsovy). Pevnost krystalové mřížky závisí na síle vazby, která strukturní částice poutá. 

Nejpevnější je iontová. Pokud krystal spojený iontovou vazbou rozrušíme, vzniká na něm 

silně hydrofilní povrch. Kovalentní vazba je založená na sdílení elektronů (nejčastěji jejich 

dvojic) mezi vázanými atomy. Elektrony jsou společné oběma jádrům a nelze je od sebe 

lišit. Také pokud rozrušíme krystal s kovalentní vazbou bude jeho povrch hydrofilní. U 

kovové vazby valenční elektrony atomů, které kov vytváří, sdílí všechny atomy. Van der 

Waalsova vazba vzniká mezi molekulami. Jedná se o nejslabší interakce. Vznikají 

převážně v nepolárních molekulách, které neobsahují dipóly. V mnoha látkách je však 

možné pozorovat koexistenci více typů vazeb. Takové struktury se nazývají 

heterodesmické. Vazby spolu s dalšími faktory ovlivňují geometrické uspořádání složek 

v mřížce, tvar krystalu, ale i síly které se budou na krystalové mřížce utvářet. 

Krystaly ve skutečnosti nejsou dokonalá tělesa, ale jejich vnitřní i vnější morfologie je 

často narušena. Právě tato nestejnorodost velmi ovlivňuje adsorpční a jiné 

chemickofyzikální vlastnosti zrn a v závislosti na tom i jejich flotační vlastnosti. Na 
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povrchu částečky se vyskytují trhlinky, póry, mezery, různé výstupky, rohy, hrany a 

výčnělky, které způsobují nestejnoměrnost adsorpčních vlastností zrnka. Nejaktivnější 

místa se vyskytují na rozích a hranách, nejméně aktivní jsou rovné plochy. Velmi aktivní 

místa vznikají v místech kde se protínají povrchové trhliny. V důsledku těchto nerovností 

se budou na některá místa reagencie adsorbovat snadno, na jiné se nebudou adsorbovat 

vůbec, nebo se budou po celé ploše částečky adsorbovat na různých místech různá činidla. 

Adsorpční vlastnosti povrchu, od kterých se odvíjí vlastnosti flotační také závisí na 

izomorfních vlastnostech krystalů, způsobu jejich vzniku, vodivých vlastnostech atd. 

3.3.2 Vlastnosti kapalné fáze - vody 

Voda není pouze prostředím, ve kterém je proces flotace uskutečňován, ale díky svým 

specifickým vlastnostem se procesu aktivně účastní a ovlivňuje selektivitu rozdružování. 

Jednou z nejvýznamnějších vlastností vody je její mimořádná rozpouštěcí schopnost. Ta je 

způsobena polárním charakterem molekuly. Voda je rozpouštědlem iontových sloučenin. 

Voda působí na povrch flotované částice tak, že hydrofilní část smáčí - vytváří na povrchu 

hydratační vrstvu. Také působí na strukturní mřížku částice, způsobuje její rozpadání a 

hydratované ionty odchází do kapalné fáze. Minerál se může ve vodě rozpouštět pouze 

tehdy, je-li hydratační energie větší, než energie strukturní mřížky [12]. Rozpustnost závisí 

na teplotě, tlaku, druhu rozpouštěné látky a velikosti částice, na přítomnosti dalších složek 

ve rmutu atd. Rozpouštěním se do rmutu dostává značné množství iontů, které mohou 

podstatně měnit flotační vlastnosti minerálů. Mnohdy reagují s flotačními přísadami, které 

se pak mohou stát méně účinné a poroste jejich spotřeba, nebo nebudou účinné vůbec. Je 

tedy důležité zohlednit vlastnosti vody abychom dosáhli co nejvyšší možné kvality 

procesu. 

3.3.3 Vlastnosti plynné fáze – vzduch a ostatní plyny  

Vzduch obsahuje mnoho plynů, které svým působením, nebo rozpuštěním se ve vodě 

ovlivňují výsledky flotace. Například kyslík oxiduje povrch zrn a tím ovlivňuje jeho 

rozpustnost. Oxid uhličitý a oxid siřičitý reagují s vodou za vzniku příslušných kyselin, 

které ovlivní pH prostředí.  
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Však asi nejdůležitější funkcí vzduchu je přenos flotovaných částic do pěny. Účinnost 

procesu závisí na velikosti bublin a na jejich množství. Čím větší je množství bublin ve 

rmutu, tím větší je pravděpodobnost střetu minerálu a bubliny a jejich spojení. Také čím 

větší bublinka je, tím rychleji stoupá k hladině a hrozí nebezpečí odtrhnutí od minerálu.  

3.3.4 Vlastnosti pěny 

Při úspěšné flotaci vznikne na hladině pěna, která nese požadované částice. Ty se musí 

v pěně stabilně udržet. Pokud by zrnka vypadávala zpět do rmutu, proces by to 

zpomalovalo, rostla by spotřeba činidel a celková efektivita procesu by se snižovala. 

Naopak je zapotřebí aby z pěny vypadávaly ty částice, které nejsou žádoucí. Zvyšuje se tak 

čistota pěnového produktu. Dále musí pěna zůstat stabilní než je odebrána z hladiny. 

Naopak po odebrání je zapotřebí aby bylo možné ji snadno rozrušit. To je důležité pro 

snadnou přepravu, zahuštění a filtraci pěnového produktu. 
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4. FLOTAČNÍ ČINIDLA 

Rozhodujícím faktorem účinnosti flotace jsou kromě druhu a velikosti flotovaných 

částic a  provzdušnění flotačního prostředí, především flotační činidla. Jako první se začaly 

používat oleje, na které se navázaly hydrofobní částice, které byly vyneseny k hladině. 

Nevýhodou tohoto způsobu byla vysoká spotřeba olejů.   

Velký přínos mělo užití bublinek plynu, které vznikaly jako vodní páry varem vody, 

nebo reakcí kyseliny s vápencem. Jako sběrače se opět používaly oleje, ale již v mnohem 

menším množství. Pro lepší oddělování částic se kromě flotačních olejů přidávala také 

kyselina sírová. Na začátku dvacátého století postupně dochází k upřesňování chemického 

složení flotačních přísad a zároveň se začíná používat selektivní flotace pro oddělení 

sulfidů mědi od pyritu, galenitu a sfaleritu. Pro potlačení flotace galenitu se používá 

dichroman draselný, flotovatelnost sfaleritu snižuje oxid siřičitý.  Postupně se objevuje 

velké množství reagencií. Objevují se různé organické sloučeniny, xantogenany, 

ditiofosfáty, kation-aktivní sběrače aj. 

Flotační reagencie působí tak, že mění povrchovou energii jednotlivých souvisejících 

fázových rozhraní: kapalina - vzduch a kapalina – tuhá látka. Mění se tak podmínky 

flotovatelnosti jednotlivých složek. Některé svou flotovatelnost zvyšují, jiné naopak snižují 

a tím se zlepšuje možnost jejich oddělení. Pokud jde o chemické vlastnosti, flotační 

reagencie mohou být organické nebo anorganické sloučeniny, nebo látky v krystalické 

nebo kapalné formě. Některé vytváří disperzní roztoky, některé se rozpouští obtížně  a 

vytvářejí koloidně-disperzní roztoky, emulze a drobné kapičky [12].  

4.1 Adsorpce flotačních činidel 

Flotační činidla ovlivňují průběh flotace různým způsobem. Všechny však působí tak, 

že mění volnou povrchovou energii na rozhraní fází. Tu je zapotřebí snížit. Lze tak učinit 

například vzájemným působením činidla a požadované složky. Vznikají van der Waalsovy 

síly, nebo elektrostatické síly. V tomto případě se jedná o fyzikální adsorpci. V případě 

vzájemného chemického působení mezi ionty nebo molekulami flotačního činidla a atomy 

nebo ionty některé složky flotované směsi, se jedná o chemickou adsorpci. Vznikají 

iontové, kovalentní, nebo koordinační vazby mezi činidlem a aktivními místy na povrchu 
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zrna. Působením flotačních činidel se povrch hydrofobizuje. Dalším příkladem je polární 

adsorpce. Jde o proces při kterém se v hraniční vrstvě mezi roztokem a tuhou složkou mění 

ionty.  

Rozdíly mezi chemisorpcí a fyzikální adsorpcí 

- s rostoucí teplotou prostředí se rychlost chemické adsorpce zvyšuje, zatímco 

rychlost fyzikální adsorpce se snižuje. 

- vazby vzniklé chemisorpcí jsou pevnější. Molekula, nebo iont flotačního činidla se 

k povrchu částečky váže pevněji. 

- chemisorpce je selektivnější. 

- při fyzikální adsorpci jsou flotační reagencie relativně souměrně rozmístěné. Při 

chemické adsorpci se vážou na nejaktivnějších místech částečky. 

- fyzikálně naadsorbovaná činidla se snáze desorbují.  

Velký význam má výměnná adsorpce. Jde o děj, při němž jsou za ionty, adsorbované z 

roztoku, vysílány do roztoku jiné ionty, které pocházejí z krystalové mřížky nebo z vnější 

části elektrické dvojvrstvy adsorbentu. Náboj adsorbentu zůstává při tomto ději nezměněn.  

4.2 Pěniče 

Pěniče jsou chemické látky, které snižují mezifázové napětí mezi fázemi kapalina – 

plyn. Snižují napětí i uvnitř bublinky a tím snižují její efektivní velikost. Také zabraňují 

zpětnému slévání bublinek a zvyšují nosnost flotační pěny. Jedná se především o 

heteropolární látky – nepolární skupina se orientuje do vzduchu a polární se orientuje do 

vody. Tato polarita dává těmto látkám možnost se adsorbovat na fázovém rozhraní voda – 

vzduch. Vlastnosti pěniče se mění s počtem uhlovodíkových skupin v nepolárním radikálu. 

S rostoucí délkou uhlovodíkového řetězce se zvyšuje povrchová aktivita pěniče. Optimální 

vlastnosti vykazuje pěna při použití pěniče s osmi atomy uhlíku v nepolární skupině [12]. 

Lepší pěnotvorné vlastnosti mají obecně sloučeniny s nerozvětveným uhlíkovodíkovým 

radikálem.  
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Pěniče mají schopnost: 

- zvýšit stálost flotační pěny – v procesu flotace se vytváří trojfázová (voda-vzduch-

pevná látka) mineralizovaná pěna. Tím, že je povrch bubliny silně hydratovaný se 

zvětšuje síla stěny bublinky, voda z povrchové vrstvy pomaleji odtéká a pěna je 

tak stálejší a pevnější. Pěnič také zvyšuje elasticitu povrchu bubliny a zlepšuje 

schopnost odolávat protržení bubliny mechanickým působením na její povrch. 

V místě kde došlo k náhlému napnutí stěny se sníží koncentrace pěniče, zvýší se 

tím povrchové napětí a vzniknou síly bánící dalšímu napínání stěny. 

- snížit rychlosti stoupání bublin k hladině – bublinky bez hydratovaného obalu, 

který je zpevňuje a udržuje v kulovitém stavu, se snadno formují do 

hydrodynamického tvaru a snáze stoupají k hladině. Naopak kulový tvar 

vzestupný pohyb zpomaluje. Snížením rychlosti pohybu vzduchových bublin se 

zvyšuje jejich množství v prostředí a tím se zvětšuje pravděpodobnost střetnutí s 

pevnou složkou. Pomalý pohyb také usnadňuje spojení zrna s vzduchovou 

bublinou. 

- zmenšit průměru vzduchových bublin – se zvětšující se disperzitou vzduchových 

bublin se zvyšuje velikost povrchového rozhraní kapalina – vzduch. Tím se 

zvyšuje pravděpodobnost kontaktu zrn s bublinkami. 

- zamezit koagulaci – bez přítomnosti pěniče se bubliny při střetu slévají a tvoří se 

větší bubliny o větším průměru, čímž se zmenšuje povrch a velikost volné 

povrchové energie. Pěnič umožní tvorbu hydratační vrstvy na povrchu bublin a 

celý ho tak zpevní. Molekuly pěniče jsou schopny zvýšením svého pohybu velmi 

rychle vyrovnat hustotu adsorpční vrstvy, vznikne-li nebezpečí narušení, nebo 

koagulace bublin. 

- zpevnit spojení na rozhraní tuhá fáze – vzduch – pěniče mohou ovlivnit 

hydrofobizaci povrchu a tím i flotovatelnost zrna.   

 

Důležitým faktorem pro tvorbu a vlastnosti pěny je koncentrace pěniče ve flotačním 

prostředí. Pro každý pěnič existuje optimální koncentrace. Při vysokých koncentracích 

pěniče bude velmi vysoká rychlost vyrovnávání hustoty adsorpční vrstvy, ale elasticita 
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povrchu bude nízká a bubliny budou snadno praskat. Proto nasycené roztoky vůbec nepění. 

Při nízké koncentraci se na povrch bubliny nemůže hydratovat dostatečné množství 

molekul vody a i elasticita je nízká. Vlastnosti pěniče do značné míry ovlivňuje teplota a 

pH flotačního prostředí. 

Na hladině se utváří mineralizovaná pěna, která nese z velké části už jen hydrofobní 

zrna. Je zapotřebí aby pěna byla stabilní a byla schopna udržet vyflotované sloučeniny do 

doby než je odebrána z hladiny. Zrna se nesmí z pěny uvolňovat zpět do rmutu. Tím by se 

celý proces zpomaloval. Naopak je vhodné aby z pěny vypadávali nepotřebné složky. Tím 

se zvyšuje čistota koncentrátu. Po odebrání pěny z hladiny je třeba aby se dala snadno 

rozrušit. Sníží se tím její objem, usnadní se doprava a filtrace produktu. 

4.3 Sběrače 

Jsou organické látky, které se adsorbují na povrch částečky. Způsobují její 

hydrofóbnost, nebo tuto vlastnost podporují. Umožňují tím pevné spojení vzduchové 

bubliny a flotované částečky. Molekula sběrače je nepolární, nebo heteropolární.  

Sběrače dělíme do dvou základních skupin: 

1) ionogenní sběrače: 

a) anionaktivní – hydrofobizujím iontem je anion, solidofilní skupinu tvoří: 

- sloučeniny, jejichž základ tvoří dvojmocná síra – xantogenany a 

alkylditiofosfáty, dibutiltiofosfáty, arylditiofosfáty. 

- sloučeniny, jejichž základ tvoří organické a sulfonové kyseliny – alkylsulfáty, 

ditiofosfáty, sloučeniny odvozené od kyseliny uhličité, fosforečné, sírové aj. a 

jejich mýdla. 

b) kationaktivní – hydrofobizujícím iontem je kation, základem solidofilní skupiny je 

pětimocný dusík – aminy a jejich soli. 

2) neionogenní sběrače: jsou nepolární kapalné uhlovodíky (petrolej, oxidovaný 

petrolej, mazací oleje, produkty zpracování uhlí, ropy, dřeva a smůly). 
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4.3.1 Sulfhydrilní sběrače 

Proces vzniku hydrofobní vrstvy u této skupiny sběračů je značně složitý a není zela 

jednoznačně určen. Existuje několik teorií, které si v některých případech protiřečí. Jedna 

říká, že úspěšnou flotaci podmiňuje heterogenní chemická reakce, při níž vzniká 

těžkorozpustný xatnogenan příslušného kovu. V další teorii hydrofobizaci povrchu sulfidů 

(a jejich následnou flotaci) umožní vznik pevné vazby xantogenanu s krystalickou mřížkou 

sulfidického minerálu. Další z možnost předpokládá vznik kyseliny xantogenanové, které 

se adsorbuje na povrch sulfidických zrn a tím se stanou hydrofóbní. Je zapotřebí dodat, že 

v soustavě je nutná přítomnost kyslíku.  

Sulfydrilní sběrače se dělí: 

1) xantogenany – sloučeniny jejichž základ tvoří kyselina dithiouhličitá. 

CnH2n+1 (n>1) 

2) aerofloáty – jejichž základ je tvořen kyselinou dithiofosforečná. 

3) merkaptany – jejichž základ tvoří sulfan 

4) dithiokarbamidany – jejichž základ tvoří kyselina dithiokarbamidová 

                                                                                                                             

Xantogenany            

Jedná se o soli kyseliny xantogenové. Jsou to látky stabilní, dobře rozpustné ve vodě a 

mají výborné sběrací účinky. Krystalický xantogenan má žlutou barvu a silnou česnekovou 

vůni. V praxi se nejčastěji používají xantogenany draselné, protože jsou stálejší než sodné. 

Používají se pro flotaci sulfidů, ryzích neželezných kovů a po úpravě i nesulfidických 

měďnatých a olovnatých minerálů. Sběrací účinek závisí na délce uhlíkového řetěze. 

S rostoucí délkou se zvyšují hydrofobní účinky. Xantogenany s nízkým počtem uhlíkových 

skupin mají lepší selektivní účinek. 

Sloučeniny odvozené od xantogenanu: 

Dixantogenan – je olejovitá sloučena, která vznikla oxidací xantogenanů. Má 

schopnost flotovat sulfidy a ryzí neželezné kovy. Dixantogenany jsou jednou ze složek 

sběračů s obchodním názvem Minerec. 
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Thioanhydridy – jsou olejovité sloučeniny, které vznikly reakcí xantogenanu a COCl2. 

Mají schopnost flotovat ušlechtilé a vzácné kovy, elementární síru, cementační měď, 

molibdenit, sulfidy mědi obsahující arsen a antimon atd.  

Aerofloáty 

Jsou to sloučeniny odvozené od kyseliny dithiofosforečné. Jejich rozpustnost a stabilita 

ve vodním prostředí je lepší než u xantogenanů. Kapalné aerofloáty mají i  pěnotvorné 

vlastnosti. Používají se při flotaci cementační mědi v kyselém prostředí, při selektivní 

flotaci sulfidů mědi a zinku. Z kapalných aerofloátů se často požívají např. dikrezol 

aerofloát, dixylen aerofloát, dietyldihiofosfát sodný, dibutyldithiofosfát  sodný a další. 

Merkaptany 

Jsou páchnoucí, ve vodě nerozpustné kapalné sloučeniny, tvořené molekulami 

alkoholů, u kterých je atom kyslíku nahrazen atomem síry. Mají výborné sběrací účinky 

například na malachit, azurit, cerusid aj. 

Dithiokarbamidany 

Jsou sloučeniny, které velmi dobře flotují sulfidy. 

4.3.2 Oxhydrilní sběrače 

Oxhydrilní sběrače se na povrch minerálních zrn poutají chemickou, nebo fyzikální 

adsorpcí. Při chemisorpci vznikají těžkorozpustné sloučeniny. Mezi solidofilní skupinou 

sběrače a kationy povrchové vrstvy minerálních zrn, nebo iontů těžkých kovů a kovů 

alkalických zemin vzniká pevné spojení pomocí kovalentní vazby. Při fyzikální adsorpci 

působí elektrostatické a polarizační síly. Tyto vazby nejsou příliš silné. Pokud je sběrač 

poután pouze, nebo převážně fyzikální, nebo chemickou adsorpcí je flotační efekt nízký. 

Vysoká flotovatelnost je pokud oba mechanismy působí současně. Například při použití 

kyseliny olejové vzniká chemisorpcí na povrchu minerálního zrna tenká vrstva olejanu, 

který vznikl reakcí kyseliny a kovovým iontem minerálu. A až na tuto vrstvu se fyzikální 

adsorpcí vážou další olejany, případně kyselina olejová. Oxhydrilní sběrače se využívají 

při flotaci nesulfidických minerálů.  
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Rozdělují se do dvou skupin podle toho co tvoří jejich základ.  

Alkylsulfáty a alkylsulfonáty jsou soli kyseliny sírové. Snadno se rozpouští ve vodě. 

Málo hydrolyzují a proto je lze použít v kyselém prostředí. Alkylsulfáty mají i 

emulgační účinky. Alkylsulfonáty mají i pěnotvorné účinky. Tyto sběrače se 

používají pro flotaci barytu, magnezitu, dolomitu, vápence, oxidů železa a dalších.  

Sloučeniny odvozené od organických kyselin. Solidofilní skupina se nachází na atomu 

uhlíku, který je spojen s uhlovodíkovým radikálem karboxylových kyselin. 

S rostoucí délkou řetězce, klesá rozpustnost ve vodě. S rostoucí teplotou se 

rozpustnost zvyšuje. Sběrací účinek se zvyšuje s rostoucím stupněm disperzity. Ta 

závisí na pH, teplotě, množství kyslíku v prostředí, tvrdosti vody aj. Do této 

skupiny sběračů patří např. kyselina olejová. Dobře flotuje baryt, magnezit, 

dolomit, vápenec a další. Má také pěnotvorné vlastnosti. Často se používají její soli; 

olejan sodný a olejan draselný, které jsou lépe rozpustné ve vodě než kyselina 

olejová. Dále se používá kyselina linolová, kyselina stearová, kyselina nafténová, 

tallový olej, petrolej a další. Nevýhodou těchto sběračů je nízká selektivnost flotace 

[12]. 

4.3.3 Komplexotvorné sběrače 

Úlohou sběrače je hydrofobizovat povrch zrn, které chceme flotovat. Nevýhodou 

uvedených sběračů je, že jsou ochotny reagovat s celou skupinou zrn, čímž vznikal 

problém při snaze o selektivitu procesu. Tento nedostatek řeší komplexotvorné látky 

(cheláty), které reagují pouze s určitými požadovanými kationy. Lze je definovat jako 

cyklické látky, ve kterých se při tvorbě kruhu účastní iont, nebo atom uhlíku, nebo kovu 

(mědi aj.). Tento iont (atom) ovlivňuje chemické vlastnosti chelátu [12].  

Představitelé komplexotvorných sběračů jsou acyklické a aromatické kyseliny: deriváty 

fenolů, diketony, aminokyseliny, diaminy, thioamid, merkaptobenzotiazol aj.  

Komplexotvorné sběrače zlepšují flotovatelnost malachitu, azuritu, chryzokolu, 

nesulfidických měďnatých minerálů aj. 
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4.3.4 Nepolární sběrače 

Nepolární sběrače jsou kapalné uhlovodíky, které nemají polární skupinu. Jedná se o 

inertní chemické látky, nejčastěji ze skupiny parafínů, které jsou nerozpustné ve vodě. Do 

prostředí se přivádí ve formě emulze, která se připravuje pomocí tzv. emulgátorů. 

Molekuly emulgátorů mají na jednom konci hydrofilní skupinu a na druhém konci 

hydrofobní skupinu, která se váže s olejem. Svými vlastnostmi umožňují, aby voda a olej 

byly vzájemně dispergovány za tvorby stabilních homogenních emulzí. Nepolární sběrače 

se používají především při flotaci hydrofobních minerálů s nepolárním povrchem – černé 

uhlí, síra, grafit, mastek a pod. Na povrchu hydrofobních částic tvoří souvislou olejovou 

vrstvu. Na částečně hydrofilních minerálech se tvoří olejové kapičky. Na hydrofilní částice 

se kapičky sběrače nepřichytávají. Při styku vzduchové bublinky s emulgovaným olejem se 

olej zcela rozprostře po povrchu bubliny a utvoří souvislou vrstvičku. 

Pokud se bublinka a minerál přiblíží dostatečně blízko, vlivem koalescence se kapičky 

oleje začnou rychle slévat až se vytvoří tenká vrstvička oleje, která pevně drží minerál a 

bublinku pohromadě. Přítomnost nepolárního činidla tedy nejen zvyšuje flotovatelnost 

některých materiálů, ale tím, že velmi zvyšuje pevnost spojení bubliny a částice  umožňuje 

flotovat i zrna větších rozměrů. Navíc v momentě kdy hrozí odtržení částice od bubliny, se 

okolo kontaktní plochy vytvoří lem, který spojení ještě více zpevní. Zesílení kontaktu není 

trvalé, protože adsorpční vrstva se po určitém čase opět obnoví. Rychlost jejího obnovení 

závisí na viskozitě oleje, celkové koncentraci sběrače, velikosti povrchové aktivity a 

dalších činitelích.  

Důležitým činitelem při používání nepolárních sběračů je intenzita a doba 

promíchávání. Čas by se měl řídit podle hustoty rmutu a velikosti částeček. Čím hustější je 

rmut, tím déle bychom ho měli promíchávat abychom zajistili dostatečný prostor pro 

přechod emulgovaných kapiček oleje na povrch zrn [12].  

Mezi nepolární sběrače patří petrolej, některé mazací oleje, produkty frakční destilace 

ropy, nafty a černého uhlí. Nevýhodou nepolárních sběračů je jejich velká spotřeba. Ta 

souvisí s vytvářením tlusté vrstvy na povrchu bublin a poměrně vysokého množství různě 

velkých kapek na povrchu minerálu. Nepolární sběrače se používají k flotaci hydrofobních 

minerálů, ale také k zesílení účinku heteropolárních sběračů.  
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4.3.5 Kationaktivní sběrače 

Nejdůležitější kationaktivní sběrače jsou primární alifatické aminy a jejich soli a 

kvarterní amoniové soli, ale i organické sloučeniny síry, fosforu, kde uhlovodíkový radikál 

a polární skupina je kation. Mohou se adsorbovat fyzikální adsorpcí, nebo chemisorpcí. 

Sběrací účinek aminů záleží na pH prostředí, na charakteru vazbových sil na povrchu 

minerálu atd. Pro účinnou flotaci se používají v kombinaci s pěničem. Mají schopnost 

flotovat oxidované minerály zinku po jejich sulfidizaci, minerály vzácných a ušlechtilých 

kovů, sylvinit aj. 

Aminy 

Vznikají výměnou vodíkových atomů v molekule amoniaku za uhlovodíkové zbytky. 

Podle počtu nahrazených atomů vodíků rozdělujeme aminy na primární (nahrazen jeden 

atom), sekundární (nahrazeny dva atomy) a terciární (nahrazeny tři atomy). Aminy a jejich 

soli ve vodě disociují a vytváří hydrofobní heteropolárí kationy. Rozpustnost ve vodě klesá 

s rostoucím počtem uhlíků v nepolární části molekuly. Soli primárních aminu jsou dobře 

rozpustné ve vodě a v kyselém, nebo slabě zásaditém prostředí disociují na ionty. 

Aminy a jejich soli se používají pro flotaci silikátů, křemene, živce, slídy, fosfátů i 

sulfidů. Nejčastěji používanými aminy jsou: oktylamin, laurylamin, dodecylamin, 

oktadecylamin a další. 

4.4 Řídící přísady 

Řídící reagencie jsou nedílnou součástí selektivní flotace. Zvětšují rozdíl ve 

flotovatelnosti jednotlivých složek flotované směsi. V poměru k ostatním reagenciím jejich 

spotřeba převládá. Jejich účinek závisí na koncentraci jednotlivých reagencií (zvyšováním 

koncentrace může docházet ke snížení účinku flotace), na typu použitého sběrače, na stavu 

povrchu flotovaných částeček (reagencie musí být schopny se na povrch částice přichytit), 

na pH prostředí aj. 
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Podle chemického složení dělíme řídící reagencie na: 

anorganické řídící reagencie – sem patří soli jednomocných i vícemocných kovů, soli 

všech kyselin, anorganické polymery (polyfosfáty, vodní sklo), některé plyny 

(kyslík, oxid siřičitý), kyseliny a zásady, komplexní sloučeniny atd. 

organické řídící reagencie – sem patří přírodní a syntetické látky, odpady z chemické 

výroby. Nejdůležitější jsou organické polymery, které se dělí na: 

- neionogenní – obsahují hydrarovatelné polární skupiny (-OH, -CO, - COOH) 

- ionogenní – anionaktivní (-COOH, -SOOH) 

 – kationaktivní 

Podle účinku a výsledku interakce s jednotlivými složkami rmutu dělíme řídící 

reagencie: 

4.4.1 Aktivátory (oživující reagencie) 

Zvyšují flotovatelnost určitých minerálů nebo látek, nebo umožní jejich flotační 

schopnost na čas dříve potlačenou. Jsou to ve vodě dobře rozpustné elektrolyty. Jejich 

účinkem se mění chemické složení povrchové vrstvy minerálních zrn a tím se vytváří 

podmínky pro interakci minerálů se sběračem. Změny v chemismu minerálního povrchu 

způsobí tím, že sníží hydratační schopnost povrchu zrna a zvýší množství 

naadsorbovaného sběrače. 

 

Způsob aktivace minerálních zrn: 

- chemické čištění – aktivátor odstraní vrstvičku sloučeniny potlačující 

flotovatelnost a tím se uvolní elementy strukturní mřížky schopné reagovat se 

sběračem. Například kyselina sírová rozpouští produkty oxidace na povrchu 

sulfidických minerálů. Podobný účinek mají i kyselina šťavelová, nebo kyselina 

fluorovodíková.  

- chemisorbce – aktivátor se chemisorpcí zachytí v povrchové vrstvě strukturní 

mřížky a sám se stane aktivním centrem adsorpce sběrače. Například aktivování 
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flotovatelnosti silikátových minerálů solemi kovů alkalických zemin a těžkých 

kovů. 

- heterogenní chemická reakce – vzniká povrchová vrstva sloučeniny schopná 

reagovat se sběračem. Například vytváření sulfidických povrchů na 

nesulfidických minerálech.  

4.4.2 Depresory (potlačující reagencie) 

Snižují, nebo ruší flotaci některých minerálů a tím umožní jejich oddělení od ostatních 

ve flotačním rmutu. Jsou základním prostředkem k dosáhnutí maximální selektivity 

procesu při flotaci minerálů s podobnými vlastnostmi.  

Jak depresory působí: 

- rozpustí vytvořené sloučeniny sběrače na povrchu částečky a zabrání jejich další 

sorpci. 

- naváží se na povrch, kde ionty depresoru vytlačí ionty sběrače. Vytvoří 

s povrchem částečky těžkorozpustnou sloučeninu s hydrofilním charakterem.  

- zvýší hydrofilnost povrchu částečky tím, že se ionty depresoru naváží na volná 

místa, která není sběrač schopen obsadit, protože povrch zrna není stejnorodý. 

- anorganické a organické koloidy se sorbují sice jen na minimální povrch čásice, 

ale koloidní částice jsou větší a tak nepustí sběrač k povrchu bubliny. 

4.4.3 Modifikátory pH 

Mění kyselost, nebo zásaditost rmutu, ovlivňují rozpustnost minerálního povrchu, 

rozpustnost reagencií ve rmutu, směr a rychlost reakcí ve rmutu a iontovou a molekulovou 

strukturu reagencií. Mohou mít silný aktivační, nebo potlačující účinek. 

4.4.4 Flokulační přísady, koagulanty, peptizátory 

Mění agregaci  minerálů a dalších složek  flotačního rmutu. 

- princip koagulace – koagulace je změna povrchového napětí jednotlivých 

částic. To znamená, že se částice mohou shlukovat. 
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- princip flokulace – malé částice v roztoku se naváží makromolekulu flokulantu 

(vysokomolekulární organické látky) a vytvoří flokulu - velká částice. 

4.4.5 Ionoměniče 

Jsou určené k sorbční výměně iontů kapalného prostředí, které negativně ovlivňují 

průběh a výsledek flotace. Patří mezi ně například organické pryskyřice, nebo jiné 

organické látky. 
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5. CHARAKTERISTIKA POLUTANT Ů 

5.1 Nepolární extrahovatelné látky – NEL 

5.1.1 Charakteristika a výskyt NEL 

Tyto látky, dříve nazývané také ropné látky, nebo minerální oleje, mají velký 

ekologický význam. Jsou podstatnou složkou ropy a jejich produktů. Z chemického 

hlediska se jedná o aromatické a alifatické uhlovodíky, které jsou často biologicky velmi 

těžko rozložitelné. Nacházejí se v odpadních vodách z výroby, skladování a distribuce 

ropných látek, ze strojírenského průmyslu, především při mechanickém opracování kovů a 

odmašťování výrobků a kalení, z mazutových výtopen, opraváren motorových a 

kolejových vozidel, z lakoven aj. Jsou to látky špatně mísitelné s vodou, ve vodě také 

nerozpustné, nebo jen málo rozpustné. S rostoucí teplotou se rozpustnost ve vodě zvyšuje, 

s rostoucím obsahem solí a s délkou uhlíkového řetězce jednotlivých uhlovodíků klesá. [2].  

5.1.2 Rozdělení NEL 

Podle [2] lze z technického hlediska dělit uhlovodíky podle délky uhlíkatého řetězce do 

čtyř skupin: 

- benzíny (směs uhlovodíků C4 až C12): obsahují alkany, izoalkany, cyklopentany, 

cyklohexany, benzen a jeho homology. 

- petroleje (směs uhlovodíků C12 až C18): obsahují alkany, izoalkany, alkylnaftyleny, 

alkylbenzeny, dicykloalkany, tricykloalkany, vyšší aromatické uhlovodíky, 

kondenzované PAU a nekondenzované PAU. 

- plynové oleje (směs uhlovodíků C16 až C24): obsahují ve srovnání s petroleji více 

cyklických a cykloaromatických uhlovodíků a méně alkanů, izoalkanů a 

nealkylovaných aromatických uhlovodíků. 

- mazací oleje (směs uhlovodíků C24 až C40): zde převládají alkylcykloalkany 

s jedním delším a několika krátkými alkyly.  
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5.2 Polycyklické aromatické uhlovodíky - PAU 

5.2.1 Chemické a fyzikální vlastnosti PAU 

Jedná se o skupinu látek, kterou tvoří více než 100 sloučenin. [3]. Mají schopnost 

dlouhodobě přetrvávat v prostředí a jsou zdraví velmi škodlivé. Mají mutagenní a 

karcinogenní vlastnosti a pro organismy jsou značně toxické. Díky těmto vlastnostem se 

řadí do skupiny persistentních organických polutantů. Ve své molekule obsahují 

kondenzovaná benzenová jádra v lineárním, angulárním, nebo klastovém uspořádání a 

nenesou žádné heteroaminy ani substituenty. Toto uspořádání také predikuje jejich 

stabilitu, která roste od lineárních k angulárním. Čisté sloučeniny jsou bílé, nebo nažloutlé 

krystalické pevné látky. V tucích a olejích se rozpouštějí snadno, ve vodě velmi špatně což 

je dáno jejich hydrofobní povahou. Se vzrůstem molekulové hmotnosti klesá rozpustnost 

ve vodě, roste bod varu i rozdělovací koeficient oktanol/voda. Měnící se molekulovou 

hmotností se výrazně mění jejich chování, distribuce v prostředí a také biologické vlivy. 

Vykazují výraznou absorpci v UV oblasti a mají také význačná fluorescenční spektra. PAU 

s ionizačním potenciálem, který je vyšší než 7,1 eV jsou poměrně stabilní (naftalen, 

benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[a]pyren), ty s nižším jsou při stejných podmínkách 

obecně reaktivnější. [4]. Významnou vlastností PAU je schopnost tvořit další, mnohdy více 

karcinogenní sloučeniny. Snadno se váží na pevné sorbenty, nebo částice, ale i v živých 

organismech (bioakumulace). [5].  Jsou často obsaženy v průmyslových produktech jako 

jsou motorová nafta, asfalt, materiály používané při stavbě silnic, výrobky z černouhelného 

dehtu, krycí materiály aj. K nejznámějším PAU řadíme: naftalen, acenaftylen, acenaften, 

fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pren, benz[a]antracen, chrysen, 

benzo[b]fluoranten, benzo[a]pyren, dibenzo[a,h]antracen, indeno[1,2,3-c,d]pyren a 

benzo[ghi]perylen. 

5.2.2 Vznik a zdroje PAU 

Vznikají především spalováním fosilních paliv, ale i ostatních materiálů obsahujících 

uhlík – biomasa, plasty, ale i při pyrolýze a pyrosyntéze organické hmoty. Nejvíce se 

uvolňují při nedokonalém hoření, např. užitím nevhodných spalovacích zařízení. „Obecně 

lze říci, že čím má tuhé palivo více těkavého podílu, tím více látek typu PAHs vzniká (za 

jinak stejných podmínek). Mechanismus vzniku PAHs je dán pyrolýzou volných radikálů 



Petr Kotyza: Aplikace flotace při dekontaminaci sedimentu Černého příkopu 

2009   24 

uhlovodíků v redukční zóně plamene, tj. v oblasti s nedostatkem kyslíku, při teplotách 500 

až 800 °C.“ [3].  

Primárními zdroji emisí jsou ropné rafinerie, tepelné elektrárny, koksárny, papírny. 

Vznikají při výrobě kamenouhelného dehtu, při výrobě, zpracování a použití asfaltu, 

cementu, hliníku, sazí, při metalurgických procesech. Ale také ze silniční dopravy, při 

požárech, volném hoření odpadu, ze spaloven odpadů, ze sopečné činnosti, nebo při 

grilování a kouření. Většinou jsou vypouštěny do ovzduší. [6]. Vyskytují se téměř ve všech 

složkách životního prostředí. V létě jsou koncentrace PAU několikanásobně nižší než 

v zimě. PAU v plynné fázi začínají kondenzovat cca při teplotě 150 °C na prachové 

částice. Ve vodním prostředí se PAU váží na částice kalu a ukládají se v sedimentech, jak 

je tomu právě v případě Černého příkopu.  

5.2.3 Vlivy na životní prostředí a zdraví 

V tekoucích vodách brání sedimentaci resuspendace částic proudy, tedy se částice 

nesoucí PAHs vyskytují ve větší míře než ve vodách stojatých. V těch převládá 

sedimentace. Přes vodní sloupec se minimalizuje biologická dostupnost PAU, ačkoliv je 

jejich koncentrace v sedimentech značně vysoká. PAU vykazují vysokou tendenci sorbovat 

se na biologický materiál, přičemž závisí nejen na koncentraci organického podílu, ale i na 

velikosti částic. Také můžeme říci, že většina PAU se nachází asociována s tuhými 

částicemi a pouze 33% je přítomno v rozpuštěné formě. [4].  

Jejich účinky na celé populace organismů, včetně člověka,  jsou velmi závažné. PAU 

jsou poměrně snadno rozpoznatelné podle jejich charakteristického zápachu, páry mají 

dráždivý účinek na oční sliznici a kůži, hrozí fotosensibilizace a mohou mít negativní 

účinky na ledviny a játra. Studie na zvířatech prokázaly zřejmý vliv na reprodukční 

schopnosti a nárůst vývojových vad potomků. Však k nejvážnějším problémům spojných 

s působením PAU patří jejich karcinogenní účinky. Byla prokázána souvislost aplikace 

extraktu z uhelného dehtu na kůži zvířete a četnosti výskytu rakoviny. Karcinogenita 

stoupá s rostoucím počtem jader. U pěti kondenzovaných benzoových jader dosáhne svého 

maxima, pak začíná klesat (podobně je tomu i mutagenity). Pravděpodobně je to dáno 

rostoucí velikostí molekuly, která ztrácí intercelulární pohyblivost a tím i možnost vazby 

na akceptor. Nejznámější karcinogen je benzo[a]pyren (obr. č. 6), u kterého byl objasněn 

mechanismus poškozující genetickou informaci buněk. Do těla se spolu s ostatními PAU 
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dostává inhalací cigaretového kouře, výfukových plynů a  kouře vzniklého spalováním 

dřeva, nebo uhlí. Ale také prostupují kůží, nebo jsou přijímány s potravou.  

 

Obrázek 2: Strukturní vzorec benzo[a]pyrenu 

5.3 Polychlorované bifenyly – PCB, PCBs 

Tyto látky se v prostředí přirozeně nevyskytují, byly tam zavlečeny člověkem. Poprvé 

byly syntetizovány v roce 1881 a komerčně se začaly používat v roce 1929. Jejich 

používání na většině míst skončilo v 70. letech, protože byly zjištěny negativní dopady na 

lidské zdraví. Do roku 1989 však byly i nadále používány jako surovina pro výrobu dalších 

produktů a tak se s nimi setkáme v některých zařízeních ještě dnes. V přírodě se 

nerozkládají a kumulují se v potravním řetězci. Jsou jednou z nejproblematičtějších látek 

v odpadech. 

5.3.1 Chemické a fyzikální vlastnosti 

Polychlorované bifenyly je skupina sloučenin které se od sebe navzájem liší stupněm 

chlorace a polohou atomů chlóru navázaných na molekule bifenylu. To ovlivňuje jejich 

chemické a fyzikální vlastnosti i toxicitu. Obecný chemický vzorec (obr. č. 7) lze vyjádřit 

jako C12H10-nCln, kde n je počet atomů chlóru, který se pohybuje v rozmezí 1 – 10. Mohou 

tak tvořit až 209 kongenerů, ale pouze 130 těchto sloučenin se vyskytuje v komerčních 

produktech. [8]. Jedná se o bezbarvé krystalické látky, bez zápachu. Komerční směsi PCB 

jsou kapaliny. S rostoucím obsahem chlóru vázaném na jádrech se zvyšuje jejich hustota. 

Všechny jsou však hustější než voda, přibližně 1440 kg.m-3. Jsou velmi málo rozpustné ve 

vodě (0,7 mg.l-1). Zato jsou dobře rozpustné v tucích a organických rozpouštědlech. Jsou 
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nehořlavé a nevznětlivé, chemicky i fyzikálně stálé (i při teplotách 300 °C). Také jsou 

velmi odolné vůči působení kyselin  a zásad, neoxidují, nejsou těkavé a nekorodují. [9]. 

 

Obrázek 3: Obecná struktura molekuly PCB 

 

5.3.2 Vznik a zdroje PCB 

Naštěstí se PCB v současné době již nevyrábějí. Vzhledem k některým svým výborným 

vlastnostem měli široké průmyslové využití. Používali se jako teplotní přenašeče 

v zařízeních, která vyžadovala ohřev na vysoké teploty, chladící kapaliny 

v transformátorech napětí, dielektrické kapaliny v kondenzátorech, jako stabilní izolační 

materiály v některých elektrických zařízeních, ohnivzdorné a teplonosné kapaliny 

v důlních zařízeních a hydraulických pumpách, mazací a hydraulické oleje. Byly 

používány nejen v uzavřených systémech, ale také jako příměsi do maziv, olejů a vosků, 

jako rozpouštědla nátěrových hmot, barev a inkoustů, byly obsaženy v lepidlech, tmelech a 

samozhášecích přísadách. Využití měli i jako součást prostředků na ochranu rostlin a 

mnohé další.  

Emise pocházejí především ze starých výrobků a odpadu s obsahem PBC. Jedná se o 

výpary barev, prostředků ke konzervaci dřeva, změkčovadel a dalších výrobků. Velké 

množství PBC se vypařuje ze zahřátých kondenzátorů a transformátorů. Nemalý podíl mají 

kaly z čistíren odpadních vod, odpařují se z průmyslových a komunálních odpadů. Jsou 

obsaženy v emisích spaloven odpadů, elektráren a hutního průmyslu. V dnešní době, kdy 

se již PCB nevyrábí a jejich používání je sledováno a regulováno je nejvýznamnějším 

problémem redistribuce již dříve uvolněných PCB.  
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5.3.3 Vlivy na životní prostředí a zdraví 

Pro vysokou chemickou, teplotní i biologickou stabilitu jsou PBC velmi nebezpečné 

všem ekosystémům. Dochází k jejich redistribuci a postupnému hromadění v jednotlivých 

složkách prostředí. Ve vodním prostředí se kumulují v říčních sedimentech, kde je jejich 

koncentrace mnohem vyšší než ve vodě. Sedimenty tak slouží jako jakési zásobníky ze 

kterých jsou PCB postupně vymývány. Vyšší obsah PBC je v bahenních typech sedimentů 

s vysokým podílem organické složky, než v písčitých. Z vody a sedimentů jsou PCB 

akumulovány řasami a planktonem, čímž se dostávají do potravních řetězců. Pro jejich 

vysokou rozpustnost v tucích se kumulují v tukových tkáních organismů, přičemž se 

nejvyšší koncentrace vyskytují u vrcholových predátorů.  V atmosféře se PCB vyskytují 

hlavně v plynné formě. Pouze malá část je navázána na pevné částice.   

Do těla člověka se mohu dostat především kontaminovanou potravou a vodou, ale i 

inhalací, nebo kontaktem s kůží. V těle se kumulují v játrech, tukové tkáni, mateřském 

mléce atd. Působením PCB dochází k mnoha poruchám. Mění metabolismus látek a 

steroidních hormonů v organismu, způsobují poškození jater, imunosupresi a zvětšení 

sleziny. Ovlivňují růst a reprodukci zvířat na všech stupních potravního řetězce. Bylo 

dokázáno, že existuje souvislost s PBC a zhoubným bujením především tlustého střeva. 

[10]. 
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6. ANALÝZA SEDIMENTU ČERNÉHO PŘÍKOPU 

6.1 Charakteristika odběrových míst 

Vzorek č. 1 byl odebrán z hráze situované 200 metrů od chemických závodů 

Borsodchem, a.s. Ostrava (viz. Obr. č. 4). Druhý vzorek byl odebrán z místa situovaného 

poblíž koksovny Šverma (viz. Obr. č. 5). Další vzorek byl odebrán ze středu koryta 

Černého příkopu situovaného mezi odběrovými místy 1 a 2 (viz. Obr. č. 6). Poslední 

vzorek byl odebrán 50 metrů od hráze a byl odebrán 2 metry od břehu (viz. Obr. č. 7). 

Místa byla vybrána tak, aby byla zajištěna reprezentativnost vzorků. Jednalo se riziková 

místa u kterých se předpokládalo, že sedimenty mohou obsahovat zvýšené množství 

nečistot. Jak je tomu v případě odběrových míst vzorků 1 a 2, která se nachází v blízkosti 

průmyslových objektů, které vypouštějí do příkopu předčištěnou odpadní vodu. Odběrová 

místa vzorků 3 a 4 byla vybrána tam, kde se předpokládala možná sedimentace nečistot po 

směru toku od jednotlivých průmyslových objektů. 

 

 

Obrázek 4: Odběrové místo č. 1 
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Obrázek 5: Odběrové místo č. 2 

 

 

Obrázek 6: Odběrové místo č. 3 
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Obrázek 7: Odběrové místo č. 4 

 

6.2 Metodika experimentálních prací 

Flotační experimenty byly realizovány v laboratořích Institutu environmentálního 

inženýrství VŠB-TU Ostrava, na flotačním přístroji VRF-1, výrobku RD Příbram s 

účinným objemem cely 1 litr. Přístroj umožňuje požadované provzdušnění i dispergaci 

vzduchových bublin. 

Experiment byl proveden za těchto podmínek: 

� Zahuštění: 150 g/l 

� Dávka sběrače Monanol 800: 500 g/t, 300 g/t 

� Agitace rmutu sběračem: 1 min 

� Flotační čas: 10 min 

Po ukončení doby flotace byly flotační produkty (koncentrát i odpad) zfiltrovány na 

tlakovém filtru, vysušeny při 105°C a podrobeny chemickým analýzám na PAU, PCB a 

NEL, které byly realizovány v laboratořích VÚHU, a.s. Most.  
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Montanol 800 – je nažloutlá až zlatavá netoxická kapalina,  obsahuje karboxylové 

sloučeniny, aromatické a alifatické uhlovodíky, alkény, alkoholy, fenoly, glykoly, estery, 

ethery a alkany. Působí velmi selektivně tím, že se váže na organické látky a ne na 

minerální částice. 

6.3 Výsledky a diskuze 

Obsah organických polutantů v sušině sedimentu z Černého příkopu (mg/kg sušiny)  

Benzen BTEX EOX NEL Tetrachloreten Trichloreten  PAU(15) PCB(6) 

3.58 8.722 14.4 2880 0.76 1.06 541 0.644 

Vysvětlivky: PCB kongenery 28, 52, 101, 138, 153, 180   

 Zastoupení PAU (viz. Obr. č. 8) 

 

 

Obrázek 8: Zastoupení PAU 

Mineralogické složení sedimentu 

Byly odebrány čtyři vzorky sedimentů z různých odběrových míst (viz. Obr. č. 4, 5, 6, 

7). Mineralogické složení vzorků bylo realizováno z průměrného vzorku.  Byla provedena 

RTG-difrakční analýza, která byla uskutečněna v laboratořích Institutu geologického 

inženýrství VŠB-TU Ostrava. Měření probíhalo na modernizovaném, plně 

automatizovaném difraktometru URD-6 (Rich. Seifert-FPM, SRN). V daném vzorku byly 
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zjištěny tyto fáze: ankerit, chlorit, kaolinit, muskovit, ortoklas, plagioklas, albit, křemen 

(viz. Obr. č. 9). 

 

Amorfní
Ankerit
Chlorit
Kaolinit
Muskovit
Ortoklas
Plagioklas
Křemen

 

Obrázek 9: Mineralogické složení sedimentů z Černého příkopu 

 

Jak již bylo uvedeno dříve, cílem práce bylo ověřit zda-li je možné užít metodu flotace 

pro odstranění PAU, NEL, PCB ze sedimentu, jak je metoda účinná a porovnat účinnost 

s ohledem na dávku činidla. Proto byl každý odebraný vzorek testován při použití činidla 

Montanolu 800, které bylo dávkováno v koncentracích 500 g/t a následně 300 g/t. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách 1 – 8.  

 

Vzorek č. 1 - byl odebrán z hráze situované 200 metrů od chemických závodů 

Borsodchem,a.s. Ostrava. 

Tabulka 1: Výsledky flotace - dávka sběrače Monanol 800: 500 g/t 

Produkt 
Výnos 

Obsah Výtěžnost 

PAU Σ PCB NEL PAU Σ PCB NEL 

% mg/kg % 

K 65,44 216 0,291 1900 80,194 92,892 72,711 

O 34,56 101 0,042 1350 19,806 7,108 27,289 

P 100 176,26 0,205 1710 100 100 100 
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Tabulka 2: Výsledky flotace - dávka sběrače Monanol 800: 300 g/t 

Produkt 
Výnos 

Obsah Výtěžnost 

PAU Σ PCB NEL PAU Σ PCB NEL 

% mg/kg % 

K 59,91 199 0,235 1867 67,639 68,677 65,411 

O 40,09 84 0,111 1534 32,361 31,323 34,589 

P 100 176,26 0,205 1710 100 100 100 

 

Vzorek č. 2 - byl odebrán z místa situovaného poblíž koksovny Jana Šverma. 

Tabulka 3: Výsledky flotace - dávka sběrače Monanol 800: 500 g/t 

Produkt 
Výnos 

Obsah Výtěžnost 

PAU Σ PCB NEL PAU Σ PCB NEL 

% mg/kg % 

K 68,23 840 0,375 2050 83,914 75,476 78,58 

O 31,77 347 0,261 1200 16,086 24,524 21,42 

P 100 683 0,339 1780 100 100 100 

 

Tabulka 4: Výsledky flotace - dávka sběrače Monanol 800: 300 g/t 

Produkt 
Výnos 

Obsah Výtěžnost 

PAU Σ PCB NEL PAU Σ PCB NEL 

% mg/kg % 

K 61,10 816 0,314 1998 72,998 56,594 68,583 

O 38,90 321 0,233 1273 27,002 43,406 31,417 

P 100 683 0,339 1780 100 100 100 
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Vzorek č. 3 - byl odebrán ze středu koryta Černého příkopu, mezi odběrovými místy 1 a 2. 

Tabulka 5: Výsledky flotace - dávka sběrače Monanol 800: 500 g/t 

Produkt 
Výnos 

Obsah Výtěžnost 

PAU Σ PCB NEL PAU Σ PCB NEL 

% mg/kg % 

K 63,47 548,67 352,44 4636 77,311 72,239 95,99 

O 36,53 279,76 235,32 1812 22,689 27,761 4,01 

P 100 450,44 309,66 3065,4 100 100 100 

 

Tabulka 6: Výsledky flotace - dávka sběrače Monanol 800: 300 g/t 

Produkt 
Výnos 

Obsah Výtěžnost 

PAU Σ PCB NEL PAU Σ PCB NEL 

% mg/kg % 

K 52,33 500,16 339,72 4607 58,106 57,41 78,647 

O 47,67 295,31 240,05 1819 41,894 42,59 21,353 

P 100 450,44 309,66 3065,4 100 100 100 

 

Vzorek č. 4 - byl odebrán 50 metrů od hráze a byl odebrán 2 metry od břehu 

Tabulka 7: Výsledky flotace - dávka sběrače Monanol 800: 500 g/t 

Produkt 
Výnos 

Obsah Výtěžnost 

PAU Σ PCB NEL PAU Σ PCB NEL 

% mg/kg % 

K 51,48 558,38 565,77 5310 72,558 71,054 76,873 

O 48,52 224,06 244,55 1695 27,442 28,946 23,127 

P 100 396,17 409,91 3556 100 100 100 
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Tabulka 8: Výsledky flotace - dávka sběrače Monanol 800: 300 g/t 

Produkt 
Výnos 

Obsah Výtěžnost 

PAU Σ PCB NEL PAU Σ PCB NEL 

% mg/kg % 

K 48,79 276,14 295,07 3003 34,008 35,121 41,203 

O 51,21 443,81 503,25 4981 65,992 64,879 58,797 

P 100 396,17 409,91 3556 100 100 100 

 

Výsledky potvrzují, že sedimenty odebrané na vzdálenějších místech od průmyslových 

objektů obsahují mnohem větší podíl polutantů, než sedimenty z míst poblíž zdrojů 

znečištění. Nejmarkantnější rozdíl je u Σ PCB, kde je tisícinásobně větší koncentrace u 

vzorků 3 a 4. Stejný trend se vyskytuje i u NEL, kde je množství škodlivin přibližně 

dvojnásobné. To může být způsobeno prouděním vody, která znesnadňuje sedimentaci. 

Také lze jednoznačně říci, že vyšší koncentrace činidla Montanolu 800 je efektivnější 

pro oddělení znečišťujících látek. Snadno to lze porovnat v grafech 1, 2, 3, které jsou 

uvedeny na následující straně. Každý graf se zaměřuje na jednu zájmovou skupinu látek. 

Vedle sebe jsou pro názornost vždy zařazeny výsledky výtěžnosti pro jednotlivé 

koncentrace u daného vzorku.  

U všech porovnávaných polutantů a na všech lokalitách byla účinnost flotace vyšší při 

dávce sběrače 500 g/t. Polycyklické aromatické uhlovodíky nejlépe flotovaly ze vzorku č. 

2, kde výtěžnost dosáhla 83,914 %. Polychlorované bifenyly se nejlépe flotovaly ze vzorku 

č. 1, kde výtěžnost dosáhla 92,892 %. Nepolární extrahovatelné látky nejlépe flotovaly ze 

vzorku č. 3, kde výtěžnost dosáhla 95,99 %. Naopak při vysoké koncentraci polutantů jak 

je tomu v případě vzorků 3 a 4 a nízké dávce flotačního činidla byla výtěžnost slabá. 

Přibližně pouze polovina nečistot přešla do koncentrátu. Lze z toho vyvodit, že je zapotřebí 

nejdříve stanovit obsah polutantů v sedimentu a poté určit reagenční režim. 
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Graf 1: Porovnání výtěžnosti PAU při dávce sběrače 500 g/t a 300 g/t 
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Graf 2: Porovnání výtěžnosti PCB při dávce sběrače 500 g/t a 300 g/t 
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Graf 3: Porovnání výtěžnosti NEL při dávce sběrače 500 g/t a 300 g/t 
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7. ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování polycyklických aromatických 

uhlovodíků – PAU, nejdůležitějších kongenerů polychlorovaných bifenylů – PCB a 

nepolárních extrahovatelných látek – NEL pomocí pěnové flotace. Součástí experimentu 

byla snaha najít optimální dávku sběrače Montanol 800. Dále provést porovnání účinnosti 

procesu flotace mezi jednotlivými vzorky.  

Podařilo se prokázat účinnost pěnové flotace pro odstranění zájmové skupiny 

polutantů. Při vyšší dávce sběrače byla účinnost jednoznačně lepší, u některých 

přesahovala 90 %. Ačkoliv ne u všech vzorků byla výtěžnost tak vysoká, lze říct, že při 

správném nastavení podmínek je pěnová flotace jednoznačně velmi účinným nástrojem pro 

dekontaminaci sedimentů. Ačkoliv byl experiment proveden na sedimentech, lze usoudit, 

že aplikace flotace bude účinná i na ostatních materiálech, které jsou znečištěné 

podobnými látkami.  

V předložené diplomové práci byly splněny cíle, které byly vytyčeny. Byly vytvořeny 

základní informace, které mohou přispět při hledání optimálního způsobu nakládání s takto 

znečištěným materiálem. Pro získání detailnějších informací o optimalizaci průběhu a 

podmínkách procesu je zapotřebí dalších testů. 
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