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1 Úvod 

Černé uhlí je stále důležitou surovinou nejen pro energetiku, ale i pro hutnictví a 

chemický průmysl, navzdory rostoucí poptávce po alternativních zdrojích. 

Díky postupné mechanizaci a koncentraci těžby se dostáváme nejen do větších hloubek a 

náročnějších těžebních podmínek, ale i do problémů se zvyšujícím se podílem jemných částic, 

které se pohybují pod hranicí 0,5 mm, jež je nutno také upravit.  

Což s sebou přináší veliké množství problému, vycházející jak z ekonomické stránky, kdy 

náklady u flotačního způsobu úpravy několika násobně převyšují jiné způsoby úpravy, např. 

gravitační rozdružování, tak  z technologického hlediska. [10] 

Jedním z těchto technologických problémů je vliv zrnitosti na vsázku, zde může nepříznivým 

způsobem ovlivnit průběh flotace příliš hrubé i příliš jemné zrno.  

U hrubých zrn, tedy větších než je normální flotační zrnitost, je třeba výrazně zvýšit 

hydrofobnost povrchu zrn, nebo snížit namáhání na kontaktu zrno – bublina vzduchu. 

Co se týče velmi jemných zrnitostí, tj.5,10,15,20 µm, tak zde dochází např. k malé 

pravděpodobností střetu zrna s bublinou, nedostatečné kinetické energii na překonání 

energetické bariéry aj. Tyto jemné zrnitosti s vysokým stupněm hydrfobnosti se taktéž mohou 

přichytit na povrchu zrn neužitkové složky a tak je vynést do pěnového produktu, čímž se 

zvyšuje popelnatost koncentrátu. [3] 

Jelikož zde výčet problematiky ani zdaleka nekončí, je cílem mé diplomové práce dojít 

k závěru, jaký vliv má zrnitostní složení přívodu na flotaci černého uhlí. 
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2 Charakteristika černého uhlí z hlediska jeho flotovatelnosti 

2.1 Uhelná hmota 

2.1.1 Macerály a macerálové skupiny 

Jako macerály se označují mikroskopicky rozlišitelné součásti uhelné hmoty. 

Vytvořily se v průběhu prouhelňovacího procesu z různých pletiv, resp. zbytků rostlinného 

původu, přičemž byly více nebo méně změněny, takže nelze vždy rozlišit, ze kterého 

materiálu nebo části rostliny vznikly. Podle množství, rozdělení v uhelné hmotě a 

společenství více nebo méně určují chemické, fyzikální a technologické vlastnosti uhelné 

hmoty. Při mikroskopické klasifikaci je lze v určitém smyslu přirovnat k horninotvorným 

minerálům. V průběhu prouhelňování se vlastnosti jednotlivých macerálů mění. Jsou to směsi 

látek s podobnými vlastnostmi a nemají stejné fyzikální vlastnosti. Jsou velice dobře 

rozlišitelné v optickém mikroskopu. U černého uhlí s vyšším stupněm prouhelnění a antracitů 

není možná identifikace macerálů v procházejícím světle, nýbrž ve světle odraženém. Pro 

rozlišení macerálů má význam hlavně tvar a barva (odstín šedi). Mimo tyto znaky se u 

macerálů určují i další znaky jako anizotropie, vnitřní reflexy, luminiscence, odraznost aj.  

 

Macerálové skupiny :  

• Slupina vitritů 

• Skupina liptinitů (exinitů) 

• Skupina inertinitu 

 

Macerálová skupina vitritů zahrnuje macerály telinit, kolinit a vitrodetrinit. Je 

charakteristická šedavým odstínem, který je dán odrazností. Odraznost roste se stupněm 

prouhelnění, rovněž fyzikální a chemická vlastnosti jsou závislé na tomto stupni. Hustota v 

rozmezí <1,2-1,8>g/m3, obsah uhlíku stoupá od 77%-96%, obsah vodíku klesá od 6%-1%, 

obsah kyslíku také od 16%-1%. Obsah prchavé hořlaviny <45%-2%>i méně.  
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Macerálová skupina liptinitů obsahuje macerály sporinit, kutinit, rezinit, alginit, 

suberinit a liptodetrinit. Jednotlivé macerály jsou zřetelné jak ve světle odraženém, tak 

v proházejícím. 

Mají velni nízkou odraznost, což se projevuje velmi tmavým odstínem šedi. Jejich přítomnost 

zvyšuje obsah prchavé hořlaviny v uhlí, výnos dehtu a pevnost uhlí.  

 

Macerálová skupina inertinitu zahrnuje mikrinit, makrinit, semifuzinit, fuzinit, 

sklerotinit a inertodetrinit. Je charakteristická velmi světlým až žlutobílým odstínem 

v dopadajícím světle. V procházejícím světle má černou barvu. Nejvyšší odraznost. Při 

koksování se chová jako inertní materiál. Obsah prchavé hořlaviny je minimální.  

 

2.1.2 Mikrolitotypy 

Mikrolitotypy jsou mikroskopické směsi macerálů skupiny vitrinitu, liptinitu a 

inertinitu. Podle zastoupení jedné, dvou nebo všech tří skupin rozlišujeme na mikrolitotypy 

monomacerální, bimacerální a trimacerální. Jako mikrolitotip se označuje poloha, jejíž 

mocnost je větší než 50 µm, u zrn při ploše větší než 50x50µm. Většina mikrolitotypů je 

znečištěna anorganickou příměsí. Pokud je obsah příměsí velmi nízký a hustota nepřekročí 

1,5g/m3, označují se mikrolitotypy podle obsahu jednotlivých macerálů. Při rozmezí hustot 

1,5-2,0g/m3, se zahrnují pod název karbominerit. Vlastnosti jsou pak závislé na podílu 

macerálových skupin a na stupni prouhelnění.  

 

Mikrolitotypy monomacerální : vitrit (nad 95% vitrinit), liptinit(nad 95% liptinitu), inertit 

(nad 95%inertinitu). 

Mikrolitotypy bimacerální : klarit (nad 95% vitrinitu a liptinitu), durit (nad 95% liptinitu a 

inertinitu), vitrinertit (nad 95% vitrinitu a inertinitu). 

Mikrolitotypy trimacerální : duroklarit (nad 5% vitrinitu, liptinitu a inertinitu – obsah složky 

1 více než 2,3), klarodurit (nad 5% vitrinitu, liptinitu a inertinitu - obsah složky 3 více než 

1,2), vitrinertoliptit ( nad 5%vitrinitu, liptinitu a inertinitu – obsah složky 2 více než 1,3). [1] 
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2.2 Flotovatelnost uhlí 

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

uhlí. Flotovatelnost uhlí souvisí s nepolárním charakterem povrchu, a to podmiňuje jeho 

vysokou sorpční schopnost. Uhlí se tedy skládá ze 4 mikrolitotypů, a to vitritu, klaritu, 

duritu a vizitu, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. 

Rozdílná flotační aktivita umožňuje selektivní flotaci lesklých složek od matných. Hodnota 

úhlů smáčení a flotovatelnost uhlí se mění v závislosti od obsahu uhlíku v uhlí. Optimální 

hodnota pro flotaci uhlí je pH v intervalech od 6-7. Teplota rmutu v rozmezí 3-50°C prakticky 

neovlivňuje flotaci. Nejnižší hodnoty úhlů smáčení jsou naměřené na povrchu antracitu. 

Černé uhlí, které jde do úpravny bezprostředně z těžby, lépe flotuje než uhlí, které je 

vystaveno atmosférickému působení několik dní nebo dokonce hodin. 

Horší flotovatelnost zapříčiňuje oxidace povrchu uhlí, která vzniká při běžných  podmínkách. 

Flotovatelnosti oxidovaného uhlí se dosáhne rozpuštěním povrchové oxidační složky (1%-

ním roztokem sody). 

Protože mikroliotypy uhlí se od sebe liší stupněm hydrofobnosti, rozdílná je i jejich kinetika 

flotace. Projevuje se vzájemným poměrem množství vyflotovaného typu uhlí do příslušného 

pěnového produktu. Flotační čas je od 3 do 12 minut. Klarit a matné složky uhlí se flotují až 

v dalších komorách, protože potřebují delší flotační čas. [3] 

 

2.3 Podstata a význam flotačního rozdružování 

Flotace je založená na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu 

rozdružovaných minerálních zrn, které pro jednotlivé minerály podmiňuje rozdílná specifická 

povrchová energie. Volná energie částice v libovolné soustavě se skládá z potenciální a 

povrchové energie, potenciální energie je úměrná hmotnosti nebo objemu částice a povrchová 

energie je úměrná velikosti specifického povrchu částice.  

Velikost flotovaných zrn nepřevyšuje 0,6 mm. Při flotaci rud je maximální velikost zrn 0,1-

0,2 mm. 

Při úpravě nerudných surovin, uhlí, grafitu, síry aj. s malou hustotou, je velikost zrn do 2 mm, 

při speciálních flotačních režimech. Se zmenšováním průměru zrna vzrůstá specifický povrch 

a povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu potenciální energie. 

Přesnější definice (Razumova): proces oddělování minerálů, založený na rozdílných 

schopnostech minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní. 
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Podle II. věty termodynamické musí celý systém dosáhnout  stavu s minimem volné energie. 

Flotace je na rozdíl od ostatních úpravnických rozdružovacích procesů univerzálním 

procesem, protože neexistuje principiální omezení. [3] 

 

Význam  : 

 

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

umožňuje získat jemně rozptýlené a jemně prorostlé užitkové složky z nerostných surovin 

všech druhů. 

Před zavedením flotační úpravy přecházela větší část velmi jemně rozptýlených a prorostlých 

užitkových složek monominerálních a polyminerálních surovin do odpadu a na odval. Proto 

zavedením flotačních technologií se znovu zpracovávají některé staré odvaly, přitom se získá 

značné množství užitkových složek, které se považovaly za nevyužitelné. 

Flotace řeší i problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů. [1] 

 

2.4 Způsoby flotace 

Flotační rozdružování minerálů na rozhraní kapalné a plynné fáze

2.4.1 Pěnová flotace 

Flotační rmut se nasycuje bublinkami plynu, nejčastěji vzduchu. Při pěnové flotaci se 

spojují flotovatelná minerální zrna s bublinkami vzduchu a jsou vynášená na hladinu rmutu, 

kde se tvoří vrstva mineralizované pěny. Tento způsob flotace má v praxi největší význam.  

 

Rozdělení pěnové flotace: 

 

• Obyčejná (Pěnová) – využívá se na všech flotačních úpravnách, plynná fáze je 

vzduch, který se do flotačního prostředí nasává nebo přivádí pod tlakem. Přiváděný 

vzduch se disperguje ve rmutu pomocným rozličným zařízením, v závislosti na druhu 

stroje. 
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• Vakuová – provzdušňováním rmutu se dosahuje vylučování bublinek vzduchu 

z roztoku flotačního prostředí. Vakuová flotace je účinný způsob oddělování velmi 

jemných minerálních zrn.  

 

• Chemická nebo plynová – při této flotaci jsou bublinky plynu výsledkem chemické 

reakce (např. mezi kyselinou dávkovanou do rmutu a karbonáty jalových hornin). 

V tomto případě se flotovaná minerální zrna vynášejí vylučováním bublinkami oxidu 

uhličitého. Chemická flotace se používala v Austrálii na získávání sfaleritu z odvalů.  

 

• Elektroflotace – využívá se povrch bublinek vodíku nebo kyslíku, které vznikají při 

elektrolýze. Velikost bublinek se lehko reguluje změnou intenzity elektrického 

proudu. Elektroflotace slouží k oddělování jemných a velmi jemných částiček, např. 

diamantu. 

 

• Iontová – ke slabému zředěnému roztoku se přidává reagencie, která tvoří s ionty 

roztoku hydrofobní těžkosuspenzní sraženinu. Tato sraženina se pak flotuje běžným 

způsobem a ze získaného pěnového produktu se regenerací získává zpět použitá 

reagencie. Iontovou flotací můžeme získávat kovy ze zředěných roztoků 

průmyslových odpadů, mořské vody apod. [3] 

 

 

Flotační rozdružování minerálů na povrchovém rozhraní kapalina – kapalina

 

2.4.2 Olejová flotace 

Je to proces založený na rozdílné schopnosti jednotlivých minerálů uchytit se na 

povrchu rozhranní voda – olej. Ve rmutu jsou dispergovaná minerální zrna a kapky oleje. 

Flotované minerály se přichytí na kapky oleje a udrží se na povrchu rozhraní olej – voda. 

Neflotovatelné minerály zůstanou v objemu rmutu. Když je hustota oleje menší než 1, potom 

vytvořený agregát kapek a minerálních zrn vyplave na hladinu rmutu, kde se tvoří vrstva 

mineralizovaného oleje, která se postupně odvádí jako koncentrát.  

Když se použije olej vysoké hustoty a přivádí se v malém množství, potom se ve rmutu 

vytvářejí těžké agregáty, které klesají na dno, a olejem nezmáčená zrna se vzestupným 
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proudem vody vynášejí na hladinu a odcházejí jako odpad. Olejová flotace nemá velké 

průmyslové využití pro vysokou spotřebu oleje. V některých zahraničních úpravnách se 

používá na úpravu koksovatelného uhlí.  

Povrchové rozhraní tuk – voda se v průmyslovém rozsahu využívá na zachytávání diamantů. 

Na tukovém povrchu splavu se diamanty zachytávají ve vrstvě viskózního tuku (vazelína) a 

rmut, tekoucí nad touto vrstvou, odplavuje doprovodné minerály  

 

2.5 Stavba a složení flotační soustavy 

 

Pěnovou flotaci charakterizují děje uskutečňující se na rozhraní tří fází, které jsou 

součástí flotačního procesu. Jsou to: 

 

• tuhá fáze (minerální zrna) 

• kapalná fáze (voda, vodný roztok) 

• plynná fáze (vzduch) 

 

2.5.1 Tuhá fáze 

Jak již víme, existuje úzký vzájemný vztah mezi chemickým složením, charakterem 

strukturní mřížky a vazebními silami působícími mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu. 

V souvislosti s flotační charakteristikou jednotlivých minerálií nás zajímají složení a 

strukturní mřížky minerálů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, energetická charakteristika 

mřížky a charakter sil působících na lomových plochách minerálního povrchu. Všechny tyto 

stránky se projevují v ovlivňování interakcí minerálů s plyny, vodou a flotačními činidly. [2] 

 

2.5.2 Kapalná fáze 

Voda je prostředí relevantní pro interakci fází a všech složek rmutu a v důsledku 

specifických vlastností se aktivně zúčastňuje elementárního aktu flotace. Pro flotační praxi je 

proto velmi důležité poznat složení a vlastnosti vody, či spíše vodného roztoku, který 

ovlivňuje činnost a selektivitu flotačního rozdružování. 
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Voda je silně polární kapalina, a proto jsou přírodní a průmyslové vody většinou více nebo 

méně zředěnými roztoky elektrolytů. 

Mnohé látky, jež se nacházejí ve vodě, disociují na své ionty. Přítomnost těchto iontů ve vodě 

způsobuje okamžité seskupení dipólů vody, nastává hydratace iontů. 

Polární molekuly se hydratují nejsilněji a nepolární se hydratují naopak velmi slabě nebo 

vůbec. Nepolární skupiny bohaté na uhlík se nehydratují, jsou hydrofobní.  

Voda má schopnost oxidovat nebo redukovat jiné látky. [2] 

 

• Rozpustnost minerálů ve vodě 

 

 Voda působí na povrch minerálů nejen tím, že ho do určité míry smáčí a vytváří na 

něm hydratační vrstvu, ale i tím, že způsobuje jeho rozpustnost. Důsledkem bezprostředního 

vzájemného působení molekul vody s minerálním flotačním rmutem jsou rozrušované 

strukturní mřížky a hydratované ionty, které odcházejí z povrchu zrn do kapalné fáze rmutu. 

Minerál se ve vodě rozpouští tehdy, když hydratační energie je větší než energie jeho 

strukturní mřížky. [3] 

 

2.5.3 Plynná fáze 

Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součástí vzduchu, důležité funkce pro průběh 

a výsledky rozdružování. Do flotačního prostředí se však mohou přivádět plyny v úloze 

speciálních flotačních reagencí, jako např. kyslík, síra, oxid siřičitý… Výsledky ukazují, že 

vodík a kyslík se ve stavu zrodu obzvlášť aktivně uplatňují při elektroflotaci, při rozdružování 

minerálů velmi jemné zrnitosti. 

Vzduch je nevyhnutelnou součástí flotačního rmutu a hraje ve flotačním procesu velkou 

úlohu. Plyny obsažené ve vzduchu, z nich především kyslík a oxid uhličitý, se aktivně 

zúčastňují flotačního procesu. Kyslík se adsorbuje na minerálním povrchu, oxiduje ho a 

ovlivňuje jeho rozpustnost.  

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se mají spojovat s hydrofóbním 

povrchem flotovaného minerálního zrna. Po vytvoření pevného kontaktu vynášejí potom 

bubliny vzduchu určitá minerální zrna na hladinu rmutu.  
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• Pohyb flotovatelných zrn z kapalinové části rmutu do mineralizované pěny 

 

Plynná fáze, používaná jako nosič flotovatelných částiček minerálů z objemu rmutu do 

vrstvy mineralizované pěny, se může do flotačního systému přivádět různými způsoby a musí 

splňovat tyto požadavky: být nepřetržitě v optimálně potřebném množství ve rmutu, přitom 

vytvořené bublinky mají určitou polydisperzní distribuční charakteristiku.  

Účinnost flotačního procesu závisí na množství vzduchu přiváděného za časovou jednotku do 

flotačního prostředí od počtu vytvořených bublinek – stupně disperzity vzduchu. Ve rmutu se 

má vytvořit dostatečně velký počet vzduchových bublin, aby byla co největší 

pravděpodobnost střetnutí a spojení minerálů a bublinky.  

 

• Rozpustnost plynů 

 

Plyny ze vzduchu se ve vodě různě rozpouštějí v závislosti na těchto faktorech:     

charakter plynu (polární, nepolární), velikost molekuly plynu, teplota, tlak, přítomnost dalších 

plynů ve vodě, počet a množství druhých minerálů ve rmutu, jako i dalších rozpustných látek 

atd. 

 

• Vývin mikrobublin vzduchu na minerálním povrchu ve flotačním prostředí 

 

Tvorbu mikrobublin podmiňuje tlakový gradient v objemu flotačního prostředí. 

Nejaktivněji se začnou vyvíjet mikrobublinky vzduchu a plynu z kapalné fáze rmutu 

v prostoru s lopatkami rotoru míchadla, kde vznikají zóny relativně nejnižšího tlaku, ve 

kterých se vytvářejí sférické útvary – dutiny mikroskopických rozměrů. [3] 

 

2.6 Jevy na rozhraní flotačních fází 

Flotační proces je proto složitý fyzikálně-chemický děj, jehož součástí je soubor 

početných a rozmanitých fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických jevů probíhajících 

na fázovém rozhraní. Základní formou vzájemného působení fází při flotaci jsou adsorpční 

procesy a heterogenní chemické reakce. Všechny jevy, které provází flotační proces, 

podmiňuje rozdílná specifická volná povrchová energie fázového rozhraní. 

 

2009 11



 Stanovení vlivu zrnitostního složení přívodu na flotaci černého uhlí 

Rozhraní vodní roztok – vzduch 

 

Vlivem nevyrovnaných sil přitažlivosti se na rozhraní voda – vzduch volná povrchová 

energie projevuje jako napětí v tenké povrchové vrstvě, která má hloubku asi 10-6mm. 

Molekuly povrchové vrstvy se nacházejí ve speciálním energetickém stavu.  

Hodnota povrchového napětí závisí na velkosti rozdílů polarity dotýkající se fází. [2] 

 

 

Rozhraní minerální povrch - vzduch 

 

Povrch tuhé látky se odlišuje svou nehomogenitou od povrchu kapaliny, a tím se mění 

volná povrchová energie tuhé látky od atomu k atomu.  

V uvažované soustavě kromě reverzibilních adsorpčních dějů (fyzikální adsorpce), probíhají i 

ireverzibilní, označuje se jako chemisorpce. 

Při fyzikální adsorpci jsou adsorbované molekuly poutány k povrchu van der Waalsovými 

disperzními silami.  

Při polární adsorpci vzniká vzájemné působení elektricky nabitých částic nebo dipólů 

adsorbentu.  

Při chemisorpci se adsorbované částečky k povrchu vážou velmi pevně silami podobnými 

chemické vazbě. [2] 

 

Rozhraní minerální povrch - voda 

 

Pro flotační rozdružování je třeba hydrofobizovat povrch minerálních zrn, která jsou 

pak  vynášena do pěnového produktu. Ke zvýšení selektivity procesu také přispívá použití 

flotačních reagencií, kterými můžeme regulovat vlastnosti povrchu všech druhů minerálů.  

• Hydratace minerálního povrchu 

 

Hydratací se nazývá děj, ve kterém se dispergované částečky (iont, molekuly a 

povrch tuhé fáze) obalují vodou. Molekuly vody, které mají trvalé dipóly, se při hydrataci 

orientují tím dokonaleji, čím jsou blíže k povrchu. Hydrataci podmiňuje interakce mezi 

molekulami vody, hydratovanou částečkou, a to: iont – dipól, dipól-dipól, vodíkovou vazbou 

a van der Waalsovými silami. [3] 

 

2009 12



 Stanovení vlivu zrnitostního složení přívodu na flotaci černého uhlí 

2.7 Třífázový kontakt – elementární akt flotace 

 

Elementární akt flotace je přichycení jednotlivých částic tuhé fáze na povrchu 

fázového rozhraní dvou fází. Příčiny výběrového přichycení různých částic na mezifázovém 

povrchu objasňuje mnoho hypotéz.  

Nejlépe je vysvětluje tzv. hypotéza smáčení. Podle ní závisí schopnost materiálů zachytit se 

na povrch rozhraní voda – vzduch na smáčitelnosti povrchu tuhé látky vodou. Čím více je 

povrch tuhé látky smáčitelný, tím hůř flotuje a naopak. Částice hydrofobních látek se lehce 

spojují se vzduchovými bublinami a jsou dobře flotovatelné. Smáčitelnost tuhých látek lze 

měnit v širokém rozmezí, což je jeden z problémů, ale i velká přednost flotačního 

rozdružování. Smáčitelnost, tedy i flotovatelnost různých látek, lze měnit specificky 

působícími flotačními přísadami (reagenciemi). Ty adsorpcí na povrchu tuhých látek mění 

složení a vlastnosti těchto povrchů, což umožňuje selektivní flotaci některých látek a 

potlačení flotovatelnosti jiných tuhých částic ze směsi. [2] 

 

2.7.1 Smáčitelnost + styčný úhel 

Smáčitelnost různých minerálů se nejčastěji charakterizuje velikostí styčného úhlu. 

Styčný úhel (úhel smáčení) odráží v určitém smyslu energetické poměry na kontaktu tří fází: 

tuhé, kapalné a plynné. V rovnovážném stavu bude mít kapka vody na povrchu tuhého tělesa 

tvar, který závisí na povrchových napětí tří rozhraní. Rovnovážný styčný úhel je fyzikálně-

chemickou konstantou pro dané tři fáze. 

 

 

),,( ,,, gllsgsf σσσϑ =  
 

ϑ  - rovnovážný styčný úhel 

gllsgs ,,, ,, σσσ  - specifické povrchové energie fázového rozhraní 
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Rovnice (1) se obyčejně označuje jako Youngova rovnice, je možno ji použít jen pro 

rovnovážné poměry za předpokladu σs,g − σs,l < = σl,g    [2] 

 

Podle K. A. Razumova je možno udělat následující klasifikaci hydrofilnosti a 

hydrofobnosti povrchu tuhých látek:   [3] 

 

• absolutní hydrofilní povrch je takový, na kterém se vodní kapka úplně rozteče a 

vytěsní vzduch 

• částečně hydrofilní povrch, ze kterého voda částečně vytěsňuje vzduch a rovnovážný 

styčný úhel je ostrý 

• částečně hydrofobní povrch je takový, ze kterého vzduch částečně vytěsňuje vodu, 

styčný úhel je tupý 

• absolutně hydrofobní povrch je takový, kdy vzduch úplně vytěsní vodu z povrchu. 

 

Je třeba poznamenat, že absolutní hydrofobní povrchy tuhých látek neexistují. Největší 

hydrofobnost ze všech známých hydrofobních látek má parafín, na jehož povrchu naměřený 

styčný úhel tečnou k vodní kapalině má hodnotu 112°. Ve flotační praxi se většinou flotují 

minerály, na kterých je hodnota styčných úhlů menší než 90°. Styčný úhel sulfidů naměřený 

v destilované vodě dosahuje hodnoty 40 až 75°. 

 

 

 

Smáčitelnost minerál. povrchu vodou závisí na řadě činitelů.  

Jsou to: složení a struktura minerálů, přítomnost cizích vrostlých minerálů, defekty 

v mřížce, mikrodrsnost a makrodrsnost povrchu, nerovnoměrnost, stav a charakter povrchu 

způsobený složkami okolního – koexistujícího prostředí. [3] 
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2.7.2 Hystereze smáčení a její význam pro flotaci 

Hydratační vrstva vzniká tehdy, když kapalná fáze vytlačí plynnou a rozrušuje se 

tehdy, když plynná fáze vytlačí kapalnou z povrchu tuhé fáze.  

 

 

Studiem hystereze smáčení se objevily tyto zákonitosti:  

 

• hystereze je menší tehdy, pokud je povrch hladký v porovnání s členitým a drsným 

povrchem  

• hystereze je větší na hydrofobním povrchu než na hydrofilním  

• při tlaku kapalné fáze na plynnou je hystereze výraznější než tehdy, když plynná fáze 

vytěsňuje kapalnou 

 

Například v procesu přichytávání se minerálního zrna na bublinky vzduchu bude 

hystereze bránit postupu – vytlačení kapalné fáze plynnou fází, bude bránit dále zvětšování 

obvodu smáčení a plochy kontaktu vzduchové bubliny s povrchem minerálu. Hysterezní 

styčný úhel v tomto případě bude menší než rovnovážný, a to určitě zmenšuje pevnost spojení 

bublinky s minerálem. Hystereze, jak vyplývá z dosavadních úvah, v podstatě ovlivňuje 

elementární akt v samotném momentě spojení se a přichycení minerálního zrna a vzduchové 

bubliny.  

Při odtrhnutí zrna od bubliny vymění kapalná fáze plynnou fázi, a přitom se zmenší plocha 

kontaktu minerál – vzduch. Hysterezní jevy v tom případě budou ztěžovat – bránit odtrhnutí, 

ale hysterezní úhel bude v podstatě větší, než je rovnovážný úhel. V tomto případě bude mít 

hystereze kladný vliv. Ale tato kladná stránka nevykompenzuje záporné stránky hystereze 

v samotném procesu spojení se bubliny s minerálním zrnem. V dynamických podmínkách 

hysterezi ovlivňuje hustota a průměr zrna. [3] 
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2.8 Flotace uhlí 

Na rozdíl od úpravy rud se flotace uhlí omezuje pouze na rozdružování nejjemnějších 

podílů těženého uhlí vznikající otěrem a rozpadem po dobu jeho těžby a úpravy. V praxi se 

uplatňuje jen na úpravu koksovatelného uhlí. Při flotaci uhlí přechází do pěnového produktu 

specificky lehčí část upravené suroviny, proto uhelná zrna velikosti do 2 - 3 mm lze flotovat. 

V praxi se v uhelných úpravnách flotuje uhlí pod 0,5 mm. Nutno dodat, že flotační úpravna 

uhlí je 4x – 5x dražší než gravitační způsob úpravy uhlí, proto existuje snaha snížit velikost 

uhelných zrn přivedených do flotace, a tím omezit celkové množství uhlí, které se musí 

rozdružovat flotačním způsobem. Ovšem z hlediska kvality je toto rozdružování 

nejkvalitnější. 

Při flotaci uhlí přechází větší část upravované suroviny do pěnového produktu. V uhelných 

úpravnách se upřednostňují flotátory s oboustranným odváděním pěnového produktu. Výkon 

flotačního stroje je 0,6 – 1,5 tun suroviny na 1 m3 objemu flotátoru za hodinu. [3] 

2.9 Technologie flotace uhlí 

Z jednotlivých faktorů působících na flotační pochod jsou nejdůležitější: 

zrnitost výchozího materiálu, zahuštění rmutu, dávkování přísad, provzdušňování rmutu, 

způsob odstraňování pěny a určení optimální flotační doby. 

 

Zrnitost přiváděného materiálu: Dnes se používá flotace pro úpravu jemného 

uhelného prachu obsaženého v surovém uhlí a uhelném kalu. Tento prach má zpravidla 

velikost pod 0,5 – 0,75 mm.  

 

Rovnoměrnost přívodu a stejnorodost rmutu:  Přívod flotovaného materiálu do 

flotačního přístroje má být rovnoměrný bez značných výkyvů. 

 

Zahuštění rmutu: Zvýšením hustoty rmutu se vždy úměrně zvýší výkonnost 

flotačních přístrojů, mění se spotřeba přísad a snížuje se spotřeba elektrické energie a vody. 

Zvětšení hustoty nad určitou mez pak vyvolá porušení flotačního pochodu, díky znemožnění 

pohybu jak bublinek, tak dané suroviny. 

S délkou flotační doby se hustota rychle zmenšuje. 
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Dávkovaní přísad: Dodržování optimální spotřeby flotačních přísad je důležité, 

protože přebytek některé přísady může zhoršit výsledek flotace a zvýšit tak i provozní 

náklady. 

Provzdušňování rmutu: Optimální provzdušňování rmutu závisí zejména na množství 

přiváděného vzduchu, na stupni disperzity, hustotě rmutu, spotřebě a jakosti flotační činidla. 

 

Způsob odstraňování pěny: Zpožděné odstraňování mineralizované pěny vede ke 

snížení výkonnosti přístrojů, naopak její předčasné odstranění snižuje jakost získaného 

koncentrátu. 

Na rychlost odstraňování pěny má vliv jak konstrukce stěrače pěny, tak i rychlost jeho 

otáčení. 

 

Flotační doba:  Je ovlivněna těmito faktory – charakteristikou flotovaného uhlí a jeho 

popelnatostí, povahou používaných přísad, hustotou rmutu, intenzitou promíchávání a 

provzdušňování rmutu, granulometrickým složením vsázky a způsobem odstraňování pěny 

z flotačního přístroje. [5] 

 

 

OPERACE FLOTAČNÍHO PROCESU : 

 

• Z technologického hlediska rozlišujeme tři operace flotace:  

 

 Základní flotace  

 

 Přečistná flotace   

Operace opakované flotace pěnového produktu. Přečistná flotace má zvýšit kvalitu 

nebo snížit obsah příměsí v koncentrátu.   

 

 Kontrolní flotace   

Operace opakované flotace nepěnového produktu základní flotace. Kontrolní flotací je 

třeba získat užitkové složky obsažené v upravované surovině a zabránit jejich ztrátám do 

odpadu. 
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Počet přečistných a kontrolních operací flotace závisí na požadované kvalitě 

koncentrátu, ale i na složení a charakteru upravované suroviny. 

          

 

Obrázek 1 ( Schéma flotačního cyklu )  

[3]  
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3 Faktory ovlivňující průběh flotačního rozdružování 

Úspěch průmyslových flotací je spojen s důkladným poznáním interakce mezi třemi 

komponenty konkrétního flotačního rozdružování, a těmi jsou: 

 

• mineralogická charakteristika  

• fyzikálně-chemické činitele ovlivňující smáčitelnost, agregačně- dispergační jevy, 

adsorpci flotačních reagencí v závislosti na druhu a koncentraci jako i tvorbu agregátů 

bubliny a zrna, 

• činitelé flotačního procesu v závislosti na : přípravě vsázky, volbě flotačního stroje, 

volbě schématu flotačního cyklu a provozních parametrů. [3] 

 

3.1 Flotovatelnost minerálů 

Z hlediska flotovatelnosti je možné všechny minerály zařadit do dvou hlavních skupin: 

3.1.1 Minerály s nepolárním povrchem 

Do této skupiny patří grafit, síra, molybdenit, diamat, mastek. Tyto minerály se 

skládají z molekul, které jsou navzájem vázány van der Walsovými silami. Povrchové 

vlastnosti těchto minerálů určují molekulové vazbové síly, které jsou relativně slabší 

v porovnání s jinými druhy vazebných sil. Díky tomu nepolární povrchy minerálních zrn 

odpuzují dipóly molekuly vody. Minerály této skupiny charakterizuje velký přirozený styčný 

úhel, který je v rozpětí 60%–90%, a to podmiňuje vysokou přirozenou flotovatelnost 

nepolárních minerálů. 

3.1.2 Minerály s polárním povrchem 

Povrch minerálů se charakterizuje v souvislosti s heteropolární nebo homeopolární 

vazbou. Tyto typy vazeb jsou velmi silné,  z toho vyplývá velká hodnota volné povrchové 

energie polárního povrchu.  
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Skupina polárních minerálů se rozděluje do kvalitativně odlišných podskupin, 

vyznačujících se různým stupněm polarity, a tím různou hydratační intenzitou :  

• Povrch musí být před flotací selektivně sulfidovaný v zásaditém prostředí: malachit 

Cu Co3 .Cu(OH)2, azurit 2 Cu Co3 .Cu(OH)2, tenoritCuO, bizmutit (BiO)2 CO3 . H2O 

• Minerály, které lze flotovat přímo bez předcházející sulfidace : fluorit Ca F2, kalcit Ca 

CO3 , magnezit Mg CO3, aj. [3] 

 

3.2 Obsah složek v surovině 

 

Ruda, nerudná surovina  jako i sekundární surovina je směsí různého počtu a množství 

složek. Stupeň výtěžnosti každé složky do jednotlivých koncentrátů závisí i od jejího obsahu 

ve výchozí surovině.  

Při stálých podmínkách flotace výtěžnost narůstá se zvyšováním obsahu dané složky 

v surovině. Ovšem může existovat i případ, že surovina, která je velmi bohatá na užitkové 

složky, je těžce flotovatelná, a to se projeví i na její výtěžnosti. Naopak ze suroviny s nízkým 

obsahem užitkových složek, které jsou  lehce flotovatelné, se vyrobí kvalitní koncentráty 

s vysokou výtěžností. [3] 

 

 

3.3 Minerální složení 

 
Jednotlivé skupiny minerálů vyžadují rozdílné reagenční režimy  → postupná flotace. 

Možnost selektivní flotace závisí na velikosti rozdílů fyzikálně – chemických vlastností 

navzájem oddělovaných minerálů (složek) suroviny. [3] 
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3.4 Zrnitost výchozí suroviny a otevření zrna 

 
Mletím připravená surovina na nevyhnutou konečnou zrnitost musí splnit tyto 

požadavky : 

 

• Zabezpečit otevření srostlých a vtroušených zrn jednotlivých minerálů tak, aby se 

základní masa flotovatelných minerálů uvolnila od průvodní horniny.  

• Vytvořit takové zrnitostní složení suroviny, aby průměry zrn flotovatelného minerálu 

nepřevýšily horní a dolní hranici zrnitosti, protože při překročení hranice se minerální 

zrna již účinně nespojují s bublinami vzduchu a nedochází k flotaci. Při přemletí, 

jemná zrna zpomalují flotaci a zvyšuje se spotřeba reagencií. 

 

Praxe ukazuje, že v mnohých případech není možné dosáhnout úplného otevření všech 

prorostlin a vtroušenin jednotlivých složek.Vyžadovalo by to velmi jemné mletí celého 

množství výchozí suroviny. Při procesu vzniká nebezpečí výrazného přemílání minerálů, a to 

je z ekonomického a technologického hlediska neúčelné. [3] 

 

3.4.1 Vliv velikosti zrna na flotaci. 

Do flotačního procesu vstupuje směs zrn, velmi širokého složení zrnitosti, od několika 

mikrometrů do zlomků milimetrů či více. Rychlost flotace zrn různé velikosti je různá a 

výzkumy ukazují, že nejlepších průběhů a výsledků se dosahuje tehdy, když vsázka  

neobsahuje ani velmi hrubá, ani velmi jemná zrna. Hrubá zrna, stejně tak i velmi jemná, velmi 

špatně flotují, viz obr.2  
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Obrázek 2  (Vliv velikosti zrna na pravděpodobnosti flotace ) 

Ws – pravděpodobnost srážky, We – pravděpodobnost pevného spojení, Wf – 

pravděpodobnost udržení se v mineralizované pěně 

 

Flotace hrubozrnných materiálů má velký ekonomický potenciál a to z těchto důvodů : 

• Nedochází k zbytečnému přemílání = snižující se spotřeba el.energie. 

• Zvýšená produktivita nejen odděleni mleti, ale i zahušťování, filtrace, sušení. 

• Vyšší selektivita. 

• Jednoduché zpracování hrubozrnného koncentrátu. 

 

Při flotaci hrubých zrn, tedy větších než je normální flotační zrnitost, je třeba výrazně zvýšit 

hydrofobnost povrchu zrn, a nebo snížit namáhání na kontaktu zrno – bublina vzduchu.  

 

Flotace velmi jemných zrnitostí  a související problémy : 

• Malá pravděpodobnost střetu zrna s bublinou vzduchu (unášení proudem rmutu při obtékání 

bublin vzduchu). 

• Nedostatečná kinetická energie na překonání energetické bariéry. 

• Nízký stupeň provzdušnění vzhledem na velký počet velmi jemných zrn + nedostatečná 

velikost povrchu vzduchových bublin. 

• Vysoký stupeň hydrofobnosti velmi jemných. 

 

Velmi jemná zrna mohou mít vliv na flotaci zrn normální flotační velikosti, což se projevuje v 

snížení výtěžnosti, kvality koncentrátu a selektivity procesu. Podle poznatků z výzkumu a 
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praxe lze říct, že čím je vstupní materiál více složkový, záporněji ovlivňují jemná zrna průběh 

flotace. Na flotace jemných zrna je potřeba velkého povrchu vzduchových bublin. Velmi 

jemná zrna s dostatečnou aktivitou obsadí povrch vzduchových bublin do té míry, že zabrání 

přichycení hrubších zrn na povrch bubliny. Velkým problémem jsou i jemná zrna hydrofilní, 

které se dostávají spolu s vodou do lamel mezi-bublinkového prostoru mineralizované pěny a 

tak znečišťují pěnový produkt. Zrna velmi jemného složení také dokážou pokrýt povrch zrn 

normální velikosti vlivem van der Walsových sila tím znemožnit jejích flotaci. 

  

3.5 Teplota a složení flotačního prostředí 

Teplota má vliv na  podstatné zlepšení výsledků flotace. Do dnešní doby účinek 

teploty není systematicky prostudovaný a prakticky se nevyužívá. Ovšem výsledky výzkumu 

ukazují, že teplota je jedním z důležitých parametrů flotace. Teplota aktivuje povrch 

minerálních zrn na interakci s reagenciemi, a tím je možné dosáhnout vyšší selektivity a 

rozdružovacího efektu flotace.  

 

Zvyšováním teploty lze dosáhnout: 

 

• Kladného účinku na kinetiku flotace, to se odráží ve zkráceném flotačním čase. 

• Snížení spotřeby sběrače. 

• Zvýšení kvality koncentrátu a výtěžnosti flotovatelné složky do pěnového produktu. 

• Tvorby a charakteristických parametrů pěny. 

• Zvýšení ostrosti rozdružování. 

 

Při zvýšené teplotě se tvoří sucha pěna, obsahující bubliny většího průměru, a 

vznikající mineralizovaná pěna je bohatší. 

 

Účinnost flotace závisí kromě jiných faktorů na povrchu minerálních zrn, ten se může 

výrazně změnit, pokud jsou ve rmutu přítomné anorganické a organické látky. Rozpustné 

minerály a jiné ve vodě rozpustitelné látky ve flotačním prostředí mají vliv na selektivitu 

flotace a i na spotřebu flotačních reagencí. 

Může vzniknout nežádoucí aktivace povrchu minerálů, které nemají být flotovatelné. [3] 
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3.6 Reagenční režim 

Je druh a charakter používaných reagencií jejich množství, pořadí dávkování do 

flotačního procesu a potřebný čas kontaktu reagencí s flotovanými částečkami.  

 

Reagencie se do flotačního procesu dávkují takto: 

 

• Jako první se do flotovaného materiálu dávkují regulující řídící flotační reagencie 

(modifikace pH prostředí, aj.). 

• V 2. pořadí se dávkují sběrače, které bezprostředně podmiňují požadovanou 

hydrofobnost a elementární akt flotace. 

• Jako poslední se dávkuje pěnič potřebný na tvorbu mineralizované pěny na hladině 

flotačního prostředí.[3] 

 

 

3.6.1 Flotační reagencie (činidla) a mechanismus jejich působení 

Flotační reagencie jsou hlavním a rozhodujícím činitelem flotačního procesu spolu 

s optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí. 

Flotační reagencie ve flotačním prostředí ovlivňuje a mění povrchovou energii fázového 

rozhraní mezi tuhou a kapalnou, kapalnou a plynnou fází.  

Změnou energie na fázovém rozhraní se mění podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálů 

– složek, které se mají navzájem oddělit flotační úpravou. Mění se i počet a velikost 

vzduchových bublin a stálost tvořící se mineralizované pěny. 

Flotační reagencie mohou být -  organické nebo neorganické látky, jednoduché látky anebo 

sloučeniny v krystalickém nebo kapalném stavu. 

 

Používané reagencie :    
Na většině úpraven uhlí v OKR se k flotaci donedávna používal Flotakol NX, který 

byl složen přibližně z 80% sběrací složky a 20% pěnící složky. V devadesátých letech se 

začaly používat flotační oleje FLOTALEX, které jsou vyvíjeny profesorem Ing. Vidlářem, 

Csc., na Dole Odra. 
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Ze zahraničí : např. oleje z Belgické produkce MONTANOL ( Lepší výsledky, 

několikanásobně vyšší cena ). [7] 

 

Klasifikace flotačních reagencií: 

 

Flotační reagencie ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka- kapalina  

 

Sběrače 
Jsou to organické látky, které se výběrově adsorbují na povrch flotovaných 

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

spojení povrchu flotovaného minerálu a vzduchové bubliny. 

 

Používají se heteropolární nebo nepolární sběrače. Mnohem častěji se však ve flotaci 

používají heteropolární sběrače, jejichž molekuly disociují na příslušné ionty. 

 

 

 

Sběrače používané na flotaci rozličných druhů minerálů rozdělujeme do těchto skupin : 

 

1. Ionogenní sběrače 

 

• Anionaktivní  

 

 sulfhydrilové sběrače  ( Xantogenáty, Alkyl- arylditiofosfáty )    

                                                     

Flotují: sulfidické minerály, ryze neželezné a ušlechtilé kovy, karbonáty a sulfáty mědi a 

olova, silikáty mědi po sulfidaci povrchu.  

 

 oxhydrilové sběrače  ( Organické kyseliny a jejich mýdla, Alkylsufáty, 

Alkylsulfonáty )      

                                                

Flotují: uhličitanové minerály, baryt, fluorit, fosfáty, oxidy železa, rutil, zirkon, ilmenit. 
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• kationaktivní sběrače 

 

 Aminy a jejich primární, sekundární, terciální a kvartální soli 

 

Flotují: křemen, silikátové minerály, draselné a sodné soli 

 

 

2. neionogenní sběrače  

 

Nepolární kapalné uhlovodíky 

(petrolej, oxidovaný petrolej, transformátorový olej, mazací oleje, produkty zpracování ropy, 

dřeva, uhlí a smůly) 

• Zesilují flotační účinek anionaktivních sběračů. 

• Vhodné jsou na flotaci velmi jemných minerálních zrn a zintenzivňují flotaci 

hrubozrnných minerálů. 

 

Flotují: grafit, černé uhlí, síru, molybdenit, siderit.   [3] 

 

Řídící flotační reagencie  
Řídící reagencie zamezují shlukování jemných a velmi jemných minerálních zrn.  

 

Klasifikace řídících reagencií: 

 

• Oživující flotační reagencie (aktivátory)  

 

• Potlačující flotační reagencie (depresory) 

 

• Modifikátory pH prostředí  

 

• Měniče iontů 

 

 

Flotační reagencie ovlivňující fázové rozhraní kapalina- plyn
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Pěniče  
Jsou to povrchově aktivní organické heterogenní sloučeniny, které snižují povrchové 

napětí na rozhraní kapalné a plynné fáze, pomáhají dispergaci vzduchu na malé bubliny, brání 

jejich slévání a zvyšují stálost a nosnost flotační pěny. 

 

Látky takového typu mají schopnost adsorbovat se na fázovém rozhraní voda – 

vzduch, orientují  se svou polární skupinou k vodě a nepolární k vzduchu. 

 

Polární skupiny pěničů mohou být: - OH, =C=O, -COOH, -NH2, - OSO3, - SO2OH  atd. 

 

Nepolární skupinu pěniče tvoří: uhlovodíkový radikál. 

 

 

• Molekuly pěniče obsahují obyčejně jeden uhlovodíkový radikál a jednu polární 

skupinu.  

• Adsorpci pěniče provází změna povrchové energie na rozhraní voda – vzduch. 

• Povrchová aktivita závisí na charakteru polární skupiny a struktury uhlovodíkového 

radikálu. 

• Pěnotvorné vlastnosti pěničů závisí i na počtu uhlovodíkových skupin nepolárních 

radikálů.  

• Se zvětšením uhlovodíkového řetězce o jednu –CH2 skupinu vzroste povrchová 

aktivita pěniče v souladu s Traubeho pravidlem např. až 3x. 

 

Pěniče používané ve flotační praxi 

 

Pěniče, jejichž polární skupinu tvoří hydroxylová skupina (-OH) např.Cyklohexanol 

C6H11OH . Tuto skupinu nemožno disociovat, nereaguje s kationty povrchu min. zrn a nemá 

sběrací vlastnosti. 

Sloučeniny obsahující karboxylovou ( -COOH) polární skupinu tvoří s kationty 

těžkopropustné sloučeniny a působí částečně jako sběrač. 

Jako běžně používaný pěnič se pak osvědčily těžké odpadní produkty OXO – HE 

(Charakteristika : Chemické závody Záluží u Mostu ) [7] 

2009 27



 Stanovení vlivu zrnitostního složení přívodu na flotaci černého uhlí 

Dobrý pěnič má vytvářet nosnou, ne velmi bohatou a stabilní pěnu, která ve sběrných 

žlabech a zahušťovačích rychle odpadne, a tím umožní jednoduchou a bezstarostnou dopravu 

a filtrovatelnost pěnových produktů flotace.  [3] 

4 Flotační stroje 

Rozdělení :   

• mechanické 

• pneumatické 

• pneumaticko-mechanické (kombinované) 

• jiné konstrukce flotačních strojů 

 

4.1 Flotační přístroje mechanické 

K nejznámějším patří Mechanobr, Denver, Humboldt, Worman, Wemco-Fegergren  a 

další. Odlišují se konstrukcí míchadel. Míchadlo, které se skládá se ze statoru a rotoru, 

vykonává úlohu dispergátoru a má i nasávací účinek čerpadla. 

Flotátory se konstruují tak, že dvě nebo čtyři komory tvoří samostatnou jednotku a ty se podle 

potřeby zařaďují vzájemným přepojením do baterie.  

 

 

Podle způsobu proudění rmutu z předcházející do následující komory se mechanické 

flotační stroje rozdělují na :

4.1.1 Komorové  

V komorových flotačních strojích se reguluje výška hladiny rmutu v každé komoře 

flotační baterie. Rmut přechází z jedné komory do druhé přes mezistěnu, ve které je 

posouvací uzávěr na regulaci výšky hladiny. Rotorem míchadla je nasávaný rmut, resp. 

nepěnový produkt z předcházející komory.  

Nevýhodou je složitá regulace hladiny rmutu v jednotlivých komorách. 
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4.1.2 Průtokové  

V průtokových flotačních strojích proudí rmut v jednotlivých komorách po celé délce 

flotační baterie samospádem. Výška hladiny rmutu se reguluje pouze v poslední komoře, a 

tím se zabezpečuje stejné průtokové množství rmutu do prostoru míchadla. 

Nedostatkem je, že není stejná výška hladiny rmutu, a proto se musí stěrače pěnového 

produktu nastavovat zvlášť pro každou flotační komoru.  

4.1.3 Komorovo-průtokové 

Komorovo-průtokové flotační stroje jsou sestavené do sekcí skládajících se z několika 

komor. První flotační komora sekce se nazývá nasávací a rmut se přivádí bezprostředně do 

prostoru míchadla, ostatní komory pracují jako průtokové. Výška hladiny se reguluje 

v poslední komoře každé sekce. 

4.2 Flotační přístroje pneumatické 

Tyto flotační stroje se konstruují bez míchadla a potřebné promíchávání – dispergaci a 

provzdušňování rmutu se dosahuje stlačeným vzduchem. Vzduch se do flotačního prostředí 

vhání pórovitým dnem nebo se přivádí trubkami shora (Ekof, Forrester, Southwestern, 

Mechanobr-AFM). Flotovaný minerál je v kontaktu s reagenciemi v míchadlových nádržích, 

odkud proudí do flotační komory. Rmut se dokonale provzdušňuje ve flotátoru a vytváří se 

bohatá mineralizovaná pěna (Callow, McIntosh).  Nedostatkem je rychlé ucpávání pórů. Dnes 

spíše trysky, dýzy apod. 

4.3 Pneumaticko-mechanické (kombinované) 

Vzduch se přivádí do flotačního prostředí z kompresoru nebo dmychadla pod tlakem 

10-30 kPa. Velkou předností kombinovaných flotátorů je, že množství přiváděného vzduchu 

do flotátoru nezávisí na otáčkách rotoru. Proto se může dostatečně přesně regulovat množství 

vzduchu podle potřeby jednotlivých strojů. Do této skupiny patří: Mechanobr, FPR, Agitair, 

Denver D-R, Sala-Boliden FR, Minemet, Davy-S aj.  

4.4 Jiné konstrukce flotačních strojů 

Mechanické flotační stroje s fluidní vrstvou, Injektorové flotační stroje, Cyklonové 

flotační stroje, Vibrační flotační stroje, Vakuové flotační stroje.[3] 
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5 Experimentální část : 

Svou diplomovou práci jsem zaměřil na stanovení vlivu zrnitosti složení přívodu na 

flotaci černého uhlí. Vzorek uhlí pro rozbor, byl odebrán na dole Paskov v různých časových 

obdobích, proto i má analýza je rozdělená na analýzu vzorku č.1 a č.2. U obou vzorků jsem 

také provedl sítový rozbor pro zjištění poměrného zastoupení jednotlivých tříd ve vzorku a 

taktéž stanovení obsahu popela. Získané hodnoty jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách.  

 

5.1 Popis úpravny dolu Paskov 
 

Úpravna dolu Paskov je centrální dvou-linkovou úpravnou kombinovaného typu pro 

úpravu uhlí z dolu Paskov (Staříč) a dolu Lazy. Úpravna produkuje výhradně  uhlí vhodné pro 

koksování. Provoz úpravny byl zahájen v roce 1970. Komplex obsahuje, hlubinné zásobníky 

pro vykládku uhlí, zásobníky surového uhlí, úpravnu, expedit a odvalové hospodářství. [8] 

 

5.1.1 Charakteristika zpracované suroviny  

• 0-0,5mm  25-30% 

• 0,5-15mm  40-45% 

• 15-200mm  25-30% 

 

5.1.2 Parametry úpravny 

• Výkon úpravny     2x400t/h 

• Kapacita zásobníku surového uhlí   8400t 

• Kapacita zásobníků praných produktů   5700t 

• Zrnitost vsázky     Paskov 0-80mm, Lazy 0-200mm. 

• Popelnatost vsázky     Paskov 25-40%,  Lazy 50%. 

• Instalovaný příkon komplexu úpravny  7480Kw 

• Spotřeba čisté vody     130m3/h , 0,1625m3/t 

[9] 
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5.1.3 Technologie úpravny  

Těžené uhlí je dopravováno pásovými dopravníky, roztříděno na dvou-plošných sítech 

na zrnitostní třídy 0-15mm a 15-200mm.  

Surové uhlí o zrnitosti 15-200mm se upravuje pomocí těžkokapalinových rozdružovačů 

DREWBOY. 

Surové uhlí o zrnitosti 0,5-15mm je tříděno na obloukových sítech se šířkou štěrbiny 1mm a 

rozdružováno na sázečkách. Podsítné 0-0,5 je směřováno do zahušťovače typu DORR a pak 

rozdružováno flotací na flotátoru typu DENWER. 

 

5.1.4 Kalový oběh úpravny dolu Paskov 

Kalový oběh je tvořen:  

1. Podsítným obloukových sít po třídění uhlí 0-15mm před vstupem na sázečky. 

2. Přepadem z bagrovacích jímek praného uhlí ze sazeček. 

3. Nemagnetickou frakcí sekundárních separátorů magnetitového regeneračního oběhu. 

4. Fugátem z odstředivek praného uhlí. 

4.1 Oblouková síta se šířkou štěrbiny 1mm při poloviční velikosti dělícího zrna 

docilují zrnitost podsítného 0-0,5mm ( dT = ½ ). Zrnitostní třída je potrubím o 

průměru 250mm vedena do sedimentačních špiček. Množství dopravované 

vody 450-600m3. 

4.2 Prané uhlí ze sázeček je přiváděno do bagrovací jímky o sedimentační ploše 

36m2 a kapacitě 180m3. Množství dopravované vody se pohybuje od 900 do 

1200m3/h. Nejjemnější podíly (0-0,5mm) odchází přepadem bagrovací jímky. 

Potrubím o průměru 500mm jsou přiváděny do sedimentačních špiček.  

4.3 Nemagnetická frakce magnetických separátorů tvořena z části jílovitými 

příměsemi magnetitů a jemnými uhelnými podíly (0-1,0mm) je rovněž 

přiváděna do sedimentačních špiček. Množství dopravované vody 75-100m3/h. 

4.4 Fugát z odstředivek praného uhlí a meziproduktu je sveden do sedimentačních 

špiček. Množství nugátu se pohybuje v rozmezí 20-30m3/h, při zahuštění 50-

110kg/m3. [8] 
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5.1.5 Úprava uhlí zrnitostní třídy 0-0,5mm. 

Zrno 0-0,5mm je svedeno potrubím do zahušťovacích špiček, kam jsou svedeny 

veškeré vody úpravny (bod 1-4 kapitola 5.1.4). Sedimentační špičky se skládají ze 7 nádrží na 

jedné lince v podobě komolých jehlanů. Snížením průtočné rychlosti přívodu dochází 

k usazování tuhého podílu suspenze v jednotlivých sedimentačních špičkách. Přívod je veden 

do první špičky, přepad odchází do druhé sedimentární špičky a dále se tento postup opakuje 

„kaskádovým“ způsobem až do poslední 7. špičky. Voda z přepadu špiček jde na uhelný 

DORR. Zahuštěná složka ze špiček jde přes kontrolní obloukové síto. Nadsítné kontrolního 

obloukového síta jde na sázečky a podsítné, tedy zrno 0-0,5mm, jde do uhelného zahušťovače 

typu DORR. Vyčeřená složka ze zahušťovače DORR slouží jako sprchovací voda surového 

uhlí a prací voda do sazeček. Zahuštěna složka je přečerpána rozváděcím potrubím 

k flotátorům typu DENWER. V úpravně je umístěno 7 flotátorů na obou linkách, flotační 

koncentrát se přivádí k odvodnění na filtry (ANDRITZ) po předchozím ustálení ve 

vyrovnávací nádrži, pak je uskladněn v zásobníku flotačního koncentrátu. Filtrační voda se 

jde z části zpět do flotátoru a částečně do hlušinového zahušťovače typu DORR.  Flotační 

hlušiny jsou svedeny do bagrovací jímky, odkud jsou hrubší částice vynášeny na kalové 

odvodňovací síto. Odvodněné flotační hlušiny se přidávají k ostatním hlušinám úpravny. 

Voda z přepadu bagrovacích jímek jde na hlušinový zahušťovač DORR. [9] 

 

 

5.2 Popis flotátoru DENWER 
Flotátor tohoto typu se skládá z 10 buněk. Stator vířidla je vybaven přídavným 

tubusem, který umožňuje intenzivní nasávání vzduchu a tím provzdušnění rmutu. Regulace 

hladiny je prováděna pomocí hradítka na konci flotátoru. Flotační koncentrát je odstraňován 

vyhrnovacími lopatkami. Na konci flotační komory vytékají flotační hlušiny. Přívod rmutu 

s flotačními reagenciemi je na začátku průtočné flotační komory. Sběrná i pěnící přísada je 

přiváděna v poměru 5:4 do tzv.emulgátoru, kde je proudem vody přiváděný olej strháván do 

rmutu. Výkon flotátoru se pohybuje v rozmezí 25-30t/h, zpracovávaný objem rmutu je 120-

150m3/h, objem flotátoru - 36m3.  Flotační koncentrát je odváděn do vyrovnávací jímky. 

Regulace hladiny a dávkování oleje je řízeno počítačem na základě vyhodnocení výšky 

hladiny a popelnatosti hlušin ve flotátoru.[8] 
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5.3 Charakteristika vzorku uhlí :  

 

Tabulka 1 (Charakteristika vzorku) 
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5.4 Analýza vzorku č.1 
 

Uhlí pro analýzu vzorku č.1 bylo odebráno na dole Paskov (Staříč). Průměrný obsah 

popela  je 17,08%.  Zrnitostní složení vzorku odpovídá tabulce č.2 

 

5.4.1 Pracovní postup :  

Frakční flotace v závislosti na čase 

Na předvážkách jsem si navážil 2x 100g celého vzorku (0-max). Tyto dva vzorky jsem 

podrobil frakční flotaci v závislosti na čase, na stroji  VRF-2, No – 09038, rok 1967, fa. 

Rudné doly n.p. Příbram (viz Obrázek 3,4), za účelem zjištění doby, za kterou přejde PU do 

koncentrátu. Tyto vzorky jsem převedl do flotační cely společně s vodou (1l). Dobu agitace 

jsem stanovil na 3minuty. Do vzorku jsem taktéž přidal flotační činidlo, v našem případě 

dodekan jako sběrač a cyklohexanol jako pěnič v poměru (D+C 5:4). Po uplynutí doby 

agitace jsem spustil provzdušnění a flotoval v 1 minutových intervalech po dobu 5 minut. 

Množství vzduchu, které je nasáváno rotorem, jsem stanovil pomocí Rotametru (obrázek 5) 

na hodnotě 0,57[dm3/min]. Tato hodnota byla odečtena z grafu (obrázek č.6). Jednotlivé 

frakce jsem následně přefiltroval a nechal sušit při 105°C. Po vysušení jsem frakce zvážil (pro 

přepočet hmotnostního procenta), v analytických třecích miskách rozetřel, provedl kvartaci a 

poté nechal stanovit obsah popela podle normy ČSN 441358. Výsledné hodnoty jsem zanesl 

do tabulek 3,4, které sloužily pro sestrojení součtové M-křivky. 

     

Obrázek 3 (Flotační přístroj, autor fota Novobilský Petr.)   Obrázek 4 (štítek s parametry – autor fota N.P) 
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Obrázek 5 (Rotametr  - autor fota Novobilský Petr) 

 

Rotametr je měřící zařízení využívané k stanovení množství vzduchu v [dm3/min], 

který jim prochází při zapojení do flotačního aparátu. Rotametr je k flotačnímu přístroji resp.k 

ventilu, který ovlivňuje nasávání vzduchu, připojen pomocí silikonových trubic. 

 

 

Obrázek 6 (graf průtoku vzduchu) 

 

Tento graf slouží k odečítání hodnoty, charakterizující množství vzduchu procházející 

přístrojem Rotametr při flotaci. 
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Flotace tříd 0-0.1, 0-0.355, 0-0.5, 0-0.8mm .  

 

Jednotlivé vzorky jsem si připravoval postupným odtříděním zrnitostních tříd od 

hrubého vorku, vždy 2x100g. Spojil jsem zrnitostní třídy 0-0,063 + 0,063-0,1mm, vzhledem 

k jejich nízkým výnosům. Do flotační cely jsem přivedl tyto vzorky společně s vodou a 

flotačními činidly (viz pracovní postup pro frakční flotaci). Doba agitace byla stanovena 

taktéž na 3 minuty. Díky frakční flotaci v závislosti na čase (tabulky č.3,4) se zjistilo, že 

v prvních 2-3 minutách přešlo PU do koncentrátu, na základě tohoto zjištění jsem stanovil 

celkovou dobu „dvou-produktové“ flotace na 5 min, aby došlo k dostatečnému rozdělení 

flotačního koncentrátu od hlušiny. To znamená, že jsem flotoval po dobu 5 minut 

s výslednými dvěmi produkty (Koncentrát, Hlušinu). Vzorek 0-(+0,8) neboli 0-max. jsem do 

flotace neuváděl z toho důvodu, že výnos v sítovém rozboru byl pouhých 1,5%, což by 

v konečném důsledku byla nevelká změna oproti 0-0,8mm. Tyto produkty jsem přefiltroval, 

nechal vysušit (105°C), zvážil, rozetřel v třecích miskách a nechal stanovit obsah popela. 

Výsledné hodnoty jsem poté umístil do tabulky č.5. 

 

 

5.4.2 Sítový rozbor: 

 

Zrnitost [mm] Výnos V [%] Popelnatost  Aa [%]  

0-0,063 6,3 43,66 

0,063-0,1 5,49 25,75 

0,1-0,355 58,8 12,00 

0,355-0,5 17,19 9,61 

0,5-0,8 10,72 10,88 

+0,8  1,5 19,61 

∑ 100 17,08 

Tabulka 2 (Sítový rozbor přívodu) 

 

Hodnoty získané sítovým rozborem v tabulce č.2 ukazují, že třídy 0,1-0,355mm, 

0,355-0,5mm a 0,5-0,8mm mají relativně nízký obsah popela oproti třídám 0-0,063mm, 

0,063-0,1mm a +0,8mm. Grafické znázornění pak popisuje obrázek č.7 . 

2009 36



 Stanovení vlivu zrnitostního složení přívodu na flotaci černého uhlí 

 

Obrázek 7 (Grafické znázornění zrnitostního složení vsázky vzorku č.1) 

 

 

Frakční flotace v závislosti na čase - vzorek č.1 :  

 
Tabulky pro součtovou M-křivku . 

frakce 

Flotační 

čas vi [%] ai [%] 
vi ai  

[kg/ 10t3]

∑ vi ai  
[kg/ 10t3]

100
*∑ ii av

[%] 

∑ vi 

[%] 
∑

∑
i

ii

v
av *

 

Fr1 0-1 45,77 8,48 388,1 388,1 3,89 45,77 8,48 

Fr2 1-2 32,34 10,58 342,2 730,3 7,3 78,11 9,35 

Fr3 2-3 14,26 306,6 1029,76 10,3 92,37 11,15 

Fr4 3-4 0,55 21,5 11,8 1041,31 10,4 92,92 11,21 

Fr5 4-5 7,53 89,35 672,8 1714,11 17,1 100 17,1 

∑  100    X Y  

Tabulka 3  (Zrnitost 0-max , vzorek č.1) 
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frakce 

Flotační 

čas vi [%] ai [%] 
vi ai  

[kg/ 10t3]

∑ vi ai  
[kg/ 10t3]

100
*∑ ii av

[%] 

∑ vi 

[%] 
∑

∑
i

ii

v
av *

 

Fr1.2 0-1 65,45 9,7 634,865 634,87 6,4 65,45 9,7 

Fr2.2 1-2 25,05 10,54 264,03 898,9 9,0 90,5 9,9 

Fr3.2 2-3 0,8 26,66 925,56 9,3 91,3 10,1 

Fr4.2 3-4 0,4 33,32 13,33 938,89 9,4 91,7 10,2 

Fr5.2 4-5 8,3 89,67 744,26 1683,15 16,83 100 16,83 

∑  100    X Y  

Tabulka 4 (Zrnitost 0-max, vzorek č.1.2) 

 

Z tabulek č.3,4 je možno vyčíst, že PU přešlo do koncentrátu v průběhu 2-3 minut 

s průměrným obsahem popela 9-10%. Součtová M-křivka je znázorněna v příloze č.1. 

 

 

Koncentrát Hlušina Zrnitost 

V% Aa% V% Aa% 

Fk 10-0,8        93,83 13,29 6,17 87,03 

Fk 20-0,8 93,78 11,50 6,22 87,26 

Fk 10-0,5 94,59 13,01 5,41 88,97 

Fk 20-0,5 94,66 12,31 5,34 88,97 

Fk 10-0,355 91,65 12,7 8,35 88,21 

Fk 20-0,355 91,62 12,03 8,38 89,22 

Fk 10-0,1 73,87 18,68 26,13 86,62 

Fk 20-0,1 77,11 23,42 22,89 87,93 

Tabulka 5 (Hodnoty dvou-produktové flotace vzorku č.1) 

 

Hodnoty v tabulce č.5 jsou výsledkem „dvou-produktové“ flotace, která byla 

provedena vždy 2x pro jednotlivou třídu. Průměry těchto hodnot jsou uvedeny v tabulce č.6 .  
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Koncentrát Hlušina Přívod Zrnitost 

V% Aa% V% Aa% Aa% 

0-0,8 93,8 12,4 6,16 87,15 17,03 

0-0,5 94,6 12,66 5,4 88,97 16,8 

0-0,355 91,64 12,4 8,36 88,7 18,8 

0-0,1 75,49 21,05 24,51 87,3 37,3 

      

Tabulka 6 (Tabulka průměrných hodnot z tab. č. 5) 

 

 

5.4.3 Výpočet účinnosti vzorku č.1 : 

 
a = Obsah hořlaviny ve vsázce ( % )  

b = Obsah hořlaviny v odpadu  ( % )   

c = Obsah hořlaviny v koncentrátu  ( % ) 

 

1- Vzorek 0-0,8 

a = 100 – 17,03= 82,97 % 

b = 100 – 87,15 = 12,85 %  

c = 100 – 12,4 = 87,6 % 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) %7,30100

97,8285,126,8797,82100
10097,826,8785,1297,82100

100
100

=⋅
⋅−⋅−

⋅−⋅−
=⋅

⋅−⋅−
⋅−⋅−

=
abca

acbaη  

 

2- Vzorek 0-0,5 

a = 100 – 16,8= 83,2 % 

b = 100 – 88,97 = 11,03 %  

c = 100 – 12,66 = 87,34 % 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) %0,28100

2,8303,1134,872,83100
1002,8334,8703,112,83100

100
100

=⋅
⋅−⋅−
⋅−⋅−

=⋅
⋅−⋅−

⋅−⋅−
=

abca
acbaη  
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3- Vzorek 0-0,355 

a = 100 – 18,8 = 81,2 % 

b = 100 – 88,7 = 11,3 %  

c = 100 – 12,4 = 87,6 % 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) %4,38100

2,813,116,872,81100
1002,816,873,112,81100

100
100

=⋅
⋅−⋅−
⋅−⋅−

=⋅
⋅−⋅−

⋅−⋅−
=

abca
acbaη  

 

 

 

4 Vzorek 0-0,1 

a = 100 – 37,3 = 62,7 % 

b = 100 – 87,3 = 12,7 %  

c = 100 – 21,05 = 78,95 % 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) %44,52100

7,627,1295,787,62100
1007,6295,787,127,62100

100
100

=⋅
⋅−⋅−
⋅−⋅−

=⋅
⋅−⋅−

⋅−⋅−
=

abca
acbaη  
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5.4.4 Frakční flotace tříd 0-0,5 a 0-0,8 mm: 

 

Frakční flotace těchto dvou tříd 0-0,5 a 0-0,8mm byla provedena za účelem zjištění, 

zda při zkrácení flotačního času u „dvou-produktové“ flotace, dojde k snížení obsahu popela a 

tedy i k zvýšení účinnosti rozdružování. Tyto dvě třídy jsem vybral na základě jejich 

největšího potencionálu, vzhledem k ekonomickému i technologickému využití.  

 

frakce 

Flotační 

čas vi [%] ai [%] 
vi ai  

[kg/ 10t3]

∑ vi ai  
[kg/ 10t3]

100
*∑ ii av

[%] 

∑ vi 

[%] 
∑

∑
i

ii

v
av *

 

Fr1 0-1 65,2 10,28 670,3 670,3 6,7 65,2 10,28 

Fr2 1-2 28,0 13,98 391,44 1061,7 10,62 93,2 11,39 

Fr3 2-3 1,2 69,48 1131,2 11,31 94,1 12,02 

Fr4 3-4 0,1 57,9 5,79 1136,9 11,36 94,2 12,06 

Fr5 4-5 5,8 89,5 519,1 1656,07 16,56 100 16,56 

∑  100    X Y  

Tabulka 7 (Frakční flotace vzorku 0-0,5mm, důl Paskov) 

 

V tabulce č.7 lze vidět, že se obsah popela v prvních dvou až třech minutách po flotaci 

pohybuje kolem 11%, při srovnání s popelnatostí koncentrátu „dvou-produktové“ flotace 

(12,66%) můžeme říct, že kdybychom snížili dobu „dvou-produktové“ flotace o 1-2 minuty 

mohlo by dojít k určitému snížení obsahu popela a zároveň zvýšení účinnosti rozdružování. 

Grafické znázornění průběhu frakční flotace (M-křivka) se nachází v příloze č.2 
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Frakce 

Flotační 

čas vi [%] ai [%] 
vi ai  

[kg/ 10t3]

∑ vi ai  
[kg/ 10t3]

100
*∑ ii av

[%] 

∑ vi 

[%] 
∑

∑
i

ii

v
av *

 

Fr1 0-1 57,61 9,1 524,25 524,25 5,24 57,61 9,1 

Fr2 1-2 28,7 10,5 301,4 825,65 8,3 86,31 9,6 

Fr3 2-3 5,98 486,6 1012,22 10,12 92,29 10,96 

Fr4 3-4 0,48 31,2 14,97 1027,2 10,27 92,77 11,1 

Fr5 4-5 7,23 89,8 649,25 1676,44 16,76 100 16,76 

∑  100    X Y  

Tabulka 8 (Frakční flotace vzorku 0-0,8mm, důl Paskov) 

 

Tabulka č.8 ukazuje, že se obsah popela do čtvrté minuty pohybuje do přibližně 10%, 

ve srovnání s popelnatostí koncentrátu „dvou-produktové“ flotace (12,4%) jde tedy o nižší 

hodnotu. Je tedy možné, že by při snížení doby „dvou-produktové“ flotace mělo dojít 

ke snížení obsahu popela a zároveň zvýšení účinnosti rozdružování. Grafické znázornění 

průběhu frakční flotace (M-křivka) se nachází v příloze č.3 

 

 

5.5 Analýza vzorku č.2 
 

Uhlí použité pro analýzu vzorku č.2 je z dolu Lazy, které je zpracováváno na úpravně 

dolu Paskov. Průměrná popelnatost tohoto vzorku je 30,9%. Zkouška probíhala za totožných 

podmínek jako u analýzy vzorku č.1. Jediná změna proběhla v tom, že jsem snížil celkovou 

dobu „dvou-produktové“ flotace z 5ti minut na 4minuty, jelikož při frakční flotaci v závislosti 

na čase přešlo PU do koncentrátu, v obou případech, během dvou minut. Získané hodnoty 

jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách 10,11,12. 

 

5.5.1 Pracovní postup : 

Pracovní postup analýzy vzorku č.2 je totožný s postupem u vzorku č.1. Doba „dvou-

produktové“ flotace byla stanovena na 4 minuty. 
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5.5.2 Sítový rozbor: 

Zrnitost [mm] Výnos V [%] Popelnatost  Aa [%]  

0-0,063 3,3 39,01 

0,063-0,1 2,24 37,14 

0.0,1-0,355 44,2 30,74 

0,355-0,5 22,5 29,68 

0,5-0,8 23,9 31,47 

+0,8 3,9 43,21 

∑ 100 30,9 

Tabulka 9  (Sítový rozbor přívodu vzorku č.2) 

 

Sítový rozbor vzorku č.2 ukazuje, stejně jako v případě vzorku č.1, že třídy 0,1-

0,355mm, 0,355-0,5mm a 0,5-0,8mm mají relativně nízký obsah popela oproti třídám 0-

0,063mm , 0,063-0,1mm a +0,8mm. Grafické znázornění pak popisuje obrázek č.8 . 

 

 

Obrázek 8 (Grafické znázornění zrnitostního složení vsázky vzorku č.2) 
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Frakční flotace v závislosti na čase - vzorek č.2 : 

 

Tabulky pro součtovou M-křivku.  

frakce 

Flotační 

čas vi [%] ai [%] 
vi ai  

[kg/ 10t3]

∑ vi ai  
[kg/ 10t3]

100
*∑ ii av

[%] 

∑ vi 

[%] 
∑

∑
i

ii

v
av *

 

Fr1 0-1 54,32 13,02 707,25 707,25 7,1 54,32 13,02 

Fr2 1-2 21,8 18,87 411,37 1118,62 11,2 76,1 14,7 

Fr3 2-3 0,83 36,6 1155,22 11,5 77 15,0 

Fr4 3-4 0,35 44,09 15,43 1170,65 11,7 77,3 15,14 

Fr5 4-5 22,7 88,17 2001,46 3172 31,7 100 31,7 

∑  100    X Y  

Tabulka 10   (Zrnitost 0-max,vzorek č.2) 

 

frakce 

Flotační 

čas vi [%] ai [%] 
vi ai  

[kg/ 10t3]

∑ vi ai  
[kg/ 10t3]

100
*∑ ii av

[%] 

∑ vi 

[%] 
∑

∑
i

ii

v
av *

 

Fr1.2 0-1 39,8 12,37 492,33 492,33 4,9 39,8 12,37 

Fr2.2 1-2 35,36 14,15 500,34 992,7 9,9 75,2 13,2 

Fr3.2 2-3 1,2 52,9 1045,6 10,46 76,36 13,7 

Fr4.2 3-4 0,04 44,09 1,8 1047,4 10,47 76,4 13,7 

Fr5.2 4-5 23,6 86,9 2050,8 3098,2 30,98 100 30,98 

∑  100    X Y  

Tabulka 11 (Zrnitost 0-max, vzorek č.2.2) 

 

Z tabulek č.10 a11 je zřejmé, že PU přešlo do koncentrátu již v prvních dvou minutách 

s průměrným obsahem popela okolo 13%. Součtová M-křivka viz. příloha č.4. 

 

 

 

 

2009 44



 Stanovení vlivu zrnitostního složení přívodu na flotaci černého uhlí 

Koncentrát Hlušina Zrnitost 

V% Aa% V% Aa% 

Fk 10-0,8        78,01 15,19 21,99 88,81 

Fk 20-0,8 77,95 15,21 22,05 87,96 

Fk 10-0,5 80,82 14,89 19,18 88,52 

Fk 20-0,5 80,0 15,18 20,0  89,09 

Fk 10-0,355 83,19 18,19 16,81 88,70 

Fk 20-0,355 83,98 17,89 16,02 90,64 

Fk 10-0,1 79,34 23,95 20,66 89,01 

Fk 20-0,1 79,2 23,68 20,8 89,82 

Tabulka 12  (Hodnoty dvou-produktové flotace vzorku č.2) 

 

Hodnoty v tabulce č.12 jsou výsledkem „dvou-produktové“ flotace, která byla 

provedena vždy 2x pro jednotlivou třídu. Průměry těchto hodnot jsou uvedeny v tabulce č.13 .  

 

 

Koncentrát Hlušina Přívod Zrnitost 

V% Aa% V% Aa% Aa% 

0-0,8 77,98 15,2 22,02 88,4 31,32 

0-0,5 80,41 15,0 19,59 88,8 29,5 

0-0,355 83,6 18,04 16,4 89,7 29,8 

0-0,1 79,27 23,8 20,73 89,4 37,4 

      

Tabulka 13 (Tabulka průměrných hodnot z tab. č. 12) 
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5.5.3 Výpočet účinnosti vzorku č.2 : 

 

Vzorek 0-0,8 

a = 100 – 31,32= 68,68 % 

b = 100 – 88,4 = 11,6 %  

c = 100 – 15,2 = 84,8 % 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) %44,58100

68,686,118,8468,68100
10068,688,846,1168,68100

100
100

=⋅
⋅−⋅−

⋅−⋅−
=⋅

⋅−⋅−
⋅−⋅−

=
abca

acbaη  

 

Vzorek 0-0,5 

a = 100 – 29,5 = 70,5 % 

b = 100 – 88,8 = 11,2 %  

c = 100 – 15,0 = 85,0 % 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) %02,56100

5,702,110,855,70100
1005,700,852,115,70100

100
100

=⋅
⋅−⋅−
⋅−⋅−

=⋅
⋅−⋅−

⋅−⋅−
=

abca
acbaη  

 

Vzorek 0-0,355 

a = 100 – 29,8 = 70,2 % 

b = 100 – 89,7 = 10,3 %  

c = 100 – 18,04 = 81,96 % 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) %47100

2,703,1096,812,70100
1002,7096,813,102,70100

100
100

=⋅
⋅−⋅−
⋅−⋅−

=⋅
⋅−⋅−

⋅−⋅−
=

abca
acbaη  

 

Vzorek 0-0,1 

a = 100 – 37,4 = 62,6 % 

b = 100 – 89,4 = 10,6 %  

c = 100 – 23,8 = 76,2 % 

 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) %05,46100

6,626,102,766,62100
1006,622,766,106,62100

100
100

=⋅
⋅−⋅−
⋅−⋅−

=⋅
⋅−⋅−

⋅−⋅−
=

abca
acbaη  
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5.5.4 Frakční flotace tříd 0-0,5 a 0-0,8 mm :  

Frakční flotace těchto dvou tříd 0-0,5 a 0-0,8mm byla provedena za účelem zjištění, 

zda při snížení flotačního času u „dvou-produktové“ flotace, dojde k snížení obsahu popela a 

tedy i k zvýšení účinnosti rozdružování. Díky ekonomickému a technologickému 

potencionálu byly vybrány právě tyto dvě třídy. Hodnoty získané při této flotaci jsou uvedeny 

v níže uvedených tabulkách č.14,15.  

 

 

frakce 

Flotační 

čas vi [%] ai [%] 
vi ai  

[kg/ 10t3]

∑ vi ai  
[kg/ 10t3]

100
*∑ ii av

[%] 

∑ vi 

[%] 
∑

∑
i

ii

v
av *

 

Fr1 0-1 57,58 14,4 829,2 829,2 8,3 57,58 14,4 

Fr2 1-2 24,0 18,1 434,4 1263,6 12,6 81,58 15,5 

Fr3 2-3 0,8 49,3 1312,9 13,13 82,38 15,9 

Fr4 3-4 0,02 61,64 1,23 1314,1 13,14 82,4 15,95 

Fr5 4-5 17,6 92,27 1624,48 2938,6 29,39 100 29,39 

∑  100    X Y  

Tabulka 14  (Frakční flotace vzorku 0-0,5mm, důl Lazy) 

 

Z hodnot obsahu popela u tabulky č.14, po flotaci, je možno vyčíst, že ve srovnání 

s popelnatostí koncentrátu „dvou-produktové“ flotace (15%), jde o nižší hodnoty a že 

v případě zkrácení doby „dvou-produktové“ flotace o další minutu , by mohlo dojít k ještě 

výraznějšímu zlepšení. Grafické znázornění průběhu frakční flotace (M-křivka) se nachází 

v příloze č.5. 
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frakce 

Flotační 

čas vi [%] ai [%] 
vi ai  

[kg/ 10t3]

∑ vi ai  
[kg/ 10t3]

100
*∑ ii av

[%] 

∑ vi 

[%] 
∑

∑
i

ii

v
av *

 

Fr1 0-1 49,6 8,75 434 434 4,34 49,6 8,75 

Fr2 1-2 15,35 19,25 295,5 729,5 7,3 64,95 11,23 

Fr3 2-3 1,25 45,75 775,3 7,75 66,2 11,7 

Fr4 3-4 0,65 36,6 23,79 799,0 7,99 66,9 11,9 

Fr5 4-5 33,15 69,8 2313,87 3112,87 31,13 100 31,13 

∑  100    X Y  

Tabulka 15 (Frakční flotace vzorku 0-0,8mm, důl Lazy) 

 
U tabulky č.15 je možno vidět, že k výraznému ovlivnění popelnatosti koncentrátu 

došlo kolem 4.-5.minuty, obsah popela se zde pohybuje okolo 8%,  při srovnání s popelnatostí 

koncentrátu „dvou-produktové“(15,2%) flotace, jde o velký rozdíl.  V případě, kdyby došlo 

ke zkrácení doby „dvou-produktová“ flotace, mělo by se to projevit i v lepších hodnotách 

obsahu popela v koncentrátu. Grafické znázornění průběhu frakční flotace (M-křivka) se 

nachází v příloze č.6. 

 

5.5.5 Výnos do koncentrátu:  

U vytvořených grafů vzorků č.1 a 2 zrnitosti (0-0,5 a 0-0,8mm) je možné porovnat 

výnos do koncentrátu při určeném obsahu popela např.9%. Pro vzorek č.1 zrnitost (0-0,8mm) 

odpovídá výnos do koncentrátu 78,8%, pro vzorek č.2 zrnitost (0-0,8mm) je pak výnos do 

koncentrátu zhruba 55,6%. U zrnitostí (0-0,5mm) bychom museli požadovaný obsah popela 

zvýšit, aby bylo možné zjistit výnos do kocentrátu. 

 

 Výnos do koncentrátu (%) 

Vzorek Zrnitost (mm) Požadovaný obsah popela 9% 

č.1 0-0,5 - 

č.1 0-0,8 78,8 

č.2 0-0,5 - 

č.2 0-0,8 55.6 

Tabulka 16 (Výnos do koncentrátu) 
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6 Závěr:  

Z výsledků experimentální části diplomové práce vychází, že byla stanovena příliš 

dlouhá doba flotace. V analýze vzorku č.1 byla tato doba (5 minut) moc dlouhá na to, aby 

nedocházelo k přechodu určitého množství hlušiny do koncentrátu. Především tedy u tříd 0-

0,5 a 0-0,8mm je patrné, že došlo k vynášení hlušiny do koncentrátu. Díky tomu i následná 

účinnost rozdružování byla velice nízká. U analýzy vzorku č.2 došlo ke snížení flotační doby 

z 5ti na 4 minuty, což mělo kladný účinek na zvýšení účinnosti rozdružování.  

Zrnitosti 0-0,5 a 0-0,8mm jsou vzhledem k ekonomickému a technologickému potencionálu  

nejvíce žádoucí pro flotaci a  proto byla  provedena frakční flotace v závislosti na čase těchto 

dvou tříd u obou vzorků, abych ověřil, zda při dalším zkrácení flotačního času, dojde i 

k snížení obsahu popela a zároveň i k zvýšení účinnosti rozdružování. U obou zrnitostních tříd 

i obou vzorků se potvrdilo, že by při zkrácení celkové doby „dvou-produktové“ flotace mělo 

dojít ke snížení obsahu popela v koncentrátu a tudíž i ke zvýšení účinnosti rozdružování. 

K dalšímu zlepšení procesu rozdružování by mohlo dojít, při odtřídění nejjemnějších zrn, 

které mají jednoznačně negativní vliv na proces flotace. Z ekonomické stránky by to však 

zvýšilo náklady na provoz úpravny. Zrnitostní třída 0-0,8mm má nejlepší výsledky při flotaci 

černého uhlí u obou vzorků jak z ekonomického, tak z technologického hlediska. 

Provozní podmínky se samozřejmě mohou od laboratorních lišit, což s sebou nese i možnost 

změny účinnosti rozdružování. 
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