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Anotace 

 V mé diplomové práci se zabývám možností odstraňování tiskařské barvy z 

recyklovaného papíru pomocí technologie flotace. V první části popisuji současný stav 

recyklace v České republice a Evropské Unii. Následuje popis, již zmíněné, technologie 

flotace – na jakém principu pracuje; činitelé, které na ni mají vliv. Následuje kapitola 

zaměřená na recyklaci papíru, kde popisuji její jednotlivé kroky a také složky separované 

při flotaci – papír a tiskařské barvy. Další, experimentální část, popisuje laboratorní 

výzkum – přípravu vstupů pro flotaci, provedení testů flotace, přípravu vzorků na analýzu 

a také výsledky analýzy, které v další kapitole hodnotím.   

 

Klíčová slova: recyklace papíru, technologie flotace, flotační činidla, deinking procesy, 

stanovování TOC a DOC. 

 
 

Summary  

This thesis is focused on possibilities of removing printing ink from recycling paper 

trough the use of flotation technology. In the first part I am describing present status of 

recycling in the Czech Republic and in the Europien Union. After that follows description 

of flotation technology – on which principle it works; agents which have influence on it. 

After that follows chapter, which is focused on recycling paper. In this chapter I am 

describing  the individual steps of recycling paper and also the separated components of 

flotation – paper and printing ink. The experimental part is describing laboratory research – 

the preparation of entry for flotation, fulfilment of flotation tests, the preparation of 

samples for analysis and also the product of analysis, which I am evaluating in the next 

chapter. 

 

Keywords: recycling paper, technology flotation, floatation agent, deinking processes, 

assesment TOC and DOC 

 
 
 
 
 
 
 

 



Obsah 

 

1. ÚVOD A CÍL PRÁCE .....................................................................................................1 

2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V EU A ČR .................................2 

2.1 LEGISLATIVA ČR...........................................................................................................2 

2.2 LEGISLATIVA EU...........................................................................................................3 

3. POPIS TEORIE FLOTACE ...........................................................................................4 

3.1 PRINCIP FLOTACE ..........................................................................................................4 

3.2 ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH A VÝSLEDKY FLOTACE .................................................5 

3.2.1 Druh flotovaného materiálu..................................................................................5 

3.2.2 Chemicko – fyzikální činitelé: činitelé ovlivňující vlastnosti flotovaného 

materiálu ........................................................................................................................5 

3.2.3 Volba flotačního stroje a schématu flotačního cyklu ..........................................16 

4. POPIS RECYKLACE PAPÍRU ...................................................................................19 

4.1 PAPÍR...........................................................................................................................19 

4.1.1 Historie papíru ....................................................................................................19 

4.1.2 Suroviny pro výrobu papíru ................................................................................20 

4.1.3 Výroba papíru .....................................................................................................21 

4.2 VLASTNOSTI PAPÍRU ....................................................................................................26 

4.2.1 Obecné vlastnosti papíru.....................................................................................26 

4.2.2 Fyzikální vlastnosti papíru..................................................................................27 

4.2.3 Chemické vlastnosti.............................................................................................28 

4.3 DRUHY PAPÍRU ............................................................................................................29 

4.3.1 Grafické papíry ...................................................................................................29 

4.3.2 Předsádkové a potahové papíry ..........................................................................31 

4.3.3 Balicí papíry........................................................................................................31 

4.3.4 Technické a průmyslové papíry...........................................................................32 

4.4 RECYKLACE PAPÍRU ....................................................................................................34 

4.4.1 Sběrový papír ......................................................................................................34 

4.4.2  Rozvlákňování ....................................................................................................35 

4.4.3 Mechanické odstraňování nečistot ......................................................................36 

4.4.4 Deinking procesy.................................................................................................36 

4.4.5 Bělení...................................................................................................................37 



4.4.6 Poslední úpravy...................................................................................................38 

4.5 TISKOVÉ BARVY ..........................................................................................................38 

4.5.1 Rozdělení tiskových barev ...................................................................................38 

4.5.2 Složení tiskové barvy ...........................................................................................38 

4.5.3 Barvové systémy ..................................................................................................41 

5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ..........................................................................................43 

5.1 PŘÍPRAVA VSTUPNÍCH VZORKŮ ...................................................................................43 

5.1.1 Vstupní vzorky .....................................................................................................43 

5.1.2 Postup práce........................................................................................................43 

5.2 FLOTACE VZORKŮ .......................................................................................................44 

5.2.1 Flotace s Montanolem 800..................................................................................44 

5.2.2 Flotace s Flotakolem...........................................................................................48 

5.2.3 Flotace s Flotanolem H 53..................................................................................48 

5.2.4 Flotace s Flotalexem...........................................................................................50 

5.3 VZORKY K ANALÝZE .............................................................................................51 

5.3.1 „mokrý vzorek“................................................................................................51 

5.3.2 „ vysušený vzorek“...........................................................................................52 

5.4 VÝSLEDKY FLOTACE ...................................................................................................53 

6. DISKUZE VÝSLEDKŮ .................................................................................................54 

6.1 HODNOTY TOC - CELKOVÝ ORGANICKÝ UHLÍK ..........................................................54 

6.2 HODNOTY DOC - ROZPUŠTĚNÝ ORGANICKÝ UHLÍK.....................................................56 

7. ZÁVĚR............................................................................................................................58 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................59 

SEZNAM OBRÁZKŮ........................................................................................................62 

SEZNAM TABULEK.........................................................................................................64 

 

 

 
 



Monika Slívová: Flotace papíru 
 

2008/2009                                                                                                                            1  

 

1. Úvod a cíl práce 

 

 Velké procento v současnosti využívaného papíru je vyrobeno z papíru sběrového. 

Avšak než dojde k možnosti opětovného využití, je třeba jej vrátit zpět do procesu – 

recyklovat. Než dojdeme k cíli je nutno provést úkony, mezi něž patří právě i odstranění 

nečistot a především tiskařské barvy, což se provádí pomoci technologie založené na 

rozdílné smáčitelnosti – flotace. Proces flotace je pro odstraňování tiskařské barvy 

z recyklované vlákniny nejúčinnějším způsobem. V následujících kapitolách se zabývám 

jak flotačním rozdružováním, tak i recyklací.   

 

 Cílem mé diplomové práce je především vyzkoušení účinnosti flotačního procesu 

při recyklaci papíru. Použitím různých nepolárních flotačních činidel vyzkoušet, které 

z nich je schopno recyklovanou vlákninu „vyčistit“ nejlépe. Jako vstup jsem vybrala 2 typy 

papíru – novinový a klasický propisovací papír (výplatní pásky). Jako nepolární flotační 

činidla jsem využila MONTANOL 800, FLOTAKOL, FLOTANOL H 53, FLOTALEX.  
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2. Současný stav řešené problematiky v EU a ČR 

V Evropě se výrobou papíru, sběrem a recyklací zabývají: 

  - Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) 

  - Evropská asociace pro recyklovaný papír (ERPA) 

V české republice existuje tzv. Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP); 

k 1.1.2009 zahrnuje 20 členů. Výroba členských podniků ACPP představuje více než 85 % 

z celkové výroby vláknin, papírů, kartonů a lepenek a výrobků z nich v České republice. 

ACPP je od roku 1994 členem CEPI společně s dalšími 17- ti státy. [1] 

 Ročně se v ČR sebere asi 700 000 tun sběrového papíru, v roce 1999 to bylo okolo 

335 000 tun. Polovina z tohoto papíru se recykluje v českých papírnách a zbytek se 

exportuje. Avšak v současné době situaci zhoršuje omezení exportu z Evropy (vč. ČR) do 

Číny, protože zde nastal přebytek sběrového papíru a ceny poklesly. Situaci neprospívá 

nestabilita kurzu české koruny a odlišnost financování systémů sběru v jednotlivých 

státech EU. [2] 

 Český papírenský průmysl se také nadále vyznačuje nevýhodnou skladbou 

vyráběného sortimentu, který obsahuje malé zastoupení papíru náročnějšího z hlediska 

přidané hodnoty. Výstavba a rozšiřování výrobních kapacit v oblasti papírů hygienických a 

grafických byla v minulosti koncipována v rámci Československa hlavně na Slovensku. [3] 

 

2.1 Legislativa ČR  

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

• Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů. 

• Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů. [4]  
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2.2 Legislativa EU 

• Směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech (Council Directive 

75/442/EEC of 15 July 1975 on waste). 

• Doporučení Rady ze dne 3. prosince 1981 o dalším využití odpadního papíru a 

používání recyklovaného papíru (Council Recommendation of 3 December 1981 

concerning the re-use of waste paper and the use of recycled paper). 

• Rozhodnutí Komise č. 94/3/ES ze dne 20. prosince 1993, kterým se stanovuje seznam 

odpadů podle článku 1(a) směrnice Rady 75/442/EHS, o odpadech (Commission 

Decision No. 94/3/EC of 20 December 1993 establishing a list of wastes pursuant to 

Article 1a of Council Directive 75/442/EEC on waste). 

• Směrnice 94/62/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 1994 o 

obalech a obalových odpadech (Directive 94/62/EC of the European Parliament and of 

the Council of 20 December 1994 on packaging and packaging waste). 

• Rozhodnutí Komise č. 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, které stanoví identifikační 

systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 

o obalech a obalových odpadech (Commission Decision No. 97/129/EC of 28 January 

1997 establishing the identification system for packaging materials pursuant to 

European Parliament and Council Directive 94/62/EC on packaging and packaging 

waste). 

• Usnesení Rady ze dne 24. února 1997 o strategii Společenství pro nakládání s odpady 

(Council Resolution of 24 February 1997 on a Community strategy for waste 

management). [5] 
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3. Popis teorie flotace 

„Flotace, proces úpravy nerostných surovin, je založena na rozdílných fyzikálně –

chemických vlastnostech povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které pro jednotlivé 

minerály podmiňuje rozdílná specifická povrchová energie.“  [6]  

3.1 Princip flotace 

 Polohu, kterou bude mít částice malého rozměru – flotační technologie vyžaduje 

jemný materiál o velikost zrn maximálně 2 mm – vzhledem k povrchu fázového rozhraní 

dvou fází kapalinná – plynná) při dotyku s povrchem fázového rozhraní, určuje hodnota 

specifických povrchových energií koexistujících fází. Přičemž celý systém musí dosáhnout 

stavu, který odpovídá  minimu volné energie – v souhlase s druhou termodynamickou 

větou (obr.1).  

 

Obr. 1  Poloha minerálního zrna ve vztahu k fázovému rozhraní (aa) [1] 

 

 Pokud minimum volné energie soustavy jednoho materiálu bude zodpovídat jedné 

z prvních tří poloh, a druhého materiálu poloze IV, poté bude splněna podmínka pro to, 

aby se tyto materiály mohly od sebe oddělovat flotačním způsobem. Z obr.1 vyplývá, že 

pokud se minerální zrna dostanou do styku s povrchem fázového rozhraní, zrno prvního 

minerálu se bude zdržovat  na povrchu  fázového rozhraní, zatímco zrno druhého minerálu 

přejde do nižší polohy vzhledem k povrchu fázového rozhraní a bude uvnitř objemu fáze. 

[6] 
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3.2 Činitelé ovlivňující průběh a výsledky flotace 

Průběh flotace ovlivňují především tito činitelé:  

1. Druh flotovaného materiálu: 

- složení 

- vlastnosti, apod. 

2. Chemicko – fyzikální činitelé ovlivňující následující vlastnosti: 

- smáčitelnost 

- agregačně–disperzní jevy 

- adsorpce reagencií v závislosti od druhu a koncentraci 

- tvorbu agregátů bubliny a zrna 

3. Volba flotačního stroje a schématu flotačního cyklu:  

- příprava materiálu na flotaci  

- volba flotačního stroje 

- volba schéma flotačního cyklu a provozních parametrů [6] 

3.2.1 Druh flotovaného materiálu 

 Hlavní využití flotace je především při separaci libovolných minerálů. Může se 

jednat o flotaci uhlí, sulfidických a nesulfidických rud, grafitu, neželezných kovů 

z druhotných surovin atp. Avšak technologie flotace zasahuje i do dalších odvětví, kde má 

své uplatnění. Využívá se např. při čištění odpadních vod, ve farmaceutickém průmyslu, 

při odstraňování tiskařské barvy ze starého papíru, atd. [6] 

 V mé diplomové práci se zabývám, již výše zmíněným, odstraňováním tiskařské 

barvy z recyklovatelného papíru. Flotovaným materiálem je v mém případě papír a 

separovanou složkou tiskařská barva. Popisem těchto složek se zabývám v kapitole 4.  

3.2.2 Chemicko – fyzikální činitelé: činitelé ovlivňující vlastnosti 

flotovaného materiálu 

Smáčitelnost  

 Rozdružování flotačním způsobem se zakládá na rozdílných fyzikálně – 

chemických  vlastnostech povrchu rozdružovaného materiálu. Schopnost minerálů 

přichytit se na povrchu rozhraní vzduch – voda (obecně plyn – kapalina) je závislá na 
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smáčitelnosti povrchu minerálu vodou (kapalinou). Minerály, jejichž povrch se dá vodou 

smáčet snadno hůř flotují, a naopak – minerály s těžko smáčitelným povrchem flotují lépe.  

 Při praktické aplikaci flotace – v našem případě – při pěnové flotaci (obr. 2) se 

rozmělněná směs intenzivně míchá ve vodě, kterou současně probublává vzduch.  

 

 

Obr. 2 Schéma pěnové flotace [2] 

 

 Částice s hydrofobním povrchem, špatně vodou smáčitelné, se přichytávají na 

vzduchové bubliny, které je unášejí na povrch vody. Zde se shromažďují ve formě pěny, ta 

je dále mechanicky odstraňována a dopravována k dalšímu zpracování. Částice 

s hydrofilním povrchem, dobře vodou smáčitelné, ke vzduchovým bublinkám nepřilnou, 

zůstávají v objemu flotačního rmutu a následně sedimentují na dně, kde tvoří flotační 

odpad.  

 Nejčastěji se smáčitelnost různých minerálů charakterizuje velikostí styčného úhlu 

(úhlu smáčení), který představuje v jistém smyslu energetické poměry na kontaktu 3 fází: 

tuhé, kapalné, plynné. 

 Rovnovážný styčný úhel je fyzikálně – chemickou konstantou pro 3 fáze a 

determinují jej hodnoty specifických povrchových energií fázového rozhraní všech tří fází 

(1): 

  

    θ = f (γAB, γBC, γAC);      

 (1) 

 

kde   θ              je rovnovážný styčný úhel, 

 γAB, γBC, γAC             jsou specifické povrchové energie fázového rozhraní,  

    a to plynné – tuhé, kapalné – tuhé, plynné – kapalné fáze. [6] 



Monika Slívová: Flotace papíru 
 

2008/2009                                                                                                                            7  

 

a)  dobré smáčení  

 Při dobrém smáčení je úhel smáčení ostrý 0 <θ< 90°. Pokud zůstane kapka kapaliny 

(A) - umístěná na povrchu tuhé (obr. 3a) nebo kapalné fáze (obr. 3b) - ve formě kapky 

s ostrým úhlem smáčení, znamená to, že kapalina dobře smáčí povrch tuhé či kapalné fáze. 

 Platí, že γBC > γAB, tzn. mezifázová energie γBC je větší než mezifázová energie γAB 

mezi kapalinou A, tvořící kapku, a fází B.  

 

 

Obr. 3 Kapka kapaliny dobře smáčející (a) tuhý povrch, (b) povrch jiné kapaliny [3] 

 

Pokud zanedbáme vliv gravitace, získáme následující podmínku rovnováhy:  

• v případě obr. 3a, tzn. pro kapku kapaliny na tuhém povrchu, je dána Youngovou 

rovnicí (2). 

  γBC = γAB + γAC . cos θ      (2) 

 

• v případě obr. 3b, kapky kapaliny v  mobilním rozhraní, pak vztahem (3). [7] 

  γBC . cos θ3 = γAB . cos θ1 + γAC . cos θ2   (3) 

 

 

b) špatné smáčení 

 Při špatném smáčení je úhel smáčení tupý. Pokud zůstane kapka kapaliny (A) - 

umístěná na povrchu tuhé (obr. 4a) nebo kapalné fáze (obr. 4b) - ve formě kapky s tupým 

úhlem smáčení, znamená to, že kapalina špatně smáčí povrch tuhé či kapalné fáze.   

 Platí, že γBC < γAB, tzn. mezifázová energie γBC je menší než mezifázová energie γAB 

mezi kapalinou A tvořící kapku a fází B. 
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Obr. 4 Kapka kapaliny špatně smáčející (a) tuhý povrch, (b) povrch jiné kapaliny [4] 

 

Pokud zanedbáme vliv gravitace, získáme následující podmínku rovnováhy:  

• v případě obr. 4a, tzn. pro kapku kapaliny na tuhém povrchu, je dána Youngovou 

rovnicí (4).  

  γBC = γAB + γAC . cos θ      (4) 

     

• v případě obr. 4b, kapky kapaliny v  mobilním rozhraní, pak vztahem (5). [8] 

   γBC . cos θ3 = γAB . cos θ1 + γAC . cos θ2   (5) 

            

c) smáčení selektivní 

 Při selektivním smáčení máme 2 kapaliny A a C, každá sama o sobě dobře smáčí 

tuhý povrch, takže dochází k tomu, že si při společném styku s tuhým povrchem konkurují. 

Ta z kapalin, na jejíž straně se ustaví ostrý úhel smáčení selektivně smáčí daný tuhý povrch 

(θA na obr. 5).  [9] 

 

 

Obr. 5 Kapalina A selektivně smáčí tuhý povrch B [5] 

 

 

Podle K.A. RAZUMOVA je možné vytvořit následnou klasifikaci hydrofóbnosti a 

hydrofilnosti povrchu tuhých látek: 
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1. absolutně hydrofilní povrch = vodní kapka se na něm úplně rozprostře a vytěsní vzduch, 

styčný úhel je roven 0; 

2. částečně hydrofilní povrch = voda částečně vytěsní vzduch, styčný úhel je ostrý; 

3. částečně hydrofobní povrch = vzduch částečně vytěsňuje vodu, styčný úhel je tupý; 

4. absolutně hydrofobní povrch = vzduch úplně vytlačuje vodu, styčný úhel je roven 180˚. 

 

 Absolutně hydrofobní povrchy tuhých látek neexistují, největší hydrofóbnosti ze 

všech známých hydrofobních látek má parafín (styčný úhel 112 °C). 

 Materiály mající malý styčný úhel a jsou snadno smáčitelné = hydrofilní. Materiály 

mající velký styčný úhel a které se vodou špatně smáčejí= hydrofobní. [6] 

 

Agregace, disperze  

 Disperzí rozumíme rozptýlení → disperzní soustava je soustava, v níž je disperzní 

podíl rozptýlen v disperzním prostředí. Míra rozptýlení se často udávaná poměrem povrchu 

částic k jejich objemu.  

 Pochod, při kterém se malé částice shlukují do tzv. agregátu (větších útvarů), 

přičemž nedojde k narušení fázového rozhraní mezi jednotlivými částicemi a disperzním 

prostředím a ke zmenšení plochy jejich povrchu (obr. 6). Agregát tvoří samostatný celek, 

částice ztrácejí pouze kinetickou nezávislost, jinak si částice identitu zachovává.    

 

 

Obr. 6  Agregace disperzních částic [6] 
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 Koagulací (obr. 6) rozumíme změnu povrchového náboje částic → shlukování 

k sobě. Jedná se tedy o pochod, kdy vytváří dvě nebo více koloidních částic koagulát se 

silně vázanými částicemi. Není vratná – na rozdíl od flokulace. 

 Flokulace – pochod, kdy vzniká agregát, který je tvořen dvěmi či více koloidními 

částicemi, vázaný slabými silami (obr. 6). Ve flokulaci se používají vysokomolekulární 

organické látky, ty na sebe navážou částice a vznikne vločka. Je vratná - peletizace 

  Peptizace – opak koagulace (obr. 6), mírným zásahem můžeme agregáty zpátky 

převést na koloidní systém. [10] 

 

Flotační činidla 

 Flotační činidla jsou jedny z hlavních a rozhodujících činitelů flotačního procesu, 

jelikož ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou, 

kapalnou a plynnou fází, čímž se změní podmínky flotovatelnosti jednotlivých složek, 

které se mají flotací oddělit. Z chemického hlediska se jedná o látky organické nebo 

neorganické, jednoduché či sloučeniny, v krystalickém či kapalném stavu.  

 Základní požadavky na flotační činidla jsou: 

- vysoká selektivnost působení 

- standardní kvalita 

- nízká cena 

- dostatek na trhu 

- stálost při skladování připraveného roztoku, atd.  

 

Klasifikace flotačních činidel 

Podle úlohy, kterou plní flotační činidla ve flotačním procese, je dělíme na: 

1. Ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka – kapalina 

� Sběrače – jedná se o povrchově aktivní látky, ty se  adsorbují na povrchu 

flotovaného materiálu a hydrofobizují jej; 

� Regulátory – organické či anorganické látky, které modifikují povrch částic 

a to tak, že buď podporují anebo zabraňují schopnosti určitého materiálu 

flotovat; 

o depresory (potlačující činidla) 
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o aktivátory (oživující činidla) 

o modifikátory pH flotačního prostředí 

o flokulanty, koagulanty, peptizátory 

o měniče iontů; 

 

2. Flotační činidla ovlivňující fázové rozhraní kapalina – plyn 

� Pěniče – látky, pomáhající ve vytvoření pěny, která je schopna zadržet 

flotované částice. 

 

Sběrače a jejich působení 

 Jedná se o povrchově aktivní látky, které se adsorbují na povrchu flotovaného 

materiálu a hydrofobizují jej.  

Ve flotační praxi používáme sběrače: 

- polární – určuje chemické vlastnosti sběrače a schopnost přichytit se na polárním 

povrchu minerálního zrna, nazývá se solidofilní skupina; 

- nepolární;  

- heteropolární – molekulu heteropolárního sběrače tvoří polární a nepolární skupina.  

 

Rozdělení sběračů podle použití pro flotaci různých druhů materiálů:  

a) Ionogenní sběrače  

• anionaktivní sběrače  

o sulfihydrilové sběrače:  

  - hydrofobizují sulfidické minerály                        

    - řadíme zde:  

                          - organické sloučeniny na bázi kyseliny dithiouhličité;  

                          - organické sloučeniny kyseliny dithiofosforečné; 

                          - org. sloučeniny kyseliny ditiokarbamidové; 

    - org. sloučeniny sulfánu, zahrnují thiofenoly. 

o oxyhydrilové sběrače: 

   -  použití pro nesulfidické minerály z rud 

      - použití organických derivátu kyseliny uhličité a kyseliny  

       sírové  
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• kationaktivní sběrače 

    -  hydrofobizující účinek má 5-mocný dusík 

 

b) Neionogenní sběrače 

  Nepolární kapalné uhlovodíky, v jejich struktuře použité označení znamená: R = 

uhlovodíkový radikál, Me = jednomocný kation ( Na+, K+),  A = jednomocný anion.   

 

Regulátory  

 Jedná se, z chemického hlediska, o organické či anorganické látky, které modifikují 

povrch částic a to tak, že buď podporují anebo zabraňují schopnosti určitého materiálu 

flotovat. 

 Rozdělení řídících flotačních činidel do podskupin podle výsledku a účinku 

interakce s jednotlivými zrny flotačního rmutu: 

 

a) Depresory (potlačující činidla)  

 Řídící činidla s potlačujícím účinkem, jsou základním prostředkem pro dosažení 

maximální selektivity flotačního procesu. 

 Potlačují nebo ruší flotovatelnost některých minerálů nebo jejich skupin a tím 

umožňují jejich oddělení od ostatních minerálů ve flotačním rmutu. 

Mechanismy působení depresorů na minerální zrno (obr. 7): 

 

Obr. 7 Mechanismy působení depresorů na minerální zrno [7] 
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b) Aktivátory (oživující činidla) 

 Většinou se jedná o elektrolyty, které se dobře rozpouští ve vodě. Oživují flotační 

schopnost dříve načas potlačenou, jejich účinkem se mění chemické složení povrchové 

vrstvy minerálního zrna a tím se vytváří podmínky pro interakci se sběračem. 

 Změny chemismu na minerálním povrchu sníží hydratační schopnost povrchu zrna, 

zvýší množství naadsorbovaného sběrače a tím způsobí zlepšení schopnosti flotace daného 

minerálu. 

 

c) Modifikátory pH flotačního prostředí 

 Modifikátory pH mění kyselost či zásaditost flotačního rmutu. Mohou mít samy 

aktivační nebo depresní účinek. Taktéž působí na složení rmutu, směr a rychlost reakcí ve 

rmutu, působí na iontovou a molekulovou strukturu flotačních činidel, atd.  

 

d) Flokulanty, koagulanty, peptizátory 

 Mění agregaci (shlukování) minerálů a další složení rmutu. 

 

e) Měniče iontů (ionexy)  

 Látka schopná výměnné iontové adsorpce s velkou výměnnou kapacitou. Jsou 

určeny na výměnu iontů, které by mohly negativně ovlivnit průběh flotace. 

     

Pěniče 

 Pěniče ve flotačním procesu zajišťují vznik stabilní mineralizované pěny na hladině 

flotačního rmutu, a to tím, že sníží povrchové napětí na rozhraní kapalné a plynné fáze, 

zvýší stupeň rozptýlení vzduchových bublin, umožní vznik velkého rozhraní na kontaktu 

kapaliny se vzduchovými bublinami, na kterém se přichytávají minerální zrna. 

 

→ Složení a vlastnosti pěničů 

 Největší použití jako pěniče mají povrchově aktivní heteropolární látky. 

Heteropolární znamená, že pěnič obsahuje jednak skupinu polární – aktivní oproti vodě, a 

nepolární – aktivní oproti vzduchu. Polární skupiny pěničů mohou být: -OH, =C=O, -

COOH, -NH2, -OSO3, -SO2OH a další. Nepolární skupinu tvoří uhlovodíkový radikál. 
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 Heteropolární látky se dokáží adsorbovat na fázové rozhraní voda – vzduch, kdy 

polární skupinu směřují k vodě a nepolární ke vzduchu.  

 Dobrý pěnič má vytvářet nosnou, ne velmi bohatou a stabilní pěnu.  

 

→ Pěniče používané v praxi  

 Nejpoužívanější jsou pěniče, jejichž polární skupinu tvoří hydroxylová skupina 

 (-OH) - alkoholy, protože tuto skupinu není možno disociovat, nereaguje s kationty 

povrchu minerálních zrn a nemá sběrací vlastnosti. 

 Oproti tomu sloučeniny obsahující karboxylovou (-COOH) polární skupinu tvoří 

s kationty těžkorozpustné sloučeniny a působí částečně jako sběrač. 

 Nejpoužívanější pěniče: xylenol, krezol, glykol, Tatra olej, kreozotový olej, pine oil 

(flotace všech druhů rud – borovicový olej), eukalyptový olej, flotakol, pěnič OXO-HE, 

cyklohexanol a další.  

 

→ Úloha a mechanismus působení pěničů 

 Pěniče vyvolávají podle A.A. Abramova tyto změny na rozhraní kapalina – plyn 

(resp. vodný roztok – bublina): 

  

a) Zmenšení koalescenční schopnosti a středního průměru vzduchových bublin 

 Pokud je ve flotačním prostředí přítomen pěnič, pak způsobuje výrazné zpomalení, 

resp. zamezení, procesu koalescence (splývání vzduchových bublin ve větší celky). A to 

proto, protože v důsledku adsorpce pěniče na povrchu fázového rozhraní kapalina – plyn 

vytváří pěnič orientovanou vrstvu molekul, a její polární skupiny se poté hydratují dipóly 

molekuly vody. Tím vzniká vrstva zajišťující mechanickou stálost a odolnost „pláště“ 

bublinek vzduchu, čímž zároveň zajistí i to, aby nedocházelo při vzájemném střetnutí 

k jejich slévání. Díky tomu zůstávají zachovávány menší až velmi malé průměry bublinek 

ve flotačním rmutu. 

 Pokud by nebyl pěnič přidán do flotačního prostředí, došlo by k tomu, že proces 

koalescence by nebyl zastaven → následkem toho dochází ke tvorbě bublin o větším 

průměru, zmenšení celkového povrchu a hodnoty volné povrchové energie → nelze 

vytvořit stabilní pěnu.  
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b) Zmenšení rychlosti vzestupného pohybu bublin 

 Za přítomnosti pěniče jsou vzduchové bubliny uzavřené v hydratačním obalu, jejich 

tvar je kulovitý, sférický. Takovéto bubliny se během pohybu méně deformují, nemění tvar 

→ rychlost vzestupného pohybu se zmenšuje → zvyšuje se množství vzduchu ve flotačním 

prostředí → tím i pravděpodobnost střetnutí a pevného spojení vzduchové bubliny a 

minerálního zrna. 

 Bez pěniče se nevytvoří na povrchu bublin hydratační obal, bubliny se při pohybu 

k hladině rmutu lehce deformují, vytváří z hydrodynamického hlediska výhodnější tvar, 

čímž vzrůstá jejich vzestupná rychlost. 

 

c) Zvýšení stálosti a pevnosti pěny 

 Pěna je soustava, ve které je dispergovanou fází vzduch a dispergujícím prostředím 

voda. Pěna, která neobsahuje tuhou fázi je tzv. pěna dvoufázová, pokud obsahuje tuhou 

fázi, pak ji nazýváme pěnou trojfázovou – tzv. pěna mineralizovaná, která se vytváří ve 

flotačním procese. Stálost pěny pěnič zvyšuje a je podmíněna těmito činiteli: 

● poměrně pevné a trvalé seskupení molekul vody kolem polárních skupin pěniče, které 

zabraňuje vytékání vody z mezivrstev, když bubliny vyplují do vrstvy pěny na hladině;  

● asociace molekul vody okolo polárních skupin pěniče stěžuje vypařování vody z tenké 

vrstvy mezi bublinou a atmosférou, čímž zabraňuje dalšímu ztenčování mezivrstvy a 

rozrušení bubliny; 

● adsorpční vrstva pěniče zvyšuje elasticitu bubliny a její odolnost proti rozrušení při 

mechanickém účinku na její povrch. 

 

d) Zvýšení pevnosti spojení bubliny a zrna 

 Změnu flotovatelnosti minerálů účinkem pěniče mohou podmínit následující 

příčiny: 

● zvýšení stupně hydrofóbnosti minerálního povrchu na úkor uhlovodíkového radikálu 

adsorbovaného pěniče; 

● vznikem komplexních sloučenin pěniče se sběračem naadsorbovaným na povrchu 

minerálů, které napomáhají spojení minerálního zrna a vzduchové bubliny; 
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● zvýšením stability spojení bubliny a zrna na úkor zmenšení povrchového napětí 

fázového rozhraní kapalina – plyn a kapilárního tlaku v bublinách, který se snaží odtrhnout 

bublinu od minerálního zrna; 

● přítomnost pěniče může zvýšit stupeň disperzity sběrače ve flotačním prostředí → 

zlepšení jeho sběracích účinků. [6] 

 

Tvorba agregátů – bublina + zrno 

 Při spojení minerálního zrna se vzduchovou bublinou vzniká agregát. Ten se 

pohybuje směrem k hladině flotačního rmutu. Na hladině rmutu vzniká mineralizovaná 

pěna, která musí obsahovat jen ty látky, jenž chceme vyflotovat. Flotační pěna musí 

splňovat požadavky: 

- pěna musí být stabilní, aby v ní zůstaly vyflotované zrna a nevracely se zpět do 

rmutu; 

- vypadávání zrn musí být selektivní – tzn. mají vypadávat zrna, které v pěně nejsou 

potřebné; 

- po odvedení pěny z hladiny flotačního rmutu musí být lehce rozrušitelná, musí se 

co nejrychleji rozpadnou. 

K úspěšnému řízení a ovládání flotace je třeba co nejlépe poznat fyzikální a fyzikálně –

chemické vlastnosti pěny. Dále identifikovat všechny činitele, které ji ovlivňují a regulovat 

je. [6] 

3.2.3 Volba flotačního stroje a schématu flotačního cyklu  

Flotační stroj 

 

Základní konstrukční parametry a technické charakteristiky 

Funkce flotačních strojů: 

1. Nepřetržité promíchávání rmutu → zabezpečení dokonalé disperze rozdružované 

suroviny. 

2. Dokonalé provzdušnění flotačního rmutu. 

3. Neustálé nasycování flotačního prostředí vzduchem → zaručují rovnoměrné rozptýlení 

vzduchu v podobě jemných bublinek. 
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4. Vytvoření relativně klidné zóny mineralizované pěny na hladině flotačního rmutu. 

5. Oddělování pevného a nepevného produktu flotace → nepřetržité odvádění koncentrátu 

a odpadu. 

 

Flotační stroje  

Liší se od sebe způsobem promíchávání a provzdušňování rmutu, dělíme je na: 

Mechanické míchadlové flotační stroje – promíchávaní a provzdušňování se zajišťuje 

pomocí míchadla. 

Pneumatické flotační stroje – promíchávaní a provzdušňování se zajišťuje pomocí 

stlačeného vzduchu.  

Pneumaticko –mechanické flotační stroje – kombinace předchozích dvou typů. 

Konstrukce nových flotačních strojů – mechanické s fluidní vrstvou, injektorové, 

cyklónové, vibrační, vakuové flotační stroje atd.  

 

Pneumaticko –mechanické flotační stroje 

 Pneumaticko–mechanické flotační stroje jsou kombinací pneumatických a 

mechanických flotačních strojů. Zakládají se na tom, že vzduch je přiváděn do flotačního 

prostředí z kompresoru nebo ventilátoru pod tlakem 10 až 30 kPa, tzn. množství 

přivedeného vzduchu nezávisí na otáčkách rotoru, který se otáčí  rychlostí potřebnou na 

dispergaci minerálních zrn a vzduchových bublin.  

 Mezi pneumaticko–mechanické flotátory patří typy: Mechanobr, FPR, Agitair, 

Denver D-R, Minemet, Davy-S a jiné. [6] 

 Pro můj výzkum jsem použila pneumaticko-mechanický flotátor VRF 1 (obr. 8).  

 

 

Obr.  8 Flotační stroj VRF 1 [8] 
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Schéma flotačního cyklu   

 Schéma flotace představuje přesně určený postup jednotlivých operací flotace (obr. 

9). Z technologického hlediska rozlišujeme 3 operace flotace:  

 a) základní – jsou při ni vytvořeny základní podmínky na oddělení jedné či více 

 složek od „základu“, většinou se při ní nezískává pěnový a nepěnový produkt;  

 b) přečišťovací – operace opakované flotace pěnového produktu základní flotace; 

 přečišťovací flotace má buď snížit anebo zvýšit obsah škodlivých příměsí 

 v koncentrátu;   

 c) kontrolní flotace – operace opakované flotace nepěnového produktu základní 

 flotace; získává se při ní užitková složka, zabránění ztrátám do odpadu. 

 

Soubor základní, přečišťovací a kontrolní flotace označujeme jako flotační cyklus. [6] 

 

 

Obr. 9 Jednoduché schéma flotace obsahující základní, přečišťovací a kontrolní flotaci [9] 
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4. Popis recyklace papíru 

4.1 Papír 

 „Papír je stejnoměrná vrstva převážně rostlinných vláken vytvořená na sítě 

nabíráním nebo plavením, zploštělá, odvodněná a usušená. V užším slova smyslu je papír 

soudržná vrstva rostlinných vláken o plošné hmotnosti do 150 g.m
2
. Jde o listový materiál 

vznikající spojením jednotlivých malých vláknitých částic zpravidla celulózového původu, 

vzájemně vázaných sekundárními vazbami, nejčastěji vodíkovými.“ [11] 

4.1.1 Historie papíru     

 Papír, jak ho známe dnes, byl vynalezen v Číně roku 150 př.n.l. Tento původní 

papír byl vyráběn z konopí. Postupně došlo k rozšíření papíru do Koreje, kde kromě 

konopí byly používány také moruše, chaluhy, stvoly rýže a bambus. S dalším rozšiřováním 

papíru došlo i k nahrazení konopí lnem (10. století). V Evropě (Španělsko, Itálie, 

12.století) se s výrobou začalo až ve 12. století, avšak byl křesťany zamítnut, proto se 

začátek polygrafického průmyslu v Evropě datuje až v období 15. století. V Čechách první 

zmínky o papíru pocházejí ze 14. století. První papírny vznikaly až koncem 15. století 

(papírna na Starém městě Pražském, 1521 u Trutnova a později i další).  [12], [14] 

 Až do poloviny 19. století se papír vyráběl pouze ze sběrového a odpadového 

materiálu – především pak z použitých hadrů a zbytků látek (hadrovina) a znovu sebraného 

odpadového papíru. Tento zdroj vlákniny však po vynálezu papírenského stroje (N. L. 

Robert, patent z roku 1799) přestal stačit. 

 V 19. století se novým zdrojem stalo dřevo, hlavně měkké, tzn. z jehličnatých 

dřevin. Nejprve bylo dřevo rozvlákňováno mechanicky pomocí brusných kamenů, později 

byla vynalezena možnost rozvlákňování i chemickými postupy (nejdříve za pomoci 

kyselin, pak i louhů) a dalšími kombinovanými technologiemi (např. termomechanicky).  

 V dnešní době i v předcházejících obdobích zůstaly stále nejsnáze rozvláknitelným 

zdrojem papírenské vlákniny použitý (sběrový) papír a výrobky z něj. [13] 
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4.1.2 Suroviny pro výrobu papíru   

Používané suroviny pro výrobu papíru jsou vlákniny a přísady. 

Vláknoviny: Jedná se o suroviny, ze kterých se získává vlákno pro výrobu papíru. 

Obsahují vlákna,  která jsou určitým způsobem spojena. Při výrobě papíru se vlákna 

oddělí rozvlákňováním (defibrace) a vznikne tzv. vláknina. 

 

Vláknovinu můžeme rozdělit podle původu na (obr. 10):  

• rostlinné - dřevo, stébla, lodyhy 

• živočišné - hedvábí, vlna 

• minerální - azbest, sklo 

• syntetické - polyestery, polyamidy, viskózové hedvábí 

• odpadové - sběrový papír, textil 

 

Přísady: Plniva, klížidla, barviva, bělidla, apod. [14]  

 

 

Obr. 10 Schéma výroby vlákniny z vláknoviny [10] 
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4.1.3 Výroba papíru  

a) I. fáze výroby - získávání vláknin 

Vláknovina - dřevo  

 Většina papírů je vyrobena ze stejného materiálu: dřeva, resp. dřevěných vláken, ze 

kterého se získává celulóza, což je hlavní surovina při výrobě papíru. Dalšími základními 

materiály pro výrobu jsou: voda, plnidla, tmely, pigmenty a další přísady.  

 

Rozvlákňování  

 Rozvlákňování probíhá mechanicky, chemicky nebo oběma způsoby, tzv. 

kombinovaný způsob. Dále je to i recyklování, které je popsáno v kapitole 4.4. Způsob 

rozvláknění má vliv na chemické složení vlákniny, avšak také na budoucích vlastnostech a 

kvalitě vyráběného papíru. [14] 

 

Chemický způsob 

 Chemickým způsobem získáváme buničiny s výtěžkem 45–55 % hmotnosti 

zpracovaného dřeva. Buničina je tedy chemickou cestou připravená vláknina. Výroba 

papíru z buničiny, znázorněná na obr. 11, probíhá tak, že vaříme rozdrcené dřevěné štěpky 

v nádobě (vařáku) s chemikáliemi. Tím se oddělí lignin z celulózových buněk, které jsou 

proti chemikáliím ve vařáku odolná, a proto zůstávají neporušená. Nerozpuštěný zbytkový 

lignin se projevuje tmavším zabarvením buničiny, avšak lze odstranit bělením.   

 

Obr. 11 Výroba chemické vlákniny [11] 
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Mechanický způsob 

 Při této výrobě získáváme dřevoviny s výtěžkem 90–95 % hmotnosti zpracovaného 

dřeva. Princip, znázorněn na obr. 12, je takový, že se jednotlivá vlákna od sebe oddělují 

působením mechanické síly na strukturu dřeva. Cílem je ponechat ve vláknině lignin a tím 

dosáhnout vysoké výtěžnosti vláken ze dřeva při dostatečné pevnosti a bělosti.  

 

Obr. 12 Výroba mechanické vlákniny [12] 

 

Kombinovaný způsob  

 Získáváme chemickou dřevovinu s výtěžkem 80–90 % hmotnosti zpracovaného 

dřeva. Jedná se tedy o kombinaci předchozích 2 způsobů rozvlákňování. Kombinovaných 

způsobem získáváme polobuničiny, které se používají především na výrobu méně 

kvalitních balících papírů a na výrobu vláknité lepenky. [14] 

 

b) II. fáze – příprava papíroviny  

 Papírovina je pojmenování pro hustou vodní suspenzi upravených vláknin a také 

nevláknitých příměsí (klížidla, plnidla, bělidla a barviva). 

1. Mletí, jedná se o jemné mletí vláknin, kterým se mění jejich tvar a délka, čímž se 

získávají specifické vlastnosti papíru; dnes mletí probíhá ve velkokapacitních 

hydropulperech; 

2. Dávkování plniv, jejichž přidáním se v papírovině zaplní volná místa mezi vlákny a 

tím minimalizují pórovitost, zvyšují hladkost, bělost, ohebnost, měkkost, schopnost 

přijímat barvu, avšak snižují pevnost; 
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3. Klížení, kterým papíru zajistíme schopnost odpuzovat vodu ze svého povrchu; klíží 

se buď přímo ve hmotě anebo již hotové papíry povrchově; 

4. Barvení, barviva prostupují vlákny a dávají jim požadovanou barvu; používají se 

syntetické organické barvy rozpustné ve vodě; 

5. Bělení, pomocí chemických činidel – bělidel, ty působí oxidačně či redukčně na 

barvené sloučeniny obsažené v neběleném vlákně; 

6. Dávkování chemických pomocných prostředků zajišťující odpěňování, urychlení 

odvodnění, zlepšení retence nevláknitých přísad v papíru při jeho výrobě;  

7. Čištění a úprava papíroviny, která zbavuje papíroviny nečistot. [14] 

 

c) III. fáze – výroba papíru na papírenském stroji 

Papírenský stroj zahrnuje tyto části:  

-nátoková skříň 

-sítová část 

-odvodňovací část (plstěnce) 

-lisovací část 

-sušící část 

-kalandr (soustava válců určených k hlazení papíru) 

-další zušlechťování (natíraní, barvení, ražba, potahování …) 

 

Nátoková skříň 

 Papírovina musí na síto papírenského stroje natékat potřebnou rychlostí, 

rovnoměrně po celé jeho šířce i co do množství, musí být zvířená pouze v takovém 

množství, aby nedocházelo k vločkování vláken, ne více. To musí být splněno, abychom 

dostali papírový list požadované kvality. 

 

Síto papírenského stroje 

 Z nátokové skříně vychází papírovina o obsahu zhruba 0,5 % sušiny; po nátoku 

papíroviny na síto dochází k intenzivnímu odvodňování, přičemž na konci síta papírovina 

obsahuje kolem 40 % sušiny. Síta jsou tkaniva ze syntetických vláken 
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Obr. 13 Sítová část papírenského stroje [13] 

 

Lisová část 

 Další voda se z papírového listu odstraňuje lisováním. Probíhá to tak, že několik za 

sebou papírových listů se lisují s postupně zvyšujícím se linkovým tlakem. 

 

Obr. 14  Lisování [14] 

 

Sušící část 

 V této části dochází, pomocí průchodu rozehřátými sušícími válci, k odstranění 

vody až na sušinu kolem 95 %. Sušící válce mají svou teplotu určenou tzv. sušící křivkou. 

Na konci této části jsou instalovány chladící válce sloužící k ochlazení pásu papíru před 

vstupem do kalandru.  

 

Obr. 15 Sušení [15] 
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Klížící lis 

 Často se při výrobě některých druhů papírů požaduje určitá povrchová úprava 

natíráním přímo na papírenském stroji, k tomu slouží klížící lisy. 

 

Kalandrování papíru 

 Zajišťuje, aby papír získal hladkost a došlo snížení tloušťky. Hladkost souvisí 

s potiskovatelností – snížením tloušťky se sníží pórovitost a tím se reguluje schopnost 

papíru vsáknout tiskové barvy a zvyšuje se kvalita potisku. 

 

Obr. 16 Hlazení (kalandr) [16] 

 

Navíjení papíru → jumbo role  

 Navíjení s poslední operací při výrobě papíru. Výsledným produktem je jumbo role. 

[15], [16] 

 

Obr. 17 Jumbo role [17] 

 

d) IV. fáze - úprava papíru 

Do úpravy papíru se zařazují následující operace:  

-převíjení 

-řezání na archy 
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-třídění 

-balení kotoučů nebo do rysů 

-vážení [16] 

 

4.2 Vlastnosti papíru 

 V této kapitole, se budu zabývat některými vlastnostmi papíru. Rozlišujeme 

obecné, fyzikální (mechanické, optické) a chemické vlastnosti. 

 

 Poměr jednotlivých surovin použitý při výrobě určitého druhu papíru označujeme 

jako látkové složení. Podle složení pak papíry rozdělujeme: 

• bezdřevé papíry jsou vyrobeny z buničiny nebo bavlněných vláken, nejvyšší 

přípustný obsah dřevoviny je 5 %; 

• středně jemné papíry jsou vyrobeny ze směsi buničiny a dřevoviny, nejvyšší 

přípustný obsah  dřevoviny nebo jiných mechanických vláknin je 50 %;  

• dřevité papíry jsou vyrobeny ze směsi buničiny a dřevoviny, nejvyšší přípustný 

obsah je více než 50 %, mají malou pevnost a sklon ke žloutnutí.  [14] 

4.2.1 Obecné vlastnosti papíru 

Plošná hmotnost (gramáž) – je definována jako podíl hmotností plošných materiálů o ploše 

1m2. Je to tedy hmotnost plochy v jednotce g.m-2. (ČSN 50 0310). Podle ní dělíme 

materiály na: 

Papír – plošná hmotnost do 150 g.m-2 

Karton – plošná hmotnost 150–250 g.m-2 

Lepenka – plošná hmotnost nad 250 g.m-2. [17] 

 

Tloušťka – tloušťka papíru představuje kolmou vzdálenost mezi protilehlými povrchy 

papíru při stlačení tlakem 98 ± 10 kPa.Vyjadřuje se v mm nebo mikrometrech. (ČSN 50 

0311). 

 

Objemová hmotnost – představuje podíl hmotnosti a objemu, popř. podíl plošné hmotnosti 

ku tloušťce → jednotka kg.m-3, např. objemová hmotnost dřevitého tiskového hlazeného 

papíru je 900 kg.m-3. [11] 
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4.2.2 Fyzikální vlastnosti papíru 

Vlhkost – představuje obsah vody v papíru. Tento obsah se zjišťuje vysušením papíru do 

konstantní hmotnosti při 103 ± 2 °C. Optimální vlhkost papíru je např. u tiskových papírů 

4-8 %, přirozená vlhkost (20 °C, 65 % relativní vlhkost vzduchu) je u novinového papíru 

kolem 9,3 %.  

 

Rozměrová stálost – Při změnách vlhkosti okolního ovzduší dochází k rozměrovým 

změnám papíru – příčinou je bobtnání vláken, popř. u papírů vyrobených strojově pak 

uvolnění vnitřního napětí.  

 

Stupeň zaklížení - představuje odolnost papíru vůči smáčení vodou a vodnými roztoky, 

dále i jeho odolnost  proti jejich vnikání do struktury papíru. Nejběžnějším způsobem 

zjištění stupně zaklížení je metoda Nollovým perem. [17] 

 

Hladkost – je mírou rovinnosti (vlastnost papíru, kdy po položení na rovinnou podložku se 

nepozorují viditelná zvlnění) povrchu papíru.  

 

Porózita – měří se průchodem vzduchu skrz list papíru a charakterizuje množství a velikost 

pórů v papíru. [11] 

 

a) Mechanické vlastnosti papíru 

Jsou dány pevností jednotlivých vláken a mezivlákenných prostor. 

 

Pevnost v tahu (σt)- je stupněm zatížený, který je schopen zkušební vzorek snést vztaženo 

na jednotku jeho počátečního průřezu. Vyjadřuje se v MPa. 

 

Pevnost v průtlaku – tlak (kPa), který způsobí protržení kruhově upnutého vzorku. Tlak je 

vyvozen přes pryžovou membránu hydraulicky nebo pneumaticky.  

 

Povrchová pevnost – jedná se o pevnost vláken, plniv nebo pevnost zakotvení nátěru. 
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Tržné zatížení (Fmax) – je zatížení působící v rovině vzorku, při němž dojde k přetržení 

zkušebního vzorku určité stanovené délky a šířky za stanovených podmínek. Udává se 

v jednotkách N.m-1. 

 

Tržná délka (lt) – míra pevností papírů různých plošných hmotností udávaná v jednotkách 

m, popř. km.  

 

Tažnost (δ) – udává se v  %, určuje prodloužení zkušebního vzorku při zkoušce tahem.  

 

Odolnost v přehýbaní – schopnost papíru vydržet opakované přehýbání při současném 

namáhání tahem za stanovaných podmínek. [17] 

 

b) Optické vlastnosti 

Bělost – je definována jako reflektivita (R∞) povrchu měřeného vzorku, vyjádřená v 

procentech reflektivity základního normálu bělosti oxidu horečnatého měřeného při vlnové 

délce 457 ± 5 nm. Reflektivita základního normálu bělosti (oxidu hořečnatého) je rovna 

100 %.  

Opacita (neprůsvitnost) – schopnost papíru nepropouštět světelné paprsky. Udává se v %. 

Dokonale neprůsvitný list má opacitu 100 %. [17] 

Barevnost – vysvětluje se chromoforovou a auxchromovou teorií (zabarvení způsobují 

chemické skupiny v molekule) nebo teorií koordinace nenasycených atomů. Jedná se o 

schopnost vybarvovat substráty závislá na struktuře molekuly. 

Lesk – „podíl světelného toku odraženého od povrchu papíru pod úhlem α (měřeného od 

kolmice k povrchu v rovině dopadu) a světelného toku světla dopadajícího pod stejným 

úhlem α (zrcadlový odraz) .“  [11] 

4.2.3 Chemické vlastnosti 

Popel v papíru – Zbytek po spálení papíru podle ČSN 50 038. Popel zahrnuje – popel ve 

vláknině, z plniva a dalších přídavných látek. 

 

pH papíru – „pH standardního vodného výluhu papíru, nebo pH povrchové vrstvy zvlhčené 

kapkou destilované vody, měřené plošnou skleněnou elektrodou.“ [11] 
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4.3 Druhy papíru 

Pro lepší orientaci se papíry rozdělují podle použití:  

• Grafické: - tiskové 

- psací a kreslicí 

• Předsádkové a potahové  

• Balicí  

• Technické a průmyslové 

• Hygienické [18] 

4.3.1 Grafické papíry 

1. Tiskové papíry  

 Hlavními požadavky na jakost skupiny těchto papírů jsou: hladkost, rovnoměrná 

tloušťka, přijímavost barvy, rozměrová stálost a neprůsvitnost. 

 

a) Ofsetové, knihtiskové a hlubotiskové papíry 

Tyto papíry se od sebe liší pouze stupněm zaklížení, obsahem plnidel a hladkostí povrchu.  

 

 

Obr. 18 Knihtiskový papír dřevitý [18] 

 

b) Novinový papír  

Je vyráběn z méně kvalitních vláknin. Je dřevitý, poloklížený a strojně hlazený s plošnou 

hmotností 52 g.m-2, pórovitý a měkký. 
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Obr. 19  Novinový papír [19] 

 

c) Křídový papír  

Vysoká bělost, hladkost, lesk a neprůsvitnost, v důsledku natíraní obou stran  bílou 

nátěrovou směsí z kaolínu.Vyrábí se o plošné hmotnosti 90-150 g.m-2. 

 

2. Psací a kreslicí papíry 

 Mají čistý a jakostní povrch, který je přizpůsoben pro psaní inkoustem, tuší, fixy, 

vodovými a dalšími barvami. Z toho důvodu jsou velmi dobře klíženy, aby nedošlo 

k rozpíjení inkoustu.  

 

Nejvíce se používají: 

 

a)Bezdřevý psací papír (kancelářský papír)  

Je plně klížený, strojově hladký, bílý s plošnou hmotností 60-80 g.m-2. Používá se na 

výrobu školních sešitů, obálek apod. 

 

 

Obr. 20  Bezdřevý psací papír [20] 
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b) Náčrtkový papír  

Bezdřevý nebo dřevitý, strojově hladký, jeho plošná hmotnost je 90 g.m-2. Používá se na 

výrobu školních náčrtníků a skicáků. Je vhodný zejména na kreslení tužkou a uhlem. 

 

 c) Strojový papír  

Bezdřevý, bělený, plošné hmotnosti 60- 80 g.m-2. Vyžívá se pro obchodní dopisní papíry a 

také psaní na psacím stroji.  

 

d) Další typy psacích a kreslících papírů: 

- Konceptový papír  

- Ruční papír [18] 

4.3.2 Předsádkové a potahové papíry  

 Jedná se o papíry, jejímž hlavním využitím jsou obálky sešitů, mramorované papíry 

na potahy desek. Jsou povrchově nejrůznějšími způsoby upravovány, např. lakováním, 

natíráním, apod. [18] 

4.3.3 Balicí papíry  

 Jak už z názvu vyplývá – slouží k „obalení“ veškerého zboží před mechanickým 

poškozením, a k uchování vlastností obsahu. Hlavními vlastnostmi jsou pevnost, odolnost 

v lomu a izolační schopnost, toho se dosahuje povrchovými úpravami (např. vrstvení 

papíru). 

 

 a) Sulfátový a sulfitový balicí papír  

Užívají se na výrobu nákupních tašek, prodejních sáčků a v podobě archů na balení 

běžných druhů zboží. Patří mezi balicí papíry s nejlepší pevností.  
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Obr. 21  Sulfátový (hnědší) a sulfitový balicí papír [21] 

 

 b) Další typy balících papírů:  

 - Albino 

 - Balíkový papír  

 - Hedvábný balicí papír  

 - Pergamenový papír 

 - Pergamenová náhrada 

 - Parafínový papír [18] 

4.3.4 Technické a průmyslové papíry  

 Slouží k nejrůznějším technickým účelům. Vždy slouží k nějakému vysoce 

specifickému účelu, proto nelze stanovit jejich obecnější charakteristiku.  

 

 a) Savé a filtrační papíry  

 Jsou vyráběny z bělené buničiny nebo hadroviny. Žádoucí vlastností těchto papírů 

je pórovitost a schopnost snadno nasávat a propouštět tekutiny, proto se při výrobě neklíží. 

Používají se v potravinářském a chemickém průmyslu, v menší míře i v domácnostech. 
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Obr. 22  Savý papír [22] 

 

 b) Tapetový papír  

Jsou vyráběny většinou ze středně jemných druhů papíru, které po navlhčení roztokem 

lepidla jsou schopny se opět vyrovnat a vypnout do původního tvaru a rozměru. Jejich 

dekorativní lícní strana se upravuje nejrůznějším zušlechťováním, aby se dosáhlo 

zajímavých povrchových efektů a příjemného estetického dojmu.  

 

 c) Bankovkový papír  

Speciální druh bezdřevého (nejlépe hadrového) papíru, je klížený, hlazený, s vodoznakem, 

aby se zamezilo falšování. Mezi další ochranné výrobní prvky patří přidávání speciální 

směsi barevných vláken a tenoučkých kovový fólií. Musí mít velkou pevnost v tahu a být 

pružný.  

 d) Ceninový papír  

Je širším označením pro bankovní papíry, mívají ochranné prvky, především vodoznaky. 

Užívají se pro tisk losů, směnek, akcií, dluhopisů, dokumentů. [18] 
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4.4 Recyklace papíru 

 Sběrový papír slouží k získávání druhotných vláken, které se opětovně využívají 

k výrobě papíru nového. Papír je možno recyklovat 5x až 7x. Než ale dojde k možnosti 

opětovného využití papíru, musíme jej nejdříve získat zpátky – pomocí sběru (ať už 

sběrových kontejnerů anebo sběrného dvora), dále vytřídit „nepapírové složky“, ty 

papírové roztřídit podle typu, rozvláknit a dále získanou vláknovinu upravit, dle jejího 

využití (obr. 23). Těmito jednotlivými postupy se budu v této kapitole zabývat. 

 

 

Obr. 23  Schéma výroby recyklované vlákniny [23] 

 

 V papírnách se používá mnoho různých systémů zpracování sběrového papíru, 

avšak všechny jsou založeny na podobných procesních krocích, které mohou být různě 

kombinovány, aby splnily svůj specifický úkol. Závody na zpracování recyklovaných 

vláken se skládají z podobných "stavebních bloků", určených pro specifický účel. [14] 

4.4.1 Sběrový papír 

- Pro tříděný sběr papíru v ČR slouží modré kontejnery, dále pak sběrny odpadu; 

- sběrový papír je takový papír, karton a lepenka, který se zařazuje do skupin a 

podskupin podle CSN EN 643 Papír a lepenka – Evropský seznam 

normalizovaných druhů sběrového papíru a lepenky; sběrový papír se třídí a 

klasifikuje do vhodných skupin jakosti; [27] 
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- recyklované (druhotné) vlákno tvoří asi třetinu celkových surovin v papírenském 

průmyslu; v Evropě je průměrná míra využití sběrového papíru 43 %; 

- na označení papírových obalů vhodných k recyklaci se používá standardní 

recyklační symbol (obr. 24). 

 

 

 

obr. 24  Recyklační symbol [24] 

 

- v recyklačním symbolu může být jednak označení PAP (papírový odpad), anebo 

označení číselné dle typu odpadu, v našem případě papíru, znázorněné v tabulce 

pod; značení se řídí podle technické normy ČSN 77 0052-2. [26] 

 

Tabulka 1: Rozdělení papírového odpadu [1] 

odpad označení číslo 

vlnitá lepenka PAP 20 

hladká lepenka PAP 21 

papír PAP 22-39 

4.4.2  Rozvlákňování  

 Papír se rozvlákňuje v nádrži opatřené míchadlem. Většinou se jedná o čistě 

mechanickou záležitost, občas se přidává malé množství NaOH, které rozvlákňování 

usnadní. [20] 

 Navlhčení a rozvláknění probíhá poměrně rychle. Postup je takový, že se sběrový 

papír vloží do rozvlákňovače společně s horkou vodou, kde probíhá mechanické a 

hydraulické promíchávání. Trvá jen několik minut, aby byl papír rozvlákněn tak, aby ho 

bylo možné čerpat.  

Existují tři typy rozvlákňovačů:  

a) pro nízkou konzistenci (nízká konzistence: 4–6 % sušiny) 

b) pro vysokou konzistenci (vysoká konzistence: cca 15–20 %)  

c) bubnové rozvlákňovače [19] 
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4.4.3 Mechanické odstraňování nečistot 

 Po rozvláknění nastávají operace mechanického odstraňování nečistot. Už při 

rozvlákňování dochází k odstranění tzv. spřádatelných nečistot - nitě, fólie, atp.- ty se 

navazují na lano (nebo - li „cop“) při míchání suspenze. [20] 

 Odstraňování nečistot je založeno na rozdílných fyzikálních vlastnostech vláken a 

nečistot jako je například rozdílná hustota, velikost nečistot, měrná hmotnost ve srovnání s 

vlákny a vodou. V zásadě existují třídicí zařízení s různými rozměry otvorů a různými typy 

hydrocyklónů. Ty pracují na principu odstředivé síly, která odstraňuje malé těžké částice. 

 Dalším způsobem je cezení skrz síta, které mají otvory o takové velikosti, aby jimi 

„dobrá vlákna“ prošla anebo neprošla. Používaná zařízení mají podobnou funkci, ale různý 

stupeň jemnosti třídění. 

 

Po těchto procesech obsahuje vláknina pořád velmi malé velmi rozpustné nečistoty 

(barviva, pigmenty, plniva atp.), proto nastávají operace jemného třídění, tzv. deinking 

procesy. [19] 

4.4.4 Deinking procesy  

 Slouží k odstraňování nečistot, tzn. i tiskových barev, z recyklované vlákniny. 

Jedná se o operace jemného třídění. Těmi jsou obvykle flotace či praní. Flotační 

zesvětlování je účinné pro velikosti částic 5 – 100mm. Pro částice menší se používá 

procesu praní. 

1. Flotační zesvětlování 

 Je důležité pro odstraňování barev, a to především u druhů papírů, jejichž prioritou 

je bělost. Tedy hlavním cílem zesvětlování je zvýšení bělosti a čistoty a snížení obsahu 

lepivých příměsí. Flotace je nejselektivnější a nejúčinnější technologie pro odstranění 

tiskařské barvy z recyklované vlákniny. Pomocí chemikálií (hydroxid sodný, křemičitan 

sodný, peroxid vodíku, mýdla nebo mastné kyseliny a komplexotvorná činidla) se uvolňují 

barevné částice z vláken. Důležité je aby po uvolnění udržely v disperzi. Rozptýlené 

částice barev jsou pak oddělovány z vláknité suspenze pomocí flotační technologie. Více o 

principu flotace viz kapitola 3. 
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2. Zesvětlování praním a odstraňováním popela 

 Používá se pro částice barvy menší 5mm, tedy částice, které již nejdou odstranit 

flotačním procesem. Praní je v podstatě několikastupňové odvodnění. Při praní se kromě 

barev odstraňují i plniva a jemné podíly vláken. Probíhá v několika stupních 

s protiproudem vody, což znamená, že filtrát ze sekundárního stupně se použije pro ředění 

látky v primárním stupni. 

 Některé typy papírů, které jsou velmi citlivé na nečistoty v nenatíraném papíru, 

vyžadují velmi čistou recyklovanou vlákninu. Proto se často využívá jak flotačního 

zesvětlování tak i praní, protože se tyto metody navzájem doplňují. [19] 

 

Při deinking procesech se využívají nejčastěji tyto chemikálie:  

- NaOH 

- komplexon DTPA 

- mýdlo 

-  vodní sklo Na2SiO3 

 

 Z těchto chemikálií naštěstí nepředstavuje žádná hrozbu pro životní prostředí. 

Pokud tedy neuniknou ve větším množství (např. siřičitan by mohl způsobit eutrofizaci 

vod). [20] 

Po vyčištění papíroviny může (ale nemusí) následovat její zesvětlování, či bělení. 

4.4.5 Bělení 

 Než vstoupí vyčištěná vláknina do zásobní nádrže může (ale nemusí) být bělena. 

Bělení probíhá za pomocí bělících chemikálií. Těmi jsou: 

- peroxid vodíku (H2O2)  

- hydrosiřičitan 

- kyselina formamidin sulfonová (FAS). 

 

 Tyto bělící chemikálie se přidávají do dispergačního zařízení, samotná reakce však 

probíhá až v bělící věži. Jakékoli možné zvýšení bělosti závisí na surovinách a na 

předběžné úpravě látky. Po bělení je vláknina čerpána do zásobních nebo míchacích kádí. 

V míchacích kádích se přidávají požadované přísady a nastaví se správná konzistence 

vláken pro správné vytvoření listu v papírenském stroji. [19] 



Monika Slívová: Flotace papíru 
 

2008/2009                                                                                                                            38  

4.4.6 Poslední úpravy  

 Předtím, než je vysoce zředěná suspenze vlákniny přiváděna do papírenského 

stroje, jsou ještě odstraněny zbytkové nečistoty. Odvodnění/zahuštění  je možné provádět 

diskovými filtry a šnekovými lisy, aby bylo dosaženo potřebné konzistence a také proto, 

aby se udržely okruhy sítové vody oddělené. 

  Poté se vpustí suspenze vlákniny na papírenský stroj a vzniklý papír pak prochází 

různými dokončovacími operacemi (viz kapitola 4.1.3).  

 

4.5 Tiskové barvy 

 Tiskové barvy, stejně jako jiné materiály, prošly dlouhým vývojem. Zezačátku byly 

velice jednoduché - skládaly se z barviva (látka přírodního původu) a nosiče, zajišťující 

jednak viskozitu a dále kvalitní přenos barvy na potiskovaný materiál. Dnešní barvy už 

nemají téměř nic společného a barvami původními. Složením se jedná o disperzi pigmentů 

v pojivu. Konkrétní složení tiskové barvy podléhá charakteru tiskové techniky, ve které se 

mají barvy použít. [21] 

4.5.1 Rozdělení tiskových barev  

Tiskové barvy lze rozdělit z mnoha hledisek, např.: 

• podle technologie tisku - knihtisk, ofset, hlubotisk, flexotisk, apod. 

• způsobu tisku - tisk rotační, plošný, apod. 

• užití výsledného tisku - tisk novin, časopisů, obalů, apod. [22] 

4.5.2 Složení tiskové barvy  

 Složením jsou tiskové barvy disperzí pigmentů v pojivu. Základní suroviny 

tiskových barev můžeme rozdělit:  

� pigmenty 

� pojiva 

� aditiva 

� ostatní složky - tiskařské oleje, ředidla, apod. [21] 
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Pigmenty 

 Pigmenty nebo barviva slouží pro stanovení nejdůležitější části tiskové barvy, a to 

barevného odstínu. Dále i velikost pigmentů výrazně ovlivňuje sytost barvy, čím jsou 

pigmenty menší, tím je barva sytější. Dalšími jejich funkcemi je vliv na světlostálost 

tiskových barev, odolnost proti chemickým látkám a dále řeší jak ekologické tak cenové 

aspekty.  

 Z chemického hlediska se jedná o látky s multimolekulární krystalickou strukturou, 

nejsou rozpustné v organických rozpouštědlech a pojivu, proto bývá jejich povrch 

speciálně upravovaný, aby zvýšil smáčivost pigmentů pojivem tiskové barvy.  

 

Pigmetny lze rozdělit na:  

- amorfní 

- krystalické 

- smíšené 

 

 S tímto rozdělením souvisí tvrdost pigmentů, ta se hodnotí ve stupnici 1 až 5 (1 

nejměkčí). Dále i schopnost absorbovat světlo, a tím i barevnost pigmentu, čistotu a sytost 

barevného tónu. 

 V dnešní době se k výrobě barev používají výhradně organické pigmenty. Ty 

mohou být: 

- neiontové (neutrální) - rozpustné ve vodě a v běžných organických rozpouštědlech; 

- kyselé (aniontové) - syntetizují se ve formě vodorozpustných sodných solí, sulfokyselin 

nebo karboxylových kyselin; 

- zásadité (kationtové) - syntetizují se jako vodorozpustná sůl běžné anorganické kyseliny.   

[21] 

 

Nejběžnější pigmenty:  

• černé:              saze 

• anorganické:  oxid titaničitý, hydroxid hlinitý, berlínská modř 

• organické:      diarylide yellows, lithol rubine 4B, ftalokyanidová modř [23] 

  

Pojiva  

Jsou tvořena filmotvornými látkami a rozpouštědly, které tyto látky rozpouštějí.  
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a) Filmotvorné látky 

 Základní funkcí těchto látek je na povrchu potiskovaného materiálu vytvořit pružný 

film, v němž jsou rozptýlené pigmenty. Zabezpečují vlastnosti jako je viskozita, tažnost, 

lepivost atp., dále přenos a přilnutí barvy na potiskovaný materiál. Tyto látky jsou většinou 

na bázi rostlinných olejů a pryskyřic. 

 

b) Rozpouštědla 

 Ovlivňují vhodnost barvy pro daný potiskovaný substrát. Z tiskových barev, po 

nanesení na potiskovaný materiál, se uvolní buď vpíjením anebo vypařením. 

Dělí se:  

- anorganická - voda a různé anorganické kyseliny; 

- organická - organické uhlovodíky, různé estery a étery.  

 

Aditiva 

 Tvoří širokou škálu látek používaných na úpravu různých vlastností tiskových 

barev. Řadíme zde různé druhy sušidel, zvláčňovadel, vosků nebo protiobtahovací přísady, 

což jsou škrobové částice přidávané přímo do tiskové barvy, tvořící vyvýšeniny, které 

zabrání přímému kontaktu tiskových archů a tím potlačují obtahovaní → od poprašovacího 

prášku není zaprášen celý vykladač.  

 Nejčastěji používanými aditivy jsou sušidla - ty urychlují proces schnutí (u 

tiskových barev schnoucích oxidační polymerací).     

 

Ostatní složky 

- tiskařské oleje 

- ředidla 

- pasty ke snížení otěru 

- leskutvorné přísady 

- zpomalovače vysoušení 

- apod., používané podle potřeby. [21] 
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4.5.3 Barvové systémy 

 Nejrozšířenějším barvovým systémem v České republice je systém označovaný 

jako CMYK.  

 Jedná se o barvový model, který je založen na substraktivním míchání barev 

(substraktivní = způsob míchání barev, kdy se s každou další přidanou barvou ubírá část 

původního světla). 

 

Barvy modelu CMYK jsou:  

C = Cyan - azurová 

M = Magenta - purpurová 

Y = Yellow - žlutá 

K = blacK - černá, označuje se jako barva klíčová (Key). 

 

 

Obr. 25  Barvy modelu CMYK [25] 

 

 V ideálním případě by měl postačit systém CMY - černá barva by měla vzniknou 

smícháním ostatních 3 barev, jako je to znázorněno na následujícím obrázku.  

 

 

Obr. 26  Subtraktivní míchání barev [26] 

 

• cyan + magenta + yellow = black  

• mangenta + yellow = red 
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• yellow + cyan = green 

• cyan + magenta = blue [24] 

 

Další barvové systémy 

 Barvový systém Hexachrome od firmy Pantone je soubor šesti základních barev - 

intenzivní modrá, žlutá, červená, oranžová, jasná zelená a standardní černá. Ve světe je této 

systém hodně používán, protože jeho výhodou je, že dokáže kvalitně zobrazit 90 % 

odstínů, zatímco CMYK pouze 50 %. [25] 
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5. Experimentální část  

 Cílem mé diplomové práce bylo vyzkoušet účinnost procesu flotace při 

odstraňování tiskařské barvy a to pomocí různých nepolárních flotačních činidel. Proces 

flotace je nejúčinnější technologie právě pro odstraňování tiskařské barvy z recyklované 

vlákniny. Jako vstup jsem vybrala 2 typy papíru – novinový a klasický propisovací papír 

(výplatní pásky). Využitím různých druhů nepolárních flotačních činidel – MONTANOL 

800, FLOTAKOL, FLOTANOL H 53, FLOTALEX – jsem zjišťovala, které činidlo je 

schopno nejlépe barvu odstranit.    

5.1 Příprava vstupních vzorků 

5.1.1 Vstupní vzorky 

Vzorek 1  

- novinový papír, potisk barevný 

- m(novinový papír)= 15 g 

- V(voda)= 1,5 l, t(voda) ≥ 40 °C 

-  m(NaOH)= 5 g 

→ označení: VSTUP 1 

Novinový papír se rozpadl více než klasický propisovací papír. 

 

Vzorek 2  

- klasický propisovací papír- výplatní pásky 

- m(propisovací papír)= 15 g 

- V(voda)= 1,5 l, t(voda) ≥ 40 °C 

- m(NaOH)= 5 g 

→ označení: VSTUP 2 

5.1.2 Postup práce 

 15 g nadrobno nastříhaného papíru (obr. 27) jsem smíchala v poměru 1:10 s vodou, a 

dále rozvláknila za pomocí NaOH → vstup 1, vstup 2 (obr. 28). 
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→  

  Obr. 27  Papír připravený k rozvláknění [27] Obr. 28 Vstup 1, vstup 2 [27] 

 

5.2 Flotace vzorků 

 Při flotaci jsem použila 4 různá nepolární flotační činidla, a to MONTANOL 800, 

FLOTAKOL, FLOTANOL H 53 a flotační činidlo FLOTALEX.  

           

Obr. 29 Flotace propisovacího papíru [27]       Obr. 30 Flotace novinového papíru +  

      původní vzorek [27] 

5.2.1 Flotace s Montanolem 800 

 Vlastní flotace je provedena v poměru 0,5 l roztoku „papíru“ (vstup 1, vstup 2) :  

0,5 l H2O. 

Teplota zůstala nezměněna tzn. ≥ 40 °C. 

 

VSTUP 1: novinový papír 

a) Přídavky:  

� 1 ml Na2SiO3 (vodní sklo) 

� 500 g.t-1 Montanolu 800 (5 kapek) 
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Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt a 

odpad:  

→ koncentrát K5; 

→ odpad O4. (obr. 31) 

 

Obr. 31 Koncentrát K5, odpad O4 [27] 

 

b)  Přídavky: 

� bez vodního skla 

� 500 g.t-1 Montanolu 800 (5 kapek) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt:  

→ koncentrát K6. 

Následně jsme provedli přečistou flotaci, 3 minuty: 

→ koncentrát z přečisté flotace K7; 

→ odpad O5. (obr. 32) 

 

Obr. 32 Koncentrát K6, K7, odpad O5 [27] 
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VSTUP 2: klasický propisovací papír- výplatní pásky 

a) Přídavky:  

� 1 ml Na2SiO3 (vodní sklo) 

� 500 g.t-1 Montanolu 800 (5 kapek) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt:  

→ koncentrát K1. 

Následně jsem provedla přečistou flotaci, 3 minuty: 

→ koncentrát z přečisté flotace K2; 

→ odpad O1. (obr. 33) 

 

Obr. 33 Koncentrát K1, K2, odpad O1 [27] 

 

b) Přídavky:  

� 1 ml Na2SiO3 (vodní sklo) 

� 300 g.t-1 Montanolu 800 (3 kapky) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt a 

odpad:  

→ koncentrát K3; 

→ odpad O2. (obr. 34) 
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       Obr. 34 Koncentrát K3, odpad O2 [27]         Obr. 35 Vzorky K3, O2   

              připravené k analýze [27] 

 

c) Přídavky:  

� bez vodního skla 

� 300 g.t-1 Montanolu 800 (3 kapky) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt a 

odpad:  

→ koncentrát K4; 

→ odpad O3. (obr. 36) 

 

Obr. 36  Vzorky K4, O3 připravené k analýze [27] 
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5.2.2 Flotace s Flotakolem  

VSTUP 1: novinový papír 

Přídavky:  

� nejprve bez vodního skla, poté přidáno 

� 500 g.t-1 Flotakolu (5 kapek) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace.  

Reakce neprobíhá, ani po následném přidání vodního skla, protože nedochází ke 

tvorbě pěny → neúčinný sběrač. 

 

VSTUP 2: klasický propisovací papír- výplatní pásky 

Přídavky:  

� bez vodního skla 

� 500 g.t-1 Flotakolu (5 kapek) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace.  

Reakce sice probíhá, ale netvoří se příliš velká pěna. Získala jsem pěnový produkt a 

odpad:  

→ koncentrát K8; 

→ odpad O6. (obr. 37)  

 

Obr. 37 Odpad O6, koncentrát K8 [27] 
 

5.2.3 Flotace s Flotanolem H 53 

VSTUP 1: novinový papír 

Přídavky:  
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� bez vodního skla 

� 500 g.t-1 Flotanolu H 53 (5 kapek) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt a 

odpad:  

→ koncentrát K10; 

→ odpad O8. (obr. 38) 

 

Obr. 38  Odpad O8, koncentrát K10 [27] 

 

VSTUP 2: klasický propisovací papír- výplatní pásky 

Přídavky:  

� bez vodního skla 

� 500 g.t-1 Flotakolu H 53 (5 kapek) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace.  

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt a 

odpad:  

→ koncentrát K9; 

→ odpad O7. (obr. 39) 

 

Obr. 39. Koncentrát K9, odpad O7 [27] 
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5.2.4 Flotace s Flotalexem 

VSTUP 1: novinový papír 

Přídavky:  

� bez vodního skla 

� 500 g.t-1 Flotalexu (5 kapek) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt a 

odpad:  

→ koncentrát K11; 

→ odpad O9. (obr. 40) 

 

Obr. 40 0dpad O9, koncentrát K11 (foceno 3 dny odstáté) [27] 

 

VSTUP 2: klasický propisovací papír- výplatní pásky 

Přídavky:  

� bez vodního skla 

� 500 g.t-1 Flotalexu (5 kapek) 

Po přidání přídavků následuje 1 minutu agitace. Poté jsem získala pěnový produkt a 

odpad:  

→ koncentrát K12. 

Následně jsem provedla přečistou flotaci: 

→ koncentrát z přečisté flotace K13; 

→ odpad O10. (obr. 41) 
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Obr. 41 Koncentrát K12, K13, odpad O10 (foceno 3 dny odstáté) [27] 

5.3 Vzorky k analýze  

Flotací jsem získala vzorky k analýze. Pomocí „mokrých vzorků“ (kapitola 5.3.1) byl 

stanoven DOC – Dissolved Organic Carbon – rozpuštěný organický uhlík. Vzorky byly 

vysušeny (kapitola 5.3.2) a následně bylo provedeno stanovení TOC – Total Organic Carbon 

- celkový organický uhlík. Jak samotný papír obsahuje uhlíkové řetězce, tak i pigment 

tiskařské černi obsahuje saze (čili uhlík), proto jsem pro vyhodnocení použila metodu 

stanovení TOC a DOC. Zjistila jsem, že se obsah TOC i DOC v koncentrátu zvyšuje. 

 

5.3.1 „mokrý vzorek“ 

Mokrý vzorek jsem získala z koncentrátů a odpadů flotace, kdy přímo koncentrát či 

odpad jsem nalila do nádobky na vzorky (obr. 42). A poté poslala na analýzu, kde bylo 

stanoveno DOC – Dissolved Organic karbon – rozpuštěný organický uhlík.  

 

Obr. 42 Vzorky K1 – K7 a O1 – O5 připravené k poslaní na analýzu [27] 
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5.3.2 „ vysušený vzorek“  

 Odstáté vzorky (obr. 40) jsem byla nejprve po 3 dnech a poté po 2 dnech odlít. 

Usazenou složku jsem odfiltrovala a získala „suchý vzorek“ (obr. 43). Ten jsem také poslala 

na analýzu, kde bylo stanoveno TOC – Total Organic Carbon - celkový organický uhlík. 

„Metody stanovení TOC jsou založeny na oxidaci organických látek na oxid uhličitý, a to 

buď termickou oxidací anebo oxidací na mokré cestě.“ [28] 

 

 

Obr. 43 Vysušený koncentrát K10 a odpad O8 [27] 
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5.4 Výsledky flotace 

Tabulka 2: Stanovené DOC a TOC   

TOC spalné teplo (J.g-1) DOC (ppm) 

K1 15 263 K1 762,64 

K2 13 911 K2 225,71 

O1 13 528 O1 148,66 

K3 14 052 K3 707,33 

O2 12 327 O2 193,78 

K4 14 736 K4 755,35 

O3 13 415 O3 144,65 

K5 13 041 K5 273,58 

O4 11 735 O4 176,43 

K6 13 230 K6 269,11 

K7 11 814 K7 164,58 

O5 11 548 O5 147,06 

K8 15 704 K8 771,19 

O6 12 784 O6 138,91 

K11 13 897 K11 253,89 

O9 13 680 O9 238,07 

K10 13 755 K10 264,90 

O8 12 982 O8 211,38 

K9 14 278 K9 255,67 

O7 12 405 O7 237,33 

K12 13 670 K12 640,44 

K13 11 201 K13 304,75 

O10 10 810 O10 269,61 

  VSTUP 1– noviny 496,26 

  VSTUP 2 –pásky 911,02 
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6. Diskuze výsledků 

6.1 Hodnoty TOC - celkový organický uhlík 

Tabulka 3: Hodnoty TOC pro novinový papír 

 
Koncentrát - 

spalné teplo (J.g-1) 

Odpad - 

spalné teplo (J.g-1) 

Koncentrát z přečistné 
flotace - 

spalné teplo (J.g-1) 

Montanol 800 

→ 5 g.t-1 

→ vodní sklo 

13 041 (K5) 11 735 (O4) neprovedena 

Montanol 800 

→ 5 g.t-1 

 

13 230 (K6) 11 548 (O5) 11 814 (K7) 

Flotalex 

→ 5 g.t-1 

 

13 987 (K11) 13 680 (O9) neprovedena 

Flotanol H 53 

→ 5 g.t-1 

 

13 755  (K10) 12 982  (O8) neprovedena 

Flotakol 

→ 5 g.t-1 

→ vodní sklo 

reakce neprobíhá   

  

 Z tabulky 3 vyplývá, že nejvyšší obsah celkového organického uhlíku je 

v koncentrátu K11 (za pomocí činidla Flotalexu). Avšak rozdíl mezi koncentrátem a 

odpadem je pouze 307 J.g-1. Nejvyšší rozdíl mezi obsahem uhlíku v koncentrátu a odpadu 

je za použití flotačního činidla Montanolu 800 bez přídavku vodního skla. V tomto případě 

jsem sice prováděla přečistnou flotaci, ale po získání výsledků je zřejmé, že prováděna být 

nemusela, protože i bez ní je rozdíl mezi obsahem uhlíku v odpadu a koncentrátu nejvyšší, 

a to 1416 J.g-1. S flotací přečistnou pak 1682 J.g-1. Druhým nejúčinnějším činidlem je 

použití Montanolu 800 s přídavkem vodního skla, a to výsledkem 1306 J.g-1. Následuje 

Flotanol H 53, Flotalex a Flotakol, který je v mém případě neúčinným sběračem, k reakci 

nedošlo.     
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Tabulka 4: Hodnoty TOC pro propisovací papír - pásky 

 Koncentrát - 

spalné teplo (J.g-1) 

Odpad - 

spalné teplo (J.g-1) 

Koncentrát z přečistné 
flotace - 

spalné teplo (J.g-1) 

Montanol 800 

→ 5 g.t-1 

→ vodní sklo 

15 263 (K1) 13 528 (O1) 13 911 (K2) 

Montanol 800 

→ 3 g.t-1 

→ vodní sklo 

14 052 (K3) 12 327 (O2) neprovedena 

Montanol 800 

→ 3 g.t-1 

 

14 736 (K4) 13 415 (O3) neprovedena 

Flotakol 

→ 5 g.t-1 

 

15 704 (K8) 12 784 (O6) neprovedena 

Flotanol H 53 

→ 5 g.t-1 
14 278 (K9) 12 405 (O7) neprovedena 

Flotalex 

→ 5 g.t-1 

→ vodní sklo 

13 670 (K12) 10 810 (O10) 11 201 (K13) 

  

 Nejvyšší obsah celkového organického uhlíku je z flotace za pomoci činidla 

Flotakolu, v koncentrátu  K8. V tomto případě je také rozdíl mezi obsahem celkového 

organického uhlíku mezi koncentrátem a odpadem nejvyšší a to 2920 J.g-1. Druhé nejvyšší 

hodnoty bylo dosaženo pomocí činidla Flotalexu - 2469 J.g-1, v tomto případě jsem 

prováděla i přečistnou flotace, která rozdíl ještě zvýšila na 2860 J.g-1. Následuje činidlo 

Flotanol H 53, 1873 J.g-1. Za ní se řadí Montanol 800, kdy v prvním případě (viz tabulka) 

jsem přidala 5 g.J-1 Montanolu a provedla jsem přečistnou flotaci, která výslednou hodnotu 

1325 J.g-1 zvýšila o 383, tedy na hodnotu 1735 J.g-1. Použitím 3 g.t-1 Montanolu 800 

s vodním sklem byl výsledek 1725 J.g-1.  
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6.2 Hodnoty DOC - rozpuštěný organický uhlík 

Tabulka 5: Hodnoty DOC pro novinový papír 

 Koncentrát 

(ppm) 

Odpad 

(ppm) 

Koncentrát z přečistné 
flotace  (ppm) 

 

Montanol 800 

→ 5 g.t-1  

→ vodní sklo 

273,58 (K5) 176,43 (O4) neprovedena 

Montanol 800 

→ 5 g.t-1  

 

269,11 (K6) 147,06 (O5) 164,58  (K7) 

Flotalex 

→ 5 g.t-1  

 

253,89 (K11) 238,07 (O9) neprovedena 

Flotanol H 53 

→ 5 g.t-1  

 

264,90 (K10) 211,38 (O8) neprovedena 

Flotakol 

→ 5 g.t-1  

→ vodní sklo 

reakce neprobíhá   

  

 V případě stanovování DOC, rozpuštěného organického uhlíku, má nejvyšší 

hodnotu koncentrát z flotace s činidlem Montanolem 800 s přídavkem vodního skla. 

V rozdílu obsahu rozpuštěného organického uhlíku  v koncentrátu a odpadu je nejvyšší 

flotace s činidlem Montanolem 800 bez vodního skla, a to s hodnotou 104,53 ppm 

(provedena přečistná flotace, navýšení na 122,05 ppm). Následuje opět flotace 

s Montanolem 800 avšak s vodním sklem, a to s hodnotou 97,15 ppm. Téměř poloviční 

hodnoty dosahuje činidlo Flotanol H 53, dalším je Flotalex a Flotakol, u kterého, jak už 

bylo zmíněno, reakce neproběhla. 
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Tabulka 6: Hodnoty DOC pro propisovací papír - pásky 

 Koncentrát 

(ppm) 

Odpad 

(ppm) 

Koncentrát z přečistné 
flotace 

(ppm) 

Montanol 800 

→ 5 g.t-1 

→ vodní sklo 

762,64 (K1) 148,66 (O1) 225,71 (K2) 

Montanol 800 

→ 3 g.t-1 

→ vodní sklo 

707,33 (K3) 193,78 (O2) neprovedena 

Montanol 800 

→ 3 g.t-1 

 

755,35 (K4) 144,65 (O3) neprovedena 

Flotakol 

→ 5 g.t-1 

 

771,19 (K8) 138,91 (O6) neprovedena 

Flotanol H 53 

→ 5 g.t-1 
255,67 (K9) 237,33 (O7) neprovedena 

Flotalex 

→ 5 g.t-1 

→ vodní sklo 

640,44 (K12) 269,61 (O10) 304,75 (K13) 

 

 Nejvyšší hodnotu rozpuštěného organického uhlíku má koncentrát K8 - flotace za 

pomocí flotačního činidla Flotakolu, který také  dosahuje nejvyšší hodnoty v rozdílu 

obsahu rozpuštěného organického uhlíku mezi koncentrátu a odpadem, a to 632,28 ppm.  

Druhý nejvyšší rozdíl dosahuje rozdíl koncentrátu K1 a odpadu O1 za pomocí činidla 

Montanou 800 (5 g.t-1, vodní sklo), kdy byla provedena i přečistá flotace- 613,98 ppm. 

Následuje hodnota 610,70 ppm – použití 3 g.t-1 Montanou 800 bez vodního skla. 

Překvapivě nejnižší hodnotu – 18,34 ppm mezi koncentrátem a odpadem – má flotace 

s činidlem Flotanolem H 53, což znamená, že se jedná o nejméně nevhodné činidlo.   
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7. Závěr 

 Novinky v papírenském průmyslu představují jak nové způsoby zpracování, tak 

také materiály. Proto je důležité vyzkoušet recyklovatelnost takovýchto materiálů. Pokusit 

se „vyčistit papír“ od tiskařské barvy a dalších nečistot pomocí technologie flotace byl cíl 

mé diplomové práce. Jednak vyzkoušení účinnosti flotačního procesu při recyklaci papíru a 

také vyzkoušení čtyř typů nepolárních flotačních činidel na dvou typech papíru. Hlavním 

cílem mé práce bylo zjistit, které činidlo odstraňuje tiskařskou barvu nejlépe. Pro novinový 

papír se nejlépe osvědčilo nepolární flotační činidlo Montanol 800 bez přídavku vodního 

skla. Pro „vyčištění“ klasického propisovacího papíru se nejlépe hodí – z mých čtyř 

vyzkoušených – nepolární činidlo Flotakol, které bylo naprosto nevhodné v případě flotace 

novinového papíru, kdy nebyla vytvořena ani pěna. Podle výsledků jsem zjistila, že jednak 

vlastnosti papíru, druh tisku a vlastnosti tiskařských barev flotovatelnost ovlivňují. 

Použitím vhodného flotačního činidla pro vhodný typ papíru (a samozřejmě s ohledem na 

vlastnosti použité barvy) je možno sběrový papír „vyčistit“ velmi dobře.   

 Recyklace je a bude vždy důležitá, i přesto, že sběrový papír lze recyklovat 6-8x, a 

je nutné dodat, že nikdy se nepodaří recyklovat všechen vyrobený papír, přesto smysl má, 

protože bez ní by se muselo vyrábět mnohem více papíru nového, což by znamenalo 

vysokou spotřebu dřeva a také složitější technologie při výrobě. Navíc se nenaplnila vize, 

že tištěný papír nahradí elektronická média.  
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