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Anotace 
 

Předložená práce se zabývá popisem technologie úpravy černého uhlí, přičemž se 

zaměřuje na technologický proces flotace. Dále je popsán způsob úpravy na úpravně uhlí 

Dolu Paskov. Z tohoto provozu odebrané vzorky surového kalu byly podrobeny flotačním 

testům v laboratořích VŠB-TU Ostrava. Cílem testů bylo porovnat používaná flotační 

činidla. V práci jsou statisticky zpracované výsledky flotačních testů a také posouzení 

vlivu spotřeby činidel na ekonomickou stránku procesu úpravy. 

 

Klí čová slova: černé uhlí, flotace, flotační činidla, úpravna uhlí Paskov 

 

 

Annotation 
 

The presented thesis deals with description of technology of coal modification, 

focusing on the technological process of flotation. There is also described the method of 

modification in the coal cleaning plant Paskov. The samples of raw sludge taken from this 

production unit were subjected to the flotation tests in the laboratories of VŠB – TU 

Ostrava. The aim of the tests was to compare the flotation reagents which were used. In the 

thesis the results of floating tests are statistically processed and there is also assessed the 

impact of the consumption of reagents on the economies of the editing process.   

 

Keywords:  black coal, flotation, flotation reagents, coal cleaning plant Paskov 
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1. Úvod  

Dodnes je uhlí nejdůležitějším palivem a stále nejvýznamnějším zdrojem elektrické 

energie. V České republice je zhruba polovina elektrické energie vyrobena spalováním 

uhlí. Podobně je tomu tak i v řadě jiných států. Elektřina vyrobená z uhlí se podílí na 

celosvětové produkci čtyřiceti procenty. Uhlí není však jen cenným zdrojem energie, jeho 

využívání v chemickém, hutním a farmaceutickém průmyslu má již dlouholetou tradici. 

Změna orientace českého hospodářství po roce 1989 měla zásadní vliv na útlum 

těžby uhlí a celého těžkého průmyslu. Kvalitní ocel a železo se ale v poslední době staly 

opět žádanou komoditou, jejíž výroba se bez kvalitního koksovatelného černého uhlí 

neobejde. Do popředí zájmu se tak dostává těžba a úprava těchto koksovatelných uhlí.  

Mechanizace a automatizace těžby v druhé polovině minulého století s sebou 

přinesla vyšší bezpečnost a výkonnost provozu, ale zároveň se v těžené surovině zvýšil 

podíl jemných částic, které není možné upravovat klasickým způsobem. Z toho důvodu je 

dnes nutné přibližně pětinu vytěžené suroviny upravovat flotací. Při flotaci jsou náklady na 

úpravu několikanásobně vyšší než u gravitačních metod. Správné řízení procesu flotace je 

proto velmi důležité pro konečnou jakost produktů a finanční náročnost úpravy. 

Technologií úpravy černého uhlí na úpravně Dolu Paskov a flotačními činidly, které se zde 

používají, se zabývá tato práce. 
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2. Technologie úpravy uhlí 

Pod pojmem úprava uhlí rozumíme soubor na sebe navazujících technologických 

operací, které mají za úkol snížit obsah nežádoucích látek v těžené surovině, v tomto 

případě tedy v surovém uhlí. Nežádoucími látkami jsou nespalitelné příměsi, jež se dostaly 

do suroviny při těžbě nebo se staly součástí uhelné hmoty již při jejím vzniku. Přijatelné 

množství těchto látek v praném, již upraveném uhlí, závisí na způsobu využití uhelné 

hmoty. Obsah popelovin v energetických směsích používaných k výrobě elektrické energie 

a tepla spalováním se pohybuje i za hranicí Ad = 40 % hm. Při využití praného uhlí pro 

metalurgický nebo chemický průmysl jsou požadavky na obsah popelovin mnohem vyšší. 

Popelnatost praného uhlí pro takové účely se pohybuje kolem Ad = 7% hm. Neméně 

významné je pro odběratele a způsob využití suroviny její zrnitostní složení. Nedílnou 

součástí úpravy je tedy rozdělení suroviny do zrnitostních tříd podle velikosti částic. Tato 

operace je označována jako třídění, na druhé straně operace oddělující užitkovou složku od 

balastních příměsí se nazývá rozdružování, příp. separace. Rozdružovací procesy se 

označují jako hlavní procesy úpravy, které často vyžadují přípravu suroviny na daný 

proces. Jedná se o tzv. přípravné procesy. Také produkty rozdružovacích procesů je nutné 

před dalším zpracováním upravit, v tom případě mluvíme o procesech pomocných.[1] 

2.1 Technologická operace drcení a třídění 

Na úpravnách uhlí používaná rozdružovací zařízení jsou schopna efektivně 

zpracovávat pouze určité zrnitostní třídy. Největší zrna 15-200 mm jsou rozdružována 

v těžkokapalinových rozdružovačích (SM-vany,Drewboy ), středně velká zrna 0,5-15 mm 

jsou rozdružována na sazečkách. Nejjemnější frakce 0-0,5 mm je rozdružena při flotaci. 

K získání takových zrnitostních frakcí je nezbytné zařadit do procesu úpravy operace 

třídění a drcení.[1] 

Podle způsobu provedení třídící operace se třídění rozlišuje na: 
∼ mechanické 
∼ hydraulické 
∼ pneumatické 

Nejběžnější třídiče jsou mechanické rošty nebo síta, které lze dále rozdělit podle 

toho, zda pracují s pohyblivou nebo statickou třídící plochou. Proces třídění je ovlivňován 

celou řadou faktorů, jako jsou konstrukce třídiče, technologické parametry 
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zařízení(okatost, propadová plocha, sklon třídící plochy, kmitání aj.) a také vlhkost tříděné 

suroviny, pokud nejde přímo o třídění mokrou cestou. 

V současné době se používají na úpravnách uhlí vesměs pohyblivé sítové třídiče 

s nadkritickým počtem kmitů. Pro suché předtřídění těženého uhlí jsou používány třídiče 

typu Scalpeur,  pro mokré třídění vsázky do úpravny jsou zařazovány třídiče typu N61.[1] 

Operace drcení nemá při úpravě uhlí takový význam jako při úpravě rud, neboť 

těžená surovina svým zrnitostním složením vyhovuje technologickým procesům úpravy. 

Pouze extrémně velké kusy suroviny je třeba rozdrtit na požadovanou velikost. Velmi 

významným důvodem zařazení operace drcení v úpravě uhlí je rozpojování prorostlých 

zrn. Jde o srostlá zrna z části uhelná a z části hlušinová, která by přecházela jak do 

koncentrátu, tak i do odpadu a tím způsobovala ztráty i znečištění koncentrátu. Drcením 

dojde k rozpojení obou složek a následným rozdružovacím procesem jsou složky odděleny. 

Při zdrobňování je materiál namáhán různými způsoby. Zpravidla jde o namáhání tlakem, 

smykem a ohybem. 

Zařízení používaná při drcení uhlí lze rozdělit na: 

∼ čelisťové drtiče 

∼ kladivové drtiče 

∼ kladivové drtiče s odrazovými válci 

∼ jednoválcové drtiče s protičelistí  

∼ dvouválcové drtiče s ozubenými válci 

∼ dezintegrátory 

∼ bubnové třídící drtiče 

Při volbě drtícího zařízení je třeba zohledňovat celou řadu kritérií, jakými jsou: 

požadované zrnitostní složení a tvar částic produktu drcení, energetická náročnost zařízení, 

drtitelnost a abrazivitu suroviny, vlhkost suroviny aj.  

Pro rozpojování prorostlých zrn (meziprodukt z těžkokapalinových rozdružovačů) se 

používají převážně kladivové drtiče tuzemské výroby (Přerovské strojírny). Materiál je 

drcen úderem drtících těles (kladiv), pohyblivě uchycených na rychle se otáčejícím rotoru, 

vrháním kusů suroviny na pancéřové obložení i vzájemným narážením kusů na sebe. 

Kladivový drtič je znázorněn na obrázku č.1. 
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Obrázek č.:1 Kladivový drtič v klidu (a) ,v chodu (b) 

 

Velikost zrn podrceného materiálu určují otvory v roštu pod rotorem, drtící tělesa 

mohou mít různý tvar, hmotnost i počet podle charakteru drceného materiálu. 

2.2 Gravitační rozdružování 

Při rozdružování surového uhlí se snažíme získat produkty o různém obsahu 

popela. K rozdělení suroviny jsou využívány rozdíly ve fyzikálních nebo fyzikálně-

chemických vlastnostech uhlí a nežádoucích příměsí (hlušin). Rozdružování uhlí zrnitosti 

větší než 0,5 mm se provádí na základě rozdílu hustoty uhelných a hlušinových částic, tedy 

gravitačním rozdružováním. Podle způsobu separace a zrnitostní třídy zpracovávaného uhlí 

lze gravitační rozdružovače rozdělit na : 

∼ těžkosuspenzní rozdružovače (zrnitost 10-200 mm), (typ Drewboy, SM-

vany), 

∼ hydrocyklony využívající odstředivé síly (zrnitost 0,5-20 mm), 

∼ sazečky  pulsující vzestupný a sestupný proud vody (zrnitost 0,5-100mm). 

Rozdružování uhlí v kapalině na základě rozdílných hustot vyžaduje použití 

kapaliny o hustotě až 2000 kg.m-3. Takto těžké kapaliny jsou organické kapaliny, roztoky 

organických solí a suspenze. Těžké organické kapaliny a roztoky organických solí jsou 

vhodné pouze pro laboratorní rozdružování. V provozních podmínkách jsou používány 

pouze těžké suspenze z důvodu jejich přijatelné ceny a mnohem nižšího bezpečnostního 

rizika jejich aplikace. Tuhé částice rozptýlené v kapalné fázi se označují jako zatěžkávadlo 

a  musí splňovat mnoho kritérií. Zatěžkávadlo nesmí být rozpustné ve vodě, musí mít 
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dostatečnou měrnou hmotnost (alespoň dvojnásobek potřebné hustoty suspenze), nesmí 

reagovat s upravovanou surovinou ani ulpívat na povrchu částic suroviny, z důvodu 

potřeby snadného oplachovaní zatěžkávadla z produktů rozdružování a tím omezení ztrát 

zatěžkávadla v produktech. [1] 

Parametry těžké suspenze připravené ze zatěžkávadla a vody mají rozhodující 

význam pro proces rozdružování. Zásadními parametry jsou hustota, viskozita a stabilita. 

Viskozita suspenze je vlastnost, která se projevuje vnitřním třením, na druhé straně 

stabilita suspenze vyjadřuje schopnost částic udržet se ve vznosu, tedy nesedimentovat. Pro 

optimální rozdružování je  nutné dosáhnout co nejnižší viskozity a co nejvyšší stability 

suspenze. 

V současné době je nejčastěji používaným zatěžkávadlem magnetit, jehož hustota 

se pohybuje kolem 4200-4900 kg.m-3. Mezi jeho přednosti patří vysoká odolnost proti 

otěru a vysoká měrná magnetická susceptibilita, která umožňuje efektivní regeneraci 

suspenze. K tomuto účelu se používá nízkointenzitních bubnových magnetických 

separátorů MR-9 a MR-12, které z oplachové vody separují zatěžkávadlo v několika 

stupních regenerace. 

2.3 Flotace 

Rozdružování nejjemnějších částic surového uhlí (zrnitost 0-0,5 mm) již není 

možné rozdružovat gravitačními metodami nebo jsou tyto postupy velice neefektivní a 

náročné, protože částice jsou často v interakci a nesedimentují nebo je sedimentační 

rychlost příliš malá.  

K separaci uhelných částic od hlušinových této zrnitostní třídy se využívá 

rozdílných fyzikálněchemických vlastností povrchů rozdružovaných zrn. Takový 

technologický proces je nazýván flotace. Jde o úpravnický proces, kterým se zabývá tato 

práce a podrobněji o něm bude napsáno v kapitole 3. 

2.4 Odvodňování  

Technologické operace úpravy uhlí (třídění, rozdružování v suspenzích a na 

sazečkách, flotace) probíhají převážně ve vodním prostředí. Také vstupní surovina 
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přiváděná na úpravnu má již značnou vlhkost, která je způsobena skrápěním suroviny při 

těžbě a dopravě z bezpečnostních a hygienických důvodů.  

Aby bylo možné produkty úpravy efektivně využít nebo dalšími technologickými 

procesy zpracovávat, je nutné v těchto produktech snížit obsah vody na požadovanou mez 

(požadavky odběratele,požadavky technologie).   

Hlavními faktory ovlivňujícími odvodňování jsou: 

∼ zrnitostní složení tuhé fáze 

∼ vazba vody ve směsi tuhé fáze 

∼ požadavky na stupeň odvodnění 

Podle principu oddělení obou fází rozdělujeme odvodňování: 

∼ mechanické   - filtrace  

-sedimentace 

∼ termické   -sušení 

Voda se vyskytuje ve směsi kapalina-tuhá fáze v následujících formách: voda 

vnitřně vázaná, voda povrchově vázaná, voda přimíšená. Vnitřně vázanou vodu nelze 

mechanicky odstranit, termickými metodami však lze odstranit veškerou vodu vázanou 

v surovině.[2] 

2.4.1 Odvod ňování filtrací 

 Jde o proces, při němž dochází k oddělení tuhé fáze od fáze kapalné na pórovité 

přepážce. Podle charakteru filtrační přepážky lze proces filtrace rozdělit na následující 

typy: 

a) povrchová filtrace, 
b) hloubková filtrace, 
c) filtrace s tvorbou filtračního koláče. 

O povrchové filtraci hovoříme v případě, kdy oddělování tuhých částic se směsi 

s kapalinou dochází na základě sítového efektu otvorů filtrační přepážky. V důsledku 

tvorby kapalinových můstků mezi částicemi se zachytí na přepážce i část zrn menších než 

jsou otvory v přepážce. K tomuto typu filtrace patří odvodňování v zásobnících, na 

odvodňovacích sítech, odstředivkách a v korečkových výtazích. Využívá se na odvodnění 

produktů úpravy o zrnitosti 0,5-200 mm, což jsou hrubozrnné produkty težkosuspenzních 

rozdružovačů SM a Drewboy (odvodňované na odvodňovacích sítech) a produkty střední 

zrnitosti z rozdružovačů sazečka a hydrocyklón (odvodňované na korečkových výtazích). 
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Odvodňování zrnitostní frakce 0,5-15 mm ve statických podmínkách je časové náročné a 

stupeň odvodnění nízký. Proto bývá tato zrnitostní třída odvodňována na odstředivkách, 

mezi jejíž přednosti patří využívání odstředivé síly, která mnohonásobně převyšuje sílu 

gravitační i setrvačnou. Odstředivky proto vynikají vysokým výkonem a vysokým stupněm 

odvodnění (až na 6 %). 

Pokud je obsah částic tuhé fáze v kapalné fázi pod hranicí 0,1 %, dochází 

k zachycování jemných částic pouze uvnitř pórovité vrstvy a jde o tzv. hloubkovou filtraci. 

Tento typ filtrace se používá zejména  na úpravnách vody. 

Filtrace s tvorbou filtračního koláče je proces, kdy částice zachycené na filtrační 

přepážce vytvoří vrstvu (filtrační koláč), která v průběhu filtrace přebírá úlohu filtrační 

přepážky. Průmyslová filtrace, narozdíl od filtrace laboratorní, musí splňovat mnoho 

kritérií, stupeň odvodnění by měl být za co možná nejkratší čas při velkém množství 

zpracovávané suroviny co nejvyšší, samozřejmě s ohledem na ekonomickou náročnost. 

Optimální režim a vhodná konstrukce filtračních zařízení je navrhována vždy podle 

konkrétních požadavků provozu. Proto byla vyvinuta široká škála typů těchto zařízení.[2] 

Obecně lze filtrační zařízení rozdělit: 

a) Podle způsobu vyvolání rozdílu tlaku před a za filtrační přepážkou na 

∼ podtlakové filtry, 

∼ přetlakové filtry. 

b) Podle časového průběhu filtrace  na 

∼ kontinuálně pracující filtry, 

∼ periodicky pracující filtry. 

Na úpravny uhlí v České republice byly nasazeny převážně kontinuálně pracující 

kotoučové filtry. Podtlakové kotoučové filtry pocházejí z produkce Škoda-Rotava a VŽ 

Vítkovice. Používají se na filtraci zrnitostní třídy 0-0,5 mm (flotační koncentrát). Pracují 

při provozním vakuu 50-60 kPa, průměr kotouče 2000-3000 mm, plocha filtrace až        

100 m2, s výkonem v rozmezí 20-40 t.h-1.[2] 

Stupeň odvodnění na těchto zařízeních může být z pohledu odběratelů 

nedostatečný. Proto bývají zařazovány tlakové kotoučové filtry dosahující až 10x vyššího 

rozdílu tlaku před a za filtrační přepážkou (až 500 kPa), označované jako hyperbarické 

filtry. S tím spojený mnohem vyšší stupeň odvodnění má značný vliv na odbyt takto 

odvodněných produktů úpravy. V ČR byly instalovány výhradně kontinuální hyperbarické 
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filtry společnosti Andritz AG. Jde o podobnou konstrukci jako u filtr ů podtlakových s tím 

rozdílem, že zařízení je uzavřeno do hermeticky uzavřeného pláště, kde je vytvářen 

přetlak. Příklad  hyperbarického filtru je na obrázku č.2. Při filtrační ploše 100m2 dosahuje 

výkonu v rozmezí 50-75 t.h-1.[2] 

 

 

Obrázek č.:2 Hyperbarický filtr 

2.4.2 Odvod ňování sedimentací 
Usazovaní neboli sedimentace je založena na oddělování tuhých částic z kapaliny 

vlivem gravitační síly. Úpravny uhlí bývají vybaveny převážně kontinuálně pracujícími 

zařízeními, které lze rozdělit na: 

a) zahušťovací špičky, 

b) bagrovací jímky, 

c) zahušťovací kužely,  

d) kruhové zahušťovače s horizontálním průtokem. 

Zahušťovací špičky slouží k odstranění hrubších částic tuhé fáze ze suspenze. Jde o 

jednoduché průtokové zahušťovací zařízení složené z několika za sebou spojených nádrží 

se šikmými stěnami ve spodní části. Vyčeřená voda je odváděna z přepadu poslední 

špičky, zahuštěná tuhá fáze je odváděna ze spodní části každé špičky. Sedimentační plocha 

jedné špičky se pohybuje kolem 60 m2. 

Bagrovací jímky jsou nádrže s přepadem vybavené korečkovými výtahy, které 

odvádějí zahuštěnou suspenzi. Tuhé částice přecházející do přepadu zpravidla nepřekračují 

zrnitost 0,2 mm.[2] 
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Zahušťovací kužely se objevují v technologii úpravy uhlí jen zřídka, a to pouze 

jako průtočné nádrže sloužící k udržení konstantní hustoty suspenze. 

Kruhové zahušťovací nádrže s horizontálním průtokem jsou zastoupeny výhradně 

zahušťovači typu Dorr, jehož schéma je znázorněno na obrázku č.3. 

 

 

Obrázek č.:3 Schéma zahušťovače typu Dorr [1] 

Jedná se o kruhové nádrže velkého průměru, do jejichž středu je přiváděna suspenze, 

která se roztéká rovnoměrně od středu směrem k obvodu zahušťovače s klesající průtočnou 

rychlostí. Částice pevné fáze sedimentují k šikmému dnu nádrže, kde jsou pomocí 

shrnovacího zařízení usměrňovány ke středu nádrže. Zahuštěný kal je odtud odebírán 

pomocí čerpadla. Rozměry nádrže závisí na požadovaném výkonu. Na úpravnách uhlí se 

průměr nádrže pohybuje v rozmezí 7-35 m. Rychlost otáčení ramen shrnovače by pro 

správný režim sedimentace neměla překročit 6 m.min-1. Výkon těchto zařízení bývá 1 m3 

suspenze na 1 m2 za hodinu.[2] 
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3. Technologická operace flotace 

3.1 Princip flotace 

Flotace, jako proces úpravy nerostných surovin, je založena na rozdílných fyzikálně-

chemických vlastnostech povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které pro jednotlivé 

minerály podmiňuje rozdílná povrchová energie. Volná energie částice v libovolné 

soustavě se skládá z její potenciální a povrchové energie. Potenciální energie je úměrná 

hmotnosti a objemu částice, naopak povrchová energie je úměrná velikosti specifického 

povrchu částice. Velikost flotovaných zrn, určená jejich průměrem, obvykle nepřevýší    

0,6 mm. Při flotaci rud je maximální velikost flotovaných zrn asi 0,1 až 0,5 mm. Při úpravě 

nerudných surovin, uhlí, grafitu, síry a jiných minerálu s malou měrnou hmotností mohou 

do pěnového produktu přecházet zrna až do velikosti 2,0 mm, při speciálních flotačních 

režimech. Se zmenšováním průměru zrna vzrůstá specifický povrch a povrchová energie 

několikrát převyšuje hodnotu potenciální energie. Podstatu flotačního procesu vystihuje 

definice prof. K. A. Razumova: „Flotace, jako proces oddělování minerálů, je založena na 

rozdílné schopnosti minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“. 

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

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

povrchových energií koexistujících fází. Přitom v souladu s druhou termodynamickou 

větou systém musí dosáhnout stav odpovídající minimu volné energie.[3] 

Minerály mají obecně různé složení a různou stavbu strukturní mřížky, proto i 

hodnota povrchové energie na rozhraní fází je u jednotlivých minerálů rozdílná. Neexistuje 

proto principiální omezení použití flotace. Proto se naskytla se zavedením flotačních 

technologií možnost získávat užitkové nerosty ze starých odvalů, které se považovaly za 

nevyužitelné. Nejrozšířenější využití má rozdružování na povrchu fázového rozhraní 

kapaliny a plynu, kdy mluvíme o tzv. pěnové flotaci. Slouží mimo jiné i k rozdružování 

uhlí, přiváděná suspenze je nasycena plynem (vzduch), na bublinky vzduchu se přichycují 

flotovatelná zrna a jsou jimi vynášena na hladinu suspenze, kde tvoří mineralizovanou 

pěnu.[2] 
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3.2 Stavba a složení fází 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), 

plynná fáze (vzduch). 

 

Tuhá fáze 

Flotovatelnost jednotlivých látek závisí na jejich chemickém složení a složení 

strukturní mřížky, na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, na energetické 

charakteristice mřížky a charakteru sil, které působí na lomových plochách povrchu částic. 

Tyto faktory ovlivňují interakci povrchu látky s plyny, vodou a flotačními přísadami. U 

látek s atomovými a iontovými strukturními mřížkami se při zdrobňování tvoří povrchy 

polárního charakteru, tedy jsou hydrofilní. Naopak látky s molekulárními mřížkami tvoří 

povrchy hydrofóbní, které dobře flotují. Reálné krystaly jsou však nestejnorodé a obsahují 

celou řadu poruch v strukturní mřížce, které významně ovlivňují fyzikálně-chemické 

vlastnosti povrchů. [2] 

Kapalná fáze 

Prostředím, kde se uskutečňuje rozdružovací proces, je voda. Jde vlastně vždy o 

vodný roztok elektrolytu, neboť je voda silně polární kapalina a spoustu látek ve vodě 

disociuje na ionty, které jsou následně hydratovány ionty vody. Nejsilněji jsou 

hydratovány polární molekuly, naopak u heteropolární molekuly je hydratována jen polární 

část a nepolární molekuly nebývají hydratovány vůbec. Minerál se rozpouští tehdy, pokud 

je hydratační energie vetší než energie jeho strukturní mřížky. Složení průmyslových vod 

ovlivňuje proces flotace a je třeba k němu při řízení procesu přihlížet. 

Plynná fáze 

Vzduch je nedílnou součástí procesu, jehož kyslík i oxid uhličitý se aktivně účastní 

na průběhu flotace. Kyslík se adsorbuje na povrchu minerálu, oxiduje ho a ovlivňuje jeho 

rozpustnost. Zásadní význam má také množství, rychlost pohybu a velikost bublinek 

vzduchu ve flotační cele. Tyto faktory ovlivňují pravděpodobnost střetu a spojení částice 

minerálu s bublinkou, která přednostně vynáší hydrofóbní zrna do mineralizované pěny.[3] 
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3.3 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 povrchu rozhraní voda – vzduch na smáčitelnosti povrchu tuhé látky vodou. 

Čím více je povrch tuhé látky smáčitelný, tím méně flotuje a naopak. Částice hydrofobních 

látek se lehce spojují se vzduchovými bublinami a jsou dobře flotovatelné. Na obrázku č.4 

je tento děj znázorněn.  

 

Obrázek č.4: Pěnová flotace 

Smáčitelnost tuhých látek lze měnit v širokém rozmezí, což je 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 balastních tuhých částic ve směsi. [2] 

3.4 Styčný úhel smáčení  

Závislost mezi měrnými povrchovými energiemi tří fází tahá-kapalina-plyn nám 

vyjadřuje úhel smáčeníϑ . V rovnovážném stavu bude mít kapka vody na povrchu tuhého 

tělesa (minerál) tvar závislý na povrchovém napětí tří rozhraní. Rovnovážný styčný úhel je 

fyzikálně-chemickou konstantou pro dané fáze a je určen hodnotami měrných povrchových 

energií rozhraní všech fází.  Podle K.A.Razumova zle povrch tuhé fáze rozdělit na: 

∼ absolutně hydrofilní povrch -styčný úhel ϑ =0° 
∼ částečně hydrofilní povrch – styčný úhel je ostrý  0°<ϑ <90° 
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∼ částečně hydrofóbní povrch- styčný úhel je tupý   90°<ϑ < 180° 
∼ absolutně hydrofóbní povrch – styčný úhel ϑ =180°  

 
Příklad hydrofilního a hydrofóbního povrchu je znázorněn na obrázku č.5.  
 

 
Obrázek č.5: Úhel smáčení na třífázovém kontaktu 

 

Látky absolutně hydrofóbní neexistují, přičemž nejvyšší hydrofóbnost vykazuje 

parafín s úhlem smáčení ϑ =122°. Jako hydrofóbní se považuje i dobře flotovatelné černé 

uhlí, jehož úhel smáčení je pouze ϑ =60-80°. [2,3] 

3.5 Faktory ovlivňující proces flotace uhlí 

Úprava nejjemnějších částic suroviny procesem flotace sebou nese celou řadu 

požadavků na řízení a regulaci tohoto procesu. Uspokojivých výsledků lze dosáhnout 

pouze tehdy, pokud jsou zohledněny všechny faktory, které na proces působí. Konečné 

produkty rozdružené flotačně jsou sice nejkvalitnějšími (popelnatost koncentrátu se 

pohybuje kolem Ad = 7 %), ale oproti gravitačnímu způsobu úpravy jde o 4-5-krát finančně 

náročnější proces. S rozšířením automatizace při těžbě uhlí došlo k výraznému zvýšení 

podílu jemných částic, které je nutné rozdružovat flotací a  běžně dnes dosahuje podílu     

20 % suroviny přiváděné na úpravnu. Je tedy zřejmé, že jeho optimální řízení se výrazně 

projeví na celkové ekonomické bilanci úpravny. Mezi hlavní faktory ovlivňující 

technologický proces patří: 

  

Obsah složky v surovině 

Míra výtěžnosti jednotlivých složek suroviny do produktů úpravy závisí na obsahu 

složek ve vstupní surovině. Čím více užitkové složky je ve vsázce tím vyšší bývá její 

výtěžnost do koncentrátu a naopak. Existují i případy, kdy kvalitní, bohatá surovina špatně 

flotuje a její výtěžnost do koncentrátu bude nižší než výtěžnost méně bohaté suroviny, jejíž 

částice flotují dobře. 
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Zrnitostní složení 

V přívodu do procesu jsou zrna nejrůznějších velikostí, od několika mikronů až po 

hranici stanovenou technologií (běžně 0,5 mm). Ze statistického hlediska jde v ideálním 

případě o normální rozdělení, kde není příliš mnoho velkých ani příliš malých částic. Vliv 

zrnitostního složení přívodu na průběh procesu znázorňuje obrázek č.6. 

 

 

 

Obrázek č.6: Vliv velikosti částice na spojení bublinka-částice [3] 

 

Ze schématu vyplývá, že větší zrna vyžadují k udržení se v mineralizované pěně 

podstatně kvalitnější (sušší) pěnu a také výrazně klidnější chod procesu, aby při namáhání 

na rozhraní částice-bublinka nedošlo k oddělení obou fází. Hrubé částice jsou však 

v produktech rozdružování žádanější a snadněji se odvodňují. Na druhé straně jemnější 

zrna mají malou kinetickou energii potřebnou k překonání energetické bariéry, tedy ke 

vzniku spojení s bublinkou vzduchu. Další negativní vliv mají z důvodu svého velkého 

měrného povrchu na spotřebu flotačních reagencií a míru provzdušnění suspenze. Často 

také dochází k přednostnímu obsazení povrchu vzduchové bublinky jemnými částicemi, 

které pak znemožní spojení s většími částicemi. Negativní vliv mají také jemné hlušinové 

částice, které jsou schopny se udržet v mineralizované pěně, a tím snižují kvalitu 

koncentrátu.[3] 

Zahuštění 

Čím více je tuhých částic ve zpracovávané suspenzi, tím vyššího výkonu zařízení 

dosahuje. Při překročení určité meze zahuštění však dochází k nepříznivému jevu interakce 
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částic a ke zpomalení pohybu bublinek vzduchu, a tím i vynášení flotujících zrn do 

mineralizované pěny. 

 

Dávkování 

Množství flotačních reagencií přiváděných do suspenze před vstupem do flotátorů 

má zásadní vliv na kvalitativní i kvantitativní parametry produktů rozdružování. Při 

nízkém dávkování může dojít k nedostatečné aktivaci povrchu částic, což vede ke ztrátám 

praného uhlí v odpadu, naopak při příliš vysokém dávkování dochází k snížení kvality 

koncentrátu a k zvýšení finanční náročnosti spojené se spotřebou flotačních činidel. 

Problematikou optimálního dávkování flotačních činidel se zabývá tato práce 

v experimentální části. 

Teplota 

Ve starší literatuře se uvádí, že vliv teploty na průběh flotačního procesu je 

zanedbatelný. Výzkumy však ukazují pozitivní účinky zvýšené teploty na rozpustnost a 

dispergovatelnost flotačních reagencií. Při vyšší teplotě se zkrátí doba flotace a sníží 

spotřeba zmíněných flotačních reagencií. Na úpravnách uhlí není regulace teploty součástí 

řízení technologického procesu flotace, proto i význam tohoto faktoru bývá zanedbáván. 

Při uvážení finanční náročnosti případné regulace teploty jde o zcela racionální přístup. 

Mezi další významné faktory ovlivňující proces flotace patří také míra provzdušnění, 

způsob a rychlost odstraňování mineralizované pěny a v neposlední řadě flotační doba, 

která spolu se zahuštěním rmutu určuje výkon flotačního stroje. Z ekonomického hlediska 

je nutné brát v úvahu jakost a náklady na použitý typ flotačního činidla, z důvodu jejich 

rozmanitých cen. 
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4. Flotační reagencie 

Flotační reagencie především ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní 

mezi tuhou a kapalnou fází a kapalnou a plynnou fází. Změnou energie na fázovém 

rozhraní se mění podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálů, resp. složek, které se 

mají procesem úpravy oddělit. Mění však i počet a velikost vzduchových bublinek a stálost 

tvořící se mineralizované pěny. 

Z chemického hlediska jsou to organické nebo anorganické látky, jednoduché látky 

nebo sloučeniny v kapalném nebo krystalickém stavu. Některé tvoří ve vodní fázi 

flotačního rmutu pravé roztoky iontové nebo molekulární disperzity, jiné tvoří koloidně-

disperzní roztoky nebo emulze.[3,4] 

4.1 Sběrače 

Sběrače podporují rychlé a pevné přilnutí uhelných zrn k bublinkám vzduchu, čímž 

zesilují přirozenou schopnost flotovat. Adsorpcí molekul nebo iontů sběrače na povrchu 

minerálního zrna se tyto stávají hydrofóbnější. Všechny sběrače používané v praxi jako 

sběrací přísady mají i zpěňovací schopnost. Sběrače se dělí na: 

 
 -Heteropolární (ionogenní) 

Heteropolární molekula sběrače se skládá z nepolární části, což je cyklický nebo 

alifatický uhlovodíkový řetězec a polární části, což bývají karboxylové, methoxylové, 

sulfhydrilové a celá řada jiných funkčních skupin. Molekuly těchto sběračů ve vodném 

roztoku disociují na příslušné ionty, kdy se rozdělují na kationaktivní a anionaktivní 

sběrače. Pokud se uhlovodíková skupina nachází po disociaci ve struktuře anionu, 

nazýváme jej anionaktivní, naopak pokud je uhlovodíkový řetězec v kationu, nazývá se 

kationaktivní sběrač. Při flotaci uhlí se nepoužívají, ale jsou vhodné pro flotaci 

sulfidických minerálů, oxidů železa, silikátů, uhličitanových minerálů, karbonátů aj.[5] 

 
 -Nepolární (neionogenní) 

Narozdíl od výše zmíněných sběračů neobsahují polární skupinu a označují se jako 

sběrací oleje. Jedná se o kapalné uhlovodíky, které se vážou výběrově na povrch přirozeně 

hydrofóbních minerálních zrn a také na povrch vzduchových bublinek. Na povrch 

hydrofilních zrn se sběrač neváže, protože by to znamenalo zvýšení volné energie 
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soustavy, tedy nestabilní stav. Nepolární uhlovodíky jsou ve vodě nerozpustné, a proto je 

nutné je do flotačního prostředí dávkovat v emulgovaném stavu. Při srážce vzduchové 

bublinky, která je potažena vrstvou sběrače a minerálním zrnem, dochází k velice pevnému 

spojení, takže namáhání na toto spojení může být větší. V praxi se při flotaci uhlí nejčastěji 

používají produkty rafinace nafty a destilace dehtu, vznikajícího při koksování černého 

uhlí. [5] 

4.2 Řídící reagencie 

Hlavní funkcí řídících reagencií je schopnost zvětšovat rozdíl ve flotovatelnosti 

jednotlivých druhů minerálů, které mají být procesem separovány. Podle způsobu, jak 

většího rozdílu dosahují, se dělí na aktivátory, které zvyšují flotovatelnost určitých 

minerálů , na depresory, které naopak potlačují flotovatelnost vybraných minerálů, dále na 

modifikátory pH řídící rozpustnost povrchu minerálů a konečně na iontoměniče, které 

regulují iontové složení rmutu. K odstranění nepříznivých účinků velice jemných zrn se 

používají koagulanty a flokulanty. Při flotaci uhlí se k potlačení  negativních účinků 

nejjemnějších částic používá vápno, dávkované jako vápenné mléko Ca(OH)2. Spotřeba 

vápna se pohybuje kolem 1-5 kg na tunu. Současně vápno, případně i soda, slouží jako 

depresor pro pyrit a markazit, které jsou nositeli nežádoucí síry.  

V současné době se používají komerčně rozšířené reagencie nefenolických typů, 

mezi nejběžnější patří Flotakol, Montanol, Ekofol, PE2. Sběrací složkou bývají plynové, 

vřetenové nebo jiné oleje, pěnící složkou jsou vyšší alkoholy nebo estery vyšších alkoholů. 

[3,4]  

4.3 Pěniče 

Jsou to povrchově aktivní heteropolární sloučeniny, které snižují povrchové napětí 

na rozhraní kapalné a plynné fáze, zároveň zvyšují stupeň rozptýlení vzduchových bublin 

ve flotačním prostředí. Polární část molekuly tvoří nejčastěji –OH, -COOH, =C=O, -NH2 

skupiny, nepolární část tvoří uhlovodíkový řetězec. Molekuly pěniče se po adsorpci na 

fázovém rozhraní orientují svojí polární skupinou směrem k vodě a nepolární skupinou 

k vzduchu. Tím se vytváří hydratační vrstva bublinek vzduchu, která zvyšuje jejich 

mechanickou odolnost a zabraňuje slévání bublinek při jejich střetu, na hladině rmutu tak 

může vznikat stabilní mineralizovaná pěna. Použitím pěniče se zmenšuje střední průměr 
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bublinek a tím je povrch fázového rozhraní větší, dále také dochází ke zpomalení 

vzestupné rychlosti bublinek vlivem toho, že se nemohou s hydratovanou vrstvou 

deformovat do hydrodynamicky výhodnějšího tvaru. Pravděpodobnost střetu a pevného 

spojení bublinky s minerálním zrnem se tak příznivě zvyšuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otakar Chvátal: Posouzení flotačního činidla Montanol      
 

2009/2010                                                         19 

5. Technologie úpravy na úpravně uhlí Dolu Paskov 

5.1 Parametry úpravny 

Úpravna uhlí Dolu Paskov je provozována jako dvoulinková úpravna 

kombinovaného typu, která slouží pro úpravu uhlí z Dolu Lazy a Dolu Staříč. Surovina je 

na úpravnu dopravována po železnici. Parametry praného uhlí vyhovují požadavkům 

odběratelů, kteří jej využívají pro koksování. Komplex úpravny zahrnuje hlubinné 

zásobníky, úpravnu, expedit a odvalové hospodářství. 

 
Výkon úpravny      2 x 400 t.hod-1 (linka A a B) 

Kapacita zásobníků surového uhlí    8 400 t 

Kapacita zásobníků praného uhlí    3 000 t 

Zrnitostní složení vsázky     0-200 mm 

 0-0,5 mm      20% hm. 

 0,5-15 mm      40% hm. 

 15-200 mm      40% hm. 

El. příkon komplexu úpravny     15 400 kW 

El. příkon úpravy      7 500 kW 

Roční vsázka        1,9 Mil. t 

 obsah S      0,58% 

 dilatace      +55  

 obsah prchavých hořlavin    20% 

 index puchnutí     8,0  

5.2 Proces úpravy 

Surové uhlí je na úpravnu dopravováno železničními vagóny, ze kterých je vysypáno 

do hlubinného zásobníku. Odtud je pomocí pásových dopravníků přepraveno do třech řad 

zásobníků surového uhlí o celkové kapacitě 8 400 t. Z těchto zásobníků je uhlí 

dopravováno přes magnetické odlučovače na jednotlivé linky A a B pomocí dvou 

pásových dopravníků o výkonu 2 x 400 t.hod-1. 
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Uhlí je splavováno proudem prací vody na sítové třídiče typu N61, kde je zároveň 

sprchováno od jemných částic. Odtud putuje na kontrolní třídiče typu N64. Nadsítným je 

surové uhlí o zrnitosti 15-200 mm, podsítným je surovina o zrnitosti 0-15mm. Nadsítné se 

skluzem dopravuje do dvou těžkokapalinových rozdružovačů Drewboy (linka A a B), kde 

hustota kapaliny určuje lehčí dělící řez (1450-1500 kg.m-3). Těžká kapalina je suspenze 

jemně mletého magnetitu a vody. Plovoucí frakce je prané uhlí, které je trativodem 

svedeno na odvodňovací síto typu LDG, kde je sprchováno pro odstranění ulpělého 

magnetitu. Odvodněný produkt je pak dopraven do zásobníku praného uhlí. Kleslé frakce 

z obou rozdružovačů Drewboy  jsou vynášecím kolem dopraveny do rozdružovače 

Drewboy těžkého dělícího řezu (1800-1900 kg.m-3), který je pro obě linky společný. 

Plovoucí frakce je meziprodukt, který může být drcen kladivovým drtičem na zrnitost      

15 mm, z důvodu otevření zrn prorostliny. V současné době se však meziprodukt nikterak 

dále neupravuje, neboť splňuje požadavky odběratelů, kteří jej využijí jako palivo. Kleslou 

frakcí je hlušina, oba produkty jsou odvodněny a osprchovány od magnetitu. 

Vsázka o zrnitosti 0-15 mm je na obloukovém sítě tříděna na frakce 0-0,5 mm a 0,5-

15 mm. Zrno 0,5-15 mm se rozdružuje na sazečkách typu OM 18 na tři produkty.  

Zrnitostní frakce 0-0,5 mm je svedena do zahušťovacích špiček, kam jsou svedeny 

všechny vody úpravny. Přepad zahušťovacích špiček jde na uhelný zahušťovač typu Dorr. 

Zahuštěná složka jde na kontrolní obloukové síto, kde nadsítné je dopraveno do zásobníku 

praného uhlí a podsítné směřuje na uhelný zahušťovač Dorr. Vyčeřená voda z Dorru slouží 

jako sprchovací voda vsázky a provozní voda sazeček. Zahuštěná suspenze Dorru je 

čerpána k flotátorům typu Denver. 

 
Proces flotačního rozdružování zajišťuje sedm baterií flotátoru typu Denver, kde 

jedna baterie je tvořena deseti buňkami flotátoru. Flotátory byly odstraněním vnitřních 

přepážek upraveny na plnoprůtočné. Jde o zařízení s oboustranným stíráním pěnového 

produktu, provzdušnění zajišťuje soustava míchadla a statoru. Výkon flotátoru závisí na 

zahuštění a flotační době, přičemž se pohybuje kolem 25-30 t.hod-1, objem jedné baterie je 

36m3. Popelnatost hlušin je kontrolována průtokovými, odrazovými UV-VIS popeloměry, 

řídící systém pak reguluje podle těchto dat dávkování flotačních reagencií. Flotační 

koncentrát s popelnatostí kolem 7 % je odvodňován na třech hyperbarických filtrech fy 

Andritz GmbH na obsah vody 16 %. Flotační hlušiny mívají popelnatost kolem 72 % jsou 

svedeny do bagrovací jímky. Odtud se hrubší částice korečkovými výtahy dopraví na 
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odvodňovací síta, poté hlušina směřuje do hlušinových zásobníků. Jemnější frakce hlušin 

se po přídavku flokulantu nechá sedimentovat v hlušinových Dorrech a poté na venkovním 

odkališti.[6] 

Blokové schéma úpravny je znázorněno v příloze číslo 1: Blokové schéma úpravy 

Paskov. 

5.3 Používané flotační reagencie 

Na úpravně uhlí Dolu Paskov se v současné době používají flotační činidla 

Montanol 551 a vypírací olej v poměru 1:1, při dávkování 0,7 kg/t. 

5.3.1 Montanol 551 

Montanol 551 je homogenní, čistá a usazenin zbavená kapalina. Jelikož nemá 

tendence se ani po dlouhé době rozkládat je jeho skladování ekonomicky nenáročné a 

snadné. Vzhledem k tomu, že neobsahuje vodu a nezpůsobuje korozi, není nutné používat 

nerezové zásobníky. Pouze při výběru těsnění, které přijde s Montanolem 551 do styku, je 

nutné brát v úvahu jeho rozpouštěcí vlastnosti. Doporučuje se použít Klingerit nebo 

Eternit.[7] 

Parametry činidla: 

Vzhled      nažloutlá až zlatavá barva 

Hustota (při 15°C)    845-875 kg.m-3 

Obsah vody      <0,1 % hm. 

Bod vzplanutí     61°C 

Teplota varu     175°C  

 

Výrobce neuvádí chemické složení, avšak již dříve byl Montanol 551 podroben IČ 

spektroskopii v centrálních analytických laboratořích VŠB-TU v Ostravě. Výsledky této 

analýzy jsou uvedeny na obrázku č.7  
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Obrázek č.:7 IČ analýza Montanolu 551 [8] 
 
Z analýzy infračerveného spektra vyplývá následující chemické složení: 
∼ 3414 cm-1 :   OH skupina pochází z alkoholů,vody a karboxylových kyselin, 

∼ 2959-2873 cm-1: C-H vazba skupiny nasycených uhlovodíků, 

∼ 1732-1689 cm-1: C=O vazba z karboxylových kyselin, 

∼ 1642 cm-1 : C=C přísluší olefínům (nízká intenzita tudíž nízký obsah), 

∼ 1460 a 1378 cm-1: deformační vibrace C-H pochází z nasycených uhlovodíků, 

∼ 1107 a 1039 cm-1: C-F vazba pro fluorované uhlovodíky, 

∼ 622 cm-1:  C-Cl vazba přísluší alifatickým chlorovaným uhlovodíkům. 

 

Montanol 551 je složen z karboxylových sloučenin, aromatických a alifatických 

uhovodíků, alkénů, alkanů, alkoholů, esterů, glykolů, fenolů a etherů.[8] 

5.3.2 Vypírací olej 

 
Úpravna Dolu Paskov odebírá tento olej od českých i zahraničních výrobců. 

V České republice je vyráběn a distribuován společností Paramo,a.s. Pardubice. Jedná se o 

hořlavou kapalinu třetí třídy nebezpečnosti. Kapalina je směsí uhlovodíků vroucích 

v rozmezí 180 až 360 °C. 
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Parametry činidla: [13]  

Vzhled      žlutá nebo hnědá barva 

Hustota (při 20°C)    870 kg.m-3 

Bod vzplanutí     65 °C 

Teplota varu     180-360 °C  

Meze výbušnosti    0,5-6,5 % obj. 

Výhřevnost      40 MJ/kg   

  

Také u této látky výrobce nezveřejňuje chemické složení, ale vypírací olej tohoto 

typu byl v minulosti rovněž jako Montanol podroben infračervené analýze v centrálních 

analytických laboratořích VŠB-TU v Ostravě. Výsledné spektrum IČ analýzy je 

znázorněno na obrázku č.8. 

 

 

Obrázek č.:8 IČ analýza Vypírací olej [8] 
 
 

Z analýzy infračerveného spektra vyplývá následující chemické složení: 
 
∼ 3396 cm-1 :   OH skupina pochází z alkoholů,vody a karboxylových kyselin, 

∼ 2965,2924 cm-1: C-H vazba skupiny nasycených alifatických uhlovodíků, 

∼ 1711 cm-1:  C=O vazba z karboxylových kyselin nebo C=C vazba olefínů, 

∼ 1642 cm-1 : C=C přísluší olefínům (nízká intenzita tudíž nízký obsah), 

∼ 1438 a 1366 cm-1: deformační vibrace C-H pochází z nasycených uhlovodíků, 

∼ 1021 a 912 cm-1: C-F vazba pro fluorované uhlovodíky, 
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∼ 836,799 cm-1: mimořádné deformační C-H vibrace příslušící alkanům, 

∼ 627,612 cm-1: C-Cl vazba přísluší alifatickým chlorovaným uhlovodíkům.[8] 

 

Vypírací olej je tedy svým složením velmi podobný belgickému flotačnímu činidlu 

Montanol 551, přestože jejich cena i výsledky, kterých při flotaci dosahují jsou značně 

rozdílné. Tato skutečnost je dána pravděpodobně tím, že činidla mají různé zastoupení 

uvedených chemických látek a konkrétní chemické látky se od sebe mohou lišit. Pro 

přesnější kvalitativní i kvantitativní rozbor činidel by bylo vhodné použít XRF-

rentgenflourescenční analýzu a ICP analýzu.  
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6. Experimentální část 

Tato část práce se zabývá posouzením flotačních činidel Montanol 551 a vypíracího 

oleje, které jsou používány na úpravně uhlí Paskov. Cílem provedených flotačních testů 

bylo nalezení optimálních podmínek procesu flotace s přihlédnutím na ekonomickou 

stránku procesu. Hodnoty naměřené při jednotlivých testech jsem statisticky zpracoval za 

účelem přehledného srovnání a k nalezení optimálních podmínek. 

6.1 Odběr a příprava vzorků 

Základem správného posouzení flotačních činidel je, abychom k závěrům došli na 

základě faktů a správných výsledků, nikoliv domněnek. Proto je třeba zajistit, aby byly 

testy prováděny na vzorcích, které dostatečně reprezentují celý sledovaný objekt (objem). 

Vzorky, na kterých jsem prováděl flotační testy, jsem odebral na úpravně uhlí 

Paskov ve druhém a  ve čtvrtém týdnu měsíce října 2009. Vhodným místem pro odběr 

vzorků byl průtokový hustoměr, do něhož je čerpána zahuštěná složka z uhelných 

zahušťovačů Dorr, a odtud jde bezprostředně do jednotlivých flotátorů. V každém týdnu 

jsem odebral 40 l surového kalu, přičemž jsem odebral ještě 4x 1,5 l kalu pro stanovení  

přesného zahuštění. Flotační činidla jsem odebral kontrolním kohoutem z velkokapacitních 

podzemních zásobníků. 

Uhelný kal jsem nechal ve studentské laboratoři na VŠB-TU Ostrava sedimentovat 

na klidném místě po  dobu třech dní. Poté jsem z nádob odčerpal vyčeřenou vodu tak, aby 

nedošlo ke ztrátám nejjemnějších tuhých částic. Zahuštěnou složku jsem převedl do 

plytkých nádob a nechal při laboratorní teplotě sušit po dobu dvou týdnů. Konečná vlhkost 

usušeného vzorku uhlí byla stanovena na 1 % hm.  

Suchý vzorek jsem intenzivně homogenizoval míšením, přičemž jsem sloučil 

vzorek z druhého a čtvrtého týdne měsíce října. U vzorků kalu v 1,5 litrových nádobách 

jsem stanovil zahuštění zfiltrováním a následným sušením v sušárně při 105°C. Průměrnou 

hodnotu zahuštění kalu, která odpovídá provoznímu zahuštění na úpravně Paskov, jsem 

stanovil na 125 g/l. Při tomto zahuštění byly provedeny všechny následující flotační testy. 
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6.2 Frakční flotace 

Flotační testy jsem prováděl na VŠB-TU Ostrava v laboratoři Institutu hornického 

inženýrství a bezpečnosti. Frakční flotace i všechny následující řízené flotace byly 

provedeny na flotátoru typu VFR-2, Rudné doly n.p. Příbram, r.v. 1967, No.09040. 

Uvedený flotátor je znázorněn na obrázku č.9 , jde o měsidlový flotátor s vlastním 

nasáváním vzduchu a jeho parametry jsou: 

 

Obrázek č.:9 Flotátor VFR-2 (foto:autor) 
 

∼ Objem buňky      1,2 dm3 

∼ Otáčky měsidla     1 800 r.min-1 

∼ Otáčky stěrače pěny    10,3 r.min-1 

∼ Max. objem nasávaného vzduchu  1 dm3.min-1 

 

Množství odebraného vzorku na úpravně uhlí Dolu Paskov přesahovalo 10 kg, 

přičemž navážka do flotační buňky při zahuštění 125 g/l činila jen 150 g, bylo proto nutné 

provést opakovaně několik kvartací vzorku až bylo množství vzorku přiměřené. Kvartací 
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se dosáhlo požadované reprezentativnosti vzorku, přestože byl již dříve intenzivně 

homogenizován. 

Na navážkách jsem si odvážil 3x 150 g vzorku, který jsem vždy kvantitativně 

převedl do flotační cely. Tu jsem přichytil do držáku flotátoru a doplnil vodou na objem 

1,2 dm3. Dobu promíchávání jsem stanovil na 3 minuty, poté jsem přidal flotační činidla 

Montanol 551 a vypírací olej v poměru 1:1 při dávkování 0,7 kg.t-1, tedy tak jak jsou 

dávkovány v provozu úpravny Paskov. Dobu agitace jsem stanovil na 2 minuty, po 

uplynutí tohoto času jsem otevřel přívod vzduchu na maximum a odebíral jednotlivé frakce 

flotace v minutových intervalech. Celkový čas flotace jsem stanovil na 6 minut.  

Všechny frakce jsem přefiltroval na Büchnerově nálevce, která byla připojena 

k čerpadlu vytvářející podtlak pro urychlení filtrace. Aparatura je zobrazena na obrázku 

č.10. Filtrační koláče jsem nechal sušit v sušárně při teplotě 105°C po dobu několika 

hodin.  Po vysušení jsem jednotlivé frakce zvážil pro výpočet hmotnostního procenta 

výnosu. Každou frakci jsem v analytických třecích miskách rozetřel a poté zkvartoval na 

přibližně 5 až 10g. Obsah popela byl stanoven v muflové peci (viz obrázek č.10) podle 

normy ČSN ISO 1171 (44 1378) z r. 2001. 

 

Obrázek č.:10 Filtrační aparatura(vlevo), muflová pec(vpravo) (foto: autor) 
 

Na čistou a suchou keramickou misku se naváží přibližně 1 g vzorku s přesností na 

čtyři desetinná místa a rovnoměrně se rozetře. Miska se vloží do pece, teplota v peci se 

nechá rovnoměrně zvyšovat na teplotu 500°C po dobu 60 minut. Tato teplota se udržuje 30 

minut, poté se teplota zvyšuje k hranici 815°C ±10°C a udržuje se minimálně 60 minut. Po 

skončení žíhání se miska ochlazuje na silné kovové podložce po dobu 10 minut, poté se 

miska vloží do exsikátoru, kde se teplota misky nechá vyrovnat laboratorní teplotě. 

Vychladlá miska se nakonec zváží.[9] 
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Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č.1-3, které sloužily pro výpočet 

hodnot potřebných k sestrojení součtové M-křivky upravitelnosti. Součtová Mayerova 

křivka  frakčních flotací je zobrazena v příloze č.2 a sloužila k odečtu optimálního času 

flotace, za který přejde prané uhlí do koncentrátu. U tabulek je vždy uvedený režim 

procesu flotace, kde u poměru flotačních činidel je Montanol značen písmenem M a 

vypírací olej je označen písmenem V.  

 

Tabulka č.1: Výsledky frakční flotace A, zahuštění 125g.dm-3, dávkování 0,7 kg.t-1, poměr 

M:V= 1:1, provzdušnění 1dm3.min-1 

flotace frakce 
čas 

[min] 
výnos 

[g] 
výnos 

[% hm.] 
popelnatost 

[%] 
A 1 0-1 41,67 27,87 6,17 
 2 1-2 31,92 21,35 6,52 
 3 2-3 22,19 14,84 7,83 
 4 3-4 12,27 8,21 8,45 
 5 4-5 13,14 8,79 11,85 
 6 5-6 5,58 3,73 25,54 
 7 6+ 22,74 15,21 75,13 
   ∑=149,51 ∑=100   

 

 

Tabulka č.2: Výsledky frakční flotace B, zahuštění 125g.dm-3, dávkování 0,7 kg.t-1, poměr 

M:V= 1:1, provzdušnění 1dm3.min-1 

flotace frakce 
čas 

[min] 
výnos 

[g] 
výnos 

[% hm.] 
popelnatost 

[%] 
B 1 0-1 32,58 21,77 7,43 
 2 1-2 39,94 26,69 6,52 
 3 2-3 27,33 18,26 8,19 
 4 3-4 9,94 6,64 9,58 
 5 4-5 15,77 10,54 11,56 
 6 5-6 4,88 3,26 29,45 
 7 6+ 19,22 12,84 72,44 
   ∑=149,65 ∑=100  
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Tabulka č.3: Výsledky frakční flotace C, zahuštění 125g.dm-3, dávkování 0,7 kg.t-1, poměr 

M:V= 1:1, provzdušnění 1dm3.min-1 

flotace frakce 
čas 

[min] 
výnos 

[g] 
výnos 

[% hm.] 
popelnatost 

[%] 
C 1 0-1 37,29 24,88 6,32 
 2 1-2 33,15 22,12 6,15 
 3 2-3 28,07 18,73 7,29 
 4 3-4 15,09 10,07 8,56 
 5 4-5 8,90 5,94 10,26 
 6 5-6 3,81 2,54 28,02 
 7 6+ 23,56 15,72 76,14 
   ∑=149,88 ∑=100  

 

V následující tabulce č.4 jsou uvedeny vypočtené hodnoty potřebné pro sestrojení 

součtové M-křivky upravitelnosti, která je zobrazena v příloze č.2. 

 

Tabulka č.4: Hodnoty pro konstrukci součtové M-křivky upravitelnosti 

čas 
 

Výnos 
Popelnatost 

frakce 
Množství 

popela 
Součet 
výnosů 

Součet množ. 
popel./100 Frakce 

[min] v = [%] a = [%] [kg.10t-1] Plovoucí frakce 

1 0-1 23,98 6,78 162,54 23,98 1,63 
2 1-2 24,20 6,42 155,31 48,18 3,18 
3 2-3 17,68 7,84 138,64 65,86 4,56 
4 3-4 8,00 8,95 71,60 73,86 5,28 
5 4-5 8,79 11,36 99,86 82,66 6,28 
6 5-6 3,14 28,13 88,40 85,80 7,16 
7 6+ 14,20 74,27 1054,81 100,00 17,71 

Celkem  100   osa Y osa X 
 

 Ze součtové křivky jsem odečetl čas, za který přejde prané uhlí do koncentrátu a 

také průměrnou popelnatost surového uhlí, tedy vzorku uhelné suspenze, kterou jsem na 

úpravně Paskov odebral. Hodnota odečtená ze součtové M-křivky Ad=17,71 % odpovídá 

průměrné hodnotě Ad=17,94 %, jež byla stanovena podle normy ČSN ISO 1171 (44 1378) 

z r. 2001 u čtyřech vzorků přívodu. Čas odečtený z M-křivky, za který přejde prané uhlí 

s popelnatostí 8 % do koncentrátu je pět minut. Následné flotační testy jsem tedy prováděl 

s pětiminutovou dobou flotace. 
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6.3 Dvoufaktorový pokus 32 

Následující flotační testy jsem provedl podle určitého schématu, jež mi umožnil 

získat informace potřebné k nalezení optimálního režimu procesu flotace a ke srovnání 

používaných flotačních činidel. Takto prováděným testům se někdy říká plánované 

pokusy. Zahuštění uhelné suspenze při pokusech jsem stanovil stejné, jako jsem naměřil u 

vzorku surového kalu, tedy 125g.dm-3. Flotační dobu jsem stanovil na 5 minut, přičemž 

doba promíchávání byla 3 minuty a doba agitace 2 minuty. Provzdušnění bylo vždy 

maximální, což odpovídá hodnotě 1 dm3.min-1. Změna režimu byla prováděna různým 

dávkováním flotačních činidel Montanol 551 a vypíracího oleje. 

Přídavek činidla Montanol 551 (dále jen činidlo M) a přídavek vypíracího oleje 

(dále jen činidlo V) jsem označil jako faktory. První faktor, přídavek činidla M, je 

zkoumán  na 3 úrovních a to 350 g/t, 700 g/t a 1050 g/t. Druhý faktor, přídavek činidla V, 

je rovněž zkoumán na třech úrovních o stejném dávkování 350 g/t, 700 g/t a 1050 g/t.  

Pokusy jsem provedl při všech kombinacích úrovní obou faktorů, přičemž každá 

kombinace byla třikrát opakována.  

„Opakování je nutné z toho důvodu, abychom získali samostatný odhad rozptylu 

experimentální chyby, na jejímž základě si můžeme potvrdit hypotézu o aditivnosti efektů 

faktorů. Pod pojmem experimentální chyba rozumíme rozdíl mezi hodnotou zjištěnou na 

základě pokusu a mezi její skutečnou hodnotou, kterou může zastupovat na příklad 

průměrná hodnota základního souboru všech pozorování. V souvislosti s aditivností efektů 

se setkáváme v následujícím ještě s pojmem interakce. Pod interakcí rozumíme efekt, který 

nastane, jestliže je jeden faktor při jedné úrovni druhého faktoru účinnější než při jeho 

druhé úrovni.“1 

Výsledky zmíněných faktorových pokusů jsou uvedeny v následujících tabulkách 

č.5-13, tabulky jsou doplněny o vypočtené hodnoty výtěžnosti užitkové složky do 

koncentrátu, tj. výtěžnost hořlaviny do koncentrátu mC, pro kterou platí vztah: 

[ ]%
)(

)(

bca

bac
mc −⋅

−⋅=                                      (6.3.1) 

kde a- obsah hořlaviny v přívodu  [%], 
 b- obsah hořlaviny v odpadu  [%], 
 c- obsah hořlaviny v koncentrátu [%]. 

                                                 
1 KOZÁK , Jiří; BOTULA, Jiří. Úpravnická technologická analýza. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 1991. 328 s. ISBN 
80-7078-119-X  



Otakar Chvátal: Posouzení flotačního činidla Montanol      
 

2009/2010                                                         31 

Dále jsou tabulky doplněny o vypočtené hodnoty výtěžnosti neužitkové složky do 
koncentrátu, tj. výtěžnost popela do koncentrátu wC a technologické účinnosti procesu Cη , 

pro které platí vztahy: 
 
 

[ ]%100
)100()(

)100()( ⋅
−⋅−
−⋅−=

abc

cba
wc         ;           CCC wm −=η  [%]       (6.3.2,6.3.3) 

 
kde a- obsah hořlaviny v přívodu  [%], 
 b- obsah hořlaviny v odpadu  [%], 
 c- obsah hořlaviny v koncentrátu [%]. 
 
 

Tabulka č.5: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=1050 g.t-1,V=350 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 119,02 79,45 9,36 mC=  89,02 
Hlušina 30,78 20,55 56,76 wC=  38,93 

 
Přívod 149,80 100,00 19,10 ηC=  50,08 

2 Koncentrát 127,83 85,55 9,27 mC=  93,52 
Hlušina 21,59 14,45 62,76 wC=  46,65 

 
Přívod 149,42 100,00 17,00 ηC=  46,87 

3 Koncentrát 123,39 82,62 9,11 mC=  92,25 
Hlušina 25,96 17,38 63,71 wC=  40,47 

 
Přívod 149,35 100,00 18,60 ηC=   51,79 

 

 

Tabulka č.6: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=350 g.t-1,V=700 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 127,33 85,03 8,39 mC=   94,76 
Hlušina 22,42 14,97 71,25 wC=   40,08 

 
Přívod 149,75 100,00 17,8 ηC=   54,69 

2 Koncentrát 124,47 83,34 8,99 mC=   92,33 
Hlušina 24,88 16,66 62,17 wC=   41,97 

 
Přívod 149,35 100,00 17,85 ηC=   50,35 

3 Koncentrát 124,31 83,12 8,03 mC=   94,67 
Hlušina 25,25 16,88 74,50 wC=   34,67 

 
Přívod 149,56 100,00 19,25 ηC=   60,00 
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Tabulka č.7: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=350 g.t-1,V=350 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 117,33 78,41 7,65 mC=   89,43 
Hlušina 32,31 21,59 60,36 wC=   31,52 

 
Přívod 149,64 100,00 19,03 ηC=   57,91 

2 Koncentrát 119,95 80,02 8,12 mC=   91,21 
Hlušina 29,95 19,98 64,53 wC=   33,51 

 
Přívod 149,90 100,00 19,39 ηC=   57,70 

3 Koncentrát 115,65 77,13 7,42 mC=   88,06 
Hlušina 34,29 22,87 57,66 wC=   30,26 

 
Přívod 149,94 100,00 18,91 ηC=   57,79 

 

Tabulka č.8: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=700 g.t-1,V=350 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 119,71 80,05 8,80 mC=   89,84 
Hlušina 29,83 19,95 58,62 wC=    37,59 

 
Přívod 149,54 100,00 18,74 ηC=   52,25 

2 Koncentrát 118,93 79,48 7,82 mC=   90,56 
Hlušina 30,70 20,52 62,79 wC=    32,54 

 
Přívod 149,63 100,00 19,10 ηC=   58,02 

3 Koncentrát 120,19 80,25 7,18 mC=   91,19 
Hlušina 29,58 19,75 63,59 wC=    31,45 

 
Přívod 149,77 100,00 18,32 ηC=   59,74 

 

Tabulka č.9: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=1050 g.t-1,V=1050 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 133,11 88,81 9,84 mC=   98,25 
Hlušina 16,77 11,19 87,23 wC=    47,24 

 
Přívod 149,88 100,00 18,51 ηC=   51,01 

2 Koncentrát 134,77 90,20 11,23 mC=   97,41 
Hlušina 14,64 9,80 78,27 wC=    56,91 

 
Přívod 149,41 100,00 17,80 ηC=    40,50 

3 Koncentrát 135,43 90,42 9,56 mC=   98,57 
Hlušina 14,35 9,58 87,64 wC=    50,73 

 
Přívod 149,78 100,00 17,04 ηC=   47,84 
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Tabulka č.10: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=700 g.t-1,V=700 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 128,19 85,76 8,75 mC=   94,73 
Hlušina 21,29 14,24 69,42 wC=    43,15 

 
Přívod 149,48 100,00 17,39 ηC=    51,58 

2 Koncentrát 124,71 83,14 7,50 mC=   94,92 
Hlušina 25,29 16,86 75,59 wC=    32,85 

 
Přívod 150,00 100,00 18,98 ηC=   62,07 

3 Koncentrát 129,19 86,43 8,52 mC=   96,06 
Hlušina 20,28 13,57 76,10 wC=    41,63 

 
Přívod 149,47 100,00 17,69 ηC=   54,43 

 

Tabulka č.11: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=1050 g.t-1,V=700 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 135,11 84,69 9,72 mC=   94,79 
Hlušina 24,43 15,31 72,55 wC=    42,56 

 
Přívod 159,54 100,00 19,34 ηC=   52,23 

2 Koncentrát 130,75 87,42 9,51 mC=   95,99 
Hlušina 18,81 12,58 73,74 wC=    47,26 

 
Přívod 149,56 100,00 17,59 ηC=   48,73 

3 Koncentrát 129,88 86,88 10,30 mC=   96,06 
Hlušina 19,61 13,12 75,62 wC=    47,42 

 
Přívod 149,49 100,00 18,87 ηC=   48,63 

 

Tabulka č.12: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=700 g.t-1,V=350 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 133,57 89,27 8,79 mC=   97,95 
Hlušina 16,05 10,73 84,09 wC=    46,51 

 
Přívod 149,62 100,00 16,87 ηC=   51,43 

2 Koncentrát 127,83 85,53 9,22 mC=   95,68 
Hlušina 21,63 14,47 75,77 wC=    41,83 

 
Přívod 149,46 100,00 18,85 ηC=   53,84 

3 Koncentrát 130,66 87,49 8,30 mC=   97,53 
Hlušina 18,68 12,51 83,76 wC=    40,93 

 
Přívod 149,34 100,00 17,74 ηC=   56,60 
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Tabulka č.13: Výsledky plánovaného flotačního testu. Režim: zahuštění 125g.dm-3, 

dávkování M=350 g.t-1,V=1050 g.t-1, čas 5 min., agitace 2 min., provzdušnění 1dm3.min-1 

Flotace č.: Produkt 
Výnos 

[g] 
Výnos 
[%] 

Popelnatost 
[%] 

Výtěžnosti a  
účinnost  [%] 

1 Koncentrát 128,01 85,76 9,87 mC=   93,71 
Hlušina 21,26 14,24 63,59 wC=    48,31 

 
Přívod 149,27 100,00 17,52 ηC=   45,40 

2 Koncentrát 127,56 85,11 9,28 mC=   94,06 
Hlušina 22,32 14,89 67,24 wC=    44,10 

 
Přívod 149,88 100,00 17,91 ηC=   49,96 

3 Koncentrát 126,85 84,85 9,12 mC=   93,39 
Hlušina 22,65 15,15 63,97 wC=    44,40 

 
Přívod 149,50 100,00 17,43 ηC=   48,99 

 

6.4 Vyhodnocení naměřených dat  

Výše uvedená naměřená data jsem zpracoval v statistickém programu Statgraphics 

Centurion XVI verze 16.0.09, jehož zkušební (trial) verze na dobu 30 dní, je volně 

dostupná z www.statgraphics.com. Pomocné výpočty jsem prováděl v tabulkovém 

procesoru Microsoft Office Excel 2003. Při vyhodnocování jsem se zaměřil na vliv 

jednotlivých faktorů na výsledky technologického procesu flotace s cílem nalézt optimální 

režim procesu. Vstupní data do statistického programu jsou uvedena v příloze č.3: Vstupní 

data. 

6.4.1 Analýza rozptylu 

 
Jde o metodu, jež se často využívá právě při vyhodnocování pokusů s cílem najít 

optimální režim úpravy. Posuzovanými faktory jsou přídavky flotačních činidel, kde faktor 

A je přídavek činidla M a faktor B je přídavek činidla V. Jednotlivé úrovně obou faktorů 

nabývají hodnot -1, 0 a +1. Nejnižšímu dávkování 350 g/t odpovídá hodnota -1, střednímu 

dávkování 700 g/t odpovídá hodnota 0 a nejvyššímu dávkování hodnota +1. Sledovanými 

proměnnými byly výnos koncentrátu, popelnatost koncentrátu a technologická účinnost 

procesu.  
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„Princip metody analýzy rozptylu spočívá v tom, že se celková proměnlivost 

výsledků pokusů reprezentovaná součtem čtverců odchylek jednotlivých pozorování od 

celkového průměru rozdělí na samostatné složky, které přísluší zkoumaným faktorům.“2 

Tímto způsobem můžeme určit, jaká část celkové proměnlivosti sledovaných 

proměnných je způsobena změnou úrovně faktoru A, jaká část je způsobena změnou 

úrovně faktoru B a jaká část proměnlivosti je způsobena náhodnými nebo nesledovanými 

vlivy, tedy složkou residuální.  

Podklady pro testování významnosti vlivu faktorů se sestavují do tabulek analýzy 

rozptylu. Pro popelnatost je analýza rozptylu provedena v tabulce č.14, pro výnos v tabulce 

č.15 a nakonec pro účinnost v tabulce č.16. 

 

Tabulka č.14: Analýza rozptylu pro popelnatost 

Zdroj proměnlivosti Součet čtverců St. volnosti Prům. čtverec F P 
Faktor:      

A:Montanol 551 10,9312 2 5,46558 17,43 0,0001 
B:Vypírací olej 6,1067 2 3,05335 9,74 0,0014 

Interakce:      
AB 0,703659 4 0,175915 0,56 0,6939 

Residuální 5,64433 18 0,313574   
Celkem 23,3859 26    

 

Při hodnocení významnosti vlivu faktorů a existence interakce mezi nimi, se při 

numerickém výpočtu, porovnají hodnoty F (poměr součtů čtverců a čtverců resid.) 

s hodnotami nalezenými v tabulkách kritických hodnot pro příslušné stupně volnosti, při 

určité hladině významnosti. Pokud je hodnota F větší než tabelovaná kritická hodnota je 

vliv faktoru nebo interakce statisticky významný a naopak. Statistický software 

Statgraphics vyjadřuje tuto významnost pomocí hodnoty P. Pokud je hodnota P pro faktor 

nebo interakci nižší než 0,05 je vliv statisticky významný a naopak. 

Z hodnot v tabulce č.14 vyplývá, že na popelnatost mají statisticky významný vliv 

oba faktory, tedy jak dávkování Montanolu tak i vypíracího oleje, přičemž vliv Montanolu 

je větší. Faktory nejsou v interakci, tudíž jejich vliv je pouze aditivní. Graf zobrazující vliv 

obou faktorů na popelnatost flotokoncentrátu je spolu s originálním výpisem z programu 

uveden v příloze č.4: Vliv faktorů na popelnatost koncentrátu.  

                                                 
2 KOZÁK, Jiří; BOTULA, Jiří. Úpravnická technologická analýza. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 1991. 328 s. ISBN 
80-7078-119-X 
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Tabulka č.15: Analýza rozptylu pro výnos 

Zdroj proměnlivosti Součet čtverců St. volnosti Prům. čtverec F P 
Faktor:      

 A:Montanol 551 61,7918 2 30,8959 12,5 0,0004 
 B:Vypírací olej 239,32 2 119,66 48,4 0,0000 

Interakce:      
AB 3,89899 4 0,974748 0,39 0,8101 

Residuální 44,5011 18 2,47228   
Celkem 349,512 26    

 

Z tabulky č.15 je zřejmé, že na výnos mají statisticky významný vliv opět oba 

faktory A a B, přičemž vliv vypíracího oleje je větší a jejich vliv není v interakci. V příloze 

č.5: Vliv faktorů na výnos koncentrátu je zobrazen vliv faktorů na výnos spolu 

s originálním výpisem z programu. 

 

Tabulka č.16: Analýza rozptylu pro účinnost 

Zdroj proměnlivosti Součet čtverců St. volnosti Prům. čtverec F P 
Faktor:      

 A:Montanol 551 229,945 2 114,973 8,61 0,0024 
 B:Vypírací olej 134,748 2 67,3739 5,05 0,0182 

Interakce:      
 AB 47,9377 4 11,9844 0,9 0,4858 

Residuální 240,307 18 13,3504   
Celkem 652,938 26    
 

Z tabulky č.16 je zřejmé, že na účinnost mají opět statisticky významný vliv oba 

faktory. Vliv faktoru A, přídavek Montanolu, je větší a vliv obou faktorů je opět aditivní.  

V příloze č.6: Vliv faktorů na účinnost je zobrazen vliv faktorů na účinnost spolu 

s originálním výpisem z programu. 
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6.4.2 Lokální zkoumání výsledkových ploch 

 
„Tato metoda je velmi výhodná pro svoji názornost. Umožňuje nám podrobně 

popsat poměry ve studované oblasti, kterou jsme si vymezili pomocí plánovaných pokusů. 

Dává nám možnost určit buď přímo optimální podmínky, nebo ukáže směr, kterým by se 

měly naše výzkumy ubírat, abychom optima docílili.“3 

Pro grafické sestrojení výsledkových ploch je nutné odhadnout jaký stupeň 

polynomu dostatečně vystihne výsledkovou plochu. Poté je nutné vypočítat koeficienty 

hledaného polynomu. Možnost zobrazování výsledkových ploch je součástí softwarové 

výbavy programu Statgraphics XVI, a proto zmíněné výpočty nebyly prováděny. 

∼ Graf znázorňující výsledkovou plochu popelnatosti je uveden v příloze č.7: 

Výsledková plocha pro popelnatost.  

∼ Graf znázorňující výsledkovou plochu výnosu je uveden v příloze č.8: Výsledková 

plocha pro výnos. 

∼ Graf znázorňující výsledkovou plochu výtěžnosti je uveden v příloze č.9: Výsledková 

plocha pro účinnost. 

 

Z grafů uvedených v přílohách č.7-9 jsem dospěl ke stejným závěrům jako při 

analýze rozptylu.  

Na sledované proměnné mají vliv oba faktory, přičemž na popelnatost a účinnost je 

vliv Montanolu větší, výnos koncentrátu významněji ovlivňuje faktor B, přídavek 

vypíracího oleje. Dále jsem z grafů mohl určit polohu v analyzované oblasti, kde nabývá 

sledovaná proměnná nejvýhodnějších hodnot, tzn. u popelnatostí nejnižších hodnot, 

naopak u výnosů a účinností nejvyšších hodnot.  

Pro popelnatost se jako nejlepší režim v analyzované oblasti jeví úroveň -0,48  

faktoru A a úroveň -1 faktoru B, kde popelnatost Ad= 7,56 %. Tomuto režimu odpovídá 

dávkování  532 g/t Montanolu a 350 g/t vypíracího oleje, celkem tedy 882 g/t flotačních 

činidel.  

Nejvyšších výnosů flotokoncentrátu, v= 89,55 % bylo dosaženo při úrovni +1 

faktoru A a úrovni +1 faktoru B. To odpovídá dávkování 1050 g/t Montanolu a 1050 g/t 

vypíracího oleje. 

                                                 
3 KOZÁK, Jiří; BOTULA, Jiří. Úpravnická technologická analýza. Ostrava : VŠB TU Ostrava, 1991. 328 s. ISBN 
80-7078-119-X 
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Při úrovni -0,47 faktoru A a úrovni -1 faktoru B dosahuje účinnost nejvyšší 

hodnoty ηC= 58,60 %, odpovídající dávkování je  535 g/t Montanolu a 350 g/t vypíracího 

oleje.  

K určení polohy optimálního režimu všech tří sledovaných proměnných, jsem 

provedl ve statistickém programu Statgraphics dvě optimalizace. První s cílem nalézt 

polohu, kde je minimální popelnatost při maximálním výnosu (zobrazena v příloze č.10) a 

druhou s cílem nalézt polohu s minimální popelnatostí, maximálním výnosem a zároveň 

maximální účinností (zobrazena v příloze č.11). 

Z grafů v příloze č.10 jsem odečetl  úrovně faktorů při, kterých je dosaženo 

nejvyššího výnosu při nejnižší popelnatosti. Pro faktor A je to úroveň -0,02, pro faktor B je 

to úroveň +0,5. Tomu odpovídá dávkování 693 g/t Montanolu a 875 g/t vypíracího oleje. 

Sledované proměnné nabývají hodnot: popelnatost Ad= 8,59 %, výnos v= 86,40 %. 

Grafy v příloze č.11 zobrazují polohu optimálního režimu při úrovních -0,22 

faktoru A a -0,21 faktoru B. Příslušné dávkování flotačních reagencií je 623 g/t Montanolu 

a 626,5 g/t vypíracího oleje. Při tomto režimu nabývají sledované proměnné hodnot: 

popelnatost Ad= 8,07 %, výnos v= 83,74 % a účinnost ηC= 57,47 %. Vzhledem ke 

stávajícímu dávkování (350g/t Montanolu a 350 g/t vypíracího oleje), kdy proměnné 

nabývají hodnot: popelnatost Ad= 7,8 %, výnos v= 78,69 % a účinnost ηC= 57,35 %,  by 

došlo při změně režimu na režim shledaný jako optimální ke zvýšení popelnatosti o       

Ad= +0,27%, zvýšení výnosu v= +5,05 % a zvýšení účinnosti o ηC= +0,12 %. Zároveň 

by, ale také došlo k zvýšení spotřeby flotačních činidel o +273 g/t Montanolu a +276,5 g/t 

vypíracího oleje. Je nutné uvést, že provozní hodnoty, kterých je dosahováno v současné 

době a hodnoty, kterých by bylo dosaženo při nalezeném optimálním režimu se mohou 

značně lišit od hodnot naměřených v laboratoři.  

  

6.5 Ekonomická bilance  

Těžební organizace OKD,a.s., je největším producentem černého uhlí v České 

republice. V roce 1998 stát prodal svůj většinový podíl OKD a majoritním vlastníkem se 

stala společnost Karbon Invest,a.s. Později v roce 2004 odkoupila tato společnost od státu 

jeho další podíl, čímž se stala s 96% podílem, hlavním akcionářem. Většinový podíl 

v koncernu Karbon Invest, a.s., má společnost RPG Industries Ltd., která je vlastněna 
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skupinou mezinárodních institucionálních a soukromých investorů. V prosinci roku 2005 

došlo k rozdělení společnosti OKD, a.s. na nástupnickou společnost OKD, a.s. zabývající 

se výhradně těžební činností, ostatní činnosti přímo nesouvisející s těžební činností byly 

v rámci rozdělení vyčleněny do dalších společností. Při restrukturalizaci skupiny RPG byla 

těžba a produkce černého uhlí a koksu v České republice a v Polsku soustředěna do 

společnosti NWR (New World Resources), která je v současnosti stoprocentním 

vlastníkem OKD, a.s.[12] 

V činnosti jsou pod společností OKD, a.s. čtyři výrobně-organizační jednotky 

(VOJ), Důl Karviná, Důl ČSM, Důl Paskov a Důl Darkov.   

Společnost OKD, a.s. je se svou produkcí 12-13 mil.t ročně čtvrtým největším 

producentem černého uhlí v Evropě. Přibližně 9 % této produkce, 1,1 mil.t ročně, pochází 

z VOJ Důl Paskov, kde je vytěžená surovina také upravována.  

Při roční vsázce do úpravny  2 mil.t surového uhlí by tedy výnos praného uhlí 

celého komplexu úpravny činil 55 %. Tato hodnota odpovídá informacím, podaným mi na 

úpravně Dolu Paskov, uvedeným v tabulce č.17.  

 

Tabulka č.17: Parametry expedovaných produktů 

Označení Produkt 
Produkce 
[kt/rok] 

Podíl 
produkce 

[%] 

Výnos 
[%] 

ø Ad 

[%] 

UVPK* Prané uhlí 0,5+ 671 61,0 < 50 8,3-10,2 
UVPK Flotokoncentrát 396 36,0 až 85 8,3-10,2 
EU**  Meziprodukt 33 3,0 - 40,0 

 Celkem  1 100 100,0 55-60  
* Uhlí vhodné pro koksování, **  Energetické uhlí. 

Celkový výnos praného uhlí významně ovlivňuje kvalita vsázky. Vsázka totiž 

pochází z několika různých slojí, pokud se na více pracovištích neprovádí těžba 

přímo porubních bloků, ale provádí se příprava důlních děl, je množství doprovodné 

horniny, která se přivádí na úpravnu mnohem větší. Kvalita vsázky a výnos praného uhlí se 

tak výrazně snižuje. 

Prané uhlí produkované úpravnou, se výhradně využívá pro výrobu kvalitního 

koksu. Jeho koksovací vlastnosti jsou tak ojedinělé, že pro výrobu koksu je nezbytně nutné 

použít minimálně 18 % černého uhlí pocházejícího z Dolu Paskov. Zbylých 82 % bývá 

směsí praných uhlí z karvinské části revíru. Kvalita produktu je však jen jedním důvodem, 
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proč je uhlí z Dolu Paskov nejdražším uhlím produkovaným společností OKD,a.s. Druhým 

důvodem je fakt, že náklady na vytěžení jedné tuny surového uhlí jsou mnohem vyšší, než 

u uhlí z karvinské části revíru. Sloje totiž v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov 

dosahují mocností pouze 80 cm, kdežto v karvinské části jsou bilanční sloje o mocnostech 

v průměru 4 m. 

Náklady na vytěžení jedné tuny surového uhlí, spolu s náklady na úpravu uhlí a 

výnosy z prodeje konečných produktů nebo cena, za kterou se  surovina obchoduje, jsou 

ukazatelé, díky kterým je možné rozhodnout do jaké míry ovlivňuje finanční náročnost 

procesu flotace celkovou ekonomiku podniku. Tyto informace jsou však společností OKD, 

a.s., považovány za citlivé a jejich uvedení v této práci mi nebylo umožněno. 

Proto jsem se dále při ekonomickém hodnocení zabýval pouze náklady spojenými 

se spotřebou flotačních činidel, vztaženými na jednu tunu zpracované suroviny. Při 

vyhodnocení flotačních testů jsem dospěl k závěru, že pro maximální výnos při nejnižší 

popelnatosti leží optimální dávkování flotačních činidel v analyzované oblasti při úrovních    

-0,02 faktoru A a +0,5 faktoru B (dávkování 693 g/t činidla Montanol a 875 g/t činidla 

vypírací olej). Při optimalizaci všech tří sledovaných proměnných, tedy popelnatosti, 

výnosu i účinnosti, se jeví nejvhodnější dávkování 623 g/t Montanolu a 626,5 g/t 

vypíracího oleje. 

Provedl jsem tedy výpočet nákladů na spotřebu flotačních činidel pro tři varianty, 

kde první varianta je stávající dávkování, druhá varianta předpokládá spotřebu činidel při 

optimálním dávkování pro výnos a popelnatost a třetí varianta uvádí případné náklady při 

dávkování činidel, jež se jeví jako nejvhodnější pro všechny tři sledované proměnné. 

Cena činidla Montanol 551 je v současnosti 33,93 Kč/kg, cena je dlouhodobě 

stabilní a ovlivňuje ji pouze změna kurzu české koruny k euru. Cena vypíracího oleje je 

proměnlivá a pohybuje se v rozmezí 18-22 Kč/t, přičemž poslední dodávka na úpravnu 

Dolu Paskov byla jen za 15 Kč/kg. Pro výpočty jsem použil cenu 18,5 Kč/kg (průměrnou 

hodnotu nejvyšší a nejnižší ceny).  

Na rok 2010 je naplánovaná produkce 1,1 mil. tun praného uhlí, bude tedy nutné 

flotačním způsobem upravit přibližně 450 000 t vsázky. V tabulce č.18 je srovnání 

uvedených variant s výpočtem případných ročních nákladů a jejich navýšení. 
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Tabulka č.18: Srovnání nákladů spojených se spotřebou flotačních činidel 

Dávkování 
 

M V 
Náklady na spotřebu 
činidel [Kč/t] 

Roč.náklady Roč.navýšení 

Varianta [g/t] [g/t] M V Celkem [tis.Kč] [tis.Kč] 
1 350 350 11,88 6,48 18,36 8 262 - 
2 693 875 23,51 16,19 39,70 17 865 9 603 
3 623 625,5 21,14 11,59 32,73 14 729 6 467 

 

Z hodnot uvedených v tabulce je zřejmé, že u varianty č.2 by roční navýšení 

nákladů na spotřebu reagencií činilo přes devět a půl milionu korun a u varianty č.3 by 

činilo téměř  šest a půl milionu korun. Přestože jsou to nemalé částky, domnívám se, že 

případné navýšení nákladů, vztažené na 1 tunu upravované suroviny 21,34 Kč (u varianty 

č.2) a  14,37 Kč ( u varianty č.3), by nemuselo být v porovnání s konečnou cenou 1 t 

produktu nebo celkovými náklady na úpravu jedné tuny suroviny příliš významné. 

Ekonomicky i technologicky je uvedená varianta č.3 vhodnější než varianta č.2. Při 

srovnávání varianty č.3 se stávajícím režimem dávkování (varianta č.1) je nutné brát 

v potaz i to, že případné zvýšení dávkování flotačních činidel může, kromě pozitivního 

vlivu na účinnost a výnos flotokoncentrátu, přinést i významný negativní vliv na 

technologický proces filtrace, který následuje po flotaci. Při vysokém dávkování reagencií 

se vytváří velice stabilní mineralizovaná pěna, která snižuje výkon a znesnadňuje průběh 

filtrace na hyperbarických filtrech. Z technicko-ekonomického hlediska tedy není 

jednoznačné, zda by případné zvýšení dávkování flotačních reagencií na úroveň shledanou 

jako optimální, přineslo ekonomický zisk.    

 

 

 

 

 

 

 



Otakar Chvátal: Posouzení flotačního činidla Montanol      
 

2009/2010                                                         42 

7. Závěr   

Technologický proces flotace je na úpravně uhlí Paskov nezastupitelnou fází 

úpravy. Je to nejúčinnější, ale zároveň finančně nejnáročnější způsob rozdružování. Cílem 

této diplomové práce bylo posoudit flotační činidlo Montanol 551, jež se spolu s vypíracím 

olejem dávkuje do zahuštěné suspenze bezprostředně před vstupem do flotátorů. U 

odebraných vzorků surového kalu jsem provedl systematicky sadu flotačních testů se 

zmíněnými činidly. Při statistickém vyhodnocení naměřených dat, metodou analýzy 

rozptylu, jsem dospěl k závěru, že na všechny sledované proměnné mají přídavky 

flotačních činidel statisticky významný vliv, přičemž na popelnatost flotokoncentrátu a 

účinnost rozdružování je vliv Montanolu 551 větší. Na druhé straně na výnos 

flotokoncentrátu má větší vliv vypírací olej. Z tohoto pohledu se jako selektivnější činidlo 

jeví Montanol 551. 

Druhou hodnotící metodou bylo lokální zkoumání výsledkových ploch. 

V analyzované oblasti různých dávkování činidel jsem nalezl polohu, kdy sledované 

proměnné nabývají optimálních hodnot. Při změně režimu dávkování ze stávajícího na 

nalezený optimální režim došlo ke zvýšení výnosu o 5 % a zvýšení účinnosti o 0,12 %. 

Zároveň však došlo i k zvýšení popelnatosti koncentrátu o 0,27 % a k značné, téměř o 80% 

vyšší, spotřebě flotačních činidel.  

Nalezené optimální dávkování je z ekonomického hlediska přijatelné pouze, pokud 

by zvýšené roční výnosy (finan.) z prodeje pokrývaly zvýšené roční náklady na spotřebu 

flotačních činidel (zvýšení o 6 467 tis.Kč/rok). 

Pro úplnost je nutné uvést, že laboratorní hodnoty se od hodnot naměřených 

v provozu mohou značně lišit, z technicko-ekonomického hlediska navíc není jasné, do 

jaké míry by takto zvýšené dávkování ovlivnilo technologický proces filtrace. 
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Příloha č.2: Součtová M-křivka upravitelnosti 
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Příloha č.3: Vstupní data 
 
 

BLOCK Montanol Vypírací olej Popelnatost Výnos Účinnost 
 [úroveň] [úroveň] [%] [%] [%] 

1 -1 -1 7,42 77,13 57,79 

1 0 -1 8,80 80,05 52,25 

1 1 -1 9,36 79,45 50,08 

1 -1 0 8,39 85,03 54,69 

1 0 0 7,50 83,14 62,07 

1 1 0 9,72 84,69 52,23 

1 -1 1 9,87 85,76 45,40 

1 0 1 8,79 89,27 51,43 

1 1 1 9,84 88,81 51,01 

2 -1 -1 7,65 78,41 57,91 

2 0 -1 7,82 79,48 58,02 

2 1 -1 9,27 85,55 46,87 

2 -1 0 8,99 83,34 50,35 

2 0 0 8,75 85,76 51,58 

2 1 0 9,51 87,42 48,73 

2 -1 1 9,28 85,11 49,96 

2 0 1 8,30 87,49 56,60 

2 1 1 11,23 90,20 40,50 

3 -1 -1 8,12 80,02 57,70 

3 0 -1 7,18 80,25 59,74 

3 1 -1 9,11 82,62 51,79 

3 -1 0 8,03 83,12 60,00 

3 0 0 8,52 86,43 54,43 

3 1 0 10,30 86,88 48,63 

3 -1 1 9,12 84,85 48,99 

3 0 1 9,22 85,53 53,84 

3 1 1 9,56 90,42 47,84 
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Příloha č.4: Vliv faktorů na popelnatost koncentrátu 
 
Multifactor ANOVA - popelnatost  
Dependent variable: popelnatost (%) 
Factors:  
        Montanol (g/l) 
        Vypírací olej (g/l) 
 
Number of complete cases: 27  
Analysis of Variance for popelnatost - Type III Sums of Squares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
The StatAdvisor 
This procedure performs a multifactor analysis of variance for Popelnatost.  It constructs various tests and 
graphs to determine which factors have a statistically significant effect on Popelnatost.  It also tests for 
significant interactions amongst the factors, given sufficient data.  The F-tests in the ANOVA table will allow 
you to identify the significant factors.  For each significant factor, the Multiple Range Tests will tell you 
which means are significantly different from which others.  The Means Plot and Interaction Plot will help 
you interpret the significant effects.  The Residual Plots will help you judge whether the assumptions 
underlying the analysis of variance are violated by the data. 
 
The StatAdvisor 
The ANOVA table decomposes the variability of Popelnatost into contributions due to various factors.  Since 
Type III sums of squares (the default) have been chosen, the contribution of each factor is measured having 
removed the effects of all other factors.  The P-values test the statistical significance of each of the factors.  
Since 2 P-values are less than 0,05, these factors have a statistically significant effect on Popelnatost at the 
95,0% confidence level.    

 
 

Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
MAIN EFFECTS      
 A:Montanol 10,9312 2 5,46558 17,43 0,0001 
 B:Vypírací olej 6,1067 2 3,05335 9,74 0,0014 
INTERACTIONS      
 AB 0,703659 4 0,175915 0,56 0,6939 
RESIDUAL 5,64433 18 0,313574   
TOTAL (CORRECTED) 23,3859 26    
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Příloha č.5: Vliv faktorů na výnos koncentrátu 
 
Multifactor ANOVA - výnos  
Dependent variable: výnos (%) 
Factors:  
        Montanol (g/l) 
        Vypírací olej (g/l) 
Number of complete cases: 27 
Analysis of Variance for výnos - Type III Sums of Squares 
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
MAIN EFFECTS      
 A:Montanol 61,7918 2 30,8959 12,50 0,0004 
 B:Vypírací olej 239,32 2 119,66 48,40 0,0000 
INTERACTIONS      
 AB 3,89899 4 0,974748 0,39 0,8101 
RESIDUAL 44,5011 18 2,47228   
TOTAL (CORRECTED) 349,512 26    
 
 

 
 
The StatAdvisor 
This procedure performs a multifactor analysis of variance for Výnos.  It constructs various tests and graphs 
to determine which factors have a statistically significant effect on Výnos.  It also tests for significant 
interactions amongst the factors, given sufficient data.  The F-tests in the ANOVA table will allow you to 
identify the significant factors.  For each significant factor, the Multiple Range Tests will tell you which 
means are significantly different from which others.  The Means Plot and Interaction Plot will help you 
interpret the significant effects.  The Residual Plots will help you judge whether the assumptions underlying 
the analysis of variance are violated by the data. 
 
The StatAdvisor 
The ANOVA table decomposes the variability of Výnos into contributions due to various factors.  Since 
Type III sums of squares (the default) have been chosen, the contribution of each factor is measured having 
removed the effects of all other factors.  The P-values test the statistical significance of each of the factors.  
Since 2 P-values are less than 0,05, these factors have a statistically significant effect on Výnos at the 95,0% 
confidence level.   
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Příloha č.6: Vliv faktorů na účinnost 
 
Multifactor ANOVA - Ú činnost 
Dependent variable: Účinnost (%) 
Factors:  
        Montanol (g/l) 
        Vypírací olej (g/l) 
Number of complete cases: 27 
 
Analysis of Variance for Účinnost - Type III Sums of Squares 
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value 
MAIN EFFECTS      
 A:Montanol 229,945 2 114,973 8,61 0,0024 
 B:Vypírací olej 134,748 2 67,3739 5,05 0,0182 
INTERACTIONS      
 AB 47,9377 4 11,9844 0,90 0,4858 
RESIDUAL 240,307 18 13,3504   
TOTAL (CORRECTED) 652,938 26    
 

 
 
The StatAdvisor 
This procedure performs a multifactor analysis of variance for ucinnost.  It constructs various tests and 
graphs to determine which factors have a statistically significant effect on ucinnost.  It also tests for 
significant interactions amongst the factors, given sufficient data.  The F-tests in the ANOVA table will allow 
you to identify the significant factors.  For each significant factor, the Multiple Range Tests will tell you 
which means are significantly different from which others.  The Means Plot and Interaction Plot will help 
you interpret the significant effects.  The Residual Plots will help you judge whether the assumptions 
underlying the analysis of variance are violated by the data. 
 
 The StatAdvisor 
The ANOVA table decomposes the variability of Ucinnost into contributions due to various factors.  Since 
Type III sums of squares (the default) have been chosen, the contribution of each factor is measured having 
removed the effects of all other factors.  The P-values test the statistical significance of each of the factors.  
Since 2 P-values are less than 0,05, these factors have a statistically significant effect on ucinnost at the 
95,0% confidence level.   
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Příloha č.7a: Výsledková plocha pro popelnatost 
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Příloha č.7b: Výsledková plocha pro popelnatost 
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Příloha č.8a: Výsledková plocha pro výnos 
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Příloha č.8b: Výsledková plocha pro výnos 
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Příloha č.9a: Výsledková plocha pro účinnost 
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Příloha č.9b: Výsledková plocha pro účinnost 
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Příloha č.10a: Optimalizace popelnatosti a výnosu 
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Příloha č.10b: Optimalizace popelnatosti a výnosu 
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Příloha č.10c: Optimalizace popelnatosti a výnosu 

 
Multiple Response Optimization 
 
Data variables:  
     Popelnatost (%) 
     Výnos (%) 
 

 Observed Observed 
Response Minimum Maximum 
Popelnatost 7,18 11,23 
Výnos 77,13 90,42 
 

 Desirability Desirability  Weights Weights  
Response Low High Goal First Second Impact 
Popelnatost 7,0 11,0 Minimize 1,0  3,0 
Výnos 77,0 90,0 Maximize 1,0  3,0 
 
Optimize Desirability: 
 
Optimum value = 0,660168 
 

Factor Low High Optimum 
Montanol -1,0 1,0 -0,0193683 
Vypírací olej -1,0 1,0 0,501082 
 

Response Optimum 
Popelnatost 8,58995 
Výnos 86,4034 
 

The StatAdvisor 
This table shows the combination of factor levels which maximize the desirability function 
over the indicated region.  It also shows the combination of the factors at which that 
optimum is achieved. 
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Příloha č.11a: Optimalizace popelnatosti, výnosu a účinnosti 
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Příloha č.11b: Optimalizace popelnatosti, výnosu a účinnosti 
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Příloha č.11c: Optimalizace popelnatosti, výnosu a účinnosti 

 
 
Multiple Response Optimization 
 

Data variables:  
     Popelnatost (%) 
     Výnos (%) 
     Účinnost (%) 
 

 Observed Observed 
Response Minimum Maximum 
Popelnatost 7,18 11,23 
Výnos 77,13 90,42 
Účinnost 40,5 62,07 
 

 Desirability Desirability  Weights Weights  
Response Low High Goal First Second Impact 
Popelnatost 7,0 11,0 Minimize 1,0  3,0 
Výnos 77,0 90,0 Maximize 1,0  3,0 
Účinnost 40,0 62,0 Maximize 1,0  3,0 
 
Optimize Desirability: 
Optimum value = 0,574698 
 

Factor Low High Optimum 
Montanol -1,0 1,0 -0,219252 
Vypírací olej -1,0 1,0 -0,213207 
 

Response Optimum 
Popelnatost 8,07512 
Výnos 83,736 
Účinnost 57,4727 
 


