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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá flotací černouhelných kalů resp. ověření flotačních 

činidel na bázi odpadů z pyrolýzy dřeva na kalech.  

V teoretické části jsou popsány obecné principy flotace, současný stav, působení 

a rozdělení flotačních činidel, podmínky a faktory ovlivňující průběh flotačního procesu 

a samotný průběh flotačního procesu. 

Cílem práce je zkoumání působení olejů na bázi flotačních činidel vznikajících 

z odpadů z pyrolýzy dřeva pod označením KOPD3, KOPD9, KOPD11, při výrobě 

aktivního uhlí v SLZ CHÉMIA, a.s., která zatím nejsou uvedena do praxe a nejvíce 

používaného činidla - Montanol 551 (belgické flotační činidlo, které se nejčastěji používá 

 na úpravnách v ČR a Polsku). 

Flotační činidla byla vyzkoušena na vzorku uhlí z dolu Lazy (ČR). 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo s flotačním činidlem KOPD 11 za těchto 

flotačních podmínek: dávka flotačního sběrače 300g/t, zahuštění 100g/l, optimální flotační 

doba 5 minut, byly získány koncentráty s obsahem popela pod 7 %. 

 

Flotační testy byly realizovány v laboratoři VŠB – TU Ostrava. 

 

Klíčová slova: flotace, černé uhlí, flotační činidla, odpad z pyrolýzy dřeva 

 

 



Annotation 

This diploma there is deals with floatation of bituminous sludges as well as 

laboratory verification of flotation collectors from pyrolysis of wood. 

In theoretic parts are described common principles of floatation, incidence and 

partition of floatation collectors, conditions and factors influencing flotation course of the 

process and itself floatation course of the process. 

Aim of work is investigation incidence flotation collectors from pyrolysis of wood 

KOPD3, KOPD9, KOPD11 which are rising by production of activated coal in SLZ 

CHÉMIA Inc., which are not state into operation and the floatation collector Montanol 551 

(Belgian floatation agent that is most often used in the CR and Poland) . 

Floatation agents were approved on the sample of coal from mine Lazy (Czech 

Republic). 

Best results were achieved with floatation surfactant of KOPD 11 behind these 

floatation conditions: dose of floatation collector 300g/t, concentration 100g/l, optimum 

floatation time 5 minutes, were gained concentrates with ash content below 7 %. 

Floatation tests were realized in laboratory of VŠB – TU Ostrava. 

 

Keywords: flotation, bituminous coal, flotation reagents, collectors from pyrolysis of 

wood 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Uhlí je surovina dobývaná pro rozličná průmyslová odvětví. Význam uhlí v lidské 

společnosti je na začátku 21. století je veliký. Používá se v metalurgii, energetice, chemii 

a dalších průmyslových odvětvích.  

V současné době se těžba černého uhlí utlumuje, ale spotřeba užitkových surovin, 

jejichž přírodní zdroje jsou neobnovitelné a vyčerpatelné, se zvyšuje. Míra útlumu je 

závislá na vývoji ekonomiky těžby.  

Možnost jak řešit problémy související s útlumem těžby, je co nejdokonalejší 

zpracování těženého uhlí a maximální využití jeho hořlavé složky. 

Tato tendence klade před moderní úpravnictví nové úkoly – zpracovávat 

a komplexně využívat nejjemnější uhelné frakce, které vznikají v procesech úpravy 

černého uhlí.  

Jedním z technologických postupů, kterým je možno řešit zabezpečení efektivního, 

racionálního a komplexního využívání surovinových zdrojů, je flotace.  

Flotace uhlí se zabývá rozdružováním nejjemnějších podílů těženého uhlí, které 

vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy. V praxi se využívá pouze na 

úpravu koksovatelného uhlí. Se zdokonalováním selektivnosti flotace je možno v současné 

době jako zdroj surovin využívat i staré odvaly.  

Při flotaci uhlí dochází k rozdružování velmi jemných podílů, které by jinak 

přecházely do odpadu. Dále je možnost využití flotace k získávání uhlí pro energetické 

účely ze starých odkališť.  

Tímto způsobem lze odstranit značný podíl jalové složky ze rmutu a tím ho obohatit. 

Selektivní flotace může být konečnou rozdružovací metodou nebo jen částí celkového 

úpravnického procesu, která vede k předběžnému obohacení rmutu před dalším 

úpravnickým procesem.  

Cílem mé diplomové práce je laboratorní ověření flotačních činidel vznikajících jako 

odpady z pyrolýzy dřeva při výrobě aktivního uhlí produkované firmou SLZ 
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CHÉMIA a. s. (KOPD 3, KOPD 9, KOPD 11, Slovensko) a porovnání s působením již 

ověřeného flotačního činidla Montanol 551.  

Flotační činidla byla vyzkoušena na vzorku uhlí z dolu Lazy (ČR). 
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2. SOUČASNÝ STAV POUŽITÍ FLOTAČNÍCH ČINIDEL NA 

ÚPRAVNÁCH UHLÍ 

Flotace je způsob rozdružování, tedy třídění jemného materiálu, který se zakládá na 

výběrovém spojování vzduchových bublinek s minerálními zrníčky na principu rozdílnosti 

přirozených nebo reagenty vyvolaných vlastností povrchu. Spojování vzduchových 

bublinek s minerálem závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech jeho povrchu a je 

ovlivňován přísadami. [8] 

K flotaci uhlí jsou využívány reagencie tvořené sběrací a pěnící složkou, buď ve 

směsi, nebo jako například na Dole Paskov, zvlášť sběrač a pěnič. Pro flotaci uhlí se 

používají nepolární sběrače na bázi ropných produktů, které zvyšují hydrofobitu povrchu 

uhelných zrn. Druhá, pěnící složka snižuje napětí na rozhraní kapalné a plynné fáze 

a zvyšuje stupeň dispergace vzduchových bublin a tím umožňuje tvorbu stabilní 

mineralizované pěny. V našich podmínkách se osvědčily těžké odpadní produkty 

oxosyntézy OXO-HE, jinde vyšší alkoholy a odpadní produkty z jejich výroby, i když tyto 

alkoholy jsou drahé. Další reagencie není většinou třeba pro flotaci uhlí používat. Pokud je 

uhlí oxidované, nebo obsahuje pyrit a markazit, je možno použít vápenné mléko nebo 

sodu. Požadavky na jakost flotačního koncentrátu se řídí jednak kvalitativními ukazateli 

odběratelů, což jsou koksárenské závody, ale také ekonomickými ukazateli těžebního nebo 

úpravárenského podniku. Je proto důležité flotovat tak, aby flotační uhelný koncentrát měl 

takový obsah popela a vody, aby ve směsi s hrubším uhlím vytvořil optimální prodejný 

produkt.  

Flotace se provádí ve velkoobjemových flotátorech. V současné době jsou používány 

3 hlavní typy flotátorů. Jednak mechanické, které mají zajištěno promíchávání 

a provzdušňování míchadlem a statorem specielní konstrukce se samonasávacím efektem, 

dále pneumomechanické, kde se vzduch přivádí pod tlakem a promíchávání je zajišťováno 

míchadly, které se dají regulovat podle potřeby pro každou komoru. Poslední typ jsou 

pneumatické flotátory bez míchadel, kde je promíchávání a provzdušňování zajišťováno 

stlačeným vzduchem, který je do rmutu vháněn difuzory, aerolifty nebo různými tryskami. 

Tyto flotátory můžeme rozdělit na mělké-žlabové, nebo hluboké. Poměrně novým typem 

pneumatického flotátoru je flotační kolona, jejíž výška může dosáhnout až 10 m. Flotace je 



Bc. Helena Kajpušová: Ověření flotačních činidel na bázi odpadů z pyrolýzy dřeva 

2009/2010 - 4 - 

prováděna v protiproudu rmutu a vzduchových bublin. V současnosti jsou flotační kolony 

s úspěchem využívány i pro ultrajemné kaly se zrnitostí pod 150 mikrometrů. [4] 
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3. TEORIE FLOTACE 

3.1 Flotace 

Flotace je způsob rozdružování, tedy třídění jemného materiálu, který se zakládá na 

výběrovém spojování vzduchových bublinek s minerálními zrníčky na principu rozdílnosti 

přirozených nebo reagenty vyvolaných vlastností povrchu. Spojování vzduchových 

bublinek s minerálem závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech jeho povrchu a je 

ovlivňován přísadami. Částice – minerál a vzduchová bublinka vyplouvají na povrch a na 

hladině rmutu vytvářejí mineralizovanou pěnu, která se stírá, čímž se užitkový minerál 

oddělí od jaloviny. [8] 

Princip flotace je založen na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu 

rozdružovaných minerálních zrn, které pro jednotlivé minerály podmiňuje rozdílná 

specifická povrchová energie. Volná energie částice v libovolné soustavě se skládá z její 

potenciální a povrchové energie. Potenciální energie je úměrná hmotnosti nebo objemu 

částice a 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 0,25 mm. Při úpravě nerudných surovin, 

uhlí, grafitu, síry a jiných minerálů s malou hustotou, do pěnového produktu mohou 

přecházet zrna až do velikosti 2,0 mm, při speciálních flotačních režimech. V praxi se 

flotují obvykle zrna podstatně menší, pro která platí, že se zmenšováním průměru narůstá 

specifický povrch a povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu potenciální 

energie. [2] 

Flotační proces je definován jako způsob rozdružování založený na schopnosti 

určitých minerálů vyplavat na hladinu flotačního rmutu a ostatních klesat a setrvávat 

v objemu rmutu. Tato definice je nepřesná, protože neodráží podstatu dějů a jevů 

probíhající ve flotačním procesu na rozhraní tří fází. [9] 

Rozdílná schopnost minerálních zrn udržovat se na povrchu fázového rozhraní 

vyplývá z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, jejíž velikost závisí na 

chemickém složení a stavbě strukturní mřížky minerálů. Jednotlivé minerály se od sebe liší 

chemickým složením a stavbou mřížky, proto mají různé hodnoty povrchové energie. 
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Proto je flotace, na rozdíl od jiných úpravnických procesů, univerzálním procesem. 

Univerzálnost flotačního procesu je dosažena ještě tím, že se používají selektivně působící 

flotační reagencie, které se adsorbují na povrch zrn určitých minerálů, a tím výrazně mění 

jejich povrchovou energii v požadovaném směru, podle toho, jaký minerál má flotovat. 

Rozdíly specifické povrchové energie koexistujících fází rozhraní kapalina – plyn se 

nejúčinněji využívají tehdy, když povrch rozhraní není rovný, ale zakřivený, jako tomu je 

u pěnové flotace. V tomto případě se flotační rmut nasycuje bublinkami plynu, nejčastěji 

vzduchu. Při pěnové flotaci se spojují flotovaná zrna s bublinkami vzduchu a jsou jimi 

vynášena na hladinu rmutu, kde se tvoří mineralizované pěny. Tento způsob flotace má 

v praxi největší význam. [1] 

 

 

Obr. 1  Schéma pěnové flotace (5) 

3.2 Význam flotace 

Flotací jako technologickým postupem úpravy nerostných a druhotných surovin, je 

možno řešit důležitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního 

využívání surovinových zdrojů. 

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

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

všech druhů. Před zavedením flotační úpravy přecházela větší část velmi jemně 

rozptýlených a prorostlých užitkových složek monominerálních a polyminerálních surovin 

do odpadu, na odvaly nebo odkaliště. Proto zavedením flotačních technologií se znovu 
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zpracovávají některé staré odvaly, přitom se získává značné množství užitkových složek, 

které se považovaly za nevyužitelné. 

Flotace řeší i problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů. Při gravitační 

úpravě suroviny se často nadměrně rozdrobují a tvoří se kal obsahující užitkové složky 

společně s průvodními horninami. Bez použití flotace nelze tyto kaly vůbec využít. 

Flotační technologie úpravy kalů umožňuje získat jemné podíly vysoce hodnotného 

koksovatelného uhlí. [1] 

Flotace má široké průmyslové uplatnění při separaci minerálních rud, uhlí, při 

recyklaci plastů nebo čištění odpadních vod. V čistírnách odpadních vod při zahušťování 

přebytečného kalu vede k ekonomickým a prostorovým úsporám a je předpokladem 

k účinnému redukování fosforu. Významné použití flotace je také při odstraňování olejů 

a tuků. [5] 

3.3 Flotační činidla a jejich působení 

Univerzálnost flotace lze podpořit použitím selektivně působících látek, tzv. 

flotačních činidel – reagencií, které se adsorbují na povrchu některých částic a tím výrazně 

mění jejich povrchovou energii. [2] 

Flotační reagencie jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu spolu 

s optimální zrnitostí flotovaných částic a provzdušněním flotačního prostředí. Ovlivňují 

a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi pevnou a kapalnou fází a mezi 

kapalnou a plynnou fází. Tím se mění flotovatelnost jednotlivých tuhých částic ve rmutu. 

Současně se mění počet, velikost a pevnost vzduchových bublin i stálost tvořící se 

mineralizované pěny. 

Z chemického hlediska mohou být flotační reagencie organické nebo anorganické 

látky, jednoduché látky nebo sloučeniny v krystalickém nebo kapalném stavu. [7]   

Nejdůležitější flotační reagencie pro flotaci uhlí se dělí na dvě základní skupiny: 

 nepolární (oleje), 

 heteropolární. [10] 

Flotační činidla musí splňovat následující základní požadavky: 

 vysoká selektivita působení, 



Bc. Helena Kajpušová: Ověření flotačních činidel na bázi odpadů z pyrolýzy dřeva 

2009/2010 - 8 - 

 standardní kvalita, 

 stálost při skladování, 

 lehká rozpustnost nebo rozptýlitelnost ve vodě, 

 netoxičnost. [6] 

 

3.3.1 Rozdělení flotačních činidel 

Podle úlohy, kterou flotační činidla mají ve flotačním procesu, můžeme je rozdělit to 

těchto skupin: 

a) Flotační reagencie ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka - kapalina 

Sběrače – jsou to organické látky, které se selektivně adsorbují na povrch 

flotovaných minerálních zrn. Zvětšují hydrofobnost jejich povrchu a tím umožňují pevné 

spojení povrchu minerálu se vzduchovými bublinkami, což je základní podmínkou flotace.  

Abychom dosáhli úspěšného rozdružování při flotaci, znamená použít tento proces 

tak, že prospěch ze zpracování vyrubaného uhlí (rudy) je maximální. To vyžaduje 

optimální interakci všech komponent ve flotačním procesu. Hlavní roli v tomto procesu 

hrají obvykle flotační sběrače, které se naváží specificky na normálně neflotovatelný 

minerál a opatří jej "mastným", hydrokarbonovým filmem. Takto pozměněný povrch 

minerálu se stane hydrofobním a přílne přednostně ke vzduchovým bublinkám vytvářeným 

ve flotační cele. 

Flotační sběrač by tak měl být: 

 silný natolik, aby zajistil potřebnou výtěžnost, 

 slabý tak, aby byla zajištěna selektivita, 

 schopný zajistit potřebnou rychlost flotace a dobrou pěnu, 

 necitlivý ke změnám ve složení rudy a v kvalitě vody, 

 vyhovovat požadavkům na ochranu životního prostředí, 

 dobře skladovatelný a manipulovatelný, 

 cenově efektivní. 
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Často používanými flotačními sběrači jsou alkalické xanthogenany a estery kyseliny 

dithifosforečné. Tyto látky jsou thioderiváty kyseliny uhličité a fosforečné, od kterých se 

odvozuje kromě zmíněných flotačních činidel celá řada produktů nacházejících použití 

v zemědělství, lékařství a v ostatních odvětvích průmyslu. [13] 

Řídící flotační reagencie – jsou to organické nebo anorganické látky, které 

podporují nebo brání adsorpci sběrače na povrchu tuhé fáze a tím ovlivňují příznivě nebo 

nepříznivě její flotovatelnost. Jejich pomocí se také vytváří optimální koncentrace 

vodíkových iontů ve flotačním prostředí. Lze jimi regulovat procesy dispergace 

a koagulace velmi jemných zrn. 

Potlačující reagencie – jsou to především anorganické látky (elektrolyty) a některé 

organické koloidy. Potlačují a nebo ruší flotovatelnost těch minerálů, které v dané operaci 

nemají přecházet do pěnového produktu, a tím umožňují jejich oddělování od dobře 

flotujících minerálů. 

Oživující reagencie – jsou anorganické látky, které pomáhají adsoprci sběrače na 

povrch minerálních zrn, které mají flotovat. Používají se i na oživení flotovatelnosti 

minerálních zrn, které pro určité stádium flotace byly potlačeny. 

Modifikující reagencie – upravují a mění zásaditost nebo kyselost kapalné fáze 

flotačního prostředí. 

b) Flotační reagencie ovlivňující fázové rozhraní kapalina - plyn 

Pěniče – Jsou to povrchově aktivní organické heterogenní sloučeniny snižující 

povrchové napětí na rozhraní kapalné a plynné fáze. Napomáhají dispergaci vzduchu na 

malé bubliny, brání jejich spojování a zvyšují stálost a nosnost flotační pěny. Kontrolují 

správnou tvorbu, velikost a stálost vzduchových bublinek  

Látky tohoto typu mají schopnost adsorbovat se na fázovém rozhraní voda – vzduch, 

orientují se svou polární skupinou k vodě a nepolární skupinou k vzduchu.  Polární 

skupiny pěničů mohou být –OH, =C=O, -COOH, -NH2, OSO3, -SO2OH a další. 

U nás jsou známy na flotačních úpravnách , rudných i uhelných hlavně tyto pěniče: 

Xylenol, krezol, glykol, Tatra olej, Urx olej, Hnúšťa olej, borovicový olej (pine oil), 

pine oil Aroma, eukalyptový olej, kreozotový olej, Dowfroth-250, PEG-600, T-66, 
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flotakol, pěnič OXO-HE a další. Vyrábějí se destilací dřeva, uhlí, dehtu nebo synteticky 

z poloproduktů výroby celulozy a jiných produktů odvětví chemického průmyslu.  

Nepolární skupinu molekuly pěniče tvoří uhlovodíkový radikál. Molekuly pěniče 

obsahují obyčejně jeden uhlovodíkový radikál a jednu polární skupinu. [2] 

Klasifikace pěn: 

Hlavním hlediskem pro klasifikaci pěn je velikost podílu plynné fáze v systému:  

 málo koncentrované soustavy (obr. 2a), s krátkou dobou životnosti, v nichž jsou 

bubliny velmi vzdálené, 

 vlhké pěny, v nichž bubliny zachovávají kulovitý tvar (obr. 2b) a jsou odděleny 

silnější vrstvou disperzního prostředí. Tyto pěny ztrácejí vlivem gravitace 

disperzní prostředí a přecházejí na suché pěny. Při tom se celkový objem pěny 

mění jen málo.  

 suché pěny, kde plynný podíl zaujímá i více než 90 obj.%. Velký podíl plynné 

fáze a vzájemné stlačování způsobuje, že bubliny zde nemají kulový tvar, ale tvar 

mnohostěnů, jejichž stěny jsou tvořeny tenkými filmy disperzního prostředí 

a tvoří spojitou strukturu (obr. 2c). 

 

 

 

Obr. 2 (a) Zředěná soustava plyn-kapalina, (b) vlhká pěna, (c) suchá pěna (5) 
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3.3.2 Reagenční režim flotace  

Reagenční režim flotace je druh a charakter používaných reagencií, jejich množství, 

pořadí dávkování do flotačního procesu a potřebný čas kontaktu reagencií s flotovanými 

částicemi.  

Reagencie použité při flotaci jsou obecně modifikátory povrchového napětí 

a chemického složení povrchu nebo flokulanty. Do flotačního procesu se dávkují v tomto 

pořadí: 

 řídící flotační reagencie - potlačí ty minerály nebo složky, které nemají přecházet 

do pěnového produktu nebo na aktivaci těch složek, jejichž flotovatelnost je třeba 

vyvolat, zlepšit nebo zprostředkovat, 

 sběrače - bezprostředně podmiňují požadovanou hydrofobnost a elementární akt 

flotace, 

 pěniče - podporující vznik mineralizované pěny, která po určitou dobu nese 

vyflotované nerosty. 

Uvedené pořadí může mít v konkrétních případech svá specifika. Když potřebují 

reagencie dost dlouhý čas pro kontakt s minerály, jde převážně o řídící reagencie, dávkují 

se už do mlýna, přepadu třídiče, před čerpadla dávkující rmut nebo do mísících zařízení. 

Tím se rmut lépe promíchá s reagenciemi.  

Sběrače obvykle potřebují 5 až 10 minut kontaktu s flotovanými složkami, proto se 

dávkují do mísících nádrží. V některých případech (např. když povrch minerálu velmi 

rychle reaguje se sběračem) je lepší dávkovat sběrač po částech. V těchto případech se 

určité množství sběrače dávkuje do mísící nádrže a další dávky se dávkují do flotačních 

komor. Postupné dávkování sběrače se používá většinou při flotaci černého uhlí. 

Pěniče se dávkují přímo do flotačních komor. Čas kontaktu s plynnou fází rmutu 

nemusí být větší než 1 až 2 minuty. [1] 

3.4 Podmínky a faktory ovlivňující průběh a výsledky flotace  

Průběh flotačního procesu, technologické a ekonomické výsledky flotace závisí na 

velkém počtu technologických parametrů. K nim patří: vlastnosti užitkových minerálů 

podmiňující jejich flotovatelnost, specifika ve složení surovin, jejich charakteristika 
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zrnitosti, složení vody, hustota a teplota rmutu, reagenční režim flotace, účinnost práce 

flotačního stroje, stupeň organizace kontroly a regulace technologického procesu na 

úpravně. Optimální hodnoty každého z uvedených faktorů je potřeba udržovat na 

konstantních hodnotách. 

K základním charakteristikám složení surovin, které je důležité vzít v úvahu při 

vypracování flotačního schématu, režimu a technologického postupu flotace, a které určují 

technicko – technologicko – ekonomické ukazatele úpravy patří: obsah užitkové složky, 

mineralogické složení, charakter srůstu a vrůstu minerálů, přítomnost izomorfních příměsí 

v minerálech, druhotné změny minerálů způsobené oxidací, zvětráváním a vzájemnou 

aktivací produkty rozpustnosti. 

3.4.1 Obsah užitkové složky v surovině 

Stupeň výtěžnosti každé složky do jednotlivých koncentrátů závisí i na obsahu ve 

výchozí surovině. Při stálých podmínkách flotace výtěžnost narůstá se zvyšováním obsahu 

dané složky v surovině. Praxe je taková, že uvedená závislost nemusí platit pro úpravu 

všech druhů surovin. Může existovat také případ, že je surovina velmi bohatá na užitkové 

složky, ale ty velmi těžko flotují, to se projeví na výtěžnosti. Naopak, ze suroviny s nízkým 

obsahem užitkové složky, která je lehce flotovatelná, se vyrobí kvalitní koncentráty při 

vysoké výtěžnosti. 

3.4.2 Zrnitostní složení výchozí suroviny a otevření zrna 

Mletím připravená surovina musí splňovat tyto požadavky: 

 zabezpečit otevření srostlých a vrostlých zrn jednotlivých minerálů tak, aby 

základní masa flotovaných minerálů se uvolnila do průvodní horniny a také do 

dalších užitkových minerálů, 

 vytvořit takové zrnitostní složení suroviny, aby průměry zrn flotovaných minerálů 

nepřevýšily horní hranici a aby nebyly menší, než je dolní hranice zrnitosti. Po 

jejím překročení se plně nespojují minerální zrna s bublinkami vzduchu 

a nedochází k flotaci. 
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Flotační praxe ukazuje, že v mnohých případech není možné dosáhnout úplné 

otevření zrna veškerých prorostlin jednotlivých složek. Vyžadovalo by to velmi jemné 

mletí celého množství výchozí suroviny. 

3.4.3 Teplota a složení flotačního prostředí 

Výsledky výzkumu ukazují, že teplota je jedním z důležitých parametrů flotace. Ve 

vztahu k flotačním reagencím intenzifikuje jejich rozpustnost, dispergovatelnost 

a emulgovatelnost. Teplota aktivuje povrch minerálních zrn na interakci s reagencemi a 

tím je možné dosáhnout vyšší index selektivity a rozdružovací efekt flotace. Intenzifikační 

účinek zvýšené teploty se projeví: 

 kladným účinkem na kinetiku flotace, tím se zkrátí flotační čas, 

 snížením spotřeby sběrače, 

 zvýšením kvality koncentrátu a výtěžnosti flotované složky do pěnového 

produktu, 

 tvorbou a charakteristikami flotační pěny, 

 zvýšením ostrostí rozdružování. 

Zvýšenou teplotou flotačního rmutu se mění základní charakteristiky pěny. Při 

zvýšené teplotě se tvoří suchá pěna obsahující bubliny většího průměru a vznikající 

mineralizovaná pěna je bohatší.  

Účinnost flotace závisí kromě jiného na rozdílných chemických vlastnostech povrchu 

minerálních zrn. Povrch minerálních zrn se může výrazně měnit tehdy, jsou-li v kapalné 

fázi rmutu přítomné anorganické a organické látky. Produkty rozpustnosti minerálů a jiné 

ve vodě rozpustné látky ve flotačním prostředí mají vliv na selektivitu flotace a na spotřebu 

flotačních reagencií. Systematicky je třeba se zabývat složením flotačního rmutu, poznat 

druh a koncentraci rozpustných látek ve vodním prostředí flotačního rmutu. Změna 

chemického složení povrchu se může projevit i potlačením flotovatelnosti minerálu, který 

má flotovat. Složením flotačního prostředí je třeba se zabývat především tehdy, kdy se na 

flotační úpravně používá uzavřený vodní okruh. [1] 
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3.5 Faktory ovlivňující flotaci uhlí 

V experimentální části této práce se budu zabývat flotací uhlí a proto zařazuji do 

diplomové práce i tuto kapitolu. 

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

černé uhlí. Hnědé uhlí a lignity flotovat nelze. Flotovatelnost uhelných částic souvisí 

s nepolárním charakterem jejich povrchů, což podmiňuje jeho vysokou sorpční schopnost. 

Flotační schopnost různých typů uhlí je ovlivněna poměrem zastoupení jednotlivých 

uhelných mikrolitotypů (vitrit, klarit, durit, fuzit) ve flotované částici. Jednotlivé 

mikrolitotypy se svou flotovatelností výrazně liší. Flotovatelnost uhlí se mění také 

v závislosti na obsahu uhlíku v uhlí a na obsahu popelovin. [3] 

Optimální hodnota pH pro flotaci uhlí je obvykle okolo pH = 7, kdy se dosahuje 

maximální výtěžnosti uhlí do koncentrátu. Teplota rmutu v rozmezí od 3 do 50°C 

flotovatelnost prakticky neovlivňuje. [11] 

Také zvětrávání a oxidace mají vliv na flotovatelnost uhlí. Černé uhlí, které 

bezprostředně z těžby postupuje do úpravny, flotuje lépe, než uhlí vystavené 

atmosférickým vlivům. Vlivem oxidace tvořící se kyselé skupiny na povrchu uhlí snižují 

jeho hydrofobnost a tím i flotovatelnost. Flotovatelnosti oxidovaného uhlí se dosáhne 

rozpuštěním povrchové oxidované vrstvy. To se provádí účinkem 1% roztoku 

kaustifikované sody, tzn., že flotace probíhá v zásaditém prostředí. [3] 

Depresory: 

Kyanid draselný KCN, kyanid sodný NaCN, manganistan draselný KMnO4, sulfid 

sodný Na2S.nH2O, chroman draselný K2CrO4, dichroman draselný K2Cr2O7.2H2O, síran 

zinečnatý ZnSO4.7H2O, oxid vápenatý CaO, hydroxid vápenatý Ca(OH)2, uhličitan sodný 

Na2CO3, křemičitan sodný Na2SiO3 dále pak fosforečnany, organické koloidy 

a oxetylceluloza. [2] 

3.6 Průběh flotačního procesu 

Ve flotační praxi existuje jen velmi málo případů, kdy je možno při jedné operaci 

flotace získat konečné produkty, koncentrát a odpad požadované kvality. Většinou to není 

možné, protože od sebe oddělované minerály mají velmi blízké flotační charakteristiky, 
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proto jsou náročnější podmínky na selektivitu. Dále je to také tím, že v procesu flotace 

potřebujeme postupně získat nejen dva, ale i více produktů. Proto se používá několik 

flotačních operací, které jsou navzájem propojeny v technologickém schématu flotační 

úpravny. 

Schéma flotace je přesně určeným postupem jednotlivých operací flotace, společně 

s mletím a vodním tříděním. Při vypracování a výběru flotačního schématu je potřeba 

vycházet z charakteru a stupně prorůstu minerálů, jejich obsahu ve výchozí surovině 

a jejich flotovatelnosti. Dále je třeba vzít v úvahu přítomnost a charakter velmi jemných 

zrn, požadavky na kvalitu koncentrátů a nevyhnutelnost komplexního využití suroviny při 

minimálních úpravnických nákladech. 

Z technologického hlediska rozlišujeme tři operace flotace: 

Základní - je to první operace flotačního rozdružování suroviny obsahující jednu 

nebo několik užitkových složek. Při této operaci jsou vytvořeny základní podmínky pro 

oddělení jednoho nebo skupiny minerálů od sebe a od průvodních horninotvorných 

minerálů. Podmínky se volí podle toho, zda se uplatní postup selektivní, kolektivní nebo 

kombinované flotace.  

Ze základní flotace se většinou ještě nezíská pěnový a nepěnový produkt požadované 

kvality např. pro blízké flotační vlastnosti rozdružovaných minerálů, nedostatečné otevření 

zrna apod. Chudý pěnový produkt a bohatý nepěnový produkt základní flotace je potřeba 

znovu přeflotovat, tzv. reflotace. 

Přečistná - je to operace opakované flotace pěnového produktu základní flotace. 

Přečistná flotace má zvýšit kvalitu nebo snížit obsah škodlivých příměsí v koncentrátu.  

Kontrolní flotací se získávají užitkové složky z nepěnového produktu, které by jinak 

skončily v odpadu.  

Počet přečistných a kontrolních operací flotace závisí nejen na požadované kvalitě 

koncentrátu, ale i na složení a charakteru upravované suroviny. Ve většině případů počet 

kontrolních flotací nebývá větší než dvě až tři a počet přečistných flotací se volí od dvou 

do čtyř, ve výjimečných případech i více. Soubor základní, kontrolní a přečistné flotace se 

nazývá cyklus. 

Konečným produktem každého cyklu flotace je definitivní koncentrát a odpad. [1] 
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4. LABORATORNÍ EXPERIMENTY 

V experimentální části popisuji výsledky flotačních testů s aplikací flotačních činidel 

na bázi odpadů z pyrolýzy dřeva KOPD3, KOPD9, KOPD 11 a Montanolu 551 . Bylo 

testováno černé uhlí z dolu Lazy. 

4.1 Metodika flotačních testů 

Flotační testy byly provedeny na VŠB – TU Ostrava v laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství. Aplikovala jsem technologii frakční flotace 

v pneumomechanickém laboratorním flotátoru (viz. Obr. 3), jednotlivé flotační koncentráty 

byly odebírány po 1., 2., 3. a 5. minutě. Po ukončení flotace byl flotační koncentrát i odpad 

zfiltrován na tlakovém filtru (viz. Obr. 4) a vysušen v elektrické sušárně při teplotě do 

105°C. Vysušený vzorek se poté zvážil, zkvartoval, nechal spálit v peci při teplotě 1150°C 

a provedla se analýza obsahu popela. 

 

Obr. č. 3  Měsidlový flotátor VRF-1 
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Obr. č. 4  Filtrace flotačního koncentrátu 

 

4.2 Podmínky flotačních testů  

 

 zahuštění přívodu: 100 g/l popř. 150 g/l 

 zrnitostní třída vzorku: < 0,5 mm 

 dávka flotačního činidla:  300 g/t  popř. 500 g/t 

 doba agitace rmutu s činidlem: 1 min 

 doba flotace: 5 minut 

4.3 Charakteristika použitých flotačních činidel 

Vzhledem k tomu, že výrobci neuvádějí chemické složení těchto flotačních činidel, 

byly činidla podrobeny IČ spektroskopii, která byla realizována v centrálních analytických 

laboratořích VŠB-TU Ostrava.  

K testování selektivnosti flotačních sběračů byla použita tato flotační činidla: 
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Montanol 551 - Z analýzy IČ spektra vyplývá následující složení: karboxylové 

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

ethery a alkany. 

 

Obr. č. 5   IČ – spektroskopický záznam  flotačního činidla Montanol 551 

 

KOPD - V současnosti se výzkum v oblasti vývoje nových flotačních činidel 

zaměřuje na využití organických odpadů (jsou levnější) s obsahem řady uhlovodíků jako 

jsou např. různé druhy opotřebovaných olejů apod. Do této kategorie bychom mohli zařadit 

i flotační činidla vznikající z odpadů z pyrolýzy dřeva při výrobě aktivního uhlí v SLZ 

CHÉMIA a.s. (KOPD 3, KOPD 9, KOPD 11).  

Jeho složení deklarované výrobcem je: 

Složky: 

14,7 % CH3COOH  

3,0 % CH3OH 

18,3 % CH3 H20O4 
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64,5 % H2O 

 

Zastoupení prvků:  

18,7 % C 

2,87 % H 

13,99 % O 

64,5 % H2O 

 

Vzhledem k tomu, že jsou výše uvedená činidla na stejné bázi, uvádím zde pouze 

jedno spektrum: 

 

 

 

 

Obr. č. 6   IČ – spektroskopický záznam  flotačního činidla KOPD 
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5. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

5.1 Pokus č. 1 

V první sérií testů jsem testovala všechna 4 činidla při zahuštění 100 g/l a dávce 

300 g/t. Výsledky všech testů jsou uspořádány do tabulek a z výsledků jsou sestaveny 

grafy, které jsou uvedeny za každou tabulkou (tabulce č. 1 odpovídá graf č.1 atd.)  

KOPD 3 

Z výsledků flotace (viz tabulka č.1 a graf č.1) je patrné, že na uhlí z dolu Lazy 

s činidlem KOPD 3 nelze uskutečnit operaci základní flotace. Z tabulky a grafu vyplývá, 

že ač je obsah popela v prvních minutách flotace poměrně nízký (do 4. min. flotace je pod 

10 % obsahu popela), tak výnos v těchto prvních frakcích je zanedbatelný. Většina uhelné 

hmoty zůstala v odpadu. Lze říci, že při těchto podmínkách uhlí neflotuje. 

 

Tabulka č. 1 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 3, zahuštění 100 g/l,dávka 300 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K1H 1 11,95 12,28 8,29 101,81 101,81 12,28 8,29 1689,43 100,00 16,89 

K2H 2 7,05 7,25 8,69 62,96 164,77 19,53 8,44 1587,62 87,72 18,10 

K3H 3 5,77 5,93 8,80 52,18 216,95 25,46 8,52 1524,66 80,47 18,95 

K4H 5 8,61 8,85 9,46 83,71 300,66 34,31 8,76 1472,48 74,54 19,75 

O1H 5 63,92 65,69 21,14 1388,77 1689,43 100,00 16,89 1388,77 65,69 21,14 

P  97,30 100,00 16,89 1689,00       

Vysvětlivky: K – koncentrát, O – odpad, P – podání  

 

 



Bc. Helena Kajpušová: Ověření flotačních činidel na bázi odpadů z pyrolýzy dřeva 

2009/2010 - 21 - 

 

V níže uvedených grafech jsou znázorněny křivky podle následujícího barevného rozlišení: 

_____
    Křivka kleslých frakcí 

_____
    Křivka flotovatelnosti 

_____
    Křivka plovoucích frakcí 

 

Graf č. 1 
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KOPD 9 

Obdobně je tomu i při použití činidla KOPD 9. Z výsledků flotace (viz tabulka č. 2 

a graf č.2) je patrné, že flotace proběhla lépe, nicméně ani tyto podmínky nezaručují 

kvalitní flotační koncentráty a opět mohu říci, že při těchto podmínkách uhlí neflotuje. 

Z tabulky a grafu vyplývá, že ač je obsah popela v prvních minutách flotace poměrně nízký 

(do 2. min. flotace je pod 10 % obsahu popela), tak výnos v těchto prvních frakcích je opět 

zanedbatelný. 

 

 

Tabulka č. 2 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 9, zahuštění 100 g/l, dávka 300 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K5H 1 8,01 7,94 6,15 48,86 48,86 7,94 6,15 2027,69 100,00 20,28 

K6H 2 8,84 8,77 7,90 69,26 118,12 16,71 7,07 1978,83 92,06 21,50 

K7H 3 10,66 10,57 10,49 110,90 229,02 27,28 8,39 1909,57 83,29 22,93 

K8H 5 9,94 9,86 11,89 117,21 346,23 37,14 9,32 1798,67 72,72 24,74 

O2H 5 63,38 62,86 26,75 1681,46 2027,69 100,00 20,28 1681,46 62,86 26,75 

P  100,83 100,00 20,28 2028,00       
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Montanol 551 

Běžně používané činidlo na našich úpravnách potvrdilo svoji kvalitu, což je patrno 

z tabulky č. 3 a grafu č. 3. Při této flotaci je možné získat kvalitní flotační koncentráty 

s vysokým výnosem v prvních frakcích, ale obsah popela převyšuje 10% hranici již při 2. 

minutě flotace. Obsah popela v odpadu se pohybuje okolo 60%.  

 

Tabulka č. 3 Výsledky flotace z dolu Lazy – Montanol, zahuštění 100 g/l, dávka 300 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K9H 1 52,20 52,79 7,24 382,17 382,17 52,79 7,24 2038,56 100,00 20,39 

K10H 2 19,12 19,33 10,48 202,63 584,80 72,12 8,11 1656,39 47,21 35,08 

K11H 3 3,41 3,45 12,12 41,79 626,59 75,57 8,29 1453,76 27,88 52,14 

K12H 5 1,43 1,45 22,88 33,09 659,68 77,01 8,57 1411,97 24,43 57,79 

O3H 5 22,73 22,99 59,99 1378,88 2038,56 100,00 20,39 1378,88 22,99 59,99 

P   98,89 100,00 20,39 2039,00             
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KOPD 11 

Toto činidlo se jeví jako nejlepší z této série pokusů. V prvních 2 minutách jsem 

získala kvalitní flotační koncentráty (obsah popela pod 10%) s velmi vysokým výnosem, 

který během prvních 2 minut dosahoval 70 %. Obsah popela v odpadu převyšuje 66%. 

Mohu říci, že za daných podmínek s tímto činidlem byla flotace nejúspěšnější a předčila 

i běžně užívaný Montanol 551. 

 

Tabulka č. 4 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 11, zahuštění 100 g/l, dávka 300 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K13H 1 61,77 62,12 6,21 385,79 385,79 62,12 6,21 2211,43 100,00 22,11 

K14H 2 8,70 8,75 8,43 73,76 459,55 70,87 6,48 1825,64 37,88 48,20 

K15H 3 2,28 2,29 16,59 38,04 497,59 73,17 6,80 1751,88 29,13 60,15 

K16H 5 1,53 1,54 26,24 40,38 537,97 74,71 7,20 1713,84 26,83 63,87 

O4H 5 25,15 25,29 66,16 1673,46 2211,43 100,00 22,11 1673,46 25,29 66,16 

P   99,43 100,00 22,11 2211,00             
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Graf č. 4 

 

Diskuse výsledků 

Jak jsem již uvedla, tak v prvním pokusu při flotaci uhlí z dolu Lazy při zahuštění 

100 g/l, dávce 300 g/t bylo zjištěno, že flotační činidlo KOPD 11 (tab. č. 4, graf č. 4) 

prokázalo nejlepší selektivitu, a v první minutě byl při vysokém výnosu 62,12 % obsah 

popela pouze 6,21 %.  

Jako druhé nejlepší činidlo se jevil Montanol 551(tab. č. 3, graf č. 3) , které mělo 

v první minutě flotace při výnosu 52,79 % popelnatost 7,24 %. 

Flotační činidlo KOPD 3 (tab. č. 1, graf č. 1) vykázalo nejhorší sběrací účinky, 

průměrný výnos v 1. minutě byl 12,28 a obsah popela byl 8,29 %. Flotace prakticky 

neprobíhala.  
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5.2 Pokus č. 2 

Ve  druhé sérii testů jsem testovala opět všechna 4 činidla při vyšší dávce zahuštění 

150 g/l a stejné dávce 300 g/t. 

KOPD 3 

Z výsledků flotace (viz tabulka č. 5 a graf č. 5) je patrné, že na uhlí z dolu Lazy 

s činidlem KOPD 3 nelze uskutečnit operaci základní flotace. Většina uhelné hmoty 

zůstala v odpadu. Lze říci, že při těchto podmínkách uhlí vůbec neflotuje. Z tabulky a grafu 

vyplývá, že obsah popela už v prvních frakcích převyšuje 10 % hranici a výnos se v  těchto 

frakcích pohybuje pouze okolo 10 %.  Při těchto podmínkách není vhodné použít toto 

činidlo pro flotaci uhlí.  

 

Tabulka č. 5 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 3, zahuštění 150 g/l, dávka 300 g/t 

frakce 

flot. 

Čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K17H 1 23,12 15,73 10,17 159,95 159,95 15,73 10,17 1378,58 100,00 13,79 

K18H 2 11,61 7,90 11,12 87,83 247,78 23,63 10,49 1218,63 84,27 14,46 

K19H 3 5,92 4,03 11,53 46,43 294,21 27,65 10,64 1130,80 76,37 14,81 

K20H 5 16,45 11,19 13,45 150,51 444,72 38,84 11,45 1084,37 72,35 14,99 

O5H 5 89,90 61,16 15,27 933,86 1378,58 100,00 13,79 933,86 61,16 15,27 

P   147,00 100,00 13,79 1379,00             
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Graf č. 5 
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KOPD 9 

Lepší sběrací a selektivní účinky vykázalo flotační činidlo KOPD 9. Z výsledků 

flotace (viz tabulka č. 6 a graf č. 6) je patrné, že flotace proběhla lépe, obsah popela se 

v prvních třech minutách pohybuje pod 10 %, nicméně ani tyto podmínky nezaručují 

kvalitní flotační koncentráty, protože výnos v prvních třech frakcích je pouhých 35%. 

Proto větší část uhelné složky přešla do flotačního odpadu.  

 

 

Tabulka č. 6 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 9, zahuštění 150 g/l, dávka 300 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K21H 1 23,65 16,75 8,12 136,01 136,01 16,75 8,12 2665,42 100,00 26,65 

K22H 2 17,05 12,08 9,41 113,63 249,64 28,83 8,66 2529,41 83,25 30,38 

K23H 3 9,50 6,73 9,84 66,21 315,85 35,55 8,88 2415,78 71,17 33,94 

K24H 5 18,73 13,27 12,34 163,70 479,55 48,82 9,82 2349,57 64,45 36,46 

O6H 5 72,26 51,18 42,71 2185,87 2665,42 100,00 26,65 2185,87 51,18 42,71 

P   141,19 100,00 26,65 2665,00             
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KOPD 11  

Obdobně je na tom flotační činidlo KOPD 11, které vykázalo o něco málo horší 

selektivní vlastnosti než předchozí flotační činidlo KOPD 9. Z výsledků flotace (viz 

tabulka č. 7 a graf č. 7) je patrné, že pouze v první minutě flotace jsem dosáhla obsahu 

popela pod 10 %, ale opět při velmi malém výnosu pouhých 10%. A proto ani tyto 

podmínky nezaručují kvalitní flotační koncentráty. Opět větší část uhelné složky přešla do 

flotačního odpadu.  

 

 

Tabulka č. 7 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 11, zahuštění 150 g/l, dávka 300 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K25H 1 14,17 9,81 9,99 98,04 98,04 9,81 9,99 2590,94 100,00 25,91 

K26H 2 11,34 7,85 10,05 78,93 176,97 17,67 10,02 2492,90 90,19 27,64 

K27H 3 8,24 5,71 10,14 57,87 234,84 23,37 10,05 2413,97 82,33 29,32 

K28H 5 14,17 9,81 11,06 108,54 343,38 33,19 10,35 2356,10 76,63 30,75 

O7H 5 96,47 66,81 33,64 2247,56 2590,94 100,00 25,91 2247,56 66,81 33,64 

P   144,39 100,00 25,91 2591,00             
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MONTANOL 551  

Nejlepší sběrací a selektivní účinky vykázalo flotační činidlo Montanol 551. 

Z výsledků flotace (viz tabulka č. 8 a graf č. 8) je patrné, že flotace za těchto podmínek 

proběhla nejlépe, ale přesto výnos v prvních třech frakcích nepřevýšil 50%. Obsah popela 

se v prvních třech minutách pohybuje pod 8 %. Zhruba polovina uhelné hmoty přešla do 

flotačního odpadu.  

 

Tabulka č. 8 Výsledky flotace z dolu Lazy – Montanol, zahuštění 150 g/l, dávka 300 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K29H 1 34,68 24,67 6,28 154,92 154,92 24,67 6,28 1845,10 100,00 18,45 

K30H 2 21,60 15,36 6,69 102,79 257,71 40,03 6,44 1690,18 75,33 22,44 

K31H 3 11,60 8,25 7,56 62,38 320,09 48,29 6,63 1587,39 59,97 26,47 

K32H 5 14,21 10,11 14,05 142,02 462,11 58,39 7,91 1525,01 51,71 29,49 

O8H 5 58,49 41,61 33,24 1382,99 1845,10 100,00 18,45 1382,99 41,61 33,24 

P   140,58 100,00 18,45 1845,00             
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Graf č. 8 

 

 

Diskuse výsledků  

U druhé série pokusů při flotaci uhlí při zahuštění 150 g/l a dávce 300 g/t se jevilo 

jako nejlepší flotační činidlo Montanol (tabulka č. 8, graf č. 8), to prokázalo nejlepší 

selektivitu, v první minutě byl při výnosu 24,67 % obsah popela 6,28%.  

Jako druhé nejlepší činidlo se jevilo KOPD 9 (tabulka č. 6, graf č. 6), které mělo 

v první minutě flotace při výnosu 16,75 % popelnatost 8,12 %. 

Flotační činidlo KOPD 3 (tabulka č. 5, graf č. 5) opět vykázalo nejhorší sběrací 

účinky, téměř vůbec se mi nevytvořila pěna, tudíž z toho usuzuji, že činidlo vůbec 

neflotovalo.  Průměrný výnos v 1. minutě byl 15,73 % a obsah popela byl 10,17 %, v druhé 

minutě při výnosu 7,9 % obsah popela 11,12 % a v třetí minutě byl výnos pouze 4,03 % 

a popelnatost 11,53 %. 



Bc. Helena Kajpušová: Ověření flotačních činidel na bázi odpadů z pyrolýzy dřeva 

2009/2010 - 36 - 

5.3 Pokus č. 3 

Ve třetí sérií testů jsem testovala všechna 4 činidla při dávce zahuštění 150 g/l 

a vyšší dávce činidla 500 g/t.  

 

KOPD3 

Z výsledků flotace (viz tabulka č. 9 a graf č.9) je patrné, že na uhlí z dolu Lazy 

s činidlem KOPD 3 nelze uskutečnit operaci základní flotace. Většina uhelné hmoty 

zůstala tak jako v předchozích pokusech s tímto činidlem v odpadu. Lze říci, že při těchto 

podmínkách uhlí vůbec neflotuje a není vhodné použít toto činidlo pro flotaci uhlí. 

Z tabulky a grafu vyplývá, že při poměrně nízkém obsahu popela v prvních třech frakcích 

do 10 % je výnos v  těchto frakcích pouhých 22 %. 

 

Tabulka č. 9 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 3, zahuštění 150 g/l, dávka 500 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K49H 1 10,47 7,19 7,44 53,48 53,48 7,19 7,44 2308,61 100,00 23,09 

K50H 2 11,69 8,03 9,55 76,64 130,12 15,21 8,55 2255,13 92,81 24,30 

K51H 3 10,31 7,08 9,86 69,79 199,91 22,29 8,97 2178,49 84,79 25,69 

K52H 5 14,91 10,24 11,29 115,57 315,48 32,53 9,70 2108,70 77,71 27,14 

O13H 5 98,28 67,47 29,54 1993,13 2308,61 100,00 23,09 1993,13 67,47 29,54 

P   145,66 100,00 23,09 2309,00             
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KOPD9 

Lepší sběrací a selektivní účinky vykázalo flotační činidlo KOPD 9. Z výsledků 

flotace (viz tabulka č. 10 a graf č. 10) je patrné, že flotace proběhla lépe, obsah popela se 

ve všech flotačních koncentrátech pohybuje pod 10 % hranicí. Bohužel výnos těchto 

koncentrátů je pouhých 50 % tzn., že do flotačního odpadu přechází polovina uhelné 

hmoty.  

 

Tabulka č. 10 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 9, zahuštění 150 g/l, dávka 500 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K53H 1 29,15 20,06 7,40 148,43 148,43 20,06 7,40 2135,60 100,00 21,36 

K54H 2 17,16 11,81 7,63 90,09 238,52 31,87 7,49 1987,17 79,94 24,86 

K55H 3 11,78 8,11 8,82 71,49 310,01 39,97 7,76 1897,08 68,13 27,84 

K56H 5 14,68 10,10 9,81 99,09 409,10 50,07 8,17 1825,59 60,03 30,41 

O14H 5 72,56 49,93 34,58 1726,50 2135,60 100,00 21,36 1726,50 49,93 34,58 

P   145,33 100,00 21,36 2136,00             
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KOPD 11 

Daleko lepší sběrací a selektivní účinky vykázalo flotační činidlo KOPD 11. 

Z výsledků flotace (viz tabulka č. 11 a graf č. 11) je patrné, že flotace proběhla mnohem 

lépe, obsah popela se v prvních třech minutách pohybuje pod 8 %, a výnos v těchto třech 

frakcích je 62%. Z čehož vyplývá, že většina uhelné hmoty se dostala do flotačních 

koncentrátů.  

 

 

Tabulka č. 11 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 11, zahuštění 150 g/l, dávka 500 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K57H 1 48,92 33,10 6,51 215,47 215,47 33,10 6,51 2346,02 100,00 23,46 

K58H 2 33,82 22,88 6,72 153,77 369,24 55,98 6,60 2130,55 66,90 31,85 

K60H 3 10,08 6,82 7,47 50,95 420,19 62,80 6,69 1976,78 44,02 44,91 

K61H 5 8,62 5,83 20,10 117,23 537,42 68,63 7,83 1925,83 37,20 51,77 

O15H 5 46,36 31,37 57,66 1808,60 2346,02 100,00 23,46 1808,60 31,37 57,66 

P   147,80 100,00 23,46 2346,00             
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Montanol 551  

Nejlepší sběrací a selektivní účinky z této série vykázalo flotační činidlo Montanol 

551. Už v první minutě flotace jsem dosáhla výnosu 60% při velmi nízkém obsahu popela 

(8%). V tomto případě flotace probíhá dobře a získala jsem kvalitní flotační koncentráty. 

 

Tabulka č. 12          Výsledky flotace z dolu Lazy – Montanol, zahuštění 150 g/l, dávka 500 g/t 

frakce 

flot. 

Čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K62H 1 87,23 59,11 7,79 460,44 460,44 59,11 7,79 2115,17 100,00 21,15 

K63H 2 6,99 4,74 8,52 40,35 500,79 63,84 7,84 1654,73 40,89 40,46 

K64H 3 16,33 11,07 10,16 112,42 613,21 74,91 8,19 1614,38 36,16 44,65 

K65H 5 11,12 7,53 11,16 84,09 697,30 82,44 8,46 1501,96 25,09 59,86 

O16H 5 25,91 17,56 80,76 1417,87 2115,17 100,00 21,15 1417,87 17,56 80,76 

P   147,58 100,00 21,15 2115,00             
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Diskuse výsledků 

Ve třetí sérii pokusů při flotaci uhlí z dolu Lazy při zahuštění 150 g/l a dávce 500 g/t 

jsem zjistila, že flotační činidlo KOPD 11 (tabulka č. 11) prokázalo opět nejlepší 

selektivitu, v první minutě byl při výnosu 33,10 % obsah popela 6,51 %. Nicméně 

v porovnání s celou flotací (viz. grafy č. 11 a 12) se jako nejlepší jeví flotační činidlo 

Montanol, kde při použití tohoto činidla získáme kvalitní flotační koncentráty. 

Flotační činidlo KOPD 3 (tabulka č. 9) vykázalo opět nejhorší sběrací účinky, 

průměrný výnos v 1. minutě byl jen 7,19 % a obsah popela 7,44 %.  
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5.4 Pokus č.4 

V poslední sérii pokusů jsem testovala všechna 4 činidla při nižší dávce zahuštění 

100 g/l a vyšší dávce činidla 500 g/t.  

 

KOPD 3 

Z výsledků flotace (viz tabulka č. 13 graf č. 13) je patrné, že na uhlí z dolu Lazy 

s činidlem KOPD 3 lze uskutečnit operaci základní flotace. Tento sběrač vykázal při těchto 

podmínkách velice dobrou selektivnost a sběrací účinky. A je možno říci, že flotace 

proběhla úspěšně. Už v první minutě flotace jsem získala velice kvalitní flotační koncentrát 

s obsahem popela cca. 8 % při vysokém výnosu 67 %. Do flotačního odpadu přechází 

velice málo uhelné hmoty (20%).   

Tabulka č. 13 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 3, zahuštění 100 g/l, dávka 500 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K67H 1 66,31 67,24 8,02 539,30 539,30 67,24 8,02 2081,57 100,00 20,82 

K68H 2 9,48 9,61 9,72 93,44 632,74 76,86 8,23 1542,27 32,76 47,08 

K69H 3 2,07 2,10 18,22 38,25 670,99 78,96 8,50 1448,83 23,14 62,61 

K70H 5 1,01 1,02 20,02 20,51 691,50 79,98 8,65 1410,58 21,04 67,03 

O17H 5 19,74 20,02 69,44 1390,07 2081,57 100,00 20,82 1390,07 20,02 69,44 

P   98,61 100,00 20,82 2082,00             
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KOPD 9 

O něco málo horší sběrací a selektivní účinky mělo flotační činidlo KOPD 9. 

Z výsledků flotace (viz tabulka č. 14 a graf č. 14) je patrné, že flotace proběhla úspěšně 

a obsah popela se v prvních dvou minutách pohybuje pod 7 % a výnos cca. 60%.   

 

Tabulka č. 14 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 9, zahuštění 100 g/l, dávka 500 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K71H 1 44,97 45,06 6,33 285,20 285,20 45,06 6,33 2311,60 100,00 23,12 

K72H 2 14,58 14,61 6,77 98,89 384,09 59,66 6,44 2026,40 54,94 36,88 

K73H 3 5,00 5,01 12,56 62,92 447,01 64,67 6,91 1927,51 40,34 47,79 

K74H 5 5,27 5,28 28,03 148,00 595,01 69,95 8,51 1864,59 35,33 52,78 

O18H 5 29,99 30,05 57,13 1716,59 2311,60 100,00 23,12 1716,59 30,05 57,13 

P   99,81 100,00 23,12 2312,00             
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KOPD 11 

S použitím flotačního činidla KOPD 11 proběhla flotace také velmi dobře. V první 

minutě flotace vyflotovala většina uhelné hmoty (výnos 71 % a obsah popela 7, 92 %). 

Většina anorganické hmoty zůstala ve flotačním odpadu. Toto činidlo prokázalo jako 

u ostatních flotací velice dobrou kvalitu.  

 

 

Tabulka č. 15 Výsledky flotace z dolu Lazy – KOPD 11, zahuštění 100 g/l, dávka 500 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K75H 1 70,89 71,68 7,92 567,69 567,69 71,68 7,92 2168,19 100,00 21,68 

K76H 2 6,38 6,45 16,19 104,44 672,13 78,13 8,60 1600,50 28,32 56,51 

K77H 3 1,31 1,32 29,06 38,49 710,62 79,45 8,94 1496,06 21,87 68,41 

K78H 5 0,79 0,80 33,65 26,88 737,50 80,25 9,19 1457,57 20,55 70,94 

O19H 5 19,53 19,75 72,45 1430,69 2168,19 100,00 21,68 1430,69 19,75 72,45 

P   98,90 100,00 21,68 2168,00             
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Montanol 551 

Opět toto činidlo prokázalo své velmi dobré sběrací a selektivní účinky. S použitím 

flotačního činidla Montanol 551 proběhla flotace také velmi dobře. V první minutě flotace 

byl výnos 46% a obsah popel cca. 8%.  Toto činidlo prokázalo jako u ostatních flotací 

velice dobrou kvalitu.  

 

Tabulka č. 16 Výsledky flotace z dolu Lazy – Montanol, zahuštění 100 g/l, dávka 500 g/t 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popelnat. 

mn. 

popela 

Σ 

mn.pop 

Σ 

mn.vyn 

prům. 

popeln. 

Σ 

mn.pop Σ mn.vyn 

prům. 

popeln. 

 min. g % % kg/10t  % %  % % 

K79H 1 44,31 46,56 7,58 352,92 352,92 46,56 7,58 2083,44 100,00 20,83 

K80H 2 11,15 11,72 11,17 130,87 483,79 58,27 8,30 1730,52 53,44 32,38 

K81H 3 8,28 8,70 11,63 101,18 584,97 66,97 8,73 1599,65 41,73 38,34 

K82H 5 14,52 15,26 16,81 256,47 841,44 82,23 10,23 1498,47 33,03 45,37 

O20H 5 16,91 17,77 69,90 1242,00 2083,44 100,00 20,83 1242,00 17,77 69,90 

P   95,17 100,00 20,83 2083,00             
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Graf č. 16 

 

Diskuse výsledků 

O poslední sérii pokusů lze říci, že je velmi úspěšná. V posledním čtvrtém pokusu 

při flotaci uhlí z dolu Lazy při zahuštění 100 g/l a dávce 500 g/t bylo zjištěno, že flotační 

činidlo KOPD 11 (tabulka č. 15) prokázalo vůbec nejlepší selektivitu, v první minutě byl 

při výnosu 71,68 % obsah popela 7,92 %.  

Jako druhé nejlepší činidlo se jevilo KOPD 3 (tabulka č. 13), které mělo v první 

minutě flotace při výnosu 67,24 % popelnatost 8,02 %.  

Flotační činidlo Montanol 551 (tabulka č. 16) vykázalo z této čtveřice činidel 

nejhorší sběrací účinky, průměrný výnos v 1. minutě byl 46,56 % a obsah popela byl 

7,58 %.  

Při tomto zahuštění a dávce všechna zkoušená flotační činidla prokázala nejlepší 

sběrací účinnost.  
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce bylo ověřit účinek flotačních činidel na bázi odpadů 

z pyrolýzy dřeva KOPD 3, KOPD 9, KOPD 11 a porovnat ho s flotačním činidlem, které je 

nejčastěji používáno na úpravnách v ČR a Polsku  - Montanol 551. Flotační činidla byla 

vyzkoušena na vzorku uhlí z dolu Lazy (ČR). 

Po porovnání výsledků flotace vyplynulo, že nejkvalitnější flotační činidlo bylo 

KOPD 11, průměrný obsah popela byl pod 7 %. Nejméně kvalitní činidlo bylo KOPD 3, 

které mělo v prvních třech pokusech nejhorší sběrací účinky a stabilně je i vykazovalo.  

Vůbec nejúspěšnější série pokusů byla čtvrtá při zahuštění 100 g/l a dávce 500 g/t. 

Zjistila jsem, že flotační činidlo KOPD 11 (tabulka č. 15) prokázalo nejlepší selektivitu, 

v první minutě byl při výnosu 71,68 % obsah popela 7,92 %. Nejhorší pokus byl pokus č. 2 

(zahuštění 150 g/l, dávka 300 g/t) zde byl nejlepší osvědčený Montanol 551. 

Dá se říci, že činidla KOPD 11 a Montanol 551 měly podobně dobré a stabilní 

sběrací účinky při flotaci. Mezi jednotlivými činidly byly ovšem minimální rozdíly. 

Z mého pohledu, pokud je Montanol 551 drahé belgické činidlo, je zcela možné jej 

nahradit levnějším činidlem KOPD 11 vyráběném na Slovensku v SLZ CHÉMIA a.s. 

i v praxi na dolech v České republice. 
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