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Anotace

Diplomová  práce  se  zabývá  účinností  pěnové  flotace  při  dekontaminaci  sedimentů 

z Černého příkopu. Práce srovnává účinnost dvou flotačních činidel Montanol 508 a 

Montanol  551,  ale  také  uvádí  účinnost  pěnové  flotace.  V diplomové  práci  je  také 

popsána  teorie  flotace.  V práci  je  také  uvedena  účinnost  flotace  při  různých 

koncentracích zkoumaných látek.  Flotované látky byly polychlorované bifenyly (PCB), 

nepolární extrahovatelné látky (NEL) a polyaromatické uhlovodíky (PAU) .  

Klíčová slova : flotace, PCB, NEL, PAU, Černý příkop, sediment   

Annotation

The thesis of the effectiveness of decontamination foam flotation in the sediments of the 

Black trench. The thesis compares the effectiveness of two flotation reagents Montanol 

Montanol 508 and 551, but also indicates the effectiveness of foam flotation. The thesis 

also describes the theory of flotation.  The thesis also documents the effectiveness of 

flotation with  various  concentrations  of the  substances  under  investigation.  Flotated 

compounds were polychlorinated biphenyls (PCBs),  non-polar extractable substances 

(NES) and polyaromatic hydrocarbons (PAHs).
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1. Úvod

Životní prostředí je jeden z nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na kvalitu a délku 

lidského života. Moravskoslezský kraj se dlouhodobě potýká ze stálým a v minulosti dosti 

velkém  znečištění  všech  složek  životního  prostředí.  Jedna  z nejhorších  situací  je  ve 

znečištění  vod.   V součastné  době  se  již  věnuje  následkům průmyslové  činnosti  větší 

pozornost.  

V mé diplomové práci se zabývám problematikou sedimentů umělé vodoteče Černý 

příkop v Ostravě – Mariánských horách.  V sedimentech byly zaznamenány látky,  které 

škodí životnímu prostředí. Koncentrace těchto látek překračují povolené limity a ohrožují 

tedy okolí vodoteče. Sedimenty je tedy nutno odstranit. Jednou z metod jak odstranit tyto 

látky je dekontaminace příkopu pomocí flotace.  Flotace je dobrou alternativou drahých 

metod. Účinnost flotace při odstraňování nebezpečných látek, lze velice dobře ověřit právě 

v sedimentech Černého příkopu a případně použít i  na jiných místech, která jsou stejně 

znečištěny. 

V diplomové  práci  popisuju  metodu  pěnové  flotace.  V prací  jsem  popsal  vývoj  a 

složení  flotační  soustavy.  Jedná  část  diplomové  práci  je  zaměřena  na  elementární  akt 

flotace. Dále jsou v práci popsány flotační činidla a jejich účinky a funkce při samotné 

flotaci. Diplomová práce obsahuje také jednu kapitolu věnující se řídícím přísadám použité 

při flotaci. Další část je věnována charakteristice zkoumaných látek. V praktické části jsem 

popsal konkrétní flotaci sedimentů. Výsledky jsem zapsal do grafů a tabulek.

 Cílem práce bylo zjistit jaká je účinnost flotace jednotlivých látek, při použití různých 

flotačních činidel. 

2011 1



Bc.Kamil Ožana: Použití flotace při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu

2. Černý příkop

Lokalita Černý příkop je součástí městského obvodu Ostrava – Mariánské hory. Tato 

uměle vybudována vodoteč z roku 1952 sloužila pro odvodnění staveniště koksovny Jan 

Šverma. Příkop sloužil nejen pro odvodnění, ale zároveň také pro odvod odpadních vod 

z průmyslu. Černý příkop se používal také při budování Ústřední čistírny odpadních vod 

města Ostravy v Přívoze. Černý příkop protéká souběžně s korytem řeky Odry. Odpadní 

vody jsou stále odváděny pod důležitá místa odběru vody užitkové . Místa jsou pod jezy ve 

Lhotce  a  v Přívoze.  Celkově  se  funkce,  pro  kterou  byl  Černý  příkop  vybudován  plně 

osvědčil. [11] 

Po  velkých  povodních  v 1997  byla  provedena  kontrola  jakosti  vod  v ostravské 

aglomeraci  Ostramo  Vlček,  OKD  a.s.  a  Koksovna  Šverma  V Černém  příkopu  byly 

naměřeny velmi velké koncentrace PAU. Koncentrace benzo-a-pyrenu překročila imisní 

limit NV č. 171/92 sb. Byly také naměřeny velice vysoké koncentrace NEL a PCB. [12] 
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3. Flotace

Flotace je proces, který je založený na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech 

povrchů jednotlivých rozdružovaných zrn.  Jejich příčinou je  rozdílná měrná povrchová 

energie. Volná energie každé částice v libovolné soustavě je složena z energie potenciální a 

povrchové.  Potenciální  energie  částic  je  přímo  úměrná  hmotnosti  nebo  objemu  dané 

částice.  Povrchová  energie  pak  velikosti  měrného  povrchu  částice.  Velikost  částic 

rozdružovaných flotací  je  částečně  nepřímo závislá  na  jejich  hustotě  a  jejich  rozměru. 

Maximální  rozměr  je  okolo  2mm.  V praxi  se  flotační  rozdružování  podrobují  zrna 

podstatně menší. V těchto případech platí, že se zmenšováním velikosti jednotlivých částic 

roste  jejich  měrný  povrch.  Povrchová  energie  několikrát  převyšuje  hodnotu  energie 

potenciální.  Podle  průběhu  flotačního  děje  lze  flotační  proces  definovat  jako  způsob 

separace, založený na schopnosti některých částic vyplavat na hladinu flotačního rmutu a 

udržet se tam a vlastnosti jiných částic, způsobující jejich klesání a pohyb ve rmutu. Flotaci 

lze  také  definovat  jako  proces  oddělování  částic,  založený  na  rozdílné  schopnosti 

minerálních zrn zachytit se na povrchu fázového rozhraní. [9]

Universálnost  flotace  k separaci  různých  materiálů  lze  dále  podpořit  a  zvýšit 

použitím selektivně působících látek, které se absorbují na povrchu některých částic a tím 

výrazně mění jejich povrchovou energii v požadovaném směru, podle toho, která částice 

má flotovat a tedy přejít do pěnového produktu. Nejčastější praktické využití má separace 

na povrchu fázového rozhraní kapaliny a plynu ve formě pěnové flotace. Při pěnové flotaci 

se flotační rmut nasycuje bublinkami vzduchu, a které se přichytí flotovatelná zrna látky 

hmoty a jsou jimi vynášeny na hladinu rmutu, kde se vytvoří vrstva mineralizované pěny. 

Schéma pěnové flotace zobrazuje obrázek č.1 [9]  

Pěnová flotace se využívá k úpravě asi 2 giga tun rudy ročně. Úprava surovin pomocí 

pěnové flotace má pozitivní vliv na výtěžnost flotace. Především na úpravu uhlí,  zlata, 

platiny,  niklu, zinku a mědi.  Konzervativní charakter hornictví brání masovému využití 

flotačních činidel po celém světě.  Jeden z důvodů je také nižší platební  potenciál v méně 

rozvinutých  zemích,  kulturní  a  geopolitické  problémy.  Dalším problémem jsou vysoké 

náklady na splnění určitých regulačních požadavků, pomalá návratnost investic a potíže při 
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převádění  procesu  z pilotního  na  komerční.  Dokud  nebudou  vyřešeny  toto  problémy 

nebude využití pěnové flotace v celosvětovém měřítko takové jako by mohlo být. [22]

Obr.č.1 Schéma pěnové flotace [14]

3.1.Vývoj flotace

Některé dnes již nepoužívané druhy flotace měly rozhodující vliv na dnešní flotační 

úpravy a přispěly k poznání její podstaty. Mezi takové předchůdce dnešní flotace je nutno 

zařadit různé způsoby z druhé poloviny 19. století. Při těchto flotacích se doporučovalo 

aby se k oddělení částic používalo olejů. Při tzv. olejové flotaci se jemně rozemletá rudnina 

promíchala  s velkým množstvím oleje.  Na rozdíl  od  jalových částic,  které  jsou  vodou 

smlčitelné a na kterých se olej  nezachytává,  pokrývá olej  rudné částice  a vynáší je ke 

hladině. Nevýhoda tohoto typu olejové flotace je vysoká spotřeba flotačních olejů. Tyto 

oleje dosahují 25% - 30% hmotnosti upravované látky. [10]

Součastně  s olejovou  flotací  ve  vyvinula  flotace  filmová.  Podstata  toho  způsobu 

flotace je využití povrchového napětí vody. Jemně rozemletá látka se nasypala na klidnou 

vodní  hladinu.  Špatně  smálčitelné  částice  zůstaly  na  hladině.  Jalové  vodou  špatně 

smlčitelné částice klesli ke dnu. Při tomto druhu flotace se nepoužívalo olejů ani jiných 

flotačních přísad. Význam této flotace je v podstatě nepodstatný. [10]
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Na  začátku  20.  stolení  se  používalo  zvláštního  způsobu  flotace,  založeného  na 

schopnosti  některých  látek  se  spojovat  s bublinkami  plynu.  Při  tomto  pochodu  se  do 

rudného rmutu přidává kyselina sírová, která z karbonátů obsažených v rudnině uvolňuje 

oxid uhličitý. Částice, které se spojí s bublinkami plynu jsou vynášeny ke hladině rmutu. 

Jalové  částice  klesají  na  dno.  Při  tomto  druhu  flotace  se  nepoužívaly  žádné  flotační 

přísady. [10]  

Pro rozvoj flotace mělo velký význam sloučení většího počtu různých patentů v tzv. 

základním patentu  společnosti  Minerals  Separation  z r.  1905.  Při  postupu podle  tohoto 

patentu se rmut provzdušňuje působením rychle se otáčejícího měsidla. Spotřeba olejových 

přísad se snížila  jen na zlomek procenta váhy upravované látky. [10]    

Postupem času se začalo používat i flotačních strojů pneumatických. Do těchto strojů 

se  potřebný vzduch vháněl  pod tlakem. Začátkem 30.  let  20.  století  se  začaly flotační 

přísady  známého  chemického  složení  postupně  vytlačovat  chemicky  neurčené  oleje. 

Součastně se začalo používat flotace také při selektivní úpravě polymetalických rud a při 

úpravě uhlí.  Flotace pronikla  do téměř všech průmyslových oboru a  uplatňuje  se  i  při 

zachytávání odpadních látek. [10] 

 Flotace se využívá také při oddělování jednotlivých složek odpadů. Cílem takové 

úpravy je zisk materiálu, které se dají znovu využít. Z důvodu stále většího spektra odpadů 

a jejich materiálů, jsou stále vyvíjeny nové způsoby flotace, aby byla zajištěna dostatečná 

účinnost flotace. Velmi náročná technologie flotace nastává v případě, že odpad obsahuje 

jak kovové tak rudy komplexního složení. [18]   
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3.2.Složení flotační soustavy

Pěnovou flotaci charakterizují určité děje, které se uskutečňují na rozhraní tří fázi. 

Tyto fáze jsou součástí flotačního procesu. Jsou to tuhá, kapalná a plynná fáze. Flotační 

proces je rozmanitý a složitý fyzikálně-chemický děj podmíněný druhem a charakterem 

flotovaných  látek.  Flotaci  ovlivňuje  také  složení  a  vlastnosti  vody,  druh  flotačních 

reagencii a také stupeň provzdušnění rmutu. Čím více se má flotace zdokonalovat, tím více 

je třeba poznat a popsat vlastnosti všech tři fází. Ani jedna z fází není homogenní. [13]  

3.2.1.Tuhá fáze

Existuje velmi úzký vztah mezi chemickým složením, charakterem struktury látky a 

vazebními  silami  v látce.  V souvislosti  s flotační  charakteristikou  jednotlivých  látek  je 

důležitá struktura látky, její chemické a fyzikální vlastnosti. Závisí také na charakteru sil 

působících na lomových plochách flotované látky. [13]  

3.2.2.Kapalná fáze  

Prostředím pro interakci fází a všech složek rmutu je voda. Aktivně se účastní díky 

svým  specifickým  vlastnostem  elementárního  aktu  flotace.  Voda  je  velmi  aktivním 

činitelem flotace.  Důležité  vlastnosti  vody jsou  ty,  které  souvisí  se  vznikem a  stálosti 

hydratačních vrstev na rozhraní fázi látka-voda a vzduch-voda. Při flotaci látek je třeba 

věnovat  pozornost  iontovému  složení  vody  flotačního  rmutu.  Produkty  rozpustnosti 

jednotlivých látek a jiné ionty rmutu mohou mít vliv na flotační vlastnosti. Často dochází 

k reakci iontů rmutu a flotačními reagencemi za vzniku nerozpustných sloučenin. Tento jev 

může  způsobit  jejich  nadměrnou  spotřebu  a  nedostatek  pro  flotovatelný  materiál.  Pro 

účinnou flotaci a regulaci podmínek je potřebné zohledňovat složení vody. [13]
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3.2.3.Plynná fáze 

Nezbytnou  součástí  flotačního  rmutu  je  vzduch.  Vzduch má ve  flotačním procesu 

několikanásobnou úlohu. Plyny obsažené ve vzduchu, především kyslík a oxid uhličitý se 

aktivně účastní flotačního procesu a mohou se používat jako speciální flotační reagence. 

Kyslík se absorbuje na povrchu látky a ten oxiduje. Tato reakce má vliv na rozpustnost 

látky. Aktivní účinek plynů na látku ale také na průběh flotace je podmíněn přítomností 

vody. V mnoha případech se chemický účinek plynů projeví ve formě jejich sloučeniny 

s vodou.  Může  vnikat  např.  kyselina  uhličitá  a  kyselina  sírová.  Tyto  produkty  mohou 

vzniknout jako reakce oxidu uhličitého a oxidu siřičitého s vodou. [13]

Vzduchové  bublinky,  které  se  přivádějí  do  flotačního  rmutu  se  nejdříve  spojují 

s hydrofobním  povrchem  flotovatelných  části  látky.  Po  vytvoření  dostatečně  pevného 

kontaktu bublinky vzduchu, vynášejí přichycené částice látky na hladiny rmutu. Na hladině 

se vytvoří mineralizovaná pěna.  Vzduch, který se používá při flotačním procesu nejen, že 

vynáší flotovatelné částice na hladinu ale se také ovlivňuje vlastnosti všech fázi flotační 

soustavy. Vzduch nejenom, že snižuje pH kapalné fáze rmutu, ale kyslík a kyselina uhličitá 

ze vzduchu reagují s povrchem částic a velkým způsobem ovlivňují flotaci. [13]  

3.3.Elementární akt flotace

Za elementární akt flotace lze označit přichycení jednotlivých části látky na povrchu 

rozhraní. Proces flotace nejlépe popisuje hypotéza smáčení. Způsobilost látky přichytit se 

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

povrch látky smáčitelný, tím hůře flotuje. Naopak čím je povrch látky méně smáčitelný, 

tím  lépe  flotuje.  Části  látky,  které  jsou  hydrofobní  a  tedy  jejich  povrch  je  vodou 

smáčitelný, se nezachytí na bublinkách plynu a tedy se nevyflotují. Smáčitelnost a tedy 

flotovatelnost  různých  látek  je  možné  změnit  a  to  použitím  flotačních  reagencí.  Tyto 

reagence mění absorpci složení a vlastnosti částic látek. [13]    
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3.3.1.Smáčení

Úhel  smáčení  nám  udává  smáčitelnost  jednotlivých  látek  a  udává  výslednici 

energetických  poměrů  rozmezí  všech  fázi  flotace:  tuhé,  kapalné  i  plynné.  Na povrchu 

tuhého  tělesa  bude  mít  kapka  vody  v rovnovážném  stavu  tvar,  který  je  závislý  na 

povrchovém napětí všech tří rozhraní. Fyzikálně-chemická konstanta pro všechny tři dané 

fáze je rovnovážný styčný úhel. Ten je dán hodnotami specifických povrchových energii 

fázového  rozhraní.  Při  splnění  podmínky rovnováhy,  to  znamená,  že  vektorový součet 

všech tří mezifázových napětí je roven nule, zůstane kapka kapaliny na povrchu tuhé fáze 

ve formě kapky. Jak ukazuje obr.č.2. [15]

Obr.č.2 Kapka na povrchu tuhé látky [16]

Jestliže  zůstane kapka s tupým úhlem smáčení  (viz.  obr.č.3),  pak kapalina špatně 

smáčí povrch tuhé fáze. [16]

Obr.č.3 Špatný úhel smáčení [16]
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3.3.2.Vlastnosti pěny

Pro flotaci s co možná největším výnosem je nutné, aby na hladině vznikla dostatečně 

hustá pěna, která je schopná nést požadované částice. Jestliže, by došlo k vypadávání částic 

zpět do rmutu, snížila by se efektivita celé flotace a také by se zvyšovala spotřeba činidel. 

Proto je  nutné, aby se  částice  udržovaly v pěně.  Pro  zvýšení  čistoty produktu  je  třeba 

částice, které tam nepatří, dostat zpět do rmutu. Pěna musí zůstat stabilní do té doby, než 

bude odebrána z hladiny. Po odebrání pěny je třeba ji co nejsnadněji rozdružit a dále co 

nejsnadněji použít. [15]
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4. Flotační činidla a jejich účinky

Flotační činidla jsou spolu s velikosti a druhem flotovaných částic rozhodují faktory 

účinnosti flotace. Velkou roli sehrává také provzdušnění flotačního rmutu. Vývoj praxe a 

teorie flotace ukázal, že účinnost flotačního procesu je z velké míry závislá na používání 

flotačních činidel a jejich zdokonalování. Ve flotačním prostředí činidla mění a ovlivňují 

povrchovou energii mezi kapalnou a tuhou a také mezi kapalnou a plynou fázi. Se změnou 

energie se změní schopnost částic flotovat. Činidla mohou být organické nebo neorganické 

látky.  Může jít  o  jednoduché látky nebo o  sloučeniny v krystalickém nebo kapalném 

stavu.  Látek,  které  by se  daly použít  jako  flotační  činidla  je  velmi  mnoho  asi  7 500. 

V praxi se však využívá jen zlomek z nich. Základní požadavky na všechny činidla jsou: 

dobrá kvalita,  nízká cena,  vysoká selektivita,  dostatek látky na trhu,  lehká manipulace, 

fyzikální  a  chemická  stálost  při  skladování  a  přepravě,  snadná  rozpustnost  ve  vodě  a 

zdravotní nezávadnost. [15]

4.1.Pěniče   

Při flotačním rozdružování mají pěniče důležitou roli. Pěniče snižují povrchové napětí 

na  rozhraní  kapalina  –  plyn.  Zvyšují  také  stupeň  rozptýlení  vzduchových  bublin  při 

flotačním procesu. Umožňují vznik nosné a velmi stabilní mineralizované pěny, která na 

hladině vytvoří vrstvu. Nejvíce se jako pěniče používají heteropolární látky. Polarita dává 

látkám možnost absorbovat na rozhraní voda – vzduch. Polární skupina se orientuje do 

vody ale nepolární do vzduchu. Nepolární skupinu molekuly pěniče tvoří uhlovodíkový 

radikál.  Molekuly  pěniče  obvykle  mají  jeden  uhlovodíkový  radikál  a  jednu  polární 

skupinu. S počtem uhlíkových skupin se mění vlastnosti pěniče. Čím je delší uhlovodíkový 

řetězec,  tím je  vyšší  povrchová aktivita  pěniče.  Nejlepší  se  praxí  a  výzkumem ukázal 

pěnič, který obsahuje osm atomů uhlíku. [15]

Hlavním úkolem pěniče je vytvořit  stálou flotační pěnu. Povrch bubliny je velmi 

silně hydratován a tím se zvětšuje síla stěny bubliny. To má za následek pomalejší odtok 

vody z povrchové  vrstvy.  Pěna  na  povrchu  je  pak  pevnější  a  také  stálejší.  Pěnič  také 

zlepšuje vlastnosti bubliny a pomáhá ji tím chránit před mechanickým potržením. Dalším 
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úkolem pěniče je snižování rychlosti vznosu bublin k hladině. Bubliny bez hydrantového 

obalu se lehce formují do hydrodynamického stavu a lépe stoupají  ke hladině.  Naproti 

tomu pokud má bublina kulový tvar, tak je pomalejší a zhoršuje vznos ke hladině. Čím je 

rychlost bublin menší, tím větší je jejich pravděpodobnost středu s pevnou částicí. Pomalý 

pohyb  kladně  působí  na  spojení  bubliny  s pevnou  částicí.  Aby  se  ještě  zvýšila 

pravděpodobnost  středu  bubliny  a  pevné  částice  je  třeba  aby  pěnič  zmenšil  průměr 

vzduchových  bublin.  Čím je  disperzita  bublin  větší,  tím  se  zvětšuje  velikost  rozhraní 

kapalina – vzduch. Úkolem pěniče je také zamezit koagulaci. Pokud není pěnič přítomný 

bubliny se  při  střetu  slévají  a  tím tvoří  větší  bubliny,  to  způsobí  zmenšení  povrchu a 

velikost volné povrchové energie. Pěnič způsobí vytvoření hydratační vrstvy na povrchu 

celé bubliny. Celá bublina se tak zpevní. Pěnič by měl také zlepšit spojení na rozhraní tuhé 

fáze a vzduchu. [15]  

Velkou roli pro vytvoření kvalitní pěny sehrává koncentrace pěniče ve rmutu. Každý 

druh pěniče má svojí  optimální  koncentraci.  Pokud je  koncentrace pěniče  vysoká,  pak 

elasticita  povrchu  bubliny  je  nízká  a  bubliny  snadno  praskají.  Pokud  je  tedy  roztok 

přesycen  nevytvoří  vůbec  pěnu.  Naopak  při  nízké  koncentraci  se  povrch  bubliny 

nenahydruje dostatečné množství molekul vody. Účinnost pěniče ovlivňuje pH a teplota 

flotačního prostředí. [15]

4.2.Sběrače

Sběrače  jsou  organické  látky,  které  vyvolávají  nebo  zlepšují  hydrofóbnost 

jednotlivých  částic  a  tím  vyvolávají  jejich  flotovatelnost.  Účinek  sběračů  se  váže  na 

přítomnost  nepolární  skupiny v molekule sběrače heteropolárního charakteru a  nebo na 

celou molekulu. Sběrače lze dělit do dvou základních skupin.

První skupina jsou ionogenní sběrače. Ty se dále dělí na: 

1) Anionaktivní – u této skupiny je anion hydrofobizujícím iontem. Skupinu tvoří 

sloučeniny,  u kterých je základ dvojmocná síra. Jsou to hlavně xantogenany a 

také alkylditiofosfáty. Dále jsem zařadit do této skupiny také arylditiofosfáty a 
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dibutilofosfáty. Do skupiny anionaktivních sběračů patří i sloučeniny, které mají 

jako základ organické a sulfonové kyseliny. Tam patří alkylsulfáty a ditiofosfáty. 

Do skupiny dále patří sloučeniny odvozené z kyseliny uhličité nebo fosforečná a 

jejich mýdla. 

2) Kationaktivní – u této skupiny je kation hydrofobizujícím iontem. Základem této 

skupiny je pětimocný dusík. 

     

Druhou  skupinu  tvoří  neionogenní  sběrače.  Skupina  obsahuje  hlavně  nepolární 

kapalné  uhlovodíky  jako  jsou  mazací  oleje,  petroleje,  oxidovaný  petrolej  a  produkty 

zpracování ropy, dřeva a uhlí. [15]

4.3.Řídicí přísady

Flotace se ve většině případů nemůže uskutečnit jen v přítomnosti pěniče a sběrače. 

Velkou  účinnost  selektivní  flotace  je  dosaženo  použitím,  aktivátorů,  represorů,  látek 

modifikující pH prostředí. Dále pak také použitím flokulantů, koagulántů a peptizátoru ale 

také i iontoměničů. Účinnost řídících přísad závisí na typu sběrače, který je použitý ve 

flotačním procesu. Další faktor, který ovlivňuje účinnost je koncentrace reagencií ve rmutu 

a také stav povrchu minerálních zrn. Vliv má také pH prostředí.

Řídicí přísady se dle účinku dělí na:

Aktivátory

Jsou to nejčastěji elektrolyty, které se dobře rozpouští ve vodě. Jejich účinek souvisí 

se  změnou  chemického  složení  povrchové  vrstvy  minerálního  zrna  a  tím  se  vytvoří 

podmínky pro interakci  minerálu se sběračem. Tím zvýší  účinnost  flotace jednotlivých 
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látek. Povrch minerálních zrn nebo látek lze aktivovat procesem chemického čištění. Při 

tomto způsobu oživující flotační přísada působí na povrch flotované látky a chemicky ho 

čistí. Zbaví ho vrstev sloučeniny, která potlačovala jeho flotovatelnost. Odstraněním této 

vrstvy se  obnoví  stavební  elementární  části  strukturní  mřížky na povrchu látky a  jsou 

schopné reagovat se sběračem. Další způsob jak zvýšit  aktivitu je pomocí chemisorbce 

iontů aktivátoru v povrchové struktuře mřížky minerálů, které se stanou aktivním centrem 

absorpce sběračů.  Existuje i  způsob aktivace,  při  které  vznikne heteropolární  chemická 

reakce. Vznikem této reakce je vnik povrchové vrstvy sloučeniny a schopnost reagovat se 

sběračem.   

 Depresory

Jsou  to  řídící  reagence  s potlačujícím  účinkem  flotace.  Při  snaze  o  co  nejlepší 

účinnost  při  selektivní  flotaci  jsou  základním  prvkem.  Potlačující  účinek  se  může 

dosáhnout rozpuštěním vytvořené sloučeniny sběrače, která je na povrchu částeček látky a 

zabraňuje její další sorbci sběrače na povrchu částí látek. Takto působí zejména kyanidy. 

Další možností jak potlačit  účinek je pomocí vytlačení iontů sběrače ionty depresorů a 

vytvoří  se  těžkorozpustná  sloučenina,  která  má  hydrofilní  charakter.  Zvýšit  stupeň 

hydrofilnosti lze také bez toho, aby se vytlačil sběrač. Jelikož není zrno rovnoměrné, ion 

depresorů  se  naváže  na  místa,  které  neobsadil  sběrač.  Existuje  i  možnost  absorpce 

hydrofilních anorganických a organických koloidů, které jsou podstatně větší a tím nepustí 

sběrač k bublině. 

Modifikátory

Používají  se změnu pH flotačního prostředí.  Velmi ovlivňují  rozpustnost  povrchu 

látek.  Mají  také vliv  na rozpustnost další  reagencií.  Mají  velmi dobrý potlačující  nebo 

aktivační charakter. 
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 Flokulanty, kaogulanty, peptizátory

Tyto přísady mají velmi dobrý vliv  a zvyšují účinek flotace velmi jemných zrn. 

 Ionoměniče

Inoměniče se  používají  v ionové flotaci.  Lze je  použít  také na regulaci  ionového 

složení flotačního prostředí pěnové flotace.   

4.4.Flotace sedimentů

Těžké  kovy z půdy lze  velice  dobře  odstranit  pomocí  flotace  sedimentů.  Metody 

založené na fyzikálním oddělení jsou stále více aplikovány a jejich míra použití se bude 

stále  zvětšovat.  Flotace se také použít  v kombinaci z tradičními metodami.  Těžké kovy 

přítomné  v sedimentech  se  mohou  nacházet  v různých  chemických  formách.  Je  tedy 

předpoklad nízké selektivnosti flotace a to okolo 40%. Patent Eberius and Ekke  umožňuje 

díky chemickému ošetření zisk jednoho kovu, tím lze zvýšit selektivnost flotace na vice 

než 90%. [19]      
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5. Charakteristika látek 

Žádná lidská činnost není bez rizika, výjimka není ani činnost spojená s prací, při které 

se  používá  nebezpečných  látek.  Riziko  při  takové  činnosti  je  třeba  vždy  dobře 

vyhodnocovat.  Expozice těchto rizik je přijato jednotlivci a podléhá přísné kontrole. Pro 

veřejnost je riziko, relativně malé ale je třeba ho pravidelně kontrolovat. Nepříznivé účinky 

na zdraví mohou být způsobeny jak organickými tak anorganickými látkami. V podvědomí 

veřejnosti jsou často látky, které mají obecně vysoký profil. Mezi takové látky lze zařadit 

např: olovo a kadmium. Stejně tak jako zvláštní chemické látky jako jsou PAU a PCB. [23] 

V moji diplomové práci se navíc zabývám flotací NEL. 

5.1.PAU

Skupina  polycyklických  aromatických  uhlovodíků,  která  má  zkratku  PAU, 

představuje  velmi  širokou škálu  různých látek.  Tyto látky se  vyznačují  tím,  že ve své 

molekule obsahují kondenzovaná aromatická jádra. Další jejich vlastnost je, že nenesou 

žádné heteroatomy ani substituenty. Do skupiny PAU se řadí například tyto látky : naftalen, 

acenaften,  acenaftylen,  fenantren,  fluoren,  antracen,  pyren,  fluoranten,  chrysen, 

benz(a)antracen,  benzo(k)fluoranten, benzo(b)fluoranten,  benzo(a)pyren, 

benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)pyren a dibenzo(a,h)antracen. Ve 

vodě  jsou  velmi  málo  rozpustné.  Jsou  však  snadno  rozpustné  v tucích  a  olejích. 

V součastné době byly PAU detekovány ve všech složkách životního prostředí.  Jelikož 

mezi jejich vlastnosti patří karcinogenita, toxicita či mutagenita představují pro člověka 

velké riziko. [1]  
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5.1.1.Vlastnosti

Chemické  a  fyzikální  vlastnosti  PAU  se  mění  s jejich  molekulovou  hmotností. 

S rostoucí molekulovou hmotností klesá rozpustnost ve vodě a vzrůstá bod varu a tání. 

Vlastnost konjugace v molekule způsobuje u polyaromátu výraznou sorbci v UV oblasti a 

schopnost fluorescence. Této vlastnosti se využívá při stanovení a detekci PAU. [5]

Obecně  jsou  PAU reaktivnější   než  benzen.  Reaktivita  je  přímo úměrná  počtu  a 

uspořádání  kondenzovaných  jader.  Lineární  uspořádání  je  nejméně  stabilní  naopak 

nejstabilnější  jsou  PAU  s angulárně  uspořádanými  benzenovými  jádry.  Podle  typu 

uspořádání jader se dělí na lineární (viz. obr.č.4), angulární (viz. obr.č.5) a klastrové (viz. 

obr.č.6) [5]

Obr.č.4 Lineární uspořádání benzenových jader [5]

Obr.č.5 Angulární uspořádání benzenových jader [5]
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Obr.č.6 Klastrové uspořádání benzenových jader [5]

Mezi  parametry,  které  ovlivňují  reaktivitu  patří  především  světlo,  přítomnost 

oxidačních činidel, teplota a také typ a velikost povrchu částic, na které mohou být PAU 

sorbovány. [5]       

5.1.2.Použití

Polycyklické  aromatické  uhlovodíky  se  již  ve  většině  případů  cíleně  nevyrábějí. 

Výjimkou jsou však laboratoře spojené s laboratorními výzkumy a analýzou. Mezi PAU se 

však také řadí antracen a naftalen. Látky jsou však samostatně zařazeny do IRZ. PAU jako 

skupina  látek  jsou  obsaženy řadě  běžných produktů  průmyslu,  jako  je  např.  motorová 

nafta,  asfalt,  výrobky z černouhelného dehtu  a  materiály  používané  při  stavbě  silnic  a 

pokrývaní střech.  [1]

5.1.3.Zdroje PAU

PAU vznikají   při spalovacích procesech jakýchkoliv materiálů v nichž je přítomen 

uhlík a pokud není spalování dokonalé. S polyaromatickými uhlovodíky je nutno počítat 

všude tam, kde se vyskytují vysokovroucí ropné či uhelné dehty a asfalty. Dalším možným 

zdrojem emisí PAU je výroba hliníku. [1]  

PAU vznikají také přírodními procesy.  Mezi tyto procesy lze zařadit,  vulkanickou 

činností,  lesními požáry ale  také biosyntézou řas.  Množství  emisí  PAU vyprodukované 

přírodně je zanedbatelné v porovnání s produkcí antropogenní.  [2] [3]
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V ovzduší  bylo  rozeznáno  a  identifikováno  přes  sto  druhů   PAU.  Vážou  se 

přednostně na tuhé částice, menší množství se vyskytuje také ve formě plynu. Reaktivnější 

polyaromatické uhlovodíky podléhají za přítomnosti oxidantů fotochemickým přeměnám. 

Tyto přeměny jsou intenzivnější v letním období a to kvůli lepším a teplotním a světelným 

podmínkám. PAU se mohou šířit na velké vzdálenosti,  z atmosféry jsou transportovány 

suchou nebo mokrou depozicí. Takto se dostávají do půdy a vody. [2] [3]

Kvůli  své  hydrofobní  vlastnosti  se  většina  PAU  váže  na  organické  částečky. 

Experimentálně bylo zjištěno,  že u silně kontaminovaných vod je možno odfiltrovat až 

95%  PAU.  Některé  detergenty  a  složky  vodního  prostředí  jako  jsou  např.  huminové 

kyseliny, mohou zvyšovat rozpustnost polyaromátu. Určitý podíl PAU se přirozeně z vody 

vypaří, zbývající část disperguje ve vodním sloupci tam sedimentuje a koncentruje se ve 

vodní biotě. Nejvýznamnější degradační procesy ve vodním prostředí je fotooxidace. Tento 

proces je pomalejší než ve vzdušném prostředí, ale je rychlejší než v sedimentech. Další 

degradační  procesy  jsou  chemická  oxidace  a  také  biologická  transformace  za  účasti 

bakterii nebo vyšších organismů. [2] [3]

V půdách a sedimentech je důležitý faktor pro absorpci velikost částic. Drobnozrné 

částice  a  jíl  na  sebe  váží  60-70%  celkového  obsahu  PAU.  Dalším  faktor  sorbce  je 

množství organického materiálu. Sorbce PAU se vzrůstajícím obsahem organické složky 

roste.  Fyzikálně-chemické  přeměny  jsou  limitovány  nepřítomnosti  slunečního  záření  a 

relativně  malou  koncentrací  kyslíku.  Tato  podmínky  vedou  k postupné  kumulaci 

v sedimentech. PAU je určován hlavně rychlostí biodegradace.  [2] [3]

Rostliny absorbují z půdního roztoku PAU kořenem. Z atmosféry absorbují listovou 

plochou.  Rychlost absorpce rostlin závisí především na koncentraci. Dále závisí na druhu 

a  molekulové  hmotnosti  PAU.  Snadněji  se  absorbují  nízkomolekulární  polyaromatické 

uhlovodíky. Další faktor ovlivňující rychlost absorpce je struktura, typ půdy, pH, teplota, 

organické  složky,  obsah  vlhkosti  a  stav  půdní  mikroflóry.  Velmi  vysokou  kumulační 

schopnost mají rostliny s vysokým podílem lipidické složky. Patří zde hlavně jehličnany, 

lišejníky, mechy a trávy. [2] [3]
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Do  živočichů  a  člověka  se  PAU  dostávají  hlavně  inhalací  ale  také  kontaktem 

s pokožkou a sliznicemi zažívacím traktem. Terestrické organismy přijímají PAU hlavně 

s potravou,  u  vodních  organismů  je  hlavní  vstup  přijímaných  PAU  z vody.  Pro  svou 

bioakumulační schopnost se využívají především mušle, ústřice, dešťovky a určité druhy 

červů. Ryby jsou schopny poměrně rychle PAU metabolizovat. Podle provedených studii u 

člověka dochází z 90% přijmu PAU z potravy. [1]  

5.2.PCB 
PCB jsou antropogenního původu. V přírodě se přírodně nevyskytují. Polychlorované 

bifenyly byly objeveny na přelomu 19. a 20. století. V průmyslu se PCB používají od 30. 

let 20. století. V 70. letech bylo zjištěno, že se PCB v prostředí nerozkládají a hromadí se 

v potravním řetězci. Mohou ohrožovat lidské zdraví a životní prostředí. [6]

Polychlorované bifenyly je skupina látek, které obsahují 209 jednotlivých sloučenin 

tzv. kongenerů. Tyto sloučeniny se liší od sebe chemickými tak fyzikálními vlastnostmi ale 

i  svojí  toxicitou.  Rozdíl  mezi  jednotlivými sloučeninami  je  ve stupni  jejich chlorace a 

umístění atomů chlorů pro na aromatických jádrech.(viz.obr. č.7) V komerčně používaných 

směsích se však používá jen okolo 130 kongenerů. Komerční směsi PCB  jsou  kapaliny. 

Hustota těchto kapalin závisí na stupni chlorace. S rostoucím stupněm chlorace se zvyšuje i 

hustota PCB. Všechny polychlorované bifenyly mají vyšší hustotu než voda. Jejich hustota 

je  přibližně  okolo  1440  kg.  m-3.  Společná  vlastnost  pro  všechny  PCB je  jejich  nízká 

rozpustnost ve vodě, tato hodnota je přibližně 0.7 mg.l-3 a také nízká tenze par, které je <1 

Pa. Jsou však rozpustné ve většině organických rozpouštědel a také v tucích. Mezi jejich 

důležitou vlastnost patří také jejich fyzikální stálost a nekorozivost. Jejich fyzikální stálost 

se projevuje i za teplot okolo 300ºC. [6]
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Obr.č.7 Obecná struktura molekuly PCB

5.2.1.Použití

Polychlorované  bifenyly  se  již  v součastné  době  nevyrábějí.  V minulosti  se  však 

používaly jako  přenašeče  tepla  v průmyslových  zařízeních  vyžadující  ohřev  na  vysoké 

teploty.  PCB  se  však  používaly  i  jako  chladící  oleje  v transformátorech  napětí, 

kondenzátorech a dalších elektrických zařízení a všude tam, kde se uplatnily jejich výborné 

izolační  vlastnosti  a  stabilita.  PCB  se  přidávaly  v menším  množství  jako  nehořlavé 

kapaliny v uzavřených okruzích. Byly to různé hydraulické systémy a okruhy na vedení 

tepla. Vedle aplikace PCB v uzavřených systémech se polychlorované bifenyly používaly 

jako spotřební materiál a to jako plastifikátor polymerů a jako přísada do barev, nátěrových 

hmot a tiskařských barev. Byly také aplikovány jako součást prostředků na ochranu rostlin. 

PCB se také přidávaly do vosků, olejů a maziv. Uplatnění našly také jako rozpouštědlo 

inkoustů  v kopírkách.  Používaly  se  jako  přísady v lepidlech,  tmelech  a  samozhášecích 

přísadách. V určité míře se užívaly v nábytkářském průmyslu, v dekoracích interiéru a také 

pří povrchové úpravě textilu. Byly však složkou nátěru, které se požívaly v zemědělství, ze 

kterých se mohly přecházet do hospodářských zvířat a dále do potravního řetězce. [6]

5.2.2.Dopady na životní prostředí 

Polychlorované bifenyly jsou přítomné v životním prostředí po celém světě. Jeden 

z hlavních důvodů, proč jsou tak rozšířené je jejich vysoká perzistence. Dochází k jejich 

redistribuci  a  ke  zvyšování  jejich  koncentrací  v mořských  ekosystémech.  Těkavost  a 

degradovatelnost se u jednotlivých kongenerů liší. V průběhu času dochází ke změnám ve 

složení směsí PCB. [6]
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V atmosféře se polychlorované bifenyly vyskytují hlavně v plynném stavu. Pohybuje 

se okolo 87 – 100%. Zbylé množství je navázáno na pevné částice. Do atmosféry těkají 

z vody a  půd. Ve vodním prostředí  se  PCB sorbují  na sedimenty a organickou hmotu. 

Koncentrace v sedimentech je mnohem vyšší než ve vodním prostředí.  Adsorpcí mohou 

být  PCB  imobilizovány  na  poměrně  dlouhou  dobu,  avšak  může  docházet  i k  jejich 

desorpci. Vodní sedimenty mohou často tedy sloužit jako rezervoáry PCB. Vodní systémy 

jsou  polychlorovanými  bifenyly  ohroženy nejvíce.  Méně  chlorované  PCB se  sorbují  o 

poznání méně, to je jeden z hlavních důvodů, proč se z půd a sedimentů snadněji vyluhují. 

[6]

Perzistence  PCB  se  zvyšuje  s rostoucím  množství  chlóru  v jejich  molekule. 

Polychlorované bifenyly mohou v plynné fázi reagovat s hydroxylovým radikálem, který 

vzniknul fotochemicky. Setrvání PCB v atmosféře se liší od jednotlivých kongenerů a to od 

10 dní až do 1,5 roků. Ve vodním prostředí je jediným abiotickým degradačním procesem 

fotolýza. V půdním a vodním prostředí může docházet k pomalé biodegradaci. Chlorované 

bifenyly jsou vůči biodegradaci rezistentní. Mono -, di- a trichlorované bifenyly degradují 

poměrně rychle.  Poloha chlóru v molekule ovlivňuje rychlost  degradace.  Atomy chlóru 

v para  pozici  jsou  biodegradovány  snáze.  Anaerobně  mohou  být  rozkládány  pouze 

vysokochlorované bifenyly. [6]

Polychlorované  bifenyly  se  vážou  v tukových  tkáních.  V důsledku  hromadění 

v potravních řetězcích se nejvyšší koncentrace vyskytují u živočichů na vrcholu potravní 

pyramidy.  Jednou  z nejohroženější  skupinou  jsou  mořští  savci,  u kterých  dochází 

k narušení reprodukční schopnosti. PCB jsou toxické pro všechny organismy. [6]  

5.2.3.Zdroje emisí

Výrobky a odpady z PCB se významně podílejí na tvorbě emisí. Mezi zdroje PCB 

patří také kaly z odpadních vod a používání výrobků s obsahem PCB. Další zdroj emisí je 

také  spalování  a  nakládání  s odpady,  které  obsahují  polychlorované  bifenyly.  Velké 

množství PCB se také uvolňuje při přehřátí nebo explozi kondenzátorů a transformátorů. 

Významným zdrojem emisí jsou také průmyslové procesy používané při zpracování železa 

a oceli. Nejvýznamnějším zdrojem emisí jsou však distribuce již v minulosti uvolněných 

PCB. Menší množství emisí se nalézá v celé řadě halogenových sloučenin. [6]
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5.2.4.Dopady na zdraví člověka

PCB  mohou  do  těl  živočichů  a  lidí  vstupovat  jednak  inhalačně  ale  hlavně 

kontaminovanou  potravou.   Jsou  to  hlavně  ptáci,  ryby  a  hospodářská  zvířata.  Další 

možnost jak se mohou dostat PCB do těla člověka je přímá kontaminace potravin nebo 

migrace kontaminantů z obalu. Polychlorované bifenyly se koncentrují převážně v játrech, 

tukových tkáních a mateřském mléce. Mohou však procházet také placentou. Koncentrace 

PCB  v jednotlivých  orgánech  závisí  na  obsahu  tuku.  Jediná  výjimka  je  mozek,  který 

obsahuje  méně  PCB  než  by  odpovídalo  obsahu  tuku  v něm.  Zvýšené  koncentrace  se 

naměřily  také  v kůži  člověka.  Stálost  PCB  se  liší  v jednotlivých  orgánech.  Vyšší 

perzistence však nemusí znamenat automaticky větší toxicitu. Rozdíly  v toxicitě mohou 

být způsobené vznikem specifických meziproduktů a metabolitů. [6]

Expozice PCB ovlivňuje oči, mozek, srdce a imunitní systém. Dále negativně působí 

na  ledviny,  játra,  reprodukční  systém játra  a  štítnou  žlázu.  U  těhotných  žen  expozice 

ovlivňuje  snížení  porodní  váhy  dítěte  a  neurotické  poruchy  dětí.  Chronické  inhalační 

expozice ovlivňují dýchací ústrojí a způsobují kašel. Dále PCB ovlivňují negativně trávicí 

trakt. Mohou způsobovat anorexii, zvracení, ztráty hmotností a bolesti břicha. Na kůži PCB 

způsobují akné a vyrážky. Expozice PCB však může způsobovat rakovinu jater. Akutní 

expozice  způsobuje  poškození  kůže,  poruchy zraku  a  sluchu.  Při  akutní  expozici  jsou 

většinou velmi silné křeče. 

V České republice platí pro koncentrace polychlorovaných bifenylů tyto limity: PEL 

– 0,5 mg.m-3, NPK – P – 1 mg.m-3. [6]

5.2.5.Regulace PCB

Regulace používání PCB byla poprvé zavedena v roce 1979. Po tomto roce začalo 

mnoho společností používat do svých zařízení kapaliny bez toxických účinků.  Existují 

také předpisy,  které ovlivňují zpracování potravin v blízkosti PCB. Opatření se vztahují 

k možnému vzniku  požáru  a  tvorby dioxinů.  V součastné  době již  byly skoro všechny 

systémy s obsahem PCB odstraněny ale některé jsou stále v provozu. V květnu roku 1992 

byl stanoven cíl, že všechny transformátory a kondenzátory, které obsahují dielektrickou 

kapalinu  s PCB  musí  být  odstraněny.  Každá  společnost  vlastnící  PCB  musí  mít 

zdokumentována všechna zařízení obsahující PCB. Všechny transformátory s prokázanou 
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koncentrací  polychromovaných  bifenylů  pod  50  ppm,  musí  být  označeny  štítkem 

s nápisem NON – PCB. [21]

 

5.3.Nepolární extrahovatelné látky -NEL
Tyto látky byly dříve nazývány jako ropné látky nebo minerální oleje. Tyto látky 

mají  velký  ekologický význam.  NEL jsou podstatnou složkou ropy a  produktů z ropy. 

Jedná se o aromatické a alifatické uhlovodíky, které jsou velmi často obtížně biologicky 

rozložitelné.  NEL  je  nejčastěji  nacházejí  v odpadních  vodách  z výroby,  distribuce  a 

skladování ropných látek. Dále se nacházejí ve strojírenském průmyslu a to zejména při 

mechanickém  opracování  kovů  a  odmašťování  výrobku  a  kalení.  NEL lze  najít  i  v 

opravnách motorových a kolejních vozidel. Nepolární extrahovatelné látky se špatně mísí 

z vodou, ve vodě jsou špatně nebo málo rozpustné. Se zvyšující se teplotou se zvyšuje 

rozpustnost ve vodě. Rozpustnost klesá s rostoucím obsahem soli a s délkou uhlíkového 

řetězce. [7]

5.3.1.Rozdělení NEL  

NEL lze rozdělit podle délky uhlíkatého řetězce do čtyř skupin. První skupina jsou 

benzíny,  to  je  směs  uhlovodíku  C4 –  C12  obsahují  alkany,  izoalkany,  cyklohexany, 

cyklopentany,  benzen  a  jeho  homology.  Druhá  skupina  jsou  petroleje,  to  je  směs 

uhlovodíků  C12 –  C18 a  obsahují  alkany,  izoalkany,  alkylbenzeny,  alkylnaftaleny, 

dicykloalkany,  tricykloalkany,  vyšší  aromatické  uhlovodíky,  nekondenzované  PAU  a 

kondenzované  PAU.  Třetí  skupinu  tvoří  plynové  oleje,  to  jsou  uhlovodíky  C18  –  C24. 

Obsahují ve  srovnání s petroleji více cyklických a cykloaromatických uhlovodíků. Mají 

však  menší  obsah  alkanů,  izoalkanů  a  také  nealkylovaných  aromatických  uhlovodíků. 

Čtvrtou skupinu tvoří  skupina mazacích olejů je  to  směs uhlovodíků C24 –  C40.  V této 

skupině převládají alkylcykloalkany s jedním delším a několika kratšími alkyly. [7]   
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6. Praktická část

6.1.Místa odběru
Místa pro odběr vzorků byla vybrána tak, aby zajistila dostatečnou reprezentativnost. 

Na Černém příkopu jsem zvolil 4 odběrové místa. První odběrové místo je asi 20 metrů od 

hráze příkopu, které se nachází na ulici Švermova (viz obr.č.8). Druhé odběrové místo se 

nachází asi 50 metrů od hráze (viz obr.č.9). Jako třetí odběrové místo bylo zvoleno místo 

asi 150 metrů od hráze (viz obr.č 10). Asi 200 metrů od hráze se nachází poslední odběrové 

místo.(viz  obr.č.11)  Místa  byla  vybrána  podle  předpokladu  zvýšeného  výskytu 

sedimentačních nečistot.  

Obr.č.8 Odběrové místo č.1 (foto: Bc. Kamil Ožana)
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Obr.č.9 Odběrové místo č.2 (foto:Bc. Kamil Ožana)

Obr.č.10 Odběrové místo č.3 (foto: Kamil Ožana)
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Obr.č.11 Odběrové místo č.4 (foto: Bc. Kamil Ožana)

6.2.Flotace

Vzorky z odběrových míst  jsem flotaval v laboratořích Institutu environmentálního 

inženýrství na Vysoké škole Báňské – Technické univerzity Ostrava. Flotace probíhala na 

stroji VFR-1. Jedná se pneumo-mechanický flotátor, který má vlastní nasávání vzduchu 

(viz. obr.č.12). Flotační čas byl 5 minut a jako sběrač byl použit Montanol 508 a Montanol 

551. Po samotné flotaci byl koncentrát i odpad zfiltrován na tlakovém filtru.(viz obr.č. 13). 

Následně  byly  produkty  z flotace  vysušeny  v sušárně  při  teplotě  105°C.  Odpad  a 

koncentrát z flotace byl podroben chemické analýze a zkoumané látky byly PCB, PAU a 

NEL. Analýzy byly realizovány v laboratořích VÚHU, a.s. Most 
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Obr.č.12 Pneumo-mechanický flotátor VRF-1 (foto: Bc. Kamil Ožana)

Obr.č.13 Tlakový filtr (Autor: Bc. Kamil Ožana)
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Pro flotaci jsem zvolil flotační činidlo Montanol 508 a Montanol 551.  

Montanol 508

Je  homogenní  a  čistá  kapalina.  Montanol  508  je  také  zbaven  všech  usazenin. 

Podmínky na skladování jsou dobré, protože Montanol nemá tendenci k rozkladu. Díky 

této vlastnosti může být bezpečně, ekologický a ekonomicky skladován. Jelikož je jedná o 

organickou látku, musí počítat s jejími rozpouštěcími vlastnosti. Proto je nutné ji skladovat 

s použitím těsnících materiálů jako je hostaflon, eternit nebo klingerit. Není nutné používat 

nerezové  skladovací  nádoby,  protože  Montanol  508  neobsahuje  vodu  a  tím  pádem 

nezpůsobuje korozi. Vlastnosti Montanolu 508 jsou uvedeny v tabulce č.1. [17]

Tab.č.1 Vlastnosti Montanolu 508 [17]
Vnější vzhled Žlutá a matná kapalina esterového zápachu
Hustota při 15°C cca 900 kg/m3

Obsah vody < 0,1%
Bod vzplanutí cca 90 °C
Teplota destilace 110-330 °C
Teplota tuhnutí cca -20°C

Montanol 551

Flotační činidlo Montanol 551 má stejný základ jako Montanol 508 a liší se pouze 

vlastnostmi, které jsou uvedeny v tab.č.2.

Tab.č.2 Vlastnosti Montanolu 551 [17]
Vnější vzhled Nažloutlá až zlatá kapalina, charakteristický 

zápach
Hustota při 15°C 845-875 kg/m3

Obsah vody < 0,1%
Bod vzplanutí > 61°C
Teplota varu >175°C
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6.3.Výsledky
Mineralogické  složení  bylo  zjištěno  z průměrného  vzorku  sedimentů  Černého 

příkopu,  pomocí  RTG-difrakční  analýzy.  Měření  výsledku  bylo  provedeno 

v automatizovaném difraktometru URD-6 v laboratoři  Institutu geologického inženýrství 

na VŠB – TUO.  Ve vzorku byly zjištěny různé fáze a to tyto: ankerit, chlorid a kaolinit. 

Dále  byl  přítomen  muskovit,  ortoklas,  plagioklas,  albit  a  křemen.  Jejich  poměr  udává 

graf.č.1

Graf.č.1 Mineralogické složení sedimentů

Zastoupení PAU

Ve vzorku sedimentů Černého příkopu byly nalezeny organické polutanty. Jejich 

zastoupení je uvedeno v tabulce č. 3.

Tab.3 Organické polutanty (mg/kg sušiny)
Benzen BTEX EOX NEL Tetrachloreten Trichloreten PAU(15) PCB(6)

3.58 8.722 14.4 2880 0.76 1.06 541 0.644
Vysvětlivky: PCB kongenery 28,52,101,138,153,180 

V sušině Černého příkopu byly nalezeny organické polutanty.  Byly analyzovány 

například  tyto  polutanty:  naftalen,  acenaften,  fluoren,  renantren  a  antracen.  Dále  byly 

analyzovány  polutanty  jako  je  fyluoranten,  pyren,  benzo(a)antracen,  chrysen  a 

benzo(b)fluorantetn. Jejich procentuální zastoupení je uvedeno v grafu č.2.
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Graf.č.2 Procentuální zastoupení organických polutantů

6.4.Výsledky flotace č.1

Při  první  flotaci  vzorku  jsem  použil  dvě  flotační  činidla  a  to  Montanol  508  a 

Montanol  551.  Z odběrového  místa  č.1  jsem zjistili  tyto  hodnoty,  které  jsou  uvedeny 

v tabulce č.4 a tabulce č.5.

Tab.č.4 Flotace 1. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 508
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K1 54,66 190,24 0,101 380 94,83 21,91 89,15
O1 45,34 13,11 0,437 56 5,10 78,09 10,85
P1 100 109,66 0,252 233 100,00 100,00 100,00

Tab.č.5 Flotace 1. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 551 
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K2 45,11 228,44 0,189 327 93,97 33,83 63,31
O2 54,89 15,67 0,304 161 6,03 66,17 36,69
P2 100 109,66 0,252 233 100,00 100,00 100,00
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Výsledky flotace z odběrového místa č.2 jsem uvedl v tabulce č.6 a tabulce č.7

Tab.č.6 Flotace 2. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 508 
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K3 40,95 928,66 0,284 244 44,73 93,04 67,51
O3 59,05 798,73 0,04 81 55,27 6,96 32,49
P3 100 850,09 0,125 148 100,00 100,00 100,00

Tab.č.7 Flotace 2. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 551  
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K4 35,15 654,89 0,207 257 27,08 58,21 61,04
O4 64,85 1001,95 0,110 89 72,92 41,79 38,96
P4 100 850,09 0,125 148 100,00 100,00 100,00

Výsledky flotace z odběrového místa č.3 jsem uvedl v tabulce č.8 a tabulce č.9

Tab.č.8 Flotace 3. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 508  
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K5 67,00 3223,34 0,332 498 86,13 90,42 77,24
O5 33,00 946,36 0,073 298 13,87 9,58 22,76
P5 100 2507,33 0,246 432 100,00 100,00 100,00

Tab.č.9 Flotace 3. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 551  
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K6 71,73 3931,95 0,304 550 31,20 88,64 91,32
O6 28,27 905,57 0,120 132 68,80 11,36 8,68
P6 100 2507,33 0,246 432 100,00 100,00 100,00
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Výsledky flotace z odběrového místa č.4 jsem uvedl v tabulce č.10 a tabulce č.11

Tab.č.10 Flotace 4. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 508  
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K7 51,82 748,89 0,261 389 54,83 75,56 62,02
O7 48,18 648,39 0,101 233 45,17 24,44 37,98
P7 100 707,84 0,179 325 100,00 100,00 100,00

Tab.č.11 Flotace 4. odběrového místa s použitím flotačního činidla Montanol 551  
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K8 63,79 992,34 0,198 432 89,53 70,56 84,79
O8 36,21 305,04 0,130 157 10,47 29,44 15,21
P8 100 707,84 0,179 325 100,00 100,00 100,00

Výtěžnost PAU NEL a  ΣPCB byla rozdílná podle  použitého flotačního činidlo a 

podle  vstupních  koncentrací  jednotlivých  látek,  rozdíly   uvádím  v grafu  č.3,4  a  5. 
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          Graf č. 3 Porovnání výtěžnosti PAU podle použitého činidla

          Graf č.4 Porovnání výtěžnosti ΣPCB podle použitého činidla

2011 33



Bc.Kamil Ožana: Použití flotace při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu

          Graf č.5 Porovnání výtěžnosti NEL podle použitého činidla

6.5.Diskuze výsledků flotace č.1
Výsledky  flotace  ukázaly,  že  největší  účinnost  flotace  PAU  a  to  94,83%   je  při 

koncentraci 109,9 mg/kg a to u obou flotačních činidel. Naopak nejhorší účinek flotace 

PAU byl při koncentraci 850 mg/kg při použití flotačního činidla Montanol 551 a to jen 

27,08%. Na odběrovém místě č.3 byly zjištěny velmi velké koncentrace PAU okolo 2507 

mg/kg tato hodnota několika desítek násobně překračuje povolené limity pro povrchové 

vody. Tyto extrémní hodnoty lze přisoudit povodním, které zasáhly moravskoslezský kraj 

v roce 1997.   

Flotace ukázala, že největší účinnost odstranění PCB se sedimentů Černého příkopu 

byla při koncentraci 0,125 mg/kg. Tato výtěžnost byla 93,04%  a to při použít flotačního 

činidla Montanol 508. Nejnižší účinnost se ukázala na odběrovém místě č.1, kde výsledek 

byl pouze 21,91% a to při koncentraci 0,252 mg/kg.   

Rozdíly  účinnosti  flotace  při  použití  dvou  flotačních  činidlech  byly  nejmenší  při 

dekontaminaci NEL.  Největší  účinnost  flotace NEL byla při  použití  flotačního činidla 

Montanol 551 a to 91,32%. Koncentrace při této účinnosti byla 432 mg/kg. Tyto hodnoty 

byly z odběrového místa č.3.  

6.6.Výsledky flotace č.2
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Při druhé flotaci bylo použito jen jedno flotační činidlo a to Montanol 551. Výsledky 

flotace č.2 z odběrového místa č.1 uvádím v tabulce č. 12

Tab.č.12 Flotace 1.odběroveho místa s použitím flotačního činidla Montanol 551
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K9 35,17 431,58 0,198 630 57,65 40,96 62,06
O9 64,82 108,74 0,319 127 42,35 59,04 37,94
P9 100 263,29 0,170 357 100,00 100,00 100,00

Výsledky  flotace č.2 na odběrovém místě č.2 jsou uvedeny v tabulce č.13 

Tab.č.13 Flotace 2.odběroveho místa s použitím flotačního činidla Montanol 551
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K10 44,60 1345,11 0,731 499 85,41 81,30 91,21
O10 55,40 648,71 0,249 148 14,59 18,70 8,79
P10 100 702,37 0,401 244 100,00 100,00 100,00

Výsledky  flotace č.2 na odběrovém místě č.3 jsou uvedeny v tabulce č.14 

č.14 Flotace 3.odběroveho místa s použitím flotačního činidla Montanol 551
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K11 36,72 1149,47 0,271 507 39,98 32,62 48,60
O11 63,27 2710,59 0,386 390 61,02 67,38 51,40
P11 100 1082,35 0,305 383 100,00 100,00 100,00

Výsledky  flotace č.2 na odběrovém místě č.4 jsou uvedeny v tabulce č.15 

č.15 Flotace 4.odběroveho místa s použitím flotačního činidla Montanol 551
Produkt Výnos Obsah Výtěžnost

PAU ΣPCB NEL PAU ΣPCB NEL
% mg/kg %

K12 43,50 1094,36 0,377 494 73,10 73,87 72,84
O12 56,50 307,98 0,130 161 26,90 26,13 27,16
P12 100 651,22 0,222 295 100,00 100,00 100,00
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Výtěžnosti látek PAU, ΣPCB a NEL z flotace č.2 jsou uvedeny v grafu č. 6,7 a 8.   

          Graf č. 6 Porovnání výtěžnosti PAU s použitím flotačního činidla Montanol 551 

Graf č. 7 Porovnání výtěžnosti ΣPCB s použitím flotačního činidla Montanol 551
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Graf č. 8 Porovnání výtěžnosti NEL s použitím flotačního činidla Montanol 551

6.7.Diskuze výsledků flotace č.2
Výtěžnost PAU při flotaci č.2 byla největší na odběrovém místě č.2 a to 85,41 %. 

Nejmenší výtěžnost naopak byla na odběrovém místě č.3 a to 39,98%. Flotace č.2 ukázala, 

že  největší  výtěžnost  byla  při  koncentraci  1345,11  mg/kg.  Obsah  PAU  v odběrových 

místech se pohyboval od 431,58 mg/kg až po 1345,11 mg/kg. Tyto hodnoty stejně jako 

v první flotaci překračují několikrát povolené hodnoty pro povrchové vody

Výtěžnost  ΣPCB  při  flotaci  č.2  byla  největší  v odběrovém  místě  č.2  a  to  81,3%. 

Nejmenší výtěžnost byla na odběrovém místě č.3 a to 32,62 %. Flotace ukázala,že ještě při 

témeř  poloviční  koncentraci  ΣPCB 0,377 mg/kg byla  výtěžnost  ještě  73,87%. V menší 

koncentraci byla již pod 50%.

Výtěžnost NEL při flotaci č.2 byla na odběrovém místě č.2 a to 91,21%. Nejmenší 

výtěžnost byla na odběrovém místě č.3 a 48,6%

 Výsledky druhé flotace prokázaly, že nejlepší výsledky byly na odběrovém místě č.2, 

kde výtěžnost flotovaných látek dosahovala vždy přes 80%, naopak nejhorší výsledky byly 

na odběrovém místě č.3, kde byla výtěžnost vždy pod 50%. Je tedy zřejmé, že účinnost 

flotace  závisí  na  koncentraci  látky  sedimentu,  kterou  je  vždy  třeba  před  zahájením 

dekontaminace stanovit. 

2011 37



Bc.Kamil Ožana: Použití flotace při dekontaminaci sedimentů Černého příkopu

7. Závěr

Diplomová práce se věnuje problematice odstraňování  polyaromatických uhlovodíků - 

PAU, polychlorovaných bifenylů - PCB a nepolárních extrahovatelných látek – NEL ze 

sedimentů  Černého  příkopu  pomocí  pěnové  flotace.  V diplomové  práci  je  porovnána 

účinnost flotace při použití dvou flotačních činidel a to Montanolu 508 a Montanolu 551. 

Některé  výsledky  ukázaly,  že  účinnost  flotace  při  odstraňování  škodlivých  látek 

sedimentů Černého příkopu byla přes 90%. Tento výsledek je velmi dobrý a ukazuje, že 

pěnová flotace se může stát velmi dobrou alternativou při dekontaminačních technologiích. 

Jiné výsledky ale  ukázaly,  že  výtěžnost  může také být  pod 50%. Rozdíl  byl  způsoben 

použitím rozdílného flotačního činidla ale také koncentrací jednotlivé látky v sedimentů.  

Cíl  diplomové  práce  byl  splněn  a  ověřil  použití  pěnové  flotace  při  dekontaminaci. 

Ačkoliv se jednalo o laboratorní aplikaci, lze předpokládat, že účinnost flotace bude při 

stejných koncentracích a s použitím shodných flotačních činidel téměř stejná.     
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