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Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá testováním nových sběračŧ na bázi 

pyrolýzních olejŧ ve flotaci černouhelných kalŧ z dolŧ Darkov a Karviná závod Lazy, 

které vlastní společnost Ostravsko-karvínské doly, a.s. Tato společnost je jediným 

producentem černého uhlí v České republice. 

V teoretické části jsou popsány obecné principy a význam flotace, flotační 

činidla a jejich pŧsobení, faktory a podmínky ovlivňující flotační proces, prŧběh flotace, 

flotace černého uhlí, proces pyrolýzy a popis lokalit odkud pocházejí vzorky. 

V experimantální části je popsán postup práce při testování vzorkŧ flotační metodou 

včetně příslušných tabulek a zhodnocení výsledkŧ.  

Cílem práce bylo otestovat na dvou vzorcích černouhelných kalŧ pocházejících 

z dolŧ Darkov a Karviná závod Lazy devět pyrolýzních flotačních sběračŧ a stanovit 

výsledky.  

Nejlepších výsledkŧ výnosŧ a popelnatostí koncentrátu bylo dosaženo u vzorku 

z dolu Darkov a to při experimentálním pokusu číslo dvě, kdy byl koncentrát podroben 

přečistné flotaci. Vzorek z dolu Karviná závodu Lazy byl méně kvalitní, což vypovídaly 

výsledky výnosŧ a popelnatostí při obou experimentálních pokusech. Všech devět 

flotačních sběračŧ při mých experimentálních pokusech fungovalo a výsledky se nijak 

rapidně nelišily od výsledkŧ vzniklých při flotaci s ověřeným flotačním činidlem 

Montanol 551. 

Flotační testy byly prováděny v laboratoři flotace na VŠB – TU Ostrava. 

Klíčová slova 

Černé uhlí, flotace, flotační činidla, černouhelné kaly, pyrolýza.  



 

Summary 

 This thesis deals with the testing of new collectors on the basis of pyrolysis oil 

sludge in the flotation of coal from the mines Darkov and Karvina Lazy, owned by the 

Ostrava-Karvina Mines, Inc. This company is the sole producer of hard coal in the 

Czech Republic. 

 The theoretical part describes general principles and the importance of flotation, 

flotation reagents and their effects, factors and conditions affecting the flotation process, 

the process flotation, flotation of coal, the pyrolysis process and description of locations 

where the samples come. The experimental part describes how to work in testing 

samples of floatation method, including the spreadsheets and evaluate the results. 

 The aim was to test on two samples of sludge from coal mines Darkov 

and Karvina Lazy nine pyrolysis flotation collectors and provide results. 

 For best results concentrate yield and ash content was achieved with a sample 

from the mine while Darkov experimental attempt number two, which was subjected 

purification flotation concentrate. The sample from the mine Karvina Lazy was less 

good, which yields results testify and ash in both experimental trials. All nine flotation 

collectors for my experimental work and tests results are not dramatically different from 

the results arising from a certified flotation flotation reagent Montanol 551. 

 Flotation tests were conducted in a laboratory flotation VŠB - TU Ostrava. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Vzhledem k rostoucí vysoké poptávce po energiích a problémŧm s dodávkami ropy 

a zemního plynu, je uhlí v celém světě na začátku svého nového rozkvětu. Ani rozvoj 

jaderné energetiky a dalších zpŧsobŧ získávání energie ho v uplynulých desetiletích 

nevytlačilo z pozice klíčové suroviny pro výrobu elektrické energie. Nutnost nahradit 

ostatní fosilní paliva a nové technologie zpracování uhlí zvyšují poptávku po uhlí 

a zlepšují ekonomické výsledky těžebních společností. 

Už od předminulého století je těžba, zpracování a využití uhlí v Čechách a na 

Moravě významným prŧmyslovým odvětvím. V 90. letech minulého století došlo k útlumu 

v těžbě všech druhŧ zdejšího uhlí, nyní se však k tomuto energetickému zdroji opět obrací 

pozornost.  

V globálním měřítku je uhlí hned po ropě druhou nejvyužívanější energetickou 

surovinou na světě. Celková světová roční spotřeba se odhaduje na přibližně 5,3 miliardy 

tun. Asi tři čtvrtiny tohoto množství se spotřebovává jako palivo v elektrárnách - i když 

rŧzné prameny se v tomto údaji velmi liší. Při současné spotřebě by známé zásoby všech 

druhŧ uhlí vydržely přibližně 300 let. Nemalý vliv na vývoj situace má v poslední době 

Čína. Je největším vývozcem uhlí na světě a zároveň jeho největším spotřebitelem. [18] 

Postupem času se lidé učí využívat stále jemnější frakce uhlí pomocí rŧzných 

metod zpracování, jako je například flotace. Všeobecná tendence využívání těch 

nejjemnějších uhelných frakcí, které vznikají při procesu úpravy černého uhlí, přetrvává již 

mnoho let. Dŧležité je neustálé zvyšování kvality koncentrátu, kterou požadují nároční 

odběratelé.  

Dŧležitou součásti flotačního procesu je aplikace vhodného činidla, které by bylo 

ekologicky i ekonomicky zajímavé, a proto je nutné hledat stále nová činidla, která by 

vyhovovala daným podmínkám. Vhodným materiálem pro výrobu flotačních činidel jsou 

zemědělské odpady z prvovýroby a rŧzné druhy prŧmyslových odpadŧ, jako jsou směsné 

odpadní plasty, pneumatiky a pryže, které lze pyrolyzovat spolu s černým uhlím. 

Vznikly pyrolýzní olej lze charakterizovat jako okysličené, komplexní organické 

kapaliny typicky do 40 % a v některých případech do 85 % rozpustné ve vodě, kyselinách 

či zásadě. Rozpustnost v polárních organických rozpouštědlech jako glycerol je omezená 
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a pyrolýzní oleje jsou relativně nerozpustné v nepolárních organických rozpouštědlech, 

jako např. nafta, karbontetrachlorid, pentan, dekan, benzen, toluen a hexan. Je však známo, 

že pyrolytické oleje lze postupně mísit s rŧznými palivovými oleji. [14] 

Cílem mé diplomové práce bylo otestovat na dvou vzorcích černouhelných kalŧ 

z dolŧ Darkov a Karviná závod Lazy devět pyrolýzních olejŧ a zjistit jejich vhodnost při 

flotaci černého uhlí.  Výsledky byly porovnány s flotačním sběračem Montanol 551, který 

se používá při flotaci černého uhlí na úpravnách nejen v České republice, ale například 

i v Polsku. Montanol je jedním z nejlepších a nejpoužívanějších flotačních činidel.  

Teoretická část se zabývá obecnými principy a významem flotace, flotačními 

činidly a jejich pŧsobení, faktory a podmínkami ovlivňujícími flotační proces, samotným 

prŧběhem flotace, flotací černého uhlí, procesem pyrolýzy a popisem lokalit odkud 

pocházejí vzorky. V praktické části je popsán postup práce při testování vzorkŧ flotační 

metodou včetně příslušných tabulek a zhodnocení výsledkŧ. 



Bc. Taťána Barabášová: Testování nových sběračŧ ve flotaci uhlí 

2011 3 

2 SOUČASNÝ STAV 

Požadavky na jakost uhelného flotačního koncentrátu se v současnosti řídí hlavně 

kritérii odběratelŧ, jimiž jsou v první řadě koksárenské závody. Dŧležité jsou také 

ekonomické ukazatele těžebního či úpravárenského podniku. Je tedy dŧležité flotovat tak, 

aby konečný flotační koncentrát měl takový obsah popela a vody, aby ve směsi s hrubším 

uhlím vytvořil optimální produkt, který se bude dobře prodávat. Dŧležitý je i dŧraz na 

ekologickou stránku flotačního procesu [15] 

V současné době je velmi málo případŧ, kdy je možné získat vhodné produkty 

odpovídající kvality při jedné flotaci. Využívá se tedy propojování několika flotačních 

operací v technologickém schématu flotační úpravy. Při výběru a zpracování flotačního 

schématu je nutné brát ohled na charakter uhlí, jeho flotovatelnost, zrnitost a také zohlednit 

požadavky na kvalitu koncentrátu. [1] 

Z technologického hlediska jsou rozlišovány tři flotační operace. První operací je 

flotace základní. V této flotaci se většinou nevznikne kvalitativně odpovídající produkt. 

Dŧvodem mŧže být například nedostatečné otevření zrna. Proto je třeba chudý pěnový 

a bohatý nepěnový produkt podrobit druhé operaci, která se nazývá přečistná flotace. Tuto 

operaci lze také nazvat reflotace. Tímto zpŧsobem se sníží obsah škodlivých příměsí 

a zvýší se potřebná kvalita koncentrátu. Třetí flotace, probíhající v soustavě flotačních 

operací, se nazývá kontrolní flotace. Kontrolní flotace má za úkol získat co největší 

množství užitkové složky z nepěnového produktu předcházející operace. Tato složka by 

jinak skončila v odpadu nevyužitá. Podle potřeby se v praxi počet přečistných 

a kontrolních mění v závislosti na kvalitě vzniklého koncentrátu. Při flotaci uhlí je většinou 

dostačující použití základní a kontrolní operace. Produkt flotačních operací se nazývá 

koncentrát. To co z procesu zŧstává nadále nevyužito, je označováno jako odpad. 

Veškerým ostatním produktŧm se říká meziprodukty. [1] 

V současnosti se v provozních podmínkách k flotaci uhlí používají tři typy 

velkoobjemových flotátorŧ, které se dělí dle principu promíchávání a provzdušňování 

rmutu. Jsou to rotátory mechanické, pneumatické a kombinované, nazývané 

pneumomechanické. U mechanických flotátorŧ je promíchávání zajištěno míchadlem 

a provzdušňování samonasávacím efektem. Pneumatické flotační stroje nemají na rozdíl od 

mechanických strojŧ klasické míchadlo. K promíchávání rmutu zde dochází vlivem 
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stlačeného vzduchu. Nyní se při flotaci velmi jemných černouhelných kalŧ se zrnitostí pod 

150 mikrometrŧ využívají flotační kolony, měřící až deset metrŧ. V koloně je flotace 

prováděna v protiproudu rmutu a vzduchových bublin. [15] Poslední typ flotátoru 

nazývaný pneumomechanický, skloubil výhody jak mechanického tak pneumatického 

flotátoru. K promíchávání rmutu se využívá míchadlo a vzduch je přiváděn pod tlakem 

nezávisle na rychlosti otáčení rotoru míchadla. Tím lze docílit regulaci vzduchu pro 

každou komoru zvlášť. [2] 

Se zdokonalováním flotace je možno v současné době jako zdroj surovin využívat 

i staré odvaly. Dále je možné využití flotace k získávání uhlí pro energetické účely 

ze starých odkališť. 

I když je flotace z ekonomického hlediska mnohokrát náročnější, než klasické 

gravitační rozdružovací metody, je nejefektivnější a takto roztřízené uhlí vykazuje velmi 

vysokou kvalitu.  

3 PRINCIP A VÝZNAM FLOTACE 

Teorie flotace je velice dobře a podrobně popsána v mnoha českých i zahraničních 

publikacích. V mé diplomové práci tedy veškeré nabyté informace stručně shrnu.  

3.1 Princip flotace 

Flotační proces je definován jako zpŧsob rozdružování, který je založen na 

schopnosti určitých minerálŧ vyplavat na hladinu flotačního rmutu a ostatních klesat 

a setrvávat v objemu rmutu. Tato definice je však nepřesná, protože neodráží podstatu dějŧ 

a jevŧ probíhající ve flotačním procesu na rozhraní tří fází.  

Podstatu flotačního procesu přesněji vystihuje definice prof. K. A. Razumova: 

„Flotace, jako proces oddělování minerálů, je založena na rozdílné schopnosti 

minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“. Polohu, kterou bude 

mít částice malého rozměru ve vztahu k povrchu fázového rozhraní dvou fází při dotyku 

s povrchem fázového rozhraní, určuje pouze hodnota specifických povrchových energií 

koexistujících fází. Přitom v souladu s druhou termodynamickou větou systém musí 

dosáhnout stav odpovídající minimu volné energie. [1] 
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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 minerálŧ. Jednotlivé minerály se od sebe liší 

chemickým složením a stavbou mřížky, proto mají rŧzné hodnoty povrchové energie. 

Proto je flotace, na rozdíl od jiných úpravnických procesŧ, univerzálním procesem.  

Univerzálnosti celého procesu flotace se dosahuje tím, že se používají selektivně 

pŧsobící flotační reagencie, které se adsorbují na povrch zrn určitých minerálŧ, a tím 

výrazně mění jejich povrchovou energii v požadovaném směru, podle toho jaký minerál 

má flotovat. [9] 

Rozdíly specifické povrchové energie koexistujících fází rozhraní kapalina – plyn, se 

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

u pěnové flotace, jejíž schéma lze vidět na obrázku číslo 1.  

V tomto případě se flotační rmut nasycuje bublinkami plynu, nejčastěji vzduchem. 

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

hladinu rmutu, kde se tvoří mineralizované pěny. Tento zpŧsob flotace má v praxi největší 

význam. [1,2] 

 
Obrázek č. 1: Schéma pěnové flotace (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/flotace.html) 

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 prŧměrem, obvykle nepřevýší 0,6 mm. Při flotaci rud je 

maximální velikost flotovaných zrn asi 0,1 až 0,25 mm.  
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Při úpravě nerudných surovin uhlí, grafitu, síry a jiných minerálŧ 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 prŧměru narŧstá specifický povrch a povrchová energie několikrát převyšuje 

hodnotu potenciální energie. [2] 

3.2 Význam flotace 

Flotací jako technologickým postupem úpravy nerostných a druhotných surovin, je 

možno řešit dŧležitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního 

využívání surovinových zdrojŧ. 

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 druhŧ. Před zavedením flotační úpravy přecházela větší část velmi jemně 

rozptýlených a prorostlých užitkových složek monominerálních a polyminerálních surovin 

do odpadu a na odval. Proto zavedením flotačních technologií se znovu zpracovávají 

některé staré odvaly, přitom se získává značné množství užitkových složek, které se 

považovaly za nevyužitelné. 

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

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

společně s prŧvodními horninami. Bez použití flotace nelze tyto kaly vŧbec využít. 

Flotační technologie úpravy kalŧ umožňuje získat jemné podíly vysoce hodnotného 

koksovatelného uhlí. [1] 

3.3  Složení flotační soustavy 

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

součástí flotačního procesu, jsou to: tuhá fáze (minerální zrna), kapalná fáze (voda 

popřípadě vodný roztok) a plynná fáze (vzduch).  

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

a charakterem flotovaných minerálŧ, složením a vlastnostmi vody, složením a vlastnostmi 

flotačních reagencií a stupněm provzdušnění flotačního rmutu.  
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Pro rozvoj a zdokonalování flotace je třeba poznávat vlastnosti všech těchto tří fází, z 

nichž ani jedna není homogenní. Poznání jejich specifických vlastností a vzájemného 

vztahu je dŧležité nejenom ke zdokonalování technologie procesu flotace. [1,3] 

3.3.1 Tuhá fáze 

Mezi chemickým složením, charakterem struktury mřížky a vazebními silami 

pŧsobícími mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu je úzký vzájemný vztah. Pro flotaci 

je velice dŧležité složení a strukturní mřížka minerálŧ, jejich fyzikální a chemické 

vlastnosti, energetická charakteristika mřížky a charakter sil pŧsobících na lomových 

plochách minerálního povrchu. Tyto faktory ovlivňují interakce minerálŧ s plyny, vodou 

a flotačními reagencemi.  

Opravdový reálný krystal má venkovní a vnitřní morfologii závislou na podmínkách 

vzniku a na charakteru vazebních sil. Poruchy v mřížce reálných krystalŧ ovlivňují 

fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti, to se projevuje i na povrchových vlastnostech 

minerálních zrn. [1] 

3.3.2 Kapalná fáze 

Voda je velmi aktivním činitelem flotace. Je prostředím pro interakci fází a všech 

složek rmutu. V dŧsledku specifických vlastností se aktivně účastní elementárního aktu 

flotace. Velmi dŧležité jsou ty vlastnosti, které jsou spjaty se vznikem a stálostí 

hydratačních vrstev na rozhraní fází minerál-voda a vzduch-voda. I v dnešní době jsou 

však málo prozkoumané otázky interakce vody s uhlovodíkovými skupinami molekul 

flotačních reagencí.  

Při sledování flotovatelnosti jednotlivých minerálŧ je dŧležité dávat pozor na iontové 

složení vody flotačního rmutu. Produkty rozpustnosti minerálŧ a jiné ionty rmutu mŧžou 

mít vliv na povrchové vlastnosti minerálŧ. V některých případech dochází k reakci iontŧ 

rmutu s flotačními reagencemi za vzniku nerozpustných sloučenin. To mŧže zpŧsobovat 

jejich nadměrnou spotřebu a nedostatek pro flotovaný materiál.  

Pro účinné ovládání a regulaci podmínek flotace je nutné znát složení vody, protože 

jenom tak lze zajistit požadovanou selektivitu a kvalitu produktŧ flotace. [1] 
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3.3.3 Plynná fáze 

Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součásti vzduchu, dŧležité funkce pro 

prŧběh a výsledky rozdružování. Do flotačního prostředí se mohou přidávat plyny jako 

například kyslík, síra, sulfan, oxid siřičitý.  

Vzduch je nezbytnou součástí flotačního rmutu a má ve flotačním procesu vícero 

úloh. Plyny obsažené ve vzduchu se aktivně účastní flotačního procesu. Kyslík se 

adsorbuje na minerálním povrchu, a oxiduje ho a má vliv na jeho rozpustnost. Aktivní 

účinek plynŧ na minerály i na prŧběh flotace je podmíněný účastí vody v procesu. 

V mnohých případech se chemický účinek plynŧ projevuje formou jejich sloučenin 

s vodou, vznikají rŧzné kyseliny. Tyto kyseliny vznikají jako produkt reakce oxidu 

uhličitého a oxidu siřičitého s vodou za vzniku kyseliny uhličité či sírové. [1] 

3.4 Třífázový kontakt 

Třífázový akt flotace nazývaný jako elementární akt flotace je vlastně přichycení 

jednotlivých částic tuhé fáze na povrchu rozhraní dvou fází. Příčinou přichycení rŧzných 

částic na mezifázovém povrchu se zabývá mnoho hypotéz. Nejpravděpodobnější je 

hypotéza smáčení. Podle ní závisí schopnost pevných částic minerálŧ zachytit se na 

povrchu rozhraní plyn-kapalina, konkrétně vzduch-voda, na smáčitelnosti povrchu tuhé 

látky kapalinou, konkrétně vodou. Čím více je povrch tuhé látky smáčitelný, tím hŧře 

flotuje a naopak. Částice hydrofobních látek se lehce spojují se vzduchovými bublinami 

a jsou dobře flotovatelné. [3,4] 

Aby byla smáčivost zrna větší, musí být menší styčný úhel. To bývá tehdy, pokud 

jsou přitažlivé síly mezi molekulami nerostu a vody větší, než přitažlivé síly mezi 

molekulami kapaliny. [16] 

Tvar vodní kapky na povrchu nerostu a tím velikost styčného úhlu závisí na 

rovnováze povrchových sil na rozhraní tří fází. Podmínka rovnováhy, kterou lze vidět na 

obrázku č. 2 je splněna, když se vektorový součet všech tří mezifázových napětí rovná 

nule. Obecně platí, že kapalina lépe smáčí ostré uhly. [3,4] 
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Obrázek č. 2: Rovnovážný stav povrchového napětí (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-

001/hesla/dobre_smaceni.html) 

Smáčivost lze ovlivňovat přidanými flotačními reagenciemi. Ty adsorpcí na povrchu 

tuhých látek mění složení a vlastnosti povrchŧ. Tato změna pak umožňuje selektivní flotaci 

některých látek, které flotovat pŧvodně nešly a potlačení flotovatelnosti látek, které 

flotovat nepotřebujeme. [3,4] 

3.5 Obsah složky v surovině 

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

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

dané složky v surovině. V praxi se však zjistilo, že tato závislost nemusí platit pro úpravu 

všech druhŧ surovin. Existují také případy, že je surovina velmi bohatá na užitkové složky, 

ale tyto složky velmi těžko flotují. V tomto případě je poté nižší výtěžnost. Naopak, ze 

suroviny s nízkým obsahem užitkové složky, která je lehce flotovatelná, se dají vyrobit 

kvalitní koncentráty při vysoké výtěžnosti. [2] 

3.6 Úhel smáčení 

Smáčitelnost rŧzných látek je nejčastěji charakterizována velikostí styčného úhlu 

smáčení. To je výslednice energetických poměrŧ na kontaktu všech tří fází. 

V rovnovážném stavu bude mít kapka vody na povrchu tuhého tělesa tvar závislý na 

povrchovém napětí tří rozhraní. Rovnovážný styčný úhel je fyzikálně-chemickou 

konstantou pro tři dané fáze a je určen hodnotami měrných povrchových energií fázového 

rozhraní všech tří fází.  
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Vztah mezi úhlem smáčení a jednotlivými mezifázovými energiemi je dán 

Youngovou rovnicí, která má tvar 

, 

kde kde γℓ je povrchová energie kapaliny, γs je povrchová energie tuhé látky, γsℓ je 

mezifázová energie tuhá látka-kapalina a θ je úhel smáčení. Jak vypadá kapka kapaliny na 

tuhém povrchu lze vidět na obrázku č. 3. Písmenem s je označena tuhá fáze, písmenem 

l kapalná fáze a písmenem g plynný fáze.  

 
Obrázek č. 3: Kapka kapaliny na tuhém povrchu (http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-

001/hesla/uhel_smaceni.html) 

Na základě velikosti styčného úhlu byla zpracována klasifikace hydrofóbnosti 

a hydrofilnosti povrchŧ pevných látek. [3] 

3.6.1 Absolutně hydrofilní povrch 

Absolutně hydrofilní povrch je takový povrch, na kterém se vodní kapka úplně 

rozprostře a vytěsní vzduch.  

3.6.2 Částečně hydrofilní povrch 

Částečně hydrofilní povrch je takový povrch, ze kterého voda částečně vytěsňuje 

vzduch a rovnovážný úhel smáčení je ostrý.  

3.6.3 Částečně hydrofóbní povrch 

Částečně hydrofobní povrch je takový povrch, ze kterého vzduch částečně 

vytěsňuje vodu a styčný úhel smáčení je tupý.  
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3.6.4 Absolutně hydrofóbní povrch 

Absolutně hydrofobní povrch je takový povrch, na kterém se úplně rozprostře 

vzduch, který zcela vytlačí z povrchu vodu. Absolutně hydrofobní povrch však neexistuje.  

 Ve flotační praxi jsou nejčastěji flotovány látky, jejichž styčný úhel smáčení bývá 

většinou menší než 90°. [3] 

4 FLOTACE UHLÍ 

Uhlí je obřím akumulátorem zářivé i tepelné sluneční energie, kterou ve své 

dlouhodobé geologické historii přijímala planeta Země. Část této energie se ve formě 

fosilních paliv, označovaných jako kaustobiolity, uchovala dodnes.  

Uhlí vzniklo převážně z rostliných zbytkŧ, nahromaděných v oblastech mírného 

pásma ve vodních tocích, jezerech či mořích. Zde postupným zaplňováním vznikaly 

bažiny, které v dalších geologických obdobích pokrývala nová další vegetace. [5] 

Flotace uhlí je složitý komplexní proces, který zahrnuje několik fází. Tyto fáze mezi 

sebou navzájem komunikují a ovlivňují se. Fyzikální a chemické interakce, zde probíhající, 

mohou určit a výrazně ovlivnit výsledek flotace. [12] 

4.1 Charakteristika uhlí z hlediska flotace 

Podle prouhelnění je uhlí možno rozdělit do tří skupin a to na uhlí černé, hnědé 

a antracity. Klasifikace uhlí podle prouhelnění vychází z evolučního procesu přeměny 

odumřelých organických látek na materiál určitým obsahem uhlíku. Čím více uhlíku uhlí 

obsahuje, tím je větší jeho stupeň prouhelnění.  

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

nejjemnějších podílŧ obsažených v uhlí. Tyto podíly vznikají otěrem a rozpadem při těžbě 

uhlí a při jeho úpravě. V praxi se flotuje pouze uhlí, které dále putuje ke koksování.  

Flotace je v uhelných úpravnách dŧležitým a velice potřebným doplňkem jiných 

zpŧsobŧ rozdružování, v souvislosti se stále narŧstajícím podílem jemnozrnných tříd 

v dŧsledku zvýšeného stupně mechanizace dobývání uhlí. 
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Při flotaci uhlí přechází do pěnového produktu specificky lehčí část upravované 

suroviny, proto uhelné zrna o velikosti do 2 až 3 mm mŧžeme flotovat. V praxi se ovšem 

flotuje vsázka o menší zrnitosti 0,75 až 1,0 mm. V našich uhelných úpravnách se velice 

často také flotují zrna o velikosti 0,5 mm i méně.  

Obsah uhlí částic ve flotačním rmutu má velký vliv na prŧběh a výsledky flotace. 

Optimální zahuštění rmutu je 200 – 350 g tuhých částic na litr rmutu, to odpovídá poměru 

T:K = 1:4 až 1:1,25. 

Flotační úprava uhlí je velice drahý proces. Je přibližně čtyřikrát až pětkrát dražší 

než gravitační zpŧsob rozdružování uhlí. Tím je samozřejmě na místě snaha snížit 

množství malých uhelných zrn, které jsou nutné podrobit flotaci. Z hlediska kvality 

získaných koncentrátŧ však předstihuje flotace všechny ostatní zpŧsoby úpravy uhelných 

kalŧ. 

Při flotaci černého uhlí přechází větší část upravované suroviny do pěnového 

produktu. To klade nároky na konstrukci flotátorŧ, které se v uhelných úpravnách 

nejčastěji používají s oboustranným odvodem pěnového produktu. [1,2] 

4.2 Faktory ovlivňující flotaci uhlí 

Dŧležité je při flotaci hlídat pH, jehož optimální hodnota pro flotaci černého uhlí je 

od 6 do 7.  V této oblasti se dosahuje největší výtěžnosti uhlí do koncentrátu. Dalším 

faktorem, který však prakticky flotaci uhlí neovlivňuje nikterak významně je teplota rmutu, 

která mŧže být v rozmezí 3 až 50°C. [1,12] 

Na flotovatelnost uhlí má však vliv zvětrávání a oxidace. Černé uhlí, které ihned po 

vytěžení putuje do úpravny, lépe flotuje než uhlí, které je po určitou dobu vystavené 

atmosférickým vlivŧm. Pokud je povrch uhlí zoxidován, je následná flotace zhoršená. Na 

povrchu uhlí se mohou tvořit i kyselé skupiny, které poté snižují hydrofobnost 

a flotovatelnost toho uhlí. Aby se oxidované uhlí mohlo flotovat, musí se povrch 

oxidované vrstvy rozpustit. Rozpuštění se provádí 1% roztokem justifikované sody, flotace 

poté probíhá v zásaditém prostředí. [1] 
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4.3 Uhelné macerály 

Mikrostruktury uhlí jsou označovány jako macerálové skupiny. Macerálové skupiny 

černého uhlí jsou vitrit, liptinit a inertinit. Tyto skupiny obsahují jednotlivé macerály. 

Odlišnost macerálŧ a celých macerálových skupin závisí na pŧvodním rostlinném 

materiálu a podmínkami procesu prouhelnění. Tabulka č. 1 ukazuje zjednodušený pohled 

na macerálové složení černého uhlí. [5] 

Tabulka č. 1: Macerálové skupiny a uhelné macerály 

Macerálová skupina Macerál 

 

 

 

 

vitrinit 

telinit 

kolotelinit 

telokolinit 

korpogelinit 

desmokolinit 

gelokolinit 

gelinit 

kolodentrinit 

vitrodentrinit 

 

 

liptinit 

sporinit 

kutinit 

rezinit 

alginit 

suberinit 

liptodentrinit 

 

 

inertinit 

mikrinit 

makrinit 

semifuzinit 

fuzinit 

sklerotinit 

intertodentrinit 

 Dŧsledkem odlišnosti pŧvodního rostlinného materiálu a podmínkami procesu 

prouhelnění., je rozdílné chemické složení jednotlivých macerálŧ a macerálových skupin. 

Liší se například v podílu hlavních organogenních prvkŧ C, H, O.  

Chemická charakteristika macerálŧ je uvedena v tabulce č. 2 a prvkové složení 

macerálových skupin uhlí v tabulce č. 3.  

Tabulka č. 2: Chemická charakteristika macerálů 

Macerálová skupina 
Obsah atomárního 

uhlíku C
at 

[%] 

Poměr  

H
at

 / C
at

 

Prchavá složka  

V
daf

 [%]  

liptinit  43 - 62  1,18 - 0,59  79 - 18  

vitrinit  51 - 62  0,80 - 0,60  40 - 18  

mikrinit  59 - 67  0,64 - 0,47  31 - 11  
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Tabulka č. 3: Prvkové složení macerálových skupin uhlí 

Macerálová   Prvkové složení macerálových skupin [daf, %]  

skupina  V
daf

 [%]  C  H  O  N  Sdif 

 

H
at

 / C
at 

 
liptinit  66,7  84,1  7,0  6,3  1,3  1.3  0,99  

vitrinit  35,2  83,9  5,5  8,0  1,4  1,2  0,78  

mikrinit  22,9  85,7  3,9  8,0  1,2  1,2  0,54  

Macerály mají rozdílné povrchové vlastnosti a na tomto základě je postaven princip 

selektivní flotace. Poznání macerálové analýzy ve flotaci uhlí je velmi dŧležité, bez ní není 

možné správně vyhodnocovat flotační experimenty. [10] 

4.4 Minerální příměsi 

Podmínky a efektivita selektivní flotace závisí na složení minerálních příměsí a na 

jejich disperzitě. Velká část nežádoucích příměsí se do uhlí dostává z okolních hornin, 

např. hlíny, písky. Hlíny se ve vodě rozmáčejí a přecházejí do disperzních kalŧ. Část z nich 

ale proroste s uhlím a nedostává se do vody ani při jemném mletí. Kromě venkovních 

příměsí se do uhlí dostávají i vnitřní příměsi, které jsou z rostlinné hmoty. Jejich množství 

v uhlí okolo je 1 – 2%. [5] 

Některé druhy minerálních příměsí: 

 Sulfidy (pyrit, markazit): znehodnocují koncentrát sírou. 

 Jíly (kaolín, jílovité břidlice a hlíny): při rozmočení a promíchání s vodou 

vytvářejí velké množství dispergovaných kalŧ. 

 Minerály se zvýšenou rozpustností (sádrovec): zvyšují koncentraci 

elektrolytu ve rmutu, vytvářejí obaly na zrnech uhlí. 

 Nesulfidické minerály (silikáty, oxidy, karbonáty) 

 Uhelné a hořící břidlice 

Nežádoucí nehořlavou složkou paliva je voda. Podle svého prouhelnění tuhá paliva 

obsahují 1 až 60 % vody. Voda je zde vázána rŧznými zpŧsoby. Lze ji oddělit 

odkapáváním, filtrací nebo odstředěním. Tzv. hydratovaná voda, které je velice malá část 

a je vázána popeloviny a tzv. konstituční voda, chemicky vázaná na hořlavinu, se 

analyticky nestanovují. Zbývající voda je označována jako veškerá voda a ta se dělí na 

hrubou, hygroskopickou a okludovanou vodu.  
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Kapilární voda se z paliva ztrácí pozvolných vysycháním na vzduchu. Množství této 

odpařené vody závisí na teplotě a vlhkosti okolní atmosféry. Takto uvolněná představuje 

zmíněnou vodu hrubou. Pokud se palivo vysouší při teplotě 105°C, uvolňuje se 

hygroskopická voda, taktéž analyticky nazývaná jako zbylá voda. Okludovaná voda se 

z paliva uvolňuje až za vyšších teplot při rozkladu paliva. [11,3] 

4.5 Reagence používané při flotaci uhlí 

Flotační reagence mohou být z chemického hlediska organické nebo anorganické 

látky, jednoduché látky nebo sloučeniny v krystalickém nebo kapalném stavu. Část z nich 

tvoří ve vodní fázi flotačního rmutu pravé roztoky iontové nebo molekulární disperzity, 

část z nich se rozpouští velmi málo a vytvářejí koloidně-disperzní roztoky, emulze a jemné 

kapičky. V současnosti existuje široká škála látek přicházejících v úvahu jako flotační 

reagence. V úpravnické praxi se využívá pouze nepatrné množství těchto látek.  

 Na flotační činidla jsou rŧzné požadavky, z nichž nejčastěji uváděné jsou vysoká 

selektivnost jejich pŧsobení, standardní kvalita, nízká cena, dostatečné množství na trhu, 

pohodlná a lehká manipulace, stálost při skladování, lehká rozpustnost ve vodě 

a vyvarování se nepříjemného zápachu. [2] 

Nejdŧležitější flotační činidla pro flotaci uhlí se dělí na dvě skupiny: 

• nepolární (oleje) 

• heteropolární 

Hlavními představiteli nepolárních reagencí jsou kerozíny. K reagencím 

s heteropolární stavbou molekul patří např. alkoholy.  

4.5.1 Nepolární flotační činidla 

Nepolární flotační činidla mají hlavně sběrací vlastnosti. Tyto činidla jsou převážně 

oleje. Emulgují se na malé kapičky, které se přichycují k hydrofobním částicím a zvyšují 

jejich hydrofobnost. [1] 

Sběrače jsou organické látky, které zvětšují nebo vyvolávají hydrofóbnost povrchu 

minerálních zrn a tím zajišťují jejich flotovatelnost. Hydrofobizační účinek sběrače se váže 

na přítomnost nepolární skupiny nebo na celou molekulu sběrače, který se ale musí skládat 

pouze z nepolární látky. 



Bc. Taťána Barabášová: Testování nových sběračŧ ve flotaci uhlí 

2011 16 

Molekuly nepolárních sběračŧ neobsahují polární skupinu, tzv. solidofilní skupinu 

a proto u nich neexistuje možnost chemické interakce s povrchem minerálních zrn. Tyto 

kapalné uhlovodíky se na povrchu minerálŧ vážou prostřednictvím pŧsobení 

mezimolekulových disperzních sil mezi nepolárními molekulami a minerálem. Používají se 

na flotaci minerálŧ, které jsou přirozeně hydrofobní. Mezi tyto materiály patří černé uhlí, 

grafit, síra, molybdenit, mastenec a podobně.  

Nepolární uhlovodíky jsou chemicky inertní látky, zejména ze skupiny parafínŧ, 

prakticky se nerozpouštějí ve vodě a proto je nutné do flotačního prostředí tyto činidla 

dávkovat v emulzním stavu.  

Kapičky emulgovaného oleje se při srážce se vzduchovými bublinkami úplně 

roztečou po povrchu bublin. Vznikem souvislé vrstvičky oleje na bublině se zmenšuje 

povrchová energie soustavy o 5 - 10.10
-7

 J.m
-2

. Na povrchu nepolárních minerálŧ, které 

jsou hydrofobní, se kapky nepolárního sběrače mohou úplně roztéct. Na povrchu částečně 

hydrofilních nebo hydrofobních zrn se kapičky neroztečou úplně. Na povrchu zcela 

hydrofilních zrn se kapky sběrače nepřichytávají, protože takový proces mŧže provázet 

zvýšení volné energie soustavy.  

Kapičky oleje se neroztečou ihned po střetnutí s povrchem minerálního zrna. Tenká 

vrstvička olejového filmu se začne tvořit, až se bublina vzduchu a minerální zrno k sobě 

přiblíží natolik, že se vytvoří trojfázový kontakt. Na rozhraní minerál - vzduch zŧstává 

vrstvička nepolárnícho sběrače. Schematické znázornění střetu bubliny lze vidět na 

obrázku číslo č. 4. V první části se bublina přibližuje k minerálnímu zrnu, viz. část obrázku 

označená písmenem a. V druhé části se v mezeře mezi minerálním zrnem a bublinou 

začnou kapičky oleje vlivem koalescence rychle slévat, viz. část obrázku označená 

písmenem b. V třetí části, označené písmenem c, lze vidět vytvořená souvislá vrstvička, 

která je součástí trojfázového kontaktu. [2] 

 
Obrázek č. 4: Schematické znázornění vzniku olejové vrstvičky na rozhraní trojfázového kontaktu (Autor: 

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.) 
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4.5.2 Heteropolární reagence 

Heteropolární reagence jsou aktivními pěniči a současně při flotaci uhlí mají 

sběrací vlastnosti. Adsorbují se svými polárními skupinami na hydrofilnějších místech 

povrchu uhelných částic. Největší sběrací schopnosti mají reagence s hydroxylovou polární 

skupinou, potom sulfo- skupina nakonec karboxy- skupina. Největší sběrací schopnosti 

mají také alkoholy s 6-8 uhlíky v nepolární části alkoholu. 

Zvýšení hydrofobního účinku na povrchu uhelných zrn ve flotaci se mŧže 

dosáhnout adsorpcí alifatických alkoholŧ, jejichž přítomnost zpŧsobuje snížení zeta 

potenciálu. Hydrofobní účinek, který je spojený se snížením povrchové energie dŧsledkem 

přítomnosti OH skupiny, se zvýší s délkou alifatického řetězce alkoholu. V současnosti se 

v úpravnách OKR používají především nefenolické reagence, např. Flotalex (česká 

výroba), Montanol (belgické činidlo) nebo se flotační činidla míchají.  

Vypírací oleje je z ekologického hlediska možno charakterizovat jako nepolární 

kapalné uhlovodíky. Spotřeba tohoto činidla kolísá v závislosti na charakteru flotovaného 

uhlí a podmínkách jeho úpravy 0,25 – 0,35 kg/t sušiny ve rmutu. Při použití nepolárních 

uhlovodíkŧ jako sběračŧ je vhodná jejich emulgace, čímž se sníží spotřeba a zvýší 

účinnost. Pro zvětralé a oxidované povrchy uhelných zrn jsou účinným sběračem aminy. 

Souvisí to se záporným nábojem povrchu oxidovaných zrn uhlí.  

Dŧležitou úlohu při flotaci uhlí má i vápno dávkované jako vápenné mléko se 

vzorcem Ca(OH)2. Vápenné mléko potlačuje vliv jemných kalových podílŧ ve rmutu a 

současně potlačuje flotovatelnost pyritu a markazitu, které jsou nositeli síry v uhlí.  

K technologickým zvláštnostem flotace uhlí patří nezbytnost potlačit škodlivý vliv 

jemně dispergovaných hlinito-jílových kalŧ, sádrovce nebo organických látek 

a bitumenizovaných hornin. Na dispergování velmi jemných zrn se používá vodní sklo, 

pyrofosfáty nebo sulfitový louh. [1,9] 

5 PYROLÝZA 

Pyrolýza je v podstatě tepelný rozklad pevných látek za nepřístupu vzduchu, jehož 

produkty jsou uhlíkatý skelet, kapalná složka převládajícího organického charakteru, 

plynné produkty a pyrogenetická voda. Tento proces, který se označuje slovem pyrolýza, 

pŧvodně sloužil k získávání dehtŧ z uhlí. [5,6] 
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5.1 Rozdělení pyrolytických procesů 

Pyrolýza mŧže probíhat v širokém rozmezí teplot a to 300 - 2000 °C, přičemž není 

brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějŧ. Z tohoto dŧvodu mohou být termické 

procesy dále děleny do dvou kategorií: 

1. kategorie procesy oxidativní: v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický 

nebo vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní 

spalování) 

2. kategorie procesy reduktivní: v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). 

Z chemického hlediska je pyrolýzní proces charakterizován řadou reakcí uhlíku 

a vodíku, z nichž některé jsou uvedeny v tabulce č. 4.  

Tabulka č. 4: Charakteristické reakce uhlíku a vodíku 

Reakce   Reakční entalpie (MJ.kmol
-1

)  

Spalování uhlíku  C + O2 → CO2  - 406,4  

Cástečná oxidace  2C + O2 → 2CO  - 246,4  

Reakce páry s uhlíkem  C + H2O → CO + H2 + 118,6  

Reakce páry s uhlíkem  C + 2 H2O → CO2 + 2 H2  + 16,2  

Hydrogenace  C + 2 H2 → CH4  - 83,8  

Oxidace CO  2CO + O2 → 2CO2  - 567,3  

Spalování vodíku  2 H2 + O2 → 2 H2O  - 482,2  

Spalování methanu  CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O  - 801,1  

Vodní přesmyk  CO + H2O → CO2 + H2  - 42,4  

Methanace  CO + 3 H2 → CH4 + H2O  - 206,7  

Poznámka: Reakce se zápornou hodnotou reakční entalpie jsou exotermické, při nichž se uvolňuje teplo, 

naopak reakce s kladnou hodnotou entalpie jsou reakcemi endotermickými, při nichž se teplo spotřebovává 
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Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability přítomných 

organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty 

a tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle 

dosahované teploty: 

1. nízkoteplotní (< 500 °C), 

2. středněteplotní (500-800 °C), 

3. vysokoteplotní (> 800 °C). 

V závislosti na dosažené teplotě, lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějŧ, 

které je možné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalŧ. V oblasti teplot do 

200 °C dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy 

jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200 až 500 °C následuje oblast tzv. suché 

destilace. Zde nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězcŧ z vysokomolekulárních 

organických látek a přeměna makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické 

produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200 °C jsou produkty 

vzniklé suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak 

i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. 

Většina v současné době provozovaných pyrolýzních systémŧ je založena na 

termickém rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají 

z následného spalování pyrolýzních plynŧ v tzv. termoreaktoru. [7,8,10] 

5.2 Historie pyrolýzních procesů 

Pyrolýzy, jako prŧmyslového procesu, je známo už od roku 1832. V této době se 

nazýval tento proces nízkoteplotní karbonizace. Používal v Německu a ve Francii při 

výrobě oleje z břidlic, který poté sloužil na svícení. V roce 1847 byla v Německu zahájena 

výroba oleje, kde se břidlice zpracovávala v horizontálních retortách, jež byly vytápěny 

produkovaným plynem.  

V této době byl také uveden do provozu první závod na pyrolýzní zpracování hnědého 

uhlí. Velkého rozvoje dosáhl zpŧsob výroby olejŧ z uhlí v Německu na začátku první 

světové války. Nově byly uvedeny do provozu výkonné pyrolýzní „karbonizační“ pece. 

Nejcennějším produktem celého procesu byl dehet, který se dále zpracovával na pohonné 

hmoty.  
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O patnáct let později byla vyvinuta nová technologie, jejíž podstatou byla vysokotlaká 

hydrogenace uhelných dehtŧ na benzín, který se používal pro letecké účely. Vyráběly se 

avšak i autobenzíny, zkapalněné topné plyny, motorová nafta a později také tryskový 

petrolej. Jako vedlejší produkty tohoto složitého procesu vznikaly fenoly. [9] 

5.3 Rychlá pyrolýza 

Je takřka nový proces ve skupině technologií, které mění biomasu ve formě dřeva 

a jiných odpadních materiálŧ na produkty vyšší energetické úrovně, jako jsou plyny, 

kapaliny a pevné látky. Jejím primárním energetickým produktem je kapalina nazývaná 

bioolej.   

Bioolej je to tmavě hnědá kapalina s hustotou asi 1,2 kg/dm
3
, výhřevností 16-19 

kJ/kg. Tuto látku lze velice dobře skladovat. Správný prŧběh pyrolýzního procesuje je dán 

extrémně rychlým přívodem tepla do suroviny, udržováním potřebné teploty, krátkou 

dobou pobytu par v reakční zóně a co nejrychlejším ochlazením vzniklého produktu. 

Produkci tekutého paliva pyrolýzou lze uskutečnit z libovolného biopaliva. Procesy 

rychlé pyrolýzy jsou intenzivně vyvíjeny řadou institucí a výrobcŧ zejména během 

posledních deseti let. Biomasu je nutno před vstupem do reaktorŧ rozdrtit na požadovanou 

velikost (rŧznou podle typu reaktoru), což zabezpečuje rychlý prŧběh reakce a snadnou 

separaci pevných částí. Topení mŧže být provedeno rŧznými zpŧsoby, např. 

recirkulováním horkého písku nebo plynŧ, přídavným spalováním nebo horkými stěnami. 

[13] 

5.4 Pyrolýzní olej 

Pyrolýzní oleje, které jsou jedním z možných produktŧ pyrolýzy, se liší svou 

podstatou v závislosti na složení zpracovaného odpadního materiálu a použitých 

pyrolýzách podmínkách a jsou zároveň jedinečné. Lze je charakterizovat jako okysličené, 

komplexní organické kapaliny typicky do 40 % a v některých případech do 85 % rozpustné 

ve vodě, kyselinách či zásadě. Rozpustnost v polárních organických rozpouštědlech jako 

glycerol je omezená a pyrolýzní oleje jsou relativně nerozpustné v nepolárních 

organických rozpouštědlech, jako např. nafta, karbontetrachlorid, pentan, dekan, benzen, 

toluen a hexan. Je však známo, že pyrolytické oleje lze postupně mísit s rŧznými 

palivovými oleji. 
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Příkladem pyrolytického oleje je olej získaný z pyrolýzy odpadního materiálu 

obsahujícího asi 70 % celulózy. Takový olej bude přibližně obsahovat od 52 do 60 % 

uhlíku, od 6 do 8 % vodíku, od 1 do 2 % dusíku a od 29 do 33 % kyslíku. [14] 

6 LOKALITA PŮVODU VZORKU 

V této části své diplomové práce ve zkratce popíši, odkud pocházejí mnou testované 

dva vzorky černouhelných kalŧ.  

6.1  Ostravsko-karvinské doly 

Oba doly, ze kterých pochází v praktické části testované vzorky, patří společnosti 

OKD, a.s. (Ostravsko-karvinské doly). Tato společnost je jediným producentem černého 

uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné 

pánve, v OKR (Ostravsko-karvinském revíru). OKD vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje 

a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné 

palivo, lze ho využít pro koksování a chemický prŧmysl a v dalších odvětvích. 

Těžba uhlí a s ní spojené změny v prostředí jsou jevem, se kterým se musí počítat 

v každé těžební oblasti. Už od 18. století měnilo hornictví tvář krajiny, demografii, sociální 

podmínky i kvalitu prostředí zdejšího regionu zcela zásadním zpŧsobem. Odhady objemu 

těchto změn jsou sice jen přibližné, přesto ilustrují, o jak dramatický zásah šlo. Ještě do 

druhé poloviny minulého století se však těžební podniky dopady svých aktivit na přírodu 

Ostravska a Karvinska nezabývaly vŧbec, nebo jen minimálně.  

Dnes již není pravda, že krajina v okolí dŧlních děl je černá a zničená. Okolí 

uhelných ložisek na Ostravsku a Karvinsku vykazuje známky vlivŧ dŧlní činnosti, OKD 

však věnuje nemalé finanční prostředky na sanaci a rekultivaci krajiny. 

Kde se nachází doly Darkov a Karviná, závod Lazy lze vidět na obrázku číslo 5. Na 

mapě OKR je dŧl Darkov vyznačen číslem 4 a dŧl Karviná závod Lazy číslem 2. [18] 
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Obrázek č. 5:  Mapa OKR (www.okd.cz) 

6.1.1 Důl Darkov 

 Historie dolu Darkov sahá až do poloviny 19. století. V součastnosti je Dŧl Darkov 

největší hlubinný těžební komplex v České republice. Dŧl má svou vlastní úpravnu uhlí 

s kapacitou 800 tun za hodinu. Dŧl, spadající do OKR, zahrnuje tři samostatné dobývací 

prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava. Součásti dolu Darkov jsou dva závody - 

Darkov a 9. květen.  

Dŧlní pole se rozkládá na ploše 25,9 km
2
. Přibližně odhadované zásoby k datu 

1. lednu roku 2010 činily 44,2 milionŧ tun uhlí. Největší absolutní hloubku má na dole 

Darkov výdušná jáma Mír 4 s hloubkou 1011 m, s ústím v nadmořské výšce 235 metrŧ, 

jejíž dno se nachází 776 metrŧ pod úrovní mořské hladiny. [19] 

6.1.2 Důl Karviná, závod Lazy 

Dŧl Karviná vznikl sloučením pŧvodního Dolu ČSA a Dolu Lazy ke dni 1. 4. 2008. 

Sídlo se nachází 25 kilometrŧ severovýchodně od Ostravy. Do organizační struktury Dolu 

Karviná jsou začleněny 2 dŧlní závody: závod Lazy, Orlová-Lazy a závod ČSA, Karviná-

Doly.  
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Závod Lazy se nachází v jihozápadní části karvinské dílčí pánve. Dobývací prostor 

závodu Lazy se nachází na katastrech obcí Orlová a Karviná. Prŧměrná hloubka dobývání 

v závodu se pohybuje na úrovni 852 m pod povrchem. Nejhlubší díla jsou v hloubce 970 m 

pod povrchem. Za počátek historie se považuje rok 1835, kdy Vídeňská nájemná 

společnost začala hloubit jámu Altmaschinenschaft. [20] 

7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo zjistit účinnost devíti pyrolýzních 

olejových sběračŧ na dvou vzorcích černouhelných kalŧ z dolu Darkov a Lazy. Veškeré 

laboratorní experimenty jsem prováděla v laboratořích VŠB-TU Ostrava, Institutu 

environmentálního inženýrství.  

7.1 Postup při experimentální práci 

V postupu experimentální práce se věnuji přípravě vzorkŧ, postupu samotné flotace 

a dalších operací, vedoucích k dosažení výsledkŧ.  

7.1.1 Příprava vzorků 

Nejprve jsem oba vzorky přesítovala na vibračním sítu Retsch AS200 na zrnitost 

0,5 mm. Tato zrnitost byla pro mŧj pokus nejvhodnější. Vibrační síto lze vidět na obrázku 

číslo 6. Poté jsem do kádinky navážila 150 g navážky uhlí, zalila ho vodou, promíchala 

a kvantitativně převedla do flotační cely. 

 
Obrázek č. 6: Vibrační síto Retsch AS200 (Autor: Bc. Taťána Barabášová) 
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7.1.2 Flotační proces 

Flotační nádobu jsem následně připevnila k flotačnímu stoji, který je vidět na 

obrázku číslo 7, a započala samotný akt flotace na pneumo-mechanickém měsidlovém 

flotátoru VRF-1. 

Rmut jsem nejprve po dobu 1minuty nechala agitovat bez přístupu vzduchu, následně 

jsem nadávkovala pyrolýzní olej a poté jsem po dobu 5 minut prováděla samotnou flotaci při 

provzdušnění rmutu od 200 do 300 l.m
-2

.min
-1

.  

Po ukončení prŧběhu flotace jsem přefiltrovala koncentrát a odpad na vodní vývěvě 

přes filtrační papír o prŧměru 240 mm, a vzorky dala vysušit do sušárny na 95 °C. Vodní 

vývěva je ukázána na obrázku číslo 8 a sušárna na obrázku číslo 9.  

Jelikož pouze jedna základní flotace mi nezaručila dobré výsledky, při dalším 

experimentálním pokusu se sběrači jsem prováděla navíc flotaci přečistnou.  

Pro srovnání výsledkŧ jsem pro každý vzorek z příslušného dolu provedla flotaci 

s činidlem montanol 551.  

Po vysušení jsem vzorky zkvartovala, nechala spálit v malovací peci, která je 

uvedena na obrázku číslo 10, stanovila obsah popela a spočítala výnosy.  

 
Obrázek č. 7: Pneumo-mechanický měsidlový rotátor VRF-1(Autor: Bc. Taťána Barabášová) 
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Obrázek č. 8: Vodní vývěva (Autor: Bc. Taťána Barabášová) 

 
Obrázek č. 9: Sušárna (Autor: Bc. Taťána Barabášová) 

 
Obrázek č. 10: Muflovací pec (Autor: Ing. Stanislav Dokoupil) 
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7.2 Použité reagence 

Při flotačních testech jsem používala devět rŧzných pyrolýzních sběračŧ. Tyto 

sběrače jsem poté porovnávala s prověřeným činidlem Montanol 551, který je jedním 

z nejlepších a nejpoužívanějších flotačních činidel.  

7.2.1 Testované sběrače 

V této krátké kapitole uvádím seznam testovaných sběračŧ. 

1. HU (hnědouhelný) dehet, uhlí z dolu ČSA (Dŧl Československé armády).  

2. HU dehet, uhlí Vršany  

3. HU dehet, uhlí Sokolovská uhelná  

4. Kapalná organická fáze (olej), kukerzit Estonsko 

5. HU dehet, uhlí Doly Bílina  

6. Směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% kukerzit  

7. Směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% pokrutina 

8. Směs kapalné organické fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina 

9. Pyrolyzát kapalné organické fáze ze semene řepky olejky 

7.2.2 Montanol 551 

Sběrač s názvem Montanol 551 jsem při své experimentální práci používala jako 

srovnávací činidlo.  

Montanol 551 je netoxická, homogenní, organická kapalina s rozpouštěcími 

vlastnostmi. Má nažloutlou až zlatou barvu a velmi charakteristický zápach. Jeho hustota 

při 15°C je 845 - 875kg.m
-3

. Obsah vody v montanolu 551 je nižší než 0,1%, bod vzplanutí 

vyšší než 61°C a teplota varu vyšší než 175°C. Hlavní zpŧsob použití tohoto flotačního 

činidla spočívá ve flotaci kamenných uhlí a černouhelných kalŧ se zrnitostí do 1 mm. 

Montanolem je možné provádět flotaci rŧzných typŧ uhlí, které se liší stupněm 

prouhelnění. Mŧže se použít od plynových, koksovacích až po antracitická uhlí. Montanol 

551 tvoří velmi stabilní mineralizovanou pěnu s nízkým obsahem vody, která se následně 

snadno rozpadá a filtruje.  
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Montanol 551 pŧsobí velmi selektivně tím, že se váže na organickou substanci uhlí a 

nikoliv na minerální částice hlušiny. Při flotaci je tak možné získat flotační koncentrát s 

nízkým obsahem popela. Montanol 551 nevyžaduje dlouhou reakční dobu v procesu 

flotace a vykazuje velkou flotační aktivitu. V závislosti na podmínkách flotace stačí nízké 

dávkování reagentu pohybující se v rozmezí 100 až 800 gramŧ na tunu suché vsázky do 

flotace. [17] 

7.3 Dosažené výsledky 

Samotnou flotaci jsem prováděla ve dvou pokusech. Po provedení prvního pokusu na 

obou vzorcích z dolu Darkov a Lazy se všemi devíti sběrači jsem zjistila, že základní 

flotace na dosažení dobrých výsledkŧ nebude stačit. Proto jsem prováděla druhý pokus, při 

kterém jsem koncentrát podrobila přečistné flotaci.  

7.3.1 Flotace 1. pokus, vzorek z dolu Darkov 

Při prvním pokusu jsem prováděla pouze flotaci základní. Dosažené výsledky 

experimentu jsou uvedeny v tabulkách číslo 5 – 13. Ve všech tabulkách v experimentální 

části práce jsem pro jednotlivé frakce k označení použila písmena. Koncentrát jsem 

označila písmenem K, odpad písmenem O a podání písmenem P.  

Tabulka č. 5: Vzorek z dolu Darkov, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí ČSA,  

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 74,40 10,74 

O 25,60 13,56 

P
 

100 11,49 

 
Tabulka č. 6: Vzorek z dolu Darkov, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Vršany,  

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 85,18 11,51 

O 14,82 18,82 

P 100 12,71 
 

Tabulka č. 7: Vzorek z dolu Darkov, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Sokolovská uhelná,  

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 83,58 11,12 

O 16,42 16,22 

P 100 12,03 
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Tabulka č. 8: Vzorek z dolu Darkov, sběrač kapalná organická fáze (olej), kukerzit Estonsko, 

 základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 88,25 11,19 

O 11,75 16,00 

P 100 11,84 

 
Tabulka č. 9: Vzorek z dolu Darkov, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Doly Bílina, 

 základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 81,15 10,95 

O 18,85 17,62 

P 100 12,64 
 

Tabulka č. 10: Vzorek z dolu Darkov, směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% kukerzit,  

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 84,51 11,30 

O 15,49 15,51 

P 100 12,02 
 

Tabulka č. 11: Vzorek z dolu Darkov, sběrač směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% pokrutina, 

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 89,91 11,98 

O 10,09 15,20 

P 100 12,37 
 

Tabulka č. 12: Vzorek z dolu Darkov, sběrač směs kapalné organické fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina, 

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 81,78 11,49 

O 18,22 17,24 

P 100 12,62 
 

Tabulka č. 13: Vzorek z dolu Darkov, sběrač pyrolyzát kapalné organické fáze ze semene řepky olejky, 

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 75,96 11,35 

O 24,04 15,50 

P 100 12,40 
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7.3.2 Flotace 1. pokus, vzorek z dolu Lazy 

Při tomto experimentálním pokusu jsem postupovala stejně jako při první flotaci 

vzorku Darkov. Prováděla jsem opět pouze flotaci základní. Dosažené výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách číslo 14 – 22.  

Tabulka č. 14: Vzorek z dolu Lazy, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí ČSA,  

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 56,10 15,18 

O 43,90 32,62 

P 100 22,89 
 

Tabulka č. 15: Vzorek z dolu Lazy, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Vršany, základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 48,46 13,64 

O 51,44 24,17 

P 100 19,05 
 

Tabulka č. 16: Vzorek z dolu Lazy, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Sokolovská uhelná, 

 základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 85,90 11,41 

O 14,10 61,65 

P 100 19,30 
 

Tabulka č. 17: Vzorek z dolu Lazy, sběrač kapalná organická fáze (olej), kukerzit Estonsko, 

 základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 43,19 10,94 

O 56,81 26,93 

P 100 19,97 
 

Tabulka č. 18: Vzorek z dolu Lazy, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Doly Bílina, základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 41,97 16,58 

O 58,03 26,70 

P 100 22,42 
 

Tabulka č. 19: Vzorek z dolu Lazy, směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% kukerzit,  

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 55,07 16,99 

O 44,93 24,14 

P 100 20,22 
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Tabulka č. 20: Vzorek z dolu Lazy, sběrač směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% pokrutina, 

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 60,64 13,87 

O 39,36 23,95 

P 100 17,89 
 

Tabulka č. 21: Vzorek z dolu Lazy, sběrač směs kapalné organické fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina, 

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 36,24 13,15 

O 63,76 26,15 

P 100 21,34 
 

Tabulka č. 22: Vzorek z dolu Lazy, sběrač pyrolyzát kapalné organické fáze ze semene řepky olejky,  

základní flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 56,37 14,40 

O 43,63 33,99 

P 100 23,00 

7.3.3 Flotace 2. pokus, vzorek z dolu Darkov 

Při flotačním experimentu číslo 2 jsem po flotaci základní koncentrát následně 

podrobila přečistné flotaci. Opět bylo na dvou vzorcích černouhelných kalŧ pocházejících 

z dolu Darkov a Lazy otestováno všech devět flotačních sběračŧ. Při tomto experimentu 

jsem dosažené výsledky srovnávala s otestovaným flotačním činidlem Montanol 551. 

Výsledky experimentu jsou uvedeny v tabulkách číslo 23 - 32.  

Tabulka č. 23: Vzorek z dolu Darkov, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí ČSA,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 62,32 8,10 

O1 20,59 15,44 

O2 17,09 26,59 

P 100 12,77 
 

Tabulka č. 24: Vzorek z dolu Darkov, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Vršany,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 68,68 6,11 

O1 15,91 31,32 

O2 15,41 19,88 

P 100,00 12,24 
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Tabulka č. 25: Vzorek z dolu Darkov, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Sokolovská uhelná,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 70,17 7,02 

O1 20,27 29,26 

O2 9,55 16,71 

P 100,00 12,45 
 

Tabulka č. 26: Vzorek z dolu Darkov, sběrač kapalná organická fáze (olej), kukerzit Estonsko,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 60,90 5,00 

O1 24,22 27,43 

O2 14,88 19,88 

P 100,00 12,65 
 

Tabulka č. 27: Vzorek z dolu Darkov, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Doly Bílina,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 60,27 5,68 

O1 24,09 26,76 

O2 15,65 14,25 

P 100,00 12,10 
 

Tabulka č. 28: Vzorek z dolu Darkov, směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% kukerzit,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 79,00 4,80 

O1 14,29 47,29 

O2 6,71 30,21 

P 100,00 12,58 
 

Tabulka č. 29: Vzorek z dolu Darkov, sběrač směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% pokrutina, 

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 52,95 9,25 

O1 30,55 19,18 

O2 16,50 14,28 

P 100,00 13,11 
 

Tabulka č. 30: Vzorek z dolu Darkov, sběrač směs kapalné organické fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina, 

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 57,10 4,92 

O1 25,29 27,59 

O2 17,60 16,91 

P 100,00 12,76 
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Tabulka č. 31: Vzorek z dolu Darkov, sběrač pyrolyzát kapalné organické fáze ze semene řepky olejky,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 69,65 4,63 

O1 15,57 39,47 

O2 14,78 17,98 

P 100,00 12,03 
 

Tabulka č. 32: Vzorek z dolu Darkov, sběrač Montanol 551,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 92,55 6,86 

O1 5,53 87,47 

O2 1,92 83,70 

P 100,00 12,79 

7.3.4 Flotace 2. pokus, vzorek z dolu Lazy 

Při tomto flotačním experimentu jsem postupovala stejně jako u předešlého 

testování vzorku z dolu Darkov. Prováděla jsem flotaci základní a následně přečistnou 

flotaci koncentrátu. Při tomto experimentu jsem dosažené výsledky srovnávala 

s otestovaným flotačním činidlem Montanol 551. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách číslo 

33 - 42.  

Tabulka č. 33: Vzorek z dolu Lazy, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí ČSA,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 70,80 5,60 

O1 23,51 71,56 

O2 5,69 42,28 

P 100 23,20 

 
Tabulka č. 34: Vzorek z dolu Lazy, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Vršany,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 58,10 7,73 

O1 24,63 64,28 

O2 17,27 20,88 

P 100,00 23,93 

 
Tabulka č. 35: Vzorek z dolu Lazy, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Sokolovská uhelná,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 67,89 5,86 

O1 26,14 64,21 

O2 5,98 35,48 

P 100,00 22,88 
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Tabulka č. 36: Vzorek z dolu Lazy, sběrač kapalná organická fáze (olej), kukerzit Estonsko,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 57,26 7,39 

O1 27,28 62,89 

O2 15,46 21,62 

P 100,00 24,73 

 
Tabulka č. 37: Vzorek z dolu Lazy, sběrač hnědouhelný dehet, uhlí Doly Bílina,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 43,02 8,08 

O1 29,50 53,55 

O2 27,48 13,19 

P 100,00 22,89 

 
Tabulka č. 38: Vzorek z dolu Lazy, směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% kukerzit,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 58,47 5,32 

O1 24,95 64,65 

O2 16,58 31,65 

P 100,00 24,49 

 
Tabulka č. 39: Vzorek z dolu Lazy, sběrač směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% pokrutina, 

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 61,26 6,42 

O1 31,92 55,62 

O2 6,82 22,26 

P 100,00 23,20 

 
Tabulka č. 40: Vzorek z dolu Lazy, sběrač směs kapalné organické fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina, 

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 70,14 13,19 

O1 17,97 63,14 

O2 11,89 21,71 

P 100,00 23,18 

 
Tabulka č. 41: Vzorek z dolu Lazy, sběrač pyrolyzát kapalné organické fáze ze semene řepky olejky,  

základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 61,04 5,09 

O1 27,20 64,53 

O2 11,77 26,52 

P 100,00 23,78 

 



Bc. Taťána Barabášová: Testování nových sběračŧ ve flotaci uhlí 

2011 34 

Tabulka č. 42: Vzorek z dolu Lazy, sběrač Montanol 551, 

 základní + přečistná flotace 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 80,67 6,96 

O1 12,79 87,83 

O2 6,54 83,78 

P 100,00 22,33 

8 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo otestovat devět flotačních sběračŧ na bázi pyrolýzních 

olejŧ na dvou vzorcích černouhelných kalŧ pocházejících z dolu Darkov a Karviná závod 

Lazy. Výsledky jsem porovnávala s ověřeným flotačním činidlem Montanol 551, které je 

nejpoužívanější flotační činidlo nejen v České republice, ale například i v Polsku.  

Z výsledkŧ jednotlivých flotačních operací jsem zjistila, že kvalitnější je černouhelný 

kal z dolu Darkov oproti vzorku černouhelného kalu z dolu Karviná závodu Lazy. 

K tomuto výsledku jsem došla porovnáním výsledkŧ vzniklých výnosŧ a prŧměrných 

popelnatostí obou vzorkŧ. Výnosy u vzorku z dolu Karviná závodu Lazy byly procentuálně 

mnohem nižší než výnosy z dolu Darkov. Prŧměrná popelnatost u vzorku z dolu Darkov 

byla okolo 12%, kdežto u dolu Karviná závod Lazy činila prŧměrná popelnatost okolo 

20%. Dále je ze získaných výsledkŧ zjevné, že přečitná flotace koncentrátu měla značný 

vliv na jeho popelnatost a to tak, že se popelnatost koncentrátu výrazně snížila, což bylo 

cílem.  

Při mých experimentech jsem dále došla k závěru, že všech devět testovaných 

flotačních pyrolýzních sběračŧ bylo pro testování obou vzorkŧ černouhelných kalŧ 

vhodných a v porovnání s ověřeným flotačním činidlem Montanol 511, se výsledné 

hodnoty výnosŧ a popelnatostí nijak rapidně nelišily.  
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