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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá výzkumem nových flotačních činidel produkovaných ve 

firmě Clariant,s.r.o. Poţadavkem bylo, aby nová činidla byla zajímavá hlavně ekonomicky. 

Cílem práce je buď nahrazení doposud pouţívaného sběrače Montanolu nebo sníţení jeho 

spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací s nově testovanými sběrači. Dalším cílem práce je 

získání vhodného prodejního černouhelného koncentrátu, ve kterém je obsah popela niţší 

neţ 10 % 

 

Klíčová slova: flotace, černé uhlí, černouhelný kal, flotační sběrače. 

 

Abstract: 

This diploma thesis search new flotation collectors, they are producing in Clariant,s.r.o. 

Another objective of this work is reduction of its consumption in flotationa of black coal. 

The aimn of this work is exchange of using collector Montanol or decrease its consumption 

in flotation. Another objective was obtaining suitable marketable black-coal concentrate 

with ash content below 10 %. 

 

Keywords: flotation, black coal, black-coal slurry, coal collectors. 
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1. ÚVOD 

Uhlí je surovina dobývaná pro četná průmyslová odvětví. Pouţití nachází v metalurgii, 

energetice, chemii a dalších odvětvích průmyslu. V současné době těţba černého uhlí 

stagnuje, avšak spotřeba uţitkových surovin, jejichţ přírodní zdroje jsou neobnovitelné a 

lidskou činností vyčerpatelné, se zvyšuje. Míra útlumu v uhelném hornictví je závislá na 

vývoji mezinárodních a vnitrostátních podmínek. Dalším významným faktorem, který toto 

ovlivňuje je plnění mezinárodní dohody o postupném sniţování oxidů síry vypouštěných 

do ovzduší. Stojí před námi otázka, jak tyto problémy související s útlumem těţby řešit. 

Jednou z moţností je co nejdokonalejší zpracování těţeného uhlí a maximální vyuţití jeho 

hořlavé sloţky. 

Tato tendence klade před úpravnictví nové úkoly – zpracovávat a komplexně vyuţívat 

nejjemnější uhelné frakce, které vznikají v procesech úpravy černého uhlí. Vzniklý velký 

podíl kalových frakcí se nedá upravit klasickými způsoby úpravy. Tyto frakce potom 

odcházejí z úpraven nevyuţité, dostávají se do oběhových vod úpravny, způsobují zhoršení 

procesů sedimentace, filtrace, dochází k znečištění vodních toků a ztrátám cenné suroviny, 

protoţe uhelné kaly jsou odvodňovány na kalových polích nebo lagunách a dále zůstávají 

nevyuţity.  

Problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů můţe řešit flotace, flokulace, popř. 

jejich kombinace flotoflokulace. V praxi se vyuţívá flotace pouze na úpravu 

koksovatelného uhlí. Se zdokonalováním selektivnosti flotace je moţno v současné době 

vyuţívat i stará odkaliště a odvaly jako zdroj surovin. Při flotaci uhlí se vyuţívá flotace k 

rozdruţení velmi jemných podílů, které by jinak přecházely do odpadu. Takto lze odstranit 

značný podíl hlušin ze rmutu. Selektivní flotace můţe být konečnou rozdruţovací metodou 

nebo jen částí celkového úpravnického procesu, která vede k předběţnému obohacení 

rmutu, před dalším úpravnickým procesem. 

Nedílnou součásti flotačního procesu je rovněţ aplikace vhodného činidla, které by bylo 

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

vyhovovala daným podmínkám.  
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1.1. CÍL PRÁCE 

Cílem práce byl výzkum nových flotačních činidel a ověření jejich flotačních účinků ve 

flotaci uhlí z Dolu Darkov a z Dolu Lazy a jejich srovnání s běţně pouţívaným sběračem 

Montanolem 508, který se pouţívá na úpravnách černého uhlí v ČR a v Polsku. V 

neposlední řadě se práce soustřeďuje na optimalizaci flotace, za účelem dosaţení kvality 

flotačního koncentrátu s obsahem popela pod 10 % a dosaţení zajímavého ekonomického 

efektu. 
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2. FLOTACE 

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

chemických vlastnostech povrchu od sebe oddělovaných minerálních zrn. [21]  

 

2.1. PRINCIP FLOTACE 

Flotace je metoda rozdruţování zaloţená na schopnosti určitých minerálů vyplavat na 

hladinu flotačního rmutu a druhých klesat a setrvávat v objemu rmutu. Tato definice je 

nepřesná, protoţe neodráţí podstatu dějů a jevů probíhajících ve flotačním procesu na 

rozhraní tří fází. [9] 

Přesnější definice je podle prof. K. A. RAZUMOVA: „Flotace, jako proces oddělování 

minerálů, je zaloţen na rozdílné schopnosti minerálních zrn přichytit a ustálit se na 

povrchu fázového rozhraní“. [21] 

Princip flotace je na obrázku 1. 

 

 

 

 

Obrázek 1: Princip flotace 
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Tyto schopnosti minerálních zrn ovlivňuje rozdílná specifická povrchová energie, která je 

závislá na strukturní stavbě krystalické mříţky a na chemickém sloţení minerálu. Proto má 

kaţdý minerál jinou povrchovou energii. Na fázovém rozhraní kapalina - plyn se vyuţívá 

rozdílů specifické povrchové energie nejvíce, pokud je povrch rozhraní zakřivený, nikoliv 

rovný. Tento případ platí pro v praxi nejpouţívanější flotaci - pěnovou flotaci, při níţ se 

flotační rmut sytí bublinkami vzduchu. Zrna, která mají flotovat se přichytí na bublinky a 

jsou vynášena na hladinu, kde se tvoří mineralizovaná pěna. [21] 

Velikost flotovaných zrn, určená jejich průměrem, obvykle nepřevýší 0,6mm. Při flotaci 

rud je maximální velikost flotovaných zrn asi 0,1 aţ 0,25mm. Při úpravě nerudných 

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

mohou přecházet zrna aţ do velikostí 2,0mm, při speciálních flotačních reţimech. V praxi 

se však flotují obvykle zrna podstatně menší, pro která platí, ţe se zmenšováním průměru 

narůstá specifický povrch a povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu potenciální 

energie. [6] 

 

2.2. ZPŮSOBY FLOTAČNÍHO PROCESU 

 

Rozdruţování pomocí flotace se můţe uskutečnit na povrchu těchto fázových rozhraní: 

Kapalina plyn, kapalina–kapalina, kapalina–tuhá fáze a plyn–tuhá fáze. [21] 

 

2.2.1. Flotační rozdruţování na rozhraní kapalné a plynné fáze 

 

Filmová flotace – uskutečňuje se na rovinném povrchu voda – vzduch. Flotovatelná zrna se 

drţí na hladině a pomocí proudu se odvádí jako koncentrát. Neflotovatelná zrna klesají a 

odvádějí se jako odpad. Filmová flotace se pouţívá při rozdruţování na splavech. Metoda 

se pro malou účinnost pouţívá v kombinaci s jinou metodou.  

Pěnová flotace – je zaloţena na rozdílné specifické povrchové energii na fázovém rozhraní 

kapalina-plyn. Při pěnové flotaci dochází ke slučování zrn flotovaného minerálu 

s bublinkami vzduchu, společně jsou vynášeny na hladinu, kde vytváří mineralizovanou 

pěnu. Tento typ flotace je pouţíván nejčastěji. Podle způsobu nasycení rmutu bublinkami 

plynu dělíme flotaci na pěnovou, chemickou, vakuovou, plynovou elektroflotaci a 

iontovou flotaci. [21] 



Bc. Petra Uhrová: Výzkum nových flotačních činidel ve flotaci černouhelných kalů 

 

 

5 

2011 

Obyčejná pěnová flotace – Úlohu plynné fáze přebírá vzduch, jeţ se do flotačního 

prostředí nasává nebo přivádí pod tlakem. K dispergaci vzduchu dojde pomocí 

specifického zařízení v závislosti na typu flotačního stroje.  

Vakuová flotace – K provzdušnění rmutu dojde vylučováním bublinek vzduchu z roztoku 

flotačního prostředí. Tento způsob z flotace je vhodný pro oddělování velmi jemných 

minerálních zrn.  

Chemická nebo plynová flotace – bublinky plynu jsou tvořeny například chemickou reakcí 

mezi kyselinou dávkovanou do rmutu a karbonáty jalových hornin. Minerální zrna se 

vynáší bublinkami oxidu uhličitého.  

Elektroflotace – vyuţívá povrch bublin vodíku nebo kyslíku, které vzniknou při 

elektrolýze. Velikost bublin lze regulovat změnou intenzity elektrického proudu. Tuto 

metodu lze pouţít na oddělování jemných a velice jemných částí, například diamantů.  

Iontová flotace - Princip metody je zaloţen na přidávání reagence k slabému zředěnému 

roztoku iontů s cílem vytvořit hydrofobní, těţce rozpustnou sraţeninu. Sraţenina je následně 

flotovaná běţným způsobem a ze získaného pěnového produktu se regenerací získává zpět 

pouţitá reagence. Iontová flotace nachází své vyuţití např. při zisku vybraných kovů ze 

zředěných roztoků průmyslových odpadů, mořské vody apod. 

 

2.2.2. Flotační rozdruţování na rozhraní kapalná fáze- kapalná fáze  

Na rozdílné schopnosti jednotlivých minerálů zachytit se na povrchu rozhraní voda-olej je 

zaloţen princip olejové flotace. Částice minerálních zrn a kapky oleje jsou dispergovány 

ve rmutu. Flotované minerály se přichytí na kapky oleje a udrţí se na rozhraní olej-voda. 

Neflotovatelné minerály zůstanou v objemu rmutu. Pokud je hustota oleje niţší neţ limitní 

hodnota stanovený pro daný olej, je vytvořený agregát kapek oleje a minerálních zrn 

vynášen na hladinu rmutu a takto vytvořený koncentrát lze označit jako vrstvu 

mineralizovaného oleje, který je odváděn. Při vyuţití oleje vysoké hustoty (měrné 

hmotnosti) a přivádí se v malém mnoţství, vytváří těţké agregáty, které klesají ke dnu, 

odkud je odváděn. Minerální zrna, která jsou olejem nesmáčitelná stoupají na povrch, 

odkud  jsou odváděny jako odpad. Olejová flotace má velkou spotřebu olejů, proto není 

průmyslově hojně vyuţívaná. Výjimku tvoří úprava koksovatelného uhlí, kdy se ovšem 

olej vyuţitý při procesu regeneruje. Povrchové rozhraní tuk-voda se vyuţívá převáţně při 
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zisku diamantů (jako tuk je často vyuţívána vazelína) a rmut, který vzplývá nad touto 

vrstvou obsahuje řadu doprovodných minerálů. 

 

 

 

2.2.3. Flotační rozdruţováni na rozhraní tuhá-kapalná a tuhá - plynná fáze 

 

Tento způsob flotace je označován jako flotace na tuhé stěně. V současné době je 

realizován ve flotaci na nosičích a mezi jeho pozitiva patří vysoká výtěţnost velmi 

jemných hydrofobních minerálních zrn. Nosiči jsou minerální zrna, na jejichţ povrchu se 

působením speciálních reagencí zachycují nejjemnější částice (zrna minerálů) a spolu s 

nimi flotují do pevného produktu. [21] 

 

2.3. STAVBA A SLOŢENÍ FLOTAČNÍ SOUSTAVY 

Pěnová flotace je charakterizována ději, které se uskutečňují na rozhraní tří fází, které jsou 

součástí flotačního procesu. Jedná se o tyto fáze: tuhá fáze (minerální zrna), kapalná fáze 

(voda resp. vodný roztok) a plynná fáze (vzduch). Flotace je sloţitý, rozmanitý fyzikálně-

chemický děj, který je podmíněný druhem a charakterem flotovaných minerálů, sloţením a 

vlastnostmi vody, sloţením a vlastnostmi flotačních reagencií, stupněm provzdušnění 

flotačního rmutu. Pro rozvoj a zdokonalování flotace jako jednoho z nejdůleţitějších 

způsobů úpravy surovin, je nutno stále vícero nejpodrobněji poznávat vlastnosti všech tří 

fází, z nichţ ani jedna není homogenní. Poznání jejich specifických vlastností, vzájemného 

vztahu je důleţité ke zdokonalování teorie, ale také ke zdokonalování technologie 

flotačního procesu. 

Vlastnost jednotlivých minerálů výchozí suroviny souvisí s charakterem interakce jejich 

povrchu s vodou, plyny a reagencemi. Flotační reagence umoţňují ovládat a také měnit 

vlastnosti povrchu jednotlivých druhů minerálů a to takovým způsobem, aby se vytvořily 

podmínky na jejich selektivní oddělování. [9] 

 

2.3.1. Tuhá fáze 

Mezi chemickým sloţením, charakterem struktury mříţky a vazebními silami působícími 

mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu existuje úzký vzájemný vztah. V souvislosti s 
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flotační charakteristikou jednotlivých minerálů nás zajímá sloţení a strukturní mříţka 

minerálů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, energetická charakteristika mříţky a 

charakter sil působících na lomových plochách minerálního povrchu. Všechny tyto faktory 

ovlivňují interakce minerálů s plyny, vodou a flotačními reagencemi. 

Krystalochemické vlastnosti vychází z poznatků fyziky tuhé fáze, mineralogie a 

krystalochemie. Základní strukturní částice tuhých látek jsou atomy, ionty a molekuly. Ty 

mají zákonitě pravidelné prostorové uspořádání a vytvářejí krystalovou mříţku. Stálost 

krystalové mříţky závisí od sil, kterými se stavební částice navzájem váţou. Je to 

heteropolární, kovová a Van der Waalsova vazba. 

Reálný krystal má venkovní a vnitřní morfologii závislou na podmínkách vzniku a na 

charakteru vazebných sil. Poruchy v mříţce reálných krystalů ovlivňují fyzikální a 

fyzikálně-chemické vlastnosti, to se projevuje i na povrchových tzn. flotačních 

vlastnostech minerálních zrn. [9] 

2.3.2. Kapalná fáze 

Voda je silně polární kapalina. Tvoří ji tři jádra (dvě jádra vodíku a jedno jádro kyslíku) 

obklopené deseti elektrony. Elektrony se pohybují po svých orbitech po dvojicích. 

Molekuly vody jsou kulovitě symetrické, mají diploidní charakter, a proto můţou 

asociovat do uspořádaných celků. 

Voda je prostředím pro interakci fází a všech sloţek rmutu a v důsledku specifických 

vlastností se aktivně účastní elementárního aktu flotace. Voda je velmi aktivním činitelem 

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

hydratačních vrstev na rozhraní fází minerál-voda a vzduch-voda. Zajímavé a do dnešní 

doby málo prozkoumané jsou otázky interakce vody s uhlovodíkovými skupinami molekul 

flotačních reagencí. 

Při sledování flotovatelnosti jednotlivých minerálů upravované suroviny je třeba věnovat 

pozornost iontovému sloţení vody flotačního rmutu. Produkty rozpustnosti minerálů a jiné 

ionty rmutu můţou mít vliv na povrchové flotační vlastnosti minerálů. V řadě případů 

dochází i k reakci iontů rmutu s flotačními reagencemi za vzniku nerozpustných sloučenin. 

To můţe způsobovat jejich nadměrnou spotřebu a nedostatek pro flotovaný materiál. Pro 

účinné ovládání a regulaci podmínek flotace je třeba znát a zohledňovat sloţení vody, 

protoţe jenom takto zajistíme poţadovanou selektivitu a kvalitu produktů flotace. [9] 
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2.3.3. Plynná fáze 

Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součásti vzduchu, důleţité funkce pro průběh a 

výsledky rozdruţování. Do flotačního prostředí se mohou přidávat plyny jako speciální 

flotační reagence (např. kyslík, síra, sulfan, oxid siřičitý). Vzduch je nezbytnou součástí 

flotačního rmutu a má ve flotačním procesu několikerou úlohu. Plyny obsaţené ve 

vzduchu, především kyslík a oxid uhličitý, se aktivně účastní flotačního procesu. Kyslík se 

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

účinek plynů na minerály i na průběh flotace je podmíněný účastí vody. V mnohých 

případech se chemický účinek plynů projevuje formou jejich sloučenin s vodou (např. 

kyselina uhličitá, kyselina sírová, které vznikají jako produkt reakce oxidu uhličitého a 

oxidu siřičitého s vodou). 

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se přednostně spojují s hydrofobním 

povrchem flotovaných minerálních zrn. Po vytvoření pevného kontaktu vynášejí bublinky 

vzduchu přichycená minerální zrna na hladinu rmutu, kde se tvoří mineralizovaná pěna. 

Vzduch pouţívaný ve flotačním procesu nejenom, ţe vynáší flotovatelné minerály na 

hladinu rmutu, ale aktivně ovlivňuje vlastnosti všech tří fází flotační soustavy. Sniţuje pH 

kapalné fáze rmutu, kyslík a kyselina uhličitá ze vzduchu reagují s povrchem minerálních 

zrn a dost výrazně ovlivňují flotovatelnost zrn [21, 22]. 

 

2.4. VÝZNAM FLOTACE 

Flotací, jako technologickým postupem úpravy nerostných a druhotných surovin lze řešit 

důleţitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního vyuţívání 

surovinových zdrojů. 

Hlavním významem a předností flotace před jinými rozdruţovacími metodami je moţnost 

získání jemně rozptýlené a jemně prorostlé uţitkové sloţky z nerostných surovin 

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

rozptýlených a prorostlých uţitkových sloţek monominerálních a polyminerálních surovin 

do odpadu na odval. Obsah uţitkových sloţek v odpadech gravitační úpravy býval často 

opravdu velmi velký, proto po uplatnění flotačních technologií se znovu zpracovávají 

některé staré odvaly a tak se přitom získává značné mnoţství uţitkových sloţek, které by 

zůstaly nevyuţity. Flotace řeší nejen problém úpravy velmi jemných zrn ale i kalových 
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podílů. Při gravitační úpravě se zpracovávaná surovina často nadměrně rozdrobuje a tvoří 

se kal obsahující uţitkové sloţky společně s průvodními horninami. Flotace je tedy 

nezbytně nutná pro vyuţití kalů. Flotační technologie úpravy kalů umoţňuje získat jemné 

podíly vysoce hodnotného koksovatelného uhlí. [9] 

 

Flotaci lze vyuţít například při rozdruţování minerálů, čištění odpadních vod, oddělování 

bakterií. 

3. CHARAKTERISTIKA UHLÍ 

Člověk v minulosti vyuţíval pouze obnovitelné zdroje energie. Začátkem 18. století 

průmyslová revoluce dala podnět k rozvoji vyuţívání neobnovitelných zdrojů energie, 

uloţených ve fosilních palivech. V současné době dosavadní trendy 

společenskoekonomického rozvoje naráţejí na jiţ nepřekročitelné bariéry přírodních 

limitů. Blíţí se stav vyčerpání přírodních zdrojů a jedinou moţnou cestou je zvyšování 

účinnosti vyuţití všech zásob a také je nutno hledat způsoby omezení a zpomalení 

transformace přírodních zdrojů v odpad a jak vyuţít odpad jako zdroj druhotné energie. 

[33] 

Z dlouhodobého hlediska je nejvýznamnějším energetickým zdrojem uhlí. Jeho zásoby 

jsou největší a odhadují se přibliţně na 200 let, přitom výtěţnost uhelných loţisek ovšem 

není příliš vysoká. V hlubinných dolech asi 30 %. Vyuţívání uhlí je spojeno s řadou 

problémů, z nichţ největší představuje obsah a sloţení popelovin. Nekvalitní druhy uhlí jí 

obsahují aţ 40%, jsou v ní obsaţeny nejen toxické kovy, ale také různé další škodliviny  

které mají nekovový charakter. [28]  

 

ORGANICKÁ HMOTA UHLÍ  

Místa výskytu uhlí (uhlí vzniklo převáţně z nahromaděných rostlinných zbytků) lze nalézt  

v oblastech mírného pásma a to například ve vodních tocích, jezerech, mořských zálivech 

nebo  lagunách. Řadí se mezi tzv. sedimentární horniny. Jedním z typů sedimentárních 

hornin jsou biolity a k nim patří všechny druhy uhlí, které jsou označovány jako 

kaustobiolity. Vznik kaustobiolitů uhelné řady byl podmíněn vznikem organických látek a 

vývojem ţivota, především rostlin na Zemi. [26] 

Skládá se ze dvou typů rostlinných zbytků: 
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 Attrit – strukturní prvky, které neztratily rostlinnou strukturu (spory, kutikuly, 

vosk). 

 Nestrukturní hmota – základní hmota mikrokomponentů uhlí, vznikající v 

důsledku dvou procesů přeměny rostlinné hmoty a to ochlazením a funizací, 

které se různě střídají, doplňují a vytvářejí velké mnoţství petrografických typů. 

Nestrukturní hmota je hlavní základní část vyskytující se v černém uhlí a 

existuje ve všech typech uhlí. 

Tato základní hmota podle mnoha pozorování a výzkumu má koloidní strukturu, elementy, 

kterými jsou částice s kondenzovanými – aromatickými jádry. Tato hmota nekrystalizuje a 

při rozpouštění vytváří koloidní roztoky. Je amorfní a má dvojvrstvé uspořádání molekul. 

Obrázek č. 2 ukazuje chemickou strukturu uhlí [40]. 

 

 

Obrázek 2: Chemická struktura uhlí  

 

Uhlí je heterogenní makromolekulární systém. Jeho uspořádanost roste s prouhelněním. 

Toto uspořádání makromolekulárního systému je nekrystalické, gelovité a atomy uhlíku 
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jsou rozloţeny dvojrozměrně -  v jedné rovině. U výše prouhelněných uhlí jsou atomy 

uhlíku uspořádány ve více méně pravidelných šestiúhelnících. To jiţ lze  povaţovat za 

zárodky grafitického uspořádání.  

 

 

4. FLOTACE UHLÍ 

Na rozdíl od flotace rud se flotace uhlí zabývá jenom rozdruţováním nejjemnějších podílů 

těţeného uhlí, které vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těţby a úpravy. V praxi se 

vyuţívá pouze na úpravu koksovatelného uhlí. Flotace v uhelném úpravnictví je doplňkem 

jiných způsobů rozdruţování, doplňkem velmi důleţitým a často potřebným, zejména v 

souvislosti se stále narůstajícím podílem jemnozrnných podílů v důsledku zvýšeného 

stupně mechanizace dobývání uhlí. 

Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu specificky lehčí část upravované 

suroviny, proto uhelná zrna o velikosti 2 aţ 3 mm mohou flotovat. V praxi se však flotuje 

vsázka menší neţ 0,75 aţ 1 mm a v našich úpravnách se většinou flotují pouze zrna menší 

neţ 0,5 mm. V této souvislosti je potřeba připomenout, ţe flotační úprava uhlí je čtyřikrát 

aţ pětkrát draţší neţ gravitační způsoby úpravy uhlí. Proto je snaha sníţit velikost 

uhelných zrn přiváděných na flotaci, a tím omezit celkové mnoţství uhlí, které musí být 

flotací rozdruţeno. Z hlediska kvality získaných koncentrátů a dosahované ostrosti 

rozdruţování předstihuje flotace všechny ostatní způsoby úpravy uhelných kalů a prachů. 

Obsah tuhých částic ve flotačním rmutu má velký vliv na průběh a výsledky flotace. 

Optimální zahuštění rmutu je obvykle 200 aţ 350 g tuhých částic na litr rmutu, to odpovídá 

poměru T:K = 1:4 aţ 1:1,25. Při flotaci méně zahuštěného rmutu jsou dosahovány lepší 

výsledky hlavně tehdy, kdyţ se upravuje surovina s vysokým obsahem velmi jemných zrn. 
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4.1. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ FLOTACI UHLÍ 

Optimální hodnota pH pro flotaci uhlí je v intervalu od 6 do 7, optimum je obvykle okolo 

pH=7, kdy se dosahuje maximální výtěţnosti uhlí do koncentrátu. Teplota rmutu  

v rozmezí od 3 do 50 °C prakticky neovlivňuje flotovatelnost uhlí. 

Zvětrávání a oxidace má vliv na flotovatelnost uhlí. Černé uhlí, které bezprostředně  

z těţby postupuje do úpravny, flotuje lépe neţ uhlí vystavené atmosférickým vlivům. 

Zhoršenou flotovatelnost zapříčiňuje oxidace povrchu uhlí, která probíhá při běţných 

atmosférických podmínkách. Tvořící se kyselé skupiny na povrchu uhlí sniţují 

hydrofobnost a flotovatelnost uhlí. Flotovatelnost oxidovaného uhlí se dosáhne 

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

kaustifikované sody, tzn. ţe flotace probíhá v zásaditém prostředí. 

 

4.2. REAGENCE POUŢÍVANÉ PŘI FLOTACI UHLÍ  

Nejdůleţitější flotační reagence pro flotaci uhlí se dělí na dvě základní skupiny:  

• nepolární (oleje) 

• heteropolární 

Hlavními představiteli nepolárních reagencí jsou kerozíny. K reagencím s heteropolární 

stavbou molekul patří např. alkoholy. Oleje mají hlavně sběrací vlastnosti. Emulgují se na 

malé kapičky, které se přichycují k hydrofobním částicím a zvyšují jejich hydrofobnost. 

Druhou vlastností těchto reagencí je flokulace uhelných částic a regulování vlastností pěny. 

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 můţe dosáhnout 

adsorpcí alifatických alkoholů, jejichţ přítomnost způsobuje sníţení zeta potenciálu. 

Hydrofobní účinek, který je spojený se sníţením povrchové energie důsledkem přítomnosti 

OH skupiny, se zvýší s délkou alifatického řetězce alkoholu.  

V současnosti se v úpravnách OKR pouţívají především nefenolické reagence např. 

Flotalex (Česká výroba), Montanol (Belgické činidlo) nebo se flotační činidla míchají. 
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Např. sběrací sloţkou je směs vypíracího oleje a pěničem je OXO – těţkých podílů vyšších 

alkoholů v poměru 1:1. Vypírací olej je z ekologického hlediska moţno 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 pouţití nepolárních uhlovodíků jako sběračů je vhodná jejich emulgace, čímţ se sníţí 

spotřeba a zvýší účinnost. Pro zvětralé a oxidované povrchy uhelných zrn účinným 

sběračem jsou aminy. Souvisí to se záporným nábojem povrchu oxidovaných zrn uhlí. 

Důleţitou úlohu při flotaci uhlí má i vápno dávkované jako vápenné mléko Ca(OH)2. 

Spotřeba vápna kolísá od 1,0 do 5,0 kg/t. Vápno potlačuje vliv jemných kalových podílů 

ve rmutu a současně potlačuje flotovatelnost pyritu a markazitu, které jsou nositeli síry v 

uhlí, ta je neţádoucí sloţkou. Podobný účinek má i soda. Kdyţ je pyrit velmi jemně 

prorostlý s uhelnou hmotou, jeho flotovatelnost není moţné potlačit a v získaném 

koncentrátu se tím omezuje moţnost sníţení obsahu síry. 

K technologickým zvláštnostem flotace uhlí patří nezbytnost potlačit škodlivý vliv jemně 

dispergovaných hlinito-jílových kalů, sádrovce nebo organických látek a 

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

pyrofosfáty nebo sulfitový louh. [9] 

 

4.3. UHELNÉ MACERÁLY 

Uhlí není homogenní substance, ale skládá se z různých sloţek. Mikropertografická 

klasifikace uhlí má přímou vazbu na výzkum uhelné hmoty pod mikroskopem. V podstatě 

je zaloţena na mikroskopických výzkumech ve světle procházejícím a ve světle 

odraţeném. Pracuje s nábrusy, třídí mikrokomponenty uhlí geneticky. Základním 

mikropetrografickým pojmem je macerál, coţ je mikroskopicky odlišitelná 

mikrokomponenta uhlí rostlinného původu. Macerály třídíme do tří základních skupin, 

které se liší svým chemickým sloţením a různými fyzikálními vlastnostmi. Pro černé uhlí 

jsou to skupiny vitrinitu, liptinitu, inertinitu. [9]. Tabulka 1 nám dává zjednodušený pohled 

na macerálové sloţení černého uhlí. [33] 
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Tabulka 1: Macerálové skupiny a uhelné macerály [33] 

Macerálová skupina Macerál 

vitrinit 

telinit 

kolotelinit 

telokolinit 

korpogelinit 

desmokolinit 

gelokolinit 

gelinit 

kolodetrinit 

vitrodentrinit 

liptinit 

sporinit 

kutinit 

rezinit 

alginit 

suberinit 

liptodentrinit 

inertinit 

mikrinit 

makrinit 

semifuzinit 

fuzinit 

sklerotinit 

inertodentrinit 

 

Odlišnost macerálů i odlišnost macerálových skupin je dána odlišností původního 

rostlinného materiálu a podmínkami procesu prouhelnění. Důsledkem je jejich rozdílné 

chemické sloţení např. z hlediska podílu hlavních organogenních prvků C, H, O v 

jednotlivých macerálových skupinách, které mají i odlišnou chemickou strukturu. 

Chemická charakteristika zmíněných macerálů je uvedena v následujících tabulkách 

(tabulka 2 - 4 ). [34] 

 

Tabulka  2: Chemická charakteristika macerálů [34] 

Macerálová 

skupina 

Obsah atomárního uhlíku 

C
at

 [%] 
Poměr H

at 
/ C

at
 

Prchavá sloţka 

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 3: Prvkové sloţení macerálových skupin uhlí [34] 

Macerálová 

skupina 

 

V
daf

 [%] 

Prvkové sloţení macerálových skupin [daf, %] 

C H O N S dif 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 

 

 

Tabulka 4: Distribuce vodíku v macerálových skupinách uhlí [34] 

Macerálová skupina 
Distribuce vodíku [%] Atomový poměr 

H Halif. Haromat. HOH(dif) Halif. / H Harom./ H 

liptinit 7,0 5,4 1,4 0,2 0,77 0,20 

vitrinit 5,5 3,3 1,9 0,3 0,60 0,35 

mikrinit 3,9 1,7 2,0 0,2 0,44 0,51 

 

Pokud porovnáváme hodnoty chemické charakteristiky macerálů v tabulce č. 4, zjistíme, ţe 

inertinit obsahuje největší mnoţství uhlíku. Nejvariabilnější prvkové sloţení má liptinit, a 

proto asi nejvýrazněji ovlivňuje variabilitu vzorků uhlí u typu uhlí. Obsah vodíku ve 

skupinách macerálů je rozdílný. Atomový poměr H arom. / H se zvyšuje a poměr H alif. / 

H se sniţuje od liptinitu k mikrinitu. Liptinit obsahuje tudíţ prokazatelně více alkylových 

skupin. 

Z chemického hlediska můţeme konstatovat, ţe vitrinit se v mnohých charakteristikách 

značně podobá liptinitu. Oba macerály obsahují hydroaromatické struktury, které mohou 

být dehydrované na aromáty. Jejich chování při aromatických substitučních reakcích jako 

je sulfonace, nitrifikace a bromace je velmi podobné. 

Je zde ale několik podstatných rozdílů: 

• Liptinit je méně rozpustný v pyridinu neţ vitrinit. 

• Vitrinit není rozpustný v nitrobenzenu a trichlorbenzenu na rozdíl od liptinitu. 

• Vitrinit je snadno oxidovatelný na huminové kyseliny, zatímco liptinit je odolnější 

k oxidaci a nemá tendenci tvořit huminové kyseliny. 

• Vitrinit je moţné lépe redukovat s lithiem v ethylaminu a produkty této redukce 

jsou velmi dobře rozpustné v pyridinu. Liptinit je redukován méně a produkty jsou 

hůře rozpustné. 
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Tyto rozdíly jsou způsobeny tím, ţe liptinit obsahuje více C a H ve formě alifatických 

skupin, proto ve vitrinitu vznikají zvláštní intermolekulární síly polárního charakteru. 

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

selektivní flotace. 

Z uvedených údajů vyplývá, ţe poznání macerálové analýzy ve flokulaci a flotaci uhlí je 

velmi důleţité a bez něj není moţné správně vyhodnocovat flokulační a flotační 

experimenty. [34] 

 

4.4. MINERÁLNÍ PŘÍMĚSI  

Podmínky a efektivita selektivní flotace závisí také na sloţení minerálních příměsí a na 

jejich disperzitě. Velká část příměsí se do uhlí dostává z okolních hornin (hlíny, písky). 

Hlíny se ve vodě rozmáčejí a přecházejí do jemně disperzních kalů. Část z nich však 

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

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

v uhlí kolísá kolem 1 – 2 %. [33] 

Některé druhy minerálních příměsí: 

• Sulfidy (pyrit, markazit) – znehodnocují koncentrát sírou. 

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

vytvářejí velké mnoţství jemně dispergovaných kalů. 

• Uhelné a hořící břidlice 

• Minerály se zvýšenou rozpustností (sádrovec a jiné rozpustné soli) – zvyšují 

koncentraci elektrolytu ve rmutu, vytvářejí obaly na zrnech uhlí. 

• Nesulfidické minerály (silikáty, oxidy, karbonáty)  

 

Kaţdé tuhé palivo obsahuje vodu, která je nehořlavou a proto neţádoucí sloţkou paliva, 

která sniţuje jeho hodnotu. Podle svého prouhelnění obsahují tuhá paliva 1 aţ 60 % vody. 

Voda je v tuhých palivech vázána různými způsoby. Pouze její malá část, hydratovaná 

voda, vázána na popeloviny a voda konstituční, chemicky vázaná na hořlavinu se 

analyticky nestanovují. Přimíšenou vodu lze od paliva oddělit odkapáváním, filtrací nebo 

odstředěním. Zbývající voda je označována jako veškerá voda a dělí se na hrubou, 

hygroskopickou a okludovanou vodu. 
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Kapilární vodu ztrácejí paliva postupným volným vysycháním na vzduchu. Mnoţství 

odpařené kapilární vody závisí na teplotě a relativní vlhkosti okolní atmosféry. Takto 

uvolněné mnoţství vody představuje vodu hrubou. 

Sušením paliva při teplotě 105 °C se uvolňuje hygroskopická voda, analyticky se takto 

uvolněná voda nazývá zbylá voda. Veškerá voda Wt je tudíţ součtem hrubé vody Wex a 

zbylé vody Wh. Okludovaná voda se z paliva uvolňuje aţ za vyšších teplot při rozkladu 

paliva. Přesný postup dvoustupňového stanovení obsahu hrubé, zbylé a veškeré vody 

podává ČSN 44 1377.  

Obsah vody v analytickém vzorku paliva Wa  se stanovuje jednostupňově, sušením při 

teplotě 105 aţ 110 ºC. Alternativní moţnost stanovení Wa dává destilační toluenová 

zkouška (ČSN 44 1377). [26, 27] 

 

4.5. CHARAKTERISTIKA UHLÍ Z HLEDISKA FLOTACE 

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

uhlí, hnědé uhlí a lignity nelze flotovat. Flotovatelnost uhlí souvisí s nepolárním 

charakterem povrchu. To podmiňuje jeho vysokou sorbční schopnost. Uhlí se skládá  

ze čtyř mikrolitotypů, jsou to: vitrit, klarit, durit a fuzit, které se odlišují flotační 

schopností. Rozdílná flotační aktivita umoţňuje selektivní flotaci lesklých sloţek od 

matných. Vitrit a klarit mají výraznější flotovatelnost, coţ se projevuje kratším flotačním 

časem v porovnání s fuzitem a duritem.  

Protoţe mikrolitotypy uhlí se od sebe liší stupněm hydrofobnosti, rozdílná je  

i jejich kinetika flotace. Projevuje se vzájemným poměrem mnoţství vyflotovaného typu 

uhlí do příslušného pěnového produktu. Tato závislost byla dokázána na sloţení 

koncentrátu odebraného z různých míst flotační baterie. Flotační čas jednotlivých typů uhlí 

bývá od 3 do 12 minut. V prvních flotačních komorách flotační baterie přechází do pěny 

především vitrit. Klarit a matné sloţky uhlí flotují aţ v dalších komorách, protoţe potřebují 

delší flotační čas. 

Přírodní uhlí je chemickou a fyzikální směsí uhlíku, vodíku, dusíku, síry, kyslíku, vlhkosti 

a minerální hmoty. Flotační vlastnosti těchto součástí mohou být zhruba odhadovány z 

testovacích dat. Hydrokarbonáty, které jsou reprezentovány dřevěnou pryskyřicí a včelím 

voskem (C26H54) jsou hydrofilní a následkem toho mohou být více flotovatelné. 

Krystalický uhlík, reprezentovaný Ceylonským grafitem je dobře flotovatelný. 
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Neflotovatelnost kyslíku a minerální hmoty je indikována neflotovatelným lignitem a 

ţivočišným uhlím. Schopnost kerosinu pro adsorpci lignitu, oxidovaného uhlí a minerální 

hmoty jako je břidlice, kalcit, pyrit, křemen je extrémně nízká ve srovnání s jinými 

testovanými materiály.  
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce je zaměřená na charakteristiku testovaných sběračů, na 

charakteristiku testovaných vzorků a na výsledky flotačních experimentů. 

 

5.1. PETROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA DODANÝCH VZORKŮ 

Pro rozbor flotovatelnosti dodaných vzorků je nutné znát petrologickou charakteristiku 

dodaných vzorků. K testům flotace byly pouţité surové kaly z těţby z lokality Darkov. 

Petrologická analýza dodaných vzorků byla provedena v akreditovaných laboratořích 

firmy Arcelor Mittal, a.s. Ostrava. Výsledky analýzy pro surové kaly z těţby Dolu Darkov 

jsou uvedeny v tabulce 5 a na obrázku 2. Z výsledků analýzy vyplynulo, ţe se jedná o kaly, 

které odpovídají uhlí koksovému ţírnému. 

 

Tabulka 5: Surové kaly z těţby – Důl Darkov - odraznost 

Typová analýza 

(%) 
Odraznost vitrinitu 

(%) 

D:                 Ka:    Rn:        1,094 

G:     8          Kb:    Rmin:    0,910 

Ţ:    58          T:        Rmax:    1,269 

Kţ:  34          A:       s:            0,092 

 

 Vysvětlivky: 

 

D   - uhlí plamenné                          Ka  - uhlí koksové I.typu 

G   - uhlí plynové                             Kb - uhlí koksové II.typu 

Ţ   - uhlí ţírné                                   T   - uhlí antracitové 

Kţ - uhlí koksové-ţírné                    Rn – náhodná odraznost stanovená dle ČSN ISO 7404-5 

 

 

Černouhelné kaly z Dolu Lazy obsahují  63.2%  vitrinitu, 7.6% liptinitu a29.2% inertinitu. 

Z výsledků petrologické analýzy vyplynulo, ţe uhlí obsahuje ještě velké mnoţství uhelné 

hmoty. Sulfidy ţelezy nejsou časté, nic méně v uhlí se vyskytují euhedrální sulfidy, 

sporadicky se také vyskytující také velké zrna masívního charakteru (viz obrázek 3-5) a 

také pyrit ve formě framboidální.  
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Obrázek 3: Graf odraznosti surových kalů z těţby z Dolu Darkov. Petrologická charakteristika vzorku 

černouhelných kalů z Dolu Lazy. 

 

 

Obrázek 4: Zrno trimaceritu 
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Obrázek 5: Zrno kolinitu 

  

 

Obrázek 6: Zrno masívního pyritu 

 

 

5.2. CHARAKTERISTIKA POUŢITÝCH FLOTAČNÍCH ČINIDEL 

K flotačním testům byly pouţity flotační činidla firmy Clariant: Montanol 508 a následně 

Montanol 800 – 1, Montanol 800 – 2, Montanol 800 – 3, Montanol 800 – 4, Montanol 800 

– 5 a Montanol 800 – 6. Firma Clariant nám k daným činidlům neposkytla bliţší 
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informace, proto jsme nechali pouţívaná flotační činidla zanalyzovat na FTIR analyzátoru. 

Analýzy byly provedeny v laboratořích katedry chemie VŠB-TU v Ostravě za těchto 

podmínek: 

 Vzorky byly měřeny technikou ATR na jednoodrazovém germaniovém krystalu. 

 Vzorek byl nakápnut na ATR krystal a následně měřen.  

 Spektra byla měřena v oblasti 4000 – 675 cm
-1

; počet scanů 512; rozlišení 8 cm
-1

. 

 Naměřená spektra byla upravena následně: 

 odstraněny pásy CO2 (kolem 2300 cm
-1

) 

 ATR korekcí převedeny do formy transmisních spekter 

 automatické proloţení základní linie 

 

Pouţitý přístroj: 

FT-IR spektrometr Nicolet NEXUS 470, firmy ThermoElectron, USA. 

Na obrázku č. 4 jsou uvedeny IR spektra Montanolu 508, obrázek č. 5 uvádí IR spektra 

sběrače M 800 – 1 a na obrázku č. 6 jsou uvedeny spektra všech testovaných flotačních 

činidel. 

Vyhodnocení IR spekter (obrázek 6): 

  

 

Obrázek 7: IR spektrum vzorku Montanol 508 (2130/10) 
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Na spektru v grafu (obrázek 6) jsou patrny tyto důleţité pásy: 

3400 cm
-1

     valenční vibrace skupiny -OH (pravděpodobně 

alkoholické) 

 

2960 cm
-1

, 2930 cm
-1

, 2870 cm
-1

  valenční vibrace skupiny -CH3 a -CH2 v alifatických  

uhlovodících   

 

2720 cm
-1

     valenční vibrace skupiny -CH v aldehydech 

 

1735 cm
-1

  valenční vibrace skupiny C=O v  nasycených 

aldehydech a/nebo ketonech 

 

1690 cm
-1

  valenční vibrace skupiny C=O v nenasycených či 

aromatických aldehydech 

 a/nebo ketonech 

 

 

1600 cm
-1

     valenční vibrace vazby C=C v aromatických  

uhlovodících 

 

1460 cm
-1

, 1380 cm
-1

  deformační vibrace skupiny -CH3 a -CH2 

v alifatických  uhlovodících  

 

1200 cm
-1

     deformační vibrace skupiny –OH ve fenolech 

 

1100 cm
-1

     deformační vibrace skupiny –OH v sekundárních  

alkoholech 

 

Na obrázku 7 je znázorněno IR spektrum vzorku Montanol 800. Na obrázku 8 pak IR 

spektra vzorků M800 – 1, M800 – 2, M800 – 3, M800 – 4, M800 – 5, M800 – 6 a M508. 
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Obrázek 8: IR spektrum vzorku Montanol 800 – 1 (21240/10) 

 

Na spektru v grafu (obrázek 7) jsou patrny tyto důleţité pásy: 

 

3400 cm
-1

     valenční vibrace skupiny -OH (pravděpodobně  

alkoholické) 

 

2960 cm
-1

, 2930 cm
-1

, 2870 cm
-1

  valenční vibrace skupiny -CH3 a -CH2 v alifatických 

uhlovodících   

 

2720 cm
-1

     valenční vibrace skupiny -CH v aldehydech 

 

1735 cm
-1

  valenční vibrace skupiny C=O v  nasycených 

aldehydech a/nebo ketonech 

 

1685 cm
-1

  aldehydech a/nebo ketonech 

 

1645 cm
-1

     valenční vibrace vazby C=C v alkenech  

 

1600 cm
-1

     valenční vibrace vazby C=C v aromatických 

uhlovodících 

 

1460 cm
-1

, 1380 cm
-1

  deformační vibrace skupiny -CH3 a -CH2 

v alifatických uhlovodících  

 

1200 cm
-1

     deformační vibrace skupiny –OH ve fenolech 

 

1150 cm
-1

     deformační vibrace skupiny –OH v terciálních  

alkoholech 
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1100 cm
-1

     deformační vibrace skupiny –OH v sekundárních 

alkoholech  

 

1050 cm
-1

     deformační vibrace skupiny –OH v primárních 

alkoholech 

 

 

  

Obrázek 9: IR spektra vzorků M800 – 1, M800 – 2, M800 – 3, M800 – 4, M800 – 5, M800 – 6 a M508 

 

Komentář výsledků spektrální analýzy: 

Spektra vzorku M508 (viz obrázek 8) 

Ze spektra je patrno, ţe vzorek obsahuje zejména nasycené alifatické uhlovodíky. Dá se 

předpokládat, ţe převaţují rozvětvené řetězce alifatických uhlovodíků (pás 2960 cm
-1

 

náleţící asymetrické valenční vibraci skupiny -CH3 je výrazně intenzivnější neţ pás 2930 

cm
-1

 náleţící asymetrické valenční vibraci skupiny -CH2). V mnohem menší míře jsou ve 

spektru zastoupeny vibrace sekundárních alkoholů a fenolů, aldehydů a částečně i 

aromatických uhlovodíků. 

Výrazné zastoupení alifatických nenasycených uhlovodíků je zřejmé i z poměru intenzit 

pásů valenčních vibrací skupiny C=O (1735 cm
-1

 a 1690 cm
-1

). Pás 1735 cm
-1

 náleţící 



Bc. Petra Uhrová: Výzkum nových flotačních činidel ve flotaci černouhelných kalů 

 

 

26 

2011 

nasyceným alifatickým karbonylovým skupinám je výrazně vyšší neţ pás 1690 cm-1, který 

lze přiřadit nenasyceným a aromatickým karbonylům.  

 

Spektra vzorku M800 – 1 (viz obrázek 8) 

Ze spektra je patrno, ţe vzorek obsahuje zejména nasycené alifatické uhlovodíky. Dá se 

předpokládat, ţe převaţují rozvětvené řetězce alifatických uhlovodíků (pás 2960 cm
-1

 

náleţící asymetrické valenční vibraci skupiny -CH3 je výrazně intenzivnější neţ pás 2930 

cm
-1

 náleţící asymetrické valenční vibraci skupiny CH2). V mnohem menší míře jsou ve 

spektru zastoupeny vibrace primárních, sekundárních a terciárních alkoholů a také fenolů, 

aldehydů a částečně i alkenů a aromatických uhlovodíků. 

Ve vzorku je jiţ větší mnoţství nenasycených uhlovodíků neţ u vzorku M508. Poměr 

intenzit pásů vibrací karbonylových skupin (1735 cm
-1

 a 1690 cm
-1

) je velmi mírně 

posunut ve prospěch nenasycených nebo aromatických struktur. Rovněţ pás valenčních 

vibrací vazby C=C v alkenech je větší neţ ve spektru vzorku M508, kde je tento pás jen 

velmi nepatrný. Oproti vzorku M5 jsou ve spektru vzorku M800-1 přítomny i pásy 

primárních a terciárních alkoholů. Mimo tyto rozdíly je spektrum vzorku M800-1 velmi 

podobné spektru vzorku M508. 

Spektra vzorků M800 – 2, M800 – 3, M800 – 4, M800 – 5 a M800 – 6 jsou téměř totoţná 

se spektrem vzorku M800 – 1. Všechna výše uvedená spektra jsou zobrazena na obrázku 8.  
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5.3. VÝSLEDKY FLOTACE ČERNOUHELNÝCH KALŮ 

Flotace černouhelných kalů byla provedena v laboratořích Institutu environmentálního 

inţenýrství. V první fázi experimentů byly uskutečněny flotační experimenty NA 

VZORCÍCH černouhelných kalů z Dolui Darlkov a následně pak byly flotační 

experimenty realizovány na vzorcích černouhelných kalů z Dolu Lazy. 

Flotační experimenty byly provedeny za těchto podmínek: 

 

• Zahuštění rmutu  bylo 150 g/l a dávka testovaných činidel byla 500 g/t..  

• Doba agitace s floatčním činidlem byla 1 minuta 

• Flotační čas byl 5 minut.  

 

Výsledky flotace surových kalů z Dolu Darkov 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky flotace s jednotlivými testovanými 

sběrači na vzorcích surových kalů z Dolu Darkov. Z výsledků vyplývá, ţe vzorky 

testovaných kalů jsou značně zoxidované a mají zlou flotační schopnost. Ani v jednom 

případě nebyla dosaţena kvalita koncentrátu s obsahem popela pod 10 %. Z daných 

výsledků vyplývá, ţe dané uhlí je vhodné pro energetické účely. Výsledky jednotlivých 

experimentů uvádějí tabulky 6-12. 

 

Tabulka 6: Činidlo Montanol 800, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 69,19 16,99 

O 30,81 79,27 

P 100,00 36,18 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 7: Činidlo Montanol 800-1, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 71,42 19,01 

O 28,58 75,68 

P 100,00 35,20 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 
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Tabulka 8: Činidlo Montanol 800-2, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 71,56 19,25 

O 28,44 74,49 

P 100,00 34,96 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 9: Činidlo Montanol 800-3, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 63,78 20,41 

O 36,22 79,53 

P 100,00 41,82 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 10: Činidlo Montanol 800-4, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 78,25 24,64 

O 21,75 72,78 

P 100,00 35,11 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 11: Činidlo Montanol 800-5, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 78,58 23,56 

O 21,42 74,25 

P 100,00 34,42 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 12: Činidlo Montanol 800-6, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 73,60 21,47 

O 26,40 75,78 

P 100,00 35,81 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 
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Výsledky flotace surových kalů 0 – 1 mm; úpravna LAZY; OKD, a.s.; Důl Karviná 

V následující kapitole jsou uvedeny výsledky flotace černouhelných kalů z úpravny Dolu 

Lazy. Z výsledků vyplynulo, ţe testované kaly jsou kvalitní a aţ na činidlo Montanol 800-

+5 byla dosaţena kvalita flotačních koncentrátů pod 10 % obsahu popela. Jednotlivé 

výsledky flotačních experimentů jsou uvedeny v tabulkách 13-19. 

 

Tabulka 13 Vzorek č. 8, činidlo Montanol 800, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 82,98 9,86 

O 17,02 72,71 

P 100,00 20,56 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 14 Vzorek č. 9, činidlo Montanol 800-1, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 66,35 8,97 

O 33,65 28,38 

P 100,00 15,50 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 15Vzorek č. 10, činidlo Montanol 800-2, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 84,14 9,62 

O 15,86 74,99 

P 100,00 19,99 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 16 Vzorek č. 11, činidlo Montanol 800-3, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 80,68 8,52 

O 19,32 73,5 

P 100,00 21,07 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 
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Tabulka 17 Vzorek č. 12, činidlo Montanol 800-4, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 83,13 9,17 

O 16,87 77,39 

P 100,00 20,68 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 

 

Tabulka 18 Vzorek č. 13, činidlo Montanol 800-5, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 85,06 10,51 

O 14,94 75,49 

P 100,00 20,22 

 

 

Tabulka 19 Vzorek č. 14, činidlo Montanol 800-6, dávka 500 g/t 

Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

K 83,08 8,45 

O 16,92 69,17 

P 100,00 18,72 

K...koncentrát, O...odpad, P...přívod 
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6. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo ověření flotačních vlastnosti nových sběračů z řady Montanolů, které 

vyrábí firma Clariant,s.r.o. Flotační sběrače byly testovány na vzorcích černouhelných kalů 

odebraných z Dolu Darkov a z Dolu Lazy. Z výsledků práfce vyplynulo, ţe flotační kaly z 

Dolu Darkov jsou značně naooxidované a mají špatné flotační vlastnosti, naproti tomu 

flotační kaly z Dolu Lazy vykázali výborné flotační vlastnosti a téměř ve všech případech 

byly získaná kvalita flotačních koncentrátů pod 10 % obsahu popela. 
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