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Anotace 
 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem mikroorganism� Acidithiobacillus 

ferrooxidans na flotaci vzorku �erného uhlí, p�vodem z KWK Marcel v Polsku. 

V teoretické �ásti práce je popsáno využití r�zných druh� mikroorganism� p�i 

bioflotaci, teorie flotace a uvedena charakteristika bakterií použitých p�i bioflota�ních 

testech. 

Cílem provedených experiment� bylo posoudit, jaký vliv mají bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans na popelnatost a obsah síry ve vzorku uhlí, po r�zné dob� 

p�sobení na flota�ní rmut. 

 

Klí�ová slova: Bioflotace, mikroorganismy, �erné uhlí, síra 

 

 

Annotation 
 

This thesis deals with the influence of microorganism Acidithiobacillus 

ferrooxidans on the flotation of black coal sample, originally from KWK Marcel in Poland. 

The theoretical part describes the use of different kinds of microorganisms in 

bioflotation, the whole theory of flotation and characteristics of bacteria used in 

bioflotation tests. 

The aim of the experiments was to assess which effect has bacteria 

Acidithiobacillus ferrooxidans on the ash and sulfur content in the black coal sample after 

different exposure times in the flotation pulp. 
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Bc. Jan Fry�: Bioflotace 

1 Úvod a cíl práce 

Technologický a pr�myslový pokrok byl v pr�b�hu posledních padesáti let spojen 

s rozvojem energetických zdroj�, mezi kterými má uhlí nezastupitelnou roli. Tvorba uhlí 

má ko�eny v dlouhé geologické historii naší planety a v jeho geologických zásobách 

15·1012 tun je uloženo okolo 90 % fosilní energie Zem�. Ve druhé polovin� minulého 

století se v�tšina vyt�ženého uhlí spot�ebovala v energetice a metalurgii. V hutnictví má 

uhlí ve form� koksu velký význam p�i výrob� surového železa. Navzdory snaze o p�ímou 

redukci železné rudy uhlím z�stane v �asovém horizontu 2020 dominantním zdrojem 

výroby surového železa a oceli osa koksovna – vysoká pec – kyslíkový konvertor. V�d�í 

pozice uhlí jako fosilního paliva je dána pom�rn� rovnom�rným rozložením jeho zásob na 

všech kontinentech. Lze p�edpokládat, že úloha uhlí ve sv�tové ekonomice poroste 

s postupným vy�erpáním ropy a zemního plynu. P�edevším význam �erného uhlí ve 

sv�tovém obchod� vzr�stá – roku 1991 bylo obchodováno 404 Mt a v roce 2000 již 573 Mt 

uhlí. Mezi nejv�tší vývozce pat�í Austrálie spole�n� s Jižní Afrikou, nejv�tšími dovozci 

jsou Evropská unie a Japonsko. (Roubí�ek, Buchtele 2002)  

S rostoucím významem uhlí se objevují tendence k využívání nejjemn�jších 

uhelných frakcí, vznikajících v procesech úpravy �erného uhlí. K nejv�tším ztrátám 

dochází v kalovém systému. Práv� tady je d�ležitým prvkem flotace, která je dopl�kem 

jiných zp�sob� rozdružování a zárove� pat�í mezi nejd�ležit�jší uzly vlastní úpravy 

�erného koksovatelného uhlí. Díky zdokonalování selektivnosti flotace je možno 

v sou�asnosti využít jako zdroje surovin i staré odvaly. Flotace vede k rozdružení velmi 

jemných podíl�, které by jinak p�echázely do odpadu. Uhlí pro energetické ú�ely lze tímto 

zp�sobem získat také ze starých odkališ�. (Fe�ko P. 2001) 

Cílem této diplomové páce je posoudit jaký vliv má bioflotace pomocí bakterií 

Acidithiobacillus ferrooxidans na popelnatost a obsah síry ve vzorku �erného uhlí, po 

r�zné dob� p�sobení na flota�ní rmut. 
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2 Sou�asný stav �ešené problematiky 

2.1 Aplikace biologických proces� p�i zpracování nerost� 

Biologické procesy jsou pro své nízké náklady velmi atraktivními metodami 

zpracování nerost�. Je možné jich využít na zpracování rud s malým obsahem minerál�, 

které se b�žnými metodami nedají lehce koncentrovat. Adheze mikrob� na povrchu �ástic 

m�že významn� zm�nit hydrofobnost minerál�. P�i flotaci sulfidických a nesulfidických  

minerál� se využívá modifikace povrchu, na té závisí hydrofobnost nebo hydrofilnost 

minerál�. Mikroorganismy jsou rovn�ž schopny rozpoušt�t drahé kovy z nerozpustných 

tuhých látek. V n�kterých systémech zp�sobují vynikající flokulaci jemných �ástic. Navíc 

ur�ité mikroby mají schopnost adsorbovat ionty toxických t�žkých kov�, proto se �adí 

mezi metody p�ispívající k ochran� životního prost�edí. Jde o procesy biosorpce, flokulace 

a mikrobiální flotace. 

Zatímco ur�ité mikroorganismy p�ilnou jen k n�kterým povrch�m, jiné ke všem, 

pop�ípad� k žádným povrch�m. Zajímavostí je, že mikroby s fimbriemi mohou podléhat 

výrazným zm�nám p�ilnavosti k jednotlivým povrch�m v dob� selektivního odstra�ování 

n�kterých fimbrií. D�ležité je zjistit povahu zm�n povrchových vlastností p�i 

spolup�sobení mikroorganism� a minerál�. Pochopení mechanism� probíhajících p�i 

biologických procesech poskytne užite�né informace pro rozvoj nových a vylepšení 

stávajících biominerálních technik. (Somasundaran, et al. 1998) 

 

2.2 Použití bioreagent� p�i flotaci minerál� 

Flotace a flokulace jsou procesy užívané na minerální separaci. Uplat�ují se p�i 

nich modifikátory, sb�ra�e a depresory, které mají za cíl zm�nu vlastností minerálního 

povrchu. N�která tato komer�ní �inidla mohou být drahá nebo neefektivní pro rudy s nižší 

kvalitou. V minulosti bylo zjišt�no, že mikroorganismy mohou být p�ijatelnými sb�ra�i. 

Mikroorganismy pracují jako bioreagenty a mohou mít hydrofobní vlastnosti, pokud se 

selektivn� udržují na povrchu minerálu. Povrch mikrobiální bu�ky je upraven funk�ními 

skupinami, nap�íklad polymery, peptidy, fosfolipidy, proteiny. Jmenované skupiny musí 

být p�ímo odd�leny od minerálního povrchu a využívat související bun��ný povrch anebo 
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extracelulární biopolymery na katalýzu chemických reakcí probíhajících na minerálním 

povrchu. Bioflotace a bioflokulace jsou procesy, které využívají mikroorganismy na 

separaci minerál�. (Botero, et al. 2008 a) 

 

2.3 Aplikace bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans p�i uhelné 
flotaci 

Bioflotaci lze využít na odstran�ní pyritické síry z uhlí. Kyanid sodný je dob�e 

známým redukovadlem pyritu p�i flotaci sulfidických minerál�. NaCN však negativn� 

ovliv�uje životní prost�edí. Ve  studii, kterou provedl Amini et. al. je proto nahrazen 

bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans, které jsou prakticky neškodné a slouží, jako 

redukovadlo pyritu. Pr�b�h flotace FeS2 i dalších žilných �ástic s použitím kyanidu 

sodného a Ferrooxidans je porovnáván za použití hlavního flota�ního modelu. Kinetické 

parametry vy�até z modelu ukazují, že modifikovaná rychlost flotace FeS2 se redukuje a 

selektivita uhlí – žilné �ástice byla díky užití bakterií zlepšena. Výsledky uvád�jí, že 

Acidithiobacillus ferrooxidans má potenciál k odstra�ování pyritické síry z uhlí. 

(Amini et al. 2009) 

 

2.4 Interakce Leptospirillum ferrooxidans se sulfidickými 
minerály p�i bioflotaci a bioflokulaci 

Pomocí adsorpce, zeta – potenciálu (jedná se o rozdíl potenciál� na pohybovém 

rozhraní, který se ustavuje p�i relativním pohybu tuhé fáze s elektrickou dvouvrstvou v��i 

roztoku) a FTIR byla zkoumána adheze železných iont� na rostoucích bu�kách 

Leptospirillum ferrooxidans, které rostou na pyritu a chalkopyritu. Vliv bakteriálních 

druh� na flotovatelnost minerál� se zkoumal Hallimondovým flota�ním testem, zatímco 

flokulace pomocí Turbiscan p�ístroje. Minerální iso – elektrický bod (pH 6,5 – 7,5) po 

interakci s bakteriálními bu�kami p�enesenými k bu�kám iso – elektrického bodu (pH 3,3), 

indikuje chemickou povahu bun��né adsorpce na minerálním povrchu. FTIR minerál�, 

vystavených p�sobení bakteriálních bun�k, ukázala p�ítomnost všech bun��ných funk�ních 

skupin, které potvrdily, že šlo o adsorpci bun�k. Adsorpce bakteriálních bun�k na 
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chalkopyritu byla vyšší v porovnání s pyritem, což souviselo s v�tším poklesem bun�k 

b�hem flotace chalkopyritu a z�etelnou flokula�ní reakcí v porovnání s pyritem. (Vilinska, 

Rao 2008) 

 

2.5 Vliv bakterií Rhodococcus opacus na flotaci kalcitu a 
magnezitu 

V práci (Botero et al. 2008 b.) byla studována afinita bun�k Rhodococcus opacus 

na povrchu kalcitu a magnezitu, aby se zjistilo, zda jsou vhodnými flota�ními sb�ra�i. 

Použitím techniky s infra�erveným sv�tlem byly zkoumány a následn� charakterizovány 

povrchové vlastnosti minerál� i mikroorganismu Rhadococcus opacus. Minerální spektra 

p�ed a po bakteriálním p�sobení indikovala interakci minerálního povrchu a bun��ných 

st�n R. opacus. Výsledky byly porovnány se zeta potenciálními k�ivkami jako funkcí pH. 

Složení bun��né st�ny i hydrofobicita R. opacus byla zkoumána m��ením kontaktního 

úhlu. Složky povrchového nap�tí byly p�epo�ítávány van Ossovými a Fowkesovými 

rovnicemi. Výsledky byly hodnoceny na základ� DLVO a X – DLVO teorií pro rozd�lení 

hodnoty pH. 

Ukázalo se, že bakterie Rhodococcus opacus je možné aplikovat na pr�myslovou flotaci 

minerál�. (Botero, et al. 2008 b) 

 

2.6 Mikroorganismy p�i flotaci a flokulaci: Technologie 
budoucnosti nebo laboratorní kuriozita? 

Živé, �i neživé mikroorganismy a produkty mikroorganism� mohou sloužit jako 

flota�ní nebo flokula�ní �inidla. Mohou také modifikovat povrch minerál�, plnit funkci 

flota�ních sb�ra��, depresor� a aktivátor�. V mnohých p�ípadech lze mikroorganismy nebo 

jejich produkty použít jako specifická flokula�ní �inidla. Z komer�ního hlediska je ale 

pot�eba vy�ešit problém ješt� p�ed použitím mikroorganism�, protože jejich kultivace je 

nákladná. Je také pot�ebné zredukovat jejich dávky, které jsou pot�ebné k r�zným 

separacím. Tyto úlohy jsou složité. Avšak nahrazení r�zných chemických �inidel, které 

navíc mohou být toxické, p�írodními látkami, je velmi atraktivní. Cílem tohoto pokusu 
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bylo otestovat mikroorganismy v minerálním bioprocesu, ale zárove� zvážit problémy, 

které musí být jednozna�n� vy�ešeny p�ed aplikací v pr�myslu. (Smith, Miettinen 2005) 

 

2.7 Toxicita kovové extrakce a flota�ních chemikálií na 
Sulfolobus metallicus p�i loužení chalkopyritu 

V práci provedené Dopsonem et. al. byl testován efekt chemikálií použitých 

k p�íprav� minerálních koncentrát� a následné extrakci kov� na termofilních, acidofilních 

mikroorganismech Sulfolobus metalicus. Testované chemikálie byly sb�ra�e a p�ni�e 

použité b�hem flotace k produkci minerálního koncentrátu, �inidla selek�ní extrakce 

využívaného na odstran�ní kov� po loužení a taktéž k produkci thiokyanátu jako 

rozkladného produktu, který vznikal p�i procesu kyanidizace p�i získávání zlata. Efekt 

t�chto chemikálií na S. maetallicus závisel na podmínkách a �asu, za kterých byl pokus 

proveden, taktéž na druhu toxicity a stabilit� v zásaditém pH. Kovová extrak�ní 

chemikálie, která m�la nejmenší efekt na bioloužící proces, byla amylxantogenan draselný, 

která zvyšovala rychlost loužení, pravd�podobn� kv�li rozpoušt�ní síry, která m�že 

ovliv�ovat pasivaci vrstev na povrchu minerálu. P�ni� Flotanol C – 7 snižoval rychlost 

loužení chalkopyritu navzdory tomu, že nem�l žádný vliv na oxidaci Fe2+ bu�kami 

bakterie Sulfolobus metallicus. Pravd�podobn� to závisí na inhibici p�enosu kyslíku b�hem 

bioloužení, který má vliv na oxidaci Fe2+ v �ase nad 20 minut. Chemická extrak�ní 

rozpoušt�dla inhibovaná a� už oxidací Fe anebo bioloužením nazna�ují, že jejich inhibice 

je zp�sobena oxidací Fe. Výsledky ukazují, že p�íslušné koncentrace kovových extrakt� a 

flota�ních chemikálií mohou být toxické p�i  bioloužení chalkopyritu pomoci S. metallicus. 

(Dopson, et al. 2006) 

 

2.8 Využití spor Bacillus sphaericus p�i flokulaci, sedimentaci a 
flotaci 

Auto�i Ch. L. Luna et al. popisují využití flokulace, sedimentace a flotace k získání 

spor Bacillus sphaericus. Mikroorganismus byl produkován bathwise metodou s využitím 

média na bázi odst�ed�ného mléka, kuku�i�né tekutiny a minerálních solí. Nejlepší 
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výsledky flokulace byly prokázány p�i použití CaCl2 · 2H2O, FeCl3 · 6H2O, Al2(SO4)3 a 

kyselinou t�íslovou, která byla flokula�ním �inidlem s optimální koncentrací 1500, 3000, 

2000 a 1700 ppm v tomto po�adí. Suspenze flokulantu byly charakterizovány na základ� 

flokula�ního diametru a hustoty. Sedimenta�ní testy byly provedeny hromadn� p�i r�zných 

koncentracích bun��ných suspenzí a vysokém pokrytí tuhých látek v suspenzi ve všech 

p�ípadech. Flota�ní testy byly vynikající použitím mechanicky agitované flota�ní cely a 

proces byl zvýhodn�n vzr�stem systému agitace a výskytem kationových sb�ra��. (Luna et 

al. 2005) 

 

2.9 Adheze dvou bakterií na dolomit a apatit: jejich efekt na 
potla�ení dolomitu p�i aniontové flotaci 

Bakterie je schopna p�ilnout na povrch minerálu a následn� zp�sobit flotaci 

minerálu. P�ilnavost Bacillus subtillis a Mycobacterium phlei na dolomitu i apatitu byla 

studována sorp�ními p�ístroji a skenována elektronovou mikroskopií. Vliv 

mikroorganism� na olejovou flotaci minerál� byl porovnáván p�i n�kolika r�zných 

hodnotách pH. Tím se došlo k zjišt�ní, že B. subtillis a M. phlei p�ilnou k dolomitu 

snadn�ji než k apatitu p�i kyselém anebo neutrálním pH. Je – li pH zásadit�jší, p�ilne B. 

subtillis snadn�ji a zredukuje se lépe na dolomitu, než na apatitu. Avšak p�i zásaditých 

hodnotách pH se M. phlei adsorbuje více na apatitu. Je proto slabší depresant pro dolomit, 

ale siln�jší pro apatit, než B subtillis.  Rozdíly v adsorp�ní charakteristice jsou p�isuzované 

rozdílným povrchovým vlastnostem dvou druh� bakterií a dvou druh� minerál�. Ob� mají 

kyselé isoelektrické body. Avšak B. subtillis má v�tší afinitu k Mg (II) iont�m, než M. 

phlei. P�esto se B. subtillis m�že adsorbovat siln�ji na dolomitu p�es Mg, než M. phlei, 

který má hydrofobn�jší povrch. Výsledkem je, že oba druhy se adsorbují na dolomitu, 

proto fungují jako dolomitový depresant a také jako slabší apatitový depresant. Fungují – li 

oba depresanty v aniontových flota�ních sb�ra�ích dolomitových fosfátových rud, je B. 

subtillis siln�jším depresantem, speciáln� pro dolomit. Implikace apatitu z dolomitu p�i 

aniontové flotaci jsou diskutabilní. (Zheng et al. 2001)  
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2.10 Flotace rozpušt�ným vzduchem (Dissolved Air Flotation) 

Flotace rozpušt�ným vzduchem je uznávaná separace na rozhraní pevná 

látka/kapalina nebo kapalina/kapalina, p�i níž se využívají mikrobubliny jako nosná fáze. 

Bublinky jsou tvarovány redukcí tlaku vodní páry, která byla nejprve nasycena vzduchem, 

p�i tlaku obvykle vyšším než 3 atmosféry.  P�i pr�myslové aplikaci je supernasycená voda 

hnána p�es jehlicové ventily a mra�na bublin o pr�m�ru 0,02 – 0,15 mm p�i stažení proudu 

spodní vody. V�tšinou je 5 – 20 % vody, která se dostává ven z flota�ní nádoby, 

recyklována. Tento proces má široké použití v pr�myslovém zpracování odpadních vod, na 

odstran�ní nebo separaci kovových iont�, aniont�, olej�, chemikálií, mikroorganism� a 

koloid�. Nevýhodou flotace rozpušt�ným vzduchem jsou vysoké náklady požadované 

nasycené vody pro tvorbu bublin. Práce uvádí, že tvorba bublin je možná p�i tlaku nižším, 

než 2 – 3 atmosféry p�i snižování povrchového nap�tí v zahuš�ova�i p�i stla�ení proudu. 

Velmi nízké koncentrace surfaktant� anebo sb�ra�� jsou požadovány proto, aby byla 

metoda p�ípustná p�i tlaku 2 atmosféry a mén�. Tím dojde k výraznému snížení 

energetických náklad� i optimalizaci celého procesu. (Féris, Rubio 1999) 

 

2.11 Využití odpadní bakteriální biomasy pro odstran�ní iont� 
kadmia: Aplikace flotace p�i separaci 

V práci autor� K. A. Matise, A. I. Zouboulise a I. C. Hancocka se pojednává o 

využití mikroorganism�, v�etn� živé a odum�elé biomasy (nap�íklad aktinomycet). Flotace 

je navrhována jako separa�ní metoda pro sb�r suspendovaných �ástic mikroorganism� po 

biosorpci kadmia. P�i využití batch zp�sobu byly zkoumány následující parametry: pH 

roztoku, iontová síla, vhodnost použití ethanolu jako p�ni�e a cetyl trimetylammonium 

bromidu jako kationového sb�ra�e. Dále se sledovala eluce biomasy prost�ednictvím 

EDTA (ethylendiamintetraoctové kyseliny). Proces byl porovnáván s flotací iont� kadmia. 

Slibné výsledky byly získány p�i použití mrtvé biomasy streptomycet ve z�ed�ném vodném 

roztoku kadmia. (Matis et. al. 1994) 
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2.12 Flotace bakterií Streptomyces pilosus po akumulaci olova 

Flotace Streptomyces pilosus byla studována na bun��ných st�nách, které bu� 

obsahovaly nebo neobsahovaly ionty Pb (II) s použitím SDS aniontového sb�ra�e nebo bez 

n�j. Bylo zjišt�no, že na bun��ných st�nách bez Pb (II) se uskute�nila velmi malá flotace 

v p�ítomnosti SDS kolektoru nebo bez n�j, p�i�emž se SDS �áste�n� adsorbovalo na 

organismus. Byly – li p�ítomny ionty Pb (II) na bakteriálních bun��ných st�nách, flotace 

výrazn� vzrostla, dokonce i bez p�ítomnosti sb�ra�e. P�idáním SDS však dále vzr�stala 

flota�ní rychlost i výt�žnost kovu. (Sadowski et. al. 1991) 
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3 Princip a význam flotace 

3.1 Princip flotace 

Flotace nerostných surovin je založena na rozdílných fyzikáln� – chemických 

vlastnostech povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které jsou podmín�ny rozdílnou 

specifickou povrchovou energií jednotlivých minerál�. Volná energie �ástice v libovolné 

soustav� je složena z její potenciální i povrchové energie. Potenciální energie je úm�rná 

hmotnosti nebo objemu, povrchová je úm�rná velikosti specifického povrchu �ástice. 

Velikost flotovaných zrn, která závisí na jejich pr�m�ru, obvykle nep�evýší 0,6 mm. P�i 

flotaci rud se maximální velikost zrn pohybuje v rozmezí od 0,1 do 0,25 mm. Pokud 

upravujeme uhlí a jiné minerály s malou hustotou, mohou do p�nového produktu p�echázet 

zrna až do velikosti 2 mm p�i speciálních flota�ních režimech. V praxi se flotují zrna 

podstatn� menší, p�i�emž platí, že se zmenšováním pr�m�ru nar�stá specifický povrch a 

povrchová energie n�kolikrát p�evyšuje hodnotu potenciální energie. 

Flota�ní proces lze definovat jako zp�sob rozdružování nerostných surovin 

založený na schopnosti jedn�ch minerál� vyplavat na hladinu flota�ního rmutu, druhých 

klesat a z�stávat v objemu rmutu. Tato definice však neodráží podstatu d�j� probíhajících 

b�hem flota�ního procesu na rozhraní t�í fází. 

Podstatu flotace lépe charakterizuje definice prof. K. A Razumova: ,,Flotace, jako 

proces odd�lování minerál�, je založen na rozdílné schopnosti minerálních zrn p�ichytit a 

ustálit se na povrchu fázového rozhraní.“ 

Polohu, kterou bude mít �ástice malého rozm�ru ve vztahu k povrchu fázového 

rozhraní dvou fází p�i styku s povrchem fázového rozhraní, ur�uje pouze hodnota 

specifických povrchových energií koexistujících fází. P�itom v souladu s druhou v�tou 

termodynamiky musí celý systém dosáhnout stav odpovídající minimu volné energie. 

Rozdílná schopnost minerálních zrn udržovat se na povrchu fázového rozhraní 

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

chemickém složení a stavb� krystalické m�ížky minerál�. Jednotlivé minerály se od sebe 

liší chemickým složením a stavbou m�ížky, proto mají rozdílné hodnoty povrchové 

energie.  
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Flotace je na rozdíl od jiných rozdružovacích proces� univerzálním procesem. 

Univerzálnost se dosahuje použitím selektivn� p�sobících flota�ních reagencií, které se 

adsorbují na povrchu minerálních zrn. Tím dochází k výrazné zm�n� jejich povrchové 

energie v požadovaném sm�ru, podle toho, jaký minerál má flotovat.  

Rozdíly specifické povrchové energie koexistujících fází na rozhraní kapalina-plyn 

se nejú�inn�ji využívají tehdy, není – li povrch rozhraní rovný, ale zak�ivený, jako je tomu 

v p�ípad� p�nové flotace. Flota�ní rmut se zde nasycuje bublinkami plynu, nej�ast�ji 

vzduchem. P�i p�nové flotaci se spojují flotovaná zrna s bublinkami vzduchu a jejich 

prost�ednictvím jsou vynášena na hladinu rmutu, kde dochází k tvorb� mineralizované 

p�ny. Tento zp�sob flotace má v praxi nejv�tší význam. 

Flotace se uplat�uje p�i úprav� r�zných druh� nerostných surovin, p�i zpracování 

odpadních kal� z papíren a textilních závod�, p�i odstra�ování tiska�ské �ern� ze starého 

papíru nebo ve farmaceutickém pr�myslu. (Kme� S. 1992) 

 

3.2 Význam flotace 

Hlavní význam a p�ednost flotace p�ed ostatními metodami rozdružování je v tom, 

že umož�uje získat jemn� prorostlé užitkové složky z nerostných surovin všech druh�. 

P�ed zavedením flota�ní úpravy p�echázela v�tšina velmi jemn� rozptýlených a prorostlých 

užitkových složek monominerálních i polyminerálních surovin do odpadu na odval. Obsah 

užitkových složek v odpadech gravita�ní úpravy býval �asto velmi vysoký. Proto se po 

zavedení flota�ních technologií znovu zpracovávají n�které staré odvaly, p�itom se získává 

zna�né množství užitkových složek, které se d�íve považovaly za nevyužitelné. 

Flotace �eší také problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podíl�. P�i 

gravita�ním zp�sobu úpravy se suroviny �asto nadm�rn� rozdrobují a dochází k tvorb� 

kalu s obsahem užitkové složky i pr�vodních hornin. Bez použití flotace nelze tyto kaly 

využít. Flota�ní technologie úpravy kal�, umož�uje získat jemné podíly vysoce 

hodnotného koksovatelného uhlí. (Kme� S. 1992) 
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4 Složení flota�ní soustavy 

4.1 Tuhá fáze 

Existuje úzký vzájemný vztah mezi chemickým složením, charakterem krystalické 

m�ížky a vazebnými silami p�sobícími mezi stavebními �ásticemi uvnit� krystalu. 

V souvislosti s flota�ní charakteristikou jednotlivých minerál� nás zajímá složení a 

strukturní m�ížka minerál�, jejich fyzikální i chemické vlastnosti, energetická 

charakteristika m�ížky a charakter sil p�sobících na lomových plochách minerálního 

povrchu. Všechny popisované faktory ovliv�ují interakce minerál� s plyny, vodou a 

flota�ními reagenciemi. 

Venkovní i vnit�ní morfologie krystalu je závislá na podmínkách vzniku a 

charakteru vazebných sil. Poruchy m�ížky krystal� ovliv�ují nejen fyzikální, ale i 

fyzikáln� – chemické vlastnosti, což se projevuje na povrchových (flota�ních) vlastnostech 

jednotlivých minerálních zrn. (Fe�ko P. 2001) 

 

4.2 Kapalná fáze 

Voda je prost�edím pro interakci fází i všech dalších složek rmutu a v d�sledku 

specifických vlastností se aktivn� ú�astní elementárního aktu flotace. Velmi d�ležité jsou 

ty vlastnosti, které jsou spjaty se vznikem a stálostí hydrata�ních vrstev na rozhraní fází 

minerál – voda i vzduch – voda. Zajímavé a do dnešní doby málo prozkoumané jsou 

otázky vzájemného p�sobení vody s uhlovodíkovými skupinami molekul flota�ních 

reagencií. 

P�i sledování flotovatelnosti minerál� obsažených v upravované surovin� je pot�eba 

v�novat pozornost iontovému složení vody flota�ního rmutu. Produkty rozpustnosti 

minerál� a jiné ionty rmutu mohou mít vliv na povrchové (flota�ní) vlastnosti minerál�. 

V �ad� p�ípad� dochází k reakci rmutu s flota�ními reagenciemi za vzniku nerozpustných 

slou�enin. To m�že zp�sobovat jejich nadm�rnou spot�ebu a nedostatek pro flotovaný 

materiál. Pro ú�innou regulaci podmínek flotace je t�eba znát a zohled�ovat složení vody, 

zajistíme tak požadovanou selektivitu i kvalitu produkt� flotace. (Fe�ko P. 2001) 
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4.3 Plynná fáze 

P�i p�nové flotaci mají plyny, které jsou sou�ástí vzduchu, d�ležité funkce pro 

pr�b�h rozdružování. Do flota�ního prost�edí se mohou p�idávat plyny, které zde p�sobí 

jako speciální reagencie (nap�íklad kyslík, sulfan, oxid si�i�itý). P�edevším kyslík a oxid 

uhli�itý, se aktivn� ú�astní flota�ního procesu. Kyslík se adsorbuje na povrchu minerál�, 

oxiduje ho a má vliv na jeho rozpustnost. Ú�inek plyn� na minerály i na pr�b�h flotace je 

podmín�n obsahem vody. V mnoha p�ípadech se chemický ú�inek plyn� projevuje formou 

jejich slou�enin s vodou (nap�íklad reakcí oxidu si�i�itého s vodou vznikne kyselina 

sírová). 

Vzduchové bublinky p�ivád�né do flota�ního rmutu se p�ednostn� spojují 

s hydrofobním povrchem flotovaných zrn. Po vytvo�ení pevného kontaktu jsou p�ichycená 

minerální zrna vynášena bublinkami vzduchu na hladinu rmutu a dochází k tvorb� 

mineralizované p�ny.  

P�ítomnost vzduchu aktivn� ovliv�uje vlastnosti všech t�í fází flota�ní soustavy. 

Nejen, že vynáší na hladinu rmutu flotovatelné minerály, ale snižuje také pH kapalné fáze 

rmutu. Kyslík i kyselina uhli�itá ze vzduchu reagují s povrchem minerálních zrn a výrazn� 

ovliv�ují flotovatelnost zrn. (Fe�ko P. 2001) 

 

4.4 Elementární akt flotace 

Elementární akt flotace je p�ichycení jednotlivých zrn na povrchu fázového 

rozhraní. Tento proces nejlépe popisuje hypotéza smá�ení, podle které zp�sobilost 

minerál� p�ichytit se na povrchu rozhraní vzduch-voda závisí na smá�itelnosti minerálního 

povrchu vodou. 	ím více je povrch minerálního zrna smá�itelný, tím h��e flotuje a naopak. 

Zrna hydrofobních minerál� se snadno spojují s bublinkami vzduchu a jsou dob�e 

flotovatelná. Hydrofilní zrna, která mají povrch smá�ený vodou, se nemohou zachytit na 

bublinkách, proto je nelze flotovat. Smá�itelnot a tím také flotovatelnost r�zných minerál� 

je možné m�nit pomocí specificky p�sobících flota�ních regencií, které adsorpcí m�ní 

složení a vlastnosti povrchu minerálních zrn. (Fe�ko P. 2001) 
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4.5 Flota�ní reagencie 

Flota�ní reagencie jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flota�ního procesu, 

zárove� s optimálním otev�ením zrna a provzdušn�ním flota�ního prost�edí. Ovliv�ují a 

m�ní povrchovou energii fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou fází i kapalnou a 

plynnou fází. Zm�nou energie na fázovém rozhraní se m�ní podmínky flotovatelnosti 

jednotlivých minerál� – složek, které se mají navzájem odd�lit flota�ní úpravou. M�ní se 

také po�et a velikost vzduchových bublinek i stálost tvo�ící se mineralizované p�ny. 

Z chemického hlediska mohou být flota�ními reagenciemi látky organického nebo 

anorganického p�vodu, jednoduché látky nebo slou�eniny v krystalickém, ale i kapalném 

stavu. 	ást z nich tvo�í ve vodní fázi flota�ního rmutu pravé roztoky iontové nebo 

molekulární disperzity, �ást z nich se rozpouští velmi málo a vytvá�ejí koloidn� – disperzní 

roztoky, emulze a jemné kapi�ky. 

Mezi základní požadavky na flota�ní reagencie pat�í: Vysoká selektivnost p�sobení, 

standardní kvalita, nízká cena, dobrá tržní dostupnost, pohodlná a snadná manipulace, 

stálost p�i skladování p�ipraveného roztoku, lehká rozpustnost ve vod�, nesmí nep�íjemn� 

zapáchat a být toxické. (Fe�ko P. 2001) 
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5 Faktory ovliv�ující pr�b�h a výsledky flotace 

5.1 Obsah složky v surovin� 

Stupe� výt�žnosti každé složky do jednotlivých koncentrát� závisí na obsahu ve 

výchozí surovin�. P�i stálých podmínkách flotace výt�žnost nar�stá se zvyšováním obsahu 

dané složky v surovin�. Praxe však dokládá, že uvedená závislost nemusí platit pro úpravu 

všech druh� surovin. M�že existovat také p�ípad, kdy je surovina velmi bohatá na užitkové 

složky, ale ty velmi t�žko flotují, což se projeví na výt�žnosti. Naopak ze suroviny 

s nízkým obsahem užitkové složky, která je lehce flotovatelná, lze vyrobit kvalitní 

koncentráty p�i vysoké výt�žnosti. (Fe�ko P. 2001) 

 

5.2 Zrnitostní složení výchozí suroviny a otev�ení zrna  

Mletím p�ipravená surovina musí spl�ovat následující požadavky: 

a) Zabezpe�it otev�ení srostlých a vrostlých zrn jednotlivých minerál� tak, aby se 

základní masa flotovaných minerál� uvolnila od pr�vodní horniny a dalších 

užitkových minerál�. 

b) Vytvo�it takové zrnitostní složení, aby pr�m�ry zrn flotovaného minerálu 

nep�evýšily horní hranici a nebyly menší, než je dolní hranice zrnitosti. Po jejím 

p�ekro�ení se minerální zrna dostate�n� ú�inn� nespojují s bublinkami vzduchu 

a nedochází k flotaci. 

Flota�ní praxe ukazuje, že v mnoha p�ípadech není možné dosáhnout úplného 

otev�ení zrna veškerých prorostlin jednotlivých složek. Vyžadovalo by to velmi jemné 

pomletí celého obsahu výchozí suroviny, což je z ekonomického i technologického 

hlediska nevhodné. (Fe�ko P. 2001) 

 

5.3 Teplota a složení flota�ního prost�edí 

Výsledky výzkumu dokládají, že teplota je jedním z d�ležitých parametr� flotace. 

Intenzifikuje rozpustnost, dispergovatelnost a emulgovatelnost flota�ních reagencií. 
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Teplota aktivuje povrch minerálních zrn na interakci s reagenciemi a tím je možné 

dosáhnout vyššího indexu selektivity a rozdružovacího efektu flotace. Intenzifika�ní 

ú�inek zvýšené teploty se projeví: 

a) Kladným ú�inkem na kinetiku flotace, tím se zkrátí flota�ní �as 

b) Snížením spot�eby sb�ra�e 

c) Zvýšením kvality koncentrátu a výt�žnosti flotované složky do p�nového produktu 

d) Tvorbou a charakteristikami flota�ní p�ny 

e) Zvýšením ostrosti rozdružování 

Zvýšenou teplotou flota�ního rmutu se m�ní základní charakteristiky p�ny. Tvo�í se 

suchá p�na s obsahem bublin v�tšího pr�m�ru a vznikající mineralizovaná p�na je bohatší. 

Ú�innost flotace závisí krom� jiného na rozdílných chemických vlastnostech 

povrchu minerálních zrn. Jejich povrch se m�že výrazn� m�nit tehdy, jsou – li v kapalné 

fázi rmutu p�ítomné anorganické a organické látky. Produkty rozpustnosti minerál� a jiné 

ve vod� rozpustné látky p�ítomné ve flota�ním prost�edí mají vliv na selektivitu flotace i na 

spot�ebu flota�ních reagencií. Systematicky je t�eba se zabývat složením flota�ního rmutu, 

poznat druh a koncentraci rozpustných látek ve vodním prost�edí rmutu. Zm�na 

chemického složení povrchu zrna se m�že projevit i potla�ením flotovatelnosti minerálu, 

který má flotovat. Složení flota�ního rmutu je t�eba sledovat p�edevším v p�ípadech, kdy se 

na flota�ní úpravn� používá uzav�ený vodní okruh. (Fe�ko P. 2001) 

 

5.4 Reagen�ní režim flotace 

Reagen�ní režim flotace zahrnuje: Druh a charakter používaných reagencií, jejich 

množství, po�adí dávkování do flota�ního procesu a pot�ebný �as kontaktu reagencií 

s flotovanými �ásticemi. 

Reagencie se do flota�ního prost�edí dávkují v tomto po�adí: 

a) Jako první se do flota�ního rmutu dávkují �ídící flota�ní reagence, které 

potla�í ty minerály nebo složky, které nemají p�echázet do p�nového 
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produktu nebo na aktivaci složek, jejichž flotovatelnost je t�eba vyvolat, 

zlepšit nebo zprost�edkovat. 

b) Jako druhé se dávkují sb�ra�e, které bezprost�edn� podmi�ují požadovanou 

hydrofobnost a elementární akt flotace. 

c) Jako poslední se dávkuje p�ni� pot�ebný pro tvorbu mineralizované p�ny na 

hladin� rmutu. 

Samoz�ejmé je, že uvedené po�adí m�že mít v konkrétních p�ípadech svá specifika. 

Pot�ebují – li reagencie dostate�n� dlouhý �as pro kontakt s minerály, jde o �ídící 

reagencie, které se dávkují už do mlýna, p�epadu t�ídi�e, p�ed �erpadla dávkující rmut nebo 

do mísících za�ízení. Dochází tak k lepšímu promíchání rmutu s reagenciemi. 

Sb�ra�e obvykle pot�ebují 5 až 10 minut kontaktu s flotovanými složkami, proto se 

dávkují do mísících nádrží. V n�kterých p�ípadech (nap�. p�i rychlé reakci povrchu 

minerálu se sb�ra�em) je lepší dávkovat sb�ra� po �ástech. Ur�ité množství sb�ra�e se 

dávkuje do mísící nádrže a další �ást se dávkuje do flota�ních komor. Tento zp�sob 

dávkování sb�ra�e se používá p�i flotaci �erného uhlí.  

P�ni�e se dávkují p�ímo do flota�ních komor. Doba kontaktu s plynnou fází rmutu 

nemusí být v�tší než 1 až 2 minuty. (Fe�ko P. 2001) 
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6 Schéma flotace 

Ve flota�ní praxi existuje jen velmi málo p�ípad�, kdy je možno p�i jedné operaci 

získat kone�né produkty, koncentrát a odpad požadované kvality. V�tšinou to není možné, 

protože od sebe odd�lované minerály mají velmi blízké flota�ní charakteristiky, proto jsou 

podmínky selektivity náro�n�jší. Dále je to také tím, že v procesu flotace pot�ebujeme 

získat nejen dva, ale i více produkt�. Proto se používá n�kolik flota�ních operací, které 

jsou navzájem propojeny v technologickém schématu flota�ní úpravny. 

Schéma flotace je p�esn� ur�eným postupem jednotlivých operací flotace spole�n� 

s mletím a vodním t�íd�ním. P�i vypracovávání a výb�ru flota�ního schématu je pot�eba 

vycházet z charakteru a stupn� pror�stu minerál�, jejich obsahu ve výchozí surovin� a 

jejich flotovatelnosti. Dále je t�eba vzít v úvahu p�ítomnost a charakter velmi jemných zrn, 

požadavky na kvalitu koncentrát�. (Fe�ko P. 2001) 

 

6.1 Operace flota�ního procesu 

Z technologického hlediska rozlišujeme t�i operace flotace: 

a) Základní flotace 

b) P�e�istná flotace 

c) Kontrolní flotace 

První operací flota�ního rozdružování suroviny obsahující jednu, p�ípadn� n�kolik 

užitkových složek je základní flotace. P�i této operaci jsou vytvo�eny základní podmínky 

pro odd�lení jednoho nebo celé skupiny minerál� od sebe i od pr�vodních horninotvorných 

minerál�. Podmínky se volí podle toho, zda se upravují mono nebo polykomponentní 

suroviny. Rozhodující je i to, zda se uplatní postup selektivní, kolektivní nebo 

kombinované flotace. 

Základní flotací se v�tšinou ješt� nezíská p�nový a nep�nový produkt požadované 

kvality nap�íklad pro blízké flota�ní vlastnosti rozdružovaných minerál�, nedostate�né 

otev�ení zrna. Chudý p�nový produkt a bohatý nep�nový produkt základní flotace je 

pot�eba p�eflotovat tzv. reflotací. 
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Opakovaná flotace p�nového produktu vzniklého p�i základní flotaci se nazývá 

p�e�istnou a opakovanou flotaci nep�nového produktu ozna�ujeme jako kontrolní flotaci. 

Cílem p�e�istné flotace je zvýšit kvalitu nebo snížit obsah škodlivých p�ím�sí 

v koncentrátu. Kontrolní flotací se získávají užitkové složky z nep�nového produktu, které 

by jinak byly odpadem. Po�et p�e�istných a kontrolních operací flotace závisí na 

požadované kvalit� koncentrátu, ale také na složení a charakteru upravované suroviny. Ve 

v�tšin� p�ípad� bývá po�et kontrolních flotací v rozmezí dvou až t�í a po�et p�e�istných se 

volí od dvou do �ty�. Soubor základní, kontrolní a p�e�istné flotace se ozna�uje jako 

flota�ní cyklus. 

Kone�ným produktem každého cyklu flotace je definitivní koncentrát a odpad. 

Všechny ostatní produkty, které cirkulují uvnit� schématu tvo�í meziprodukty. Ty se 

v�tšinou vracejí do p�edcházející operace, ale mohou vést i do ostatních operací. Je 

nezbytné vracet meziprodukty do takové operace, ve které se nachází materiál s p�ibližn� 

stejným obsahem flotovatelné složky jako v meziproduktu. Meziprodukty s obsahem 

velkého množství kalových podíl�, které vyžadují speciální podmínky flotace, se mohou 

reflotovat samostatn�. (Fe�ko P. 2001) 
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7 Flotace uhlí a bioflotace uhlí 

Flotace uhlí se zabývá rozdružováním nejjemn�jších podíl� t�ženého 

koksovatelného uhlí, které vznikají ot�rem nebo rozpadem v pr�b�hu jeho t�žby a úpravy. 

P�i p�nové flotaci p�echází do p�nového produktu specificky leh�í �ást upravované 

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

vsázka menší než 0,75 až 1 mm a v našich úpravnách se flotují zrna menší než 0,5 mm. 

P�i flotaci uhlí p�echází v�tšina upravované suroviny do p�nového produktu., což 

klade vysoké nároky na flota�ní stroje. Na úpravnách uhlí jsou up�ednost�ovány flota�ní 

stroje s oboustranným odvád�ním p�nového produktu. Výkon flota�ních stroj� kolísá 

v rozmezí 0,6 až 1,5 tun sušiny na 1 m3 objemu flota�ního stroje za hodinu. 

Obsah tuhých �ástic ve flota�ním rmutu má velký vliv na pr�b�h a výsledky 

flotace. Optimální zahušt�ní rmutu je obvykle 200 až 350 g tuhých �ástic na litr rmutu, to 

odpovídá pom�ru T:K = 1:4 až 1:1,25. P�i flotaci mén� zahušt�ného rmutu jsou 

dosahovány lepší výsledky hlavn� tehdy, když se upravuje surovina s vysokým obsahem 

velmi jemných zrn. (Fe�ko P. 2001) 

 

7.1 Charakteristika uhlí z hlediska flotace 

Flotovatelnost uhlí závisí na stupni jeho prouheln�ní. Flota�ní schopnost má pouze 

�erné uhlí, hn�dé uhlí a lignity nelze flotovat. Flotovatelnost uhlí souvisí s nepolárním 

charakterem povrchu. To podmi�uje vysokou sorp�ní schopnost. Uhlí se skládá ze �ty� 

mikrolitotyp�, jsou to: Vitrit, klarit, durit a fuzit, které se odlišují flota�ní schopností. 

Rozdílná flota�ní aktivita umož�uje selektivní flotaci lesklých složek od matných. Vitrit a 

klarit mají výrazn�jší flotovatelnost, což se projevuje kratším flota�ním �asem v porovnání 

s duritem a fuzitem. 

Protože mikrolitotypy uhlí se od sebe liší stupn�m hydrofobnosti, rozdílná je také 

jejich kinetika flotace. Projevuje se vzájemným pom�rem množství vyflotovaného typu 

uhlí do p�íslušného p�nového produktu. Tuto závislost dokázal V. I. Klassen na složení 

koncentrátu odebraného z r�zných míst flota�ní baterie. Flota�ní �as jednotlivých typ� uhlí 

bývá od 3 do 12 minut. V prvních flota�ních komorách baterie p�echází do p�ny p�edevším 
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vitrit. Klarit a matné složky uhlí flotují až v dalších komorách, protože pot�ebují delší 

flota�ní �as. 

P�írodní uhlí je chemickou a fyzikální sm�sí uhlíku, vodíku, dusíku, síry, kyslíku, 

vlhkosti a minerální hmoty. Hydrokarbonáty, reprezentované d�ev�nou prysky�icí a v�elím 

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

Krystalický uhlík, reprezentovaný Cejlonským grafitem je dob�e flotovatelný. 

Neflotovatelnost kyslíku a minerální hmoty je indikováma neflotovatelným lignitem a 

živo�išným uhlím. Schopnost kerosinu pro adsorpci lignitu, oxidovaného uhlí a minerální 

hmoty jako je b�idlice, kalcit, pyrit, k�emen je extrémn� nízká ve srovnání s jinými 

testovanými minerály. 

Matematický vztah vyjad�ující flotovatelnost byl definován Sunem: 

181416
4,3

06,32
4,0

08,21208,2
MzNOSHCyHxFC ������������  

kde,  FC…vypo�tená flotovatelnost 

 H, C, S, N, O, M…procentuální podíl vodíku, uhlíku, síry, dusíku, kyslíku a vlhkosti 

(Fe�ko P. 2001) 

P�edpokládanou numerickou hodnotu faktor� x, y, z uvádí tabulka 1: 

 
Tabulka 1 Numerická hodnota faktor� x, y, z (p�evzato z Fe�ko P. 2001) 

 
Obsah popela %  Obsah H %  Vlhkost %  

P�ijatý x  y P�ijatý z 
0-8,9 3,5 0,08 - 0,28 1,2 0-14,1 4 
9-13 3,0 0,29 -1 0,8 >14,1 3 
>13 2,5 >1 0,6   

  Porózní živ. uhlí 0,2   

 

7.2 Faktory, které ovliv�ují flotaci uhlí 

Optimální hodnota pH p�i flotaci uhlí se pohybuje v rozmezí 6 až 7. P�i hodnot� pH 

okolo 7 se dosahuje maximální výt�žnosti uhlí do koncentrátu. Teplota rmutu, která má 

hodnotu od 3 do 50 °C prakticky neovliv�uje flotovatelnost uhlí.  
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Zv�trávání a oxidace mají vliv na flota�ní schopnost uhlí. 	erné uhlí, které se 

dostává do úpravy bezprost�edn� po t�žb�, flotuje lépe, než uhlí vystavené atmosférickým 

vliv�m. V atmosférických podmínkách dochází k oxidaci a torb� kyselých skupin na 

povrchu uhlí, tím se snižuje jeho hydrofobnost i flotovatelnost. Flota�ní schopnost 

oxidovaného uhlí lze pozitivn� ovlivnit pomocí 1 % roztoku kaustifikované sody, tzn., že 

flotace probíhá v zásaditém prost�edí (Fe�ko P. 2001) 

 

7.3 Schéma flotace uhlí 

Obvykle se jedná o otev�ené systémy, které obsahují ve flota�ním cyklu základní a 

kontrolní operaci.  

D�sledkem vysokého stupn� mechanizace uhelné t�žby se stále zvyšuje produkce 

nejjemn�jších �ástic. Zvyšuje se popelnatost prachových resp. kalových podíl� t�ženého 

uhlí. Flota�ní vsázku tvo�í jemnozrnné podíly vyt�íd�né z t�žené suroviny a kalové 

�áste�ky vzniklé b�hem úpravnických proces�. Vsázka má polydisperzní charakter a tvo�í 

ji r�zn� velká zrna uhlí a hlušiny. Ú�innost flotace lze zvýšit racionálním rozd�lením 

vsázky vodním t�íd�ním v hydrocyklonu na dv� t�ídy (písky a p�epad). Na flota�ní 

rozdružování se vedou pouze písky nebo se ob� t�ídy vedou na samostatné flota�ní linky. 

Z ekologického hlediska je t�eba minimalizovat obsah síry v �erném uhlí pro 

energetické ú�ely, tím se zabrání úniku emisí tvo�ených oxidy síry do ovzduší. 

Vícestup�ová schémata flotace umož�ují redukovat obsah pyritu a získat koncentrát 

s p�ípustným obsahem síry. Existují dv� principiální flota�ní schémata, pomocí kterých lze 

desulfurizovat uhlí. První spo�ívá v potla�ení flotovatelnosti pyritu, druhé p�edpokládá 

flotaci pyritu s tím, že se �isté uhlí získá jako nep�nový produkt, který se dále flotuje. 

V našich úpravnách se obvykle vyráb�jí dva kone�né produkty – koncentrát a 

odpad. V p�ípad� pot�eby je možné snížit popelnatost koncentrátu p�e�istnou flotací. 

Kvalita koncentrátu se dá zlepšit výrobou meziprodukt�. 

P�i t�íproduktové flotaci se krom� málo popelnatého koncentrátu, který obsahuje 

dob�e koksovatelné složky uhlí, získá ješt� koncentrát pro energetické ú�ely, do n�hož se 

koncentrují obtížn�ji koksovatelné matné složky. (Fe�ko P. 2001) 
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7.4 Reagencie používané p�i flotaci uhlí 

Nejd�ležit�jší flota�ní reagencie užívané p�i flotaci uhlí se podle Klassena d�lí na 

dv� základní skupiny: 

a) Nepolární (oleje) 

b) Heteropolární 

Hlavními p�edstaviteli nepolárních reagencií jsou kerozíny. Mezi reagencie 

s heteropolární stavbou molekul pat�í nap�íklad alkoholy. Oleje mají p�edevším sb�rací 

vlastnosti, Emulgují se na malé kapi�ky, které se p�ichycují k hydrofobním �ásticím a 

zvyšují jejich hydrofobnost. Druhou vlastností t�chto reagencií je flokulace uhelných 

�ástic  a regulace vlastností p�ny. Heteropolární reagencie jsou aktivními p�ni�i, ale p�i 

flotaci mají také sb�rací vlastnosti. Adsorbují se svými polárními skupinami na 

hydrofiln�jších místech povrchu uhelných �ástic. Nejv�tší sb�rací schopnosti vykazují 

reagencie s hydroxylovou polární skupinou, potom sulfo skupinou a nakonec karboxy 

skupinou. Stejné vlastnosti mají také alkoholy s 6 – 8 uhlíky v nepolární �ásti alkoholu. 

Fijal došel k záv�ru, že zvýšení hydrofobního ú�inku na povrchu uhelných zrn p�i flotaci 

se m�že dosáhnout adsorpcí alifatických alkohol�, jejichž p�ítomnost zp�sobuje snížení 

zeta potenciálu. Hydrofobní ú�inek, který je spojen se snížením povrchové energie 

d�sledkem p�ítomnosti OH skupiny, se zvýší s délkou alifatického �et�zce alkoholu. 

Dosud se používal flota�ní olej z Urxových závod� (v sou�asnosti DEZA), 

solarový olej, solventní nafta, petrolej, oxidovaný nebo sulfonovaný petrolej. V dnešní 

dob� se na úpravnách používají p�edevším nefenolické reagencie Flotakol NE a Flotakol 

NX. Sb�rací složkou Flotakolu je minerální v�etenový nebo plynový olej (80 až 85 %). 

P�notvornou složkou jsou vyšší alkoholy vznikající jako odpadní produkt p�i výrob� 

butylalkoholu nebo odpadní produkty oxosyntézy oktanolu (15 až 20 %). Ve flotakolu NE 

tvo�í p�notvornou složku estery vyšších alkohol� (10 až 15 %). Spot�eba Flotakolu kolísá 

v závislosti na charakteru flotovaného uhlí a podmínkách úpravy od 0,7 do 2,2 kg na tunu 

sušiny ve rmutu. P�i použití nepolárních uhlovodík� jako sb�ra�� je vhodná jejich 

emulgace, �ímž se sníží spot�eba a zvýší ú�innost. Pro zv�tralé a oxidované povrchy 

uhelných zrn jsou ú�inným sb�ra�em aminy. Souvisí to se záporným nábojem povrchu 

oxidovaných zrn uhlí. 
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D�ležitou úlohu p�i flotaci uhlí má také vápno dávkované ve form� vápenného 

mléka Ca(OH)2. Spot�eba vápna kolísá od 1,0 do 5,0 kg. Vápno potla�uje vliv jemných 

kalových podíl� ve rmutu a sou�asn� potla�uje flotovatelnost pyritu a markazitu. Tyto 

minerály jsou nositeli síry v uhlí, která p�edstavuje nežádoucí složku. Podobný ú�inek má i 

soda. Je – li pyrit jemn� prorostlý s uhelnou hmotou, nelze jeho flotovatelnost potla�it, tím 

se omezuje možnost snížení obsahu síry v získaném koncentrátu. 

K technologickým zvláštnostem flotace uhlí pat�í nezbytnost potla�it škodlivý vliv 

jemn� dispergovaných hlinito – jílovitých kal�, sádrovce nebo organických látek a 

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

polyfosfáty nebo sulfitový louh. (Fe�ko P. 2001) 

 

7.5 Bioflotace uhlí 

Bioflotace uhlí se liší od klasické flotace tím, že je do flota�ní soustavy zavedeno 

kultiva�ní médium s obsahem aktivní kultury bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Složení dvousložkového kultiva�ního média je uvedeno v tabulce 2 

 
Tabulka 2 Složení kultiva�ního média pro Acidithiobacillus ferrooxidans1 

 
I. složka 

Slou�enina Vzorec Množství 

Síran amonný (NH4)2SO4 2 g 
Chlorid draselný KCl 0,1 g 

Hydrogenfosfore�nan draselný K2HPO4 0,5 g 

Heptahydrát síranu ho�e�natého MgSO4.7H2O 0,5 g 

Dusi�nan vápenatý Ca (NO3)2 0,01 g 

Destilovaná voda H2O 700 ml 

                                                 
1  upraveno podle informací na: http://www.sci.muni.cz/ccm/bakterie/html_med/M80.HTM [cit. 2011-04-
27]. 
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II. složka 
Slou�enina Vzorec Množství 

Heptahydrát síranu železnatého FeSO4.7H2O 40 g 

Kyselina sírová 0,5 M H2SO4 2 ml 

Destilovaná voda H2O 300 ml 
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8 Charakteristika bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

V roce 1947 izolovali Colmer a Hinkle z drenážních vod uhelného ložiska 

mikroorganismus oxidující železo nazývaný Acidithiobacillus ferrooxidans.  

K taxonomickému sjednocení tohoto druhu došlo v 70. letech 20 století, kdy se 

dosp�lo záv�ru, že d�íve popsané druhy Ferrobacillus ferrooxidans a Ferrobacillus 

sulfooxidans, p�edstavují jeden druh Acidithiobacillus ferrooxidans.  

Spolu s bakteriemi Acidithiobacillus thiooxidans, které izolovali Waxmann a Joff 

roku 1922, se staly základními mikroorganismy v procesu loužení sulfidických rud, tedy i 

mikroorganismy využitelnými v procesech biologicko – chemické desulfurizace uhlí. 

Všechny druhy rodu Acidithiobacillus jsou schopny využívat jako energetický 

substrát síru nebo její redukované anorganické slou�eniny. Kone�ným produktem oxidace 

t�chto slou�enin je síran. Pouze jeden druh, Acidithiobacillus ferrooxidans, je schopen 

získávat energii také oxidací dvojmocného železa na trojmocné podle rovnice: 

molkcaleFeFe /3,1132 ��� ���  

V�tšina druh� bakterií Acidithiobacillus jsou striktní autotrofy vyžadující jako 

zdroj uhlíku atmosférický oxid uhli�itý. Zdrojem dusíku pro thionové bakterie jsou 

p�edevším amonné soli, jen výjime�n� dusi�nany nebo dusitany. (Fe�ko et. al. 2008) 

 

8.1 Vlastnosti bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans byly ve všech p�ípadech izolovány 

z kyselých d�lních vod, ve kterých byly p�ítomny sulfidické minerály obsahující síru nebo 

železo. Bakterie mohou být z t�chto p�írodních míst výskytu izolovány a nabohaceny. 

Acidithiobacilus ferrooxidans je za�azován mezi thionové bakterie. Z hlediska 

trofických požadavk� a zp�sobu života pa�í tato skupina mezi chemotrofní 

mikroorganismy. To znamená, že tyto mikroorganismy získávají energii pro životní 

pochody oxidací anorganických slou�enin a zdrojem uhlíku pro existenci je oxid uhli�itý. 

Akceptorem uvoln�ných elektron� v procesu oxidace je výlu�n� kyslík, z toho plyne, že 

tento mikroorganismus je striktn� aerobní. (Fe�ko et. al. 2008) 
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8.2 Morfologie bu�ky bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans 

Acidithiobacillus ferrooxidans jsou pohyblivé, nesporulující, gramnegativní 

bakterie se zaoblenými okraji. Morfologicky se jedná o ty�inky s pr�m�rem 0,5 – 0,8 μm a 

délkou 0,9 – 1,5 μm, jak je patrné z obrázku 1. Bu�ky se rozmnožují p�í�ným d�lením. 

Stavbu bu�ky znázor�uje obrázek 2. 

 

 
Obrázek 1 Acidithiobacillus ferrooxidans na snímku z elektronového mikroskopu 

(p�evzato z Fe�ko et. al. 2008) 

 

 
 

Obrázek 2 Stavba bu�ky Acidithiobacillus ferrooxidans 
(p�evzato z Fe�ko et. al. 2008) 

 

Na povrchu bu�ky se nachází bun��ná st�na, která poskytuje mechanickou ochranu 

p�ed nep�íznivými vn�jšími vlivy. Odpovídá za tvar bu�ky, udržuje v bu�ce pot�ebnou 

vlhkost a vyrovnává osmotický tlak mezi bu�kou a okolím. Je pevná, ale p�itom elastická a 

propustná pro soli, nízkomolekulární i n�které vysokomolekulární látky. Bun��nou st�nu 

kryje slizová vrstva.  
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Vnit�ní �ást bu�ky je tvo�ena cytoplazmatickým roztokem, který osahuje jednotlivé 

orgány. Cytoplazma je koncentrovaný vodní roztok složený z mnoha r�zných biomolekul. 

D�ležitým orgánem bu�ky je nukleoid, nebo jádro. Jádro obsahuje fibrily tvo�ené 

z vláken kyseliny deoxyribonukleové. Jádro nemá vlastní membránu, p�esto je viditeln� 

odd�leno od cytoplazmy. Jádro má nepravidelný tvar a je nositelem genetických informací. 

Dalšími nepostradatelnými orgány uvnit� bu�ky jsou ribozomy. Jedná se o t�líska 

složená z RNA a bílkovin. Jejich hlavní úkol spo�ívá v syntéze r�zných typ� bílkovin. 

Cytoplazma bu�ky je ohrani�ená cytoplazmatickou membránou, která se nachází 

pod bun��nou st�nou. Dosahuje tlouš�ky p�ibližn� 7 – 8 μm. Má dv� d�ležité funkce: 

a) Reguluje propustnost bu�ky 

b) Ú�astní se energetické p�em�ny v její dýchací soustav� a p�enosu elektron� 

V cytoplazm� se vyskytují také mezozómy a n�kdy i vnitrochromozómové 

molekuly DNA prsténcovitého tvaru, tzv. plazmidy. Ty pravd�podobn� ovliv�ují adapta�ní 

schopnosti bu�ky. Mezozómy jsou mimo�ádn� složité záhyby cytoplazmatické membrány 

v cytoplazm�. Funkce mezozóm� není zatím úpln� objasn�na. V�tšina autor� se domnívá, 

že spo�ívá v jejich ú�asti na pochodech aerobní respirace. Mezozómy pravd�podobn� 

ovliv�ují za�átek a pr�b�h bun��ného d�lení.  

 T�lo mikroorganism� obsahuje 75 – 85 % vody. Sušina tvo�í 15 -25 % celkové 

hmotnosti bu�ky. Jsou zde zastoupeny tyto prvky: Uhlík – 50 %, kyslík – 30 %, dusík – 7 

až 14 % a vodík 6 až 8 %. 

V bun��né sušin� je dále zastoupeno železo (32,4 mg/g), síra (30,1 mg/g), fosfor 

(0,8 mg/g), sodík (0,8mg/g), draslík (0,2 mg/g), vápník (0,14 mg/g), ho��ík (0,04 mg/g) a 

jiné prvky, nap�íklad zinek, m��, molybden, kobalt (od 0,011 – 0,069 mg/g sušiny). 

Z hlediska biochemického složení p�evládají v biohmot� proteiny (56 % z absolutní 

sušiny), uhlovodíky (14 %), lipidy (10 %), RNK a DNK (7,3 %). (Fe�ko et. al. 2008) 
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8.3 Mechanismus oxidace pyritu bakteriemi Acidithiobacillus 
ferrooxidans 

Ve �ty�složkové soustav� složené ze sulfidu, kapalného kyselého extrak�ního 

média, bakteriálních bun�k Acidithiobacillus ferrooxidans a vzduchu, probíhají d�je 

schematicky znázorn�né na obrázku 3. 

 

 
 

Obrázek 3 D�je probíhající p�i biologicko – chemické oxidaci sulfidu 
(p�evzato z Fe�ko et. al. 2008) 

 

Mechanismus oxidace sulfid� mikroorganismy je možné rozd�lit na p�ímý a 

nep�ímý. (Fe�ko et. al. 2008) 

 

8.3.1 P�ímá oxidace 

Proces p�ímé oxidace sulfid� je založen na degradaci minerál� enzymatickou 

oxidací. Ve vodním prost�edí nerozpustný minerál je oxidován na rozpustný v n�kolika 

enzymaticky katalyzovaných mezistupních. K uskute�n�ní tohoto procesu je nutný p�ímý 

kontakt minerálního povrchu s bakteriemi.  
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Podmínkou je, aby povrch minerálu byl disociován ve vodném prost�edí: 

�� �� 22 SMMeS  

Enzymatické systémy bakterií zachytí sulfidový iont a oxidují ho na síran. 

�� �� 2
42

2 2 SOOS  

Tím se posune rovnováha disociace ve sm�ru rozpustného síranu, což umož�uje 

další disociaci nerozpustného sulfidu. Reakce probíhá za p�ístupu kyslíku podle rovnice: 

422 MeSOOMeS ��  

Jako p�íklad lze uvést oxidaci pyritu, který je hlavním nosným minerálem 

nežádoucí anorganické síry v uhlí : 

442222 22272 FeSOSOHOHOFeS ����  

� � OHSOFeSOHOFeSO 23424224 2224 ����  

(Fe�ko et. al. 2008) 

 

8.3.2 Nep�ímá oxidace 

K nep�ímé oxidaci sulfid� a extrakci z nich dochází p�i interakci minerálu 

s meziprodukty nebo koncovými produkty metabolizmu mikroorganism� Acidithiobacillus 

ferrooxidans, kterými jsou síran železitý a kyselina sírová. Zdrojem síranu železitého je 

pyrit. Ten je oxidován na síran železnatý a elementární síru. Bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans opakovan� oxidují dvojmocné železo na trojmocné. Chemické p�em�ny 

probíhají za aerobních i anaerobních podmínek podle následujících rovnic: 

����� ������� HSOFeMeOHFeMeS 2222 2
4

22
22

3  

� � 0
43422 23 SFeSOSOFeFeS ���  

Mechanismus oxidace sulfid� je schematicky znázorn�n na obrázku 4. Úsp�šnost 

procesu bakteriálního loužení je závislá na zp�ístupn�ní pyritových zrn v uhlí, na množství 

bakterií adsorbovaných na povrchu uhlí a na po�tu mikro, nebo makropór� v uhlí. 	ást 

pyritových zrn se vyskytuje na povrchu uhelného zrna a �ást je uzav�ená uvnit�. 
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Obsahuje – li zrno makropóry, m�že p�es n� k uzav�enému pyritu proniknout krom� síranu 

železitého také bakteriální kultura a dojde k vyloužení pyritu z uhlí. V p�ípad� výskytu 

mikropór�, jejichž pr�m�r je menší než pr�m�r bakteriálního t�la, dostane se k pyritovému 

zrnu pouze roztok síranu železitého a proces se zna�n� prodlužuje. Jakmile je pyrit v hlí 

vtroušen tak, že k n�mu nevedou žádné póry, nem�že být zrno pyritu vylouženo. 

Elementární síru mohou oxidovat bakterie Acidithiobacillus thiooxidans i bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans podle rovnice: 

4222
0 232 SOHOHOS ���  

(Fe�ko et. al. 2008) 

 

 
 

Obrázek 4 Mechanismus oxidace pyritu v uhlí 
(p�evzato z Fe�ko et. al. 2008) 
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9 Experimentální �ást 

K test�m bioflotace byl použit vzorek z lokality KWK Marcel z Polské republiky. 

 

9.1 Charakteristika vzorku uhlí 

Petrologická charakteristika uhlí byla provedena v laborato�ích Institutu 

geologického inženýrství VŠB-TU Ostrava Z výsledk� petrologických rozbor� vyplynulo, 

že macerálová skupina vitrinitu je nejvíc formována v kolinitu, který je p�evážn� v klaritu 

a trimaceritu. Telinit je znázorn�n na obrázku 5. Vitrinit byl ve vzorku obsažen 68.5 %, 

liptinit 14 % a inertinit 13.5 %. Na dalších obrázcích jsou znázorn�ny jílové minerály ve 

vitrinitu a framboidální forma pyritu. 

 

 
 

Obrázek 5 Telinit 
 

 
 

Obrázek 6 Jílové minerály ve vitrinitu 
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Obrázek 7 Pyrit ve framboidální form� 

 

9.2 P�edúprava vzorku 

Uhlí bylo rozemleto ve vibra�ním mlýn� a použitím vibra�ního t�ídi�e byla 

upravena zrnitost pod 0,5 mm. Takto p�ipravené uhlí bylo naváženo do devíti kádinek (do 

každé 150 g upraveného vzorku). 

 

9.3 Realizace bioflota�ních test� 

Jednotlivé bioflota�ní testy byly realizovány na laboratorním flota�ním p�ístroji 

VRF – 1, výrobku RD P�íbram o objemu flota�ní cely 1 dm3, znázorn�ném na obrázku 8 
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Obrázek 8 Laboratorní flotátor VRF – 1 (foto autor) 

 

Podmínky flotace: 

	 Zahušt�ní rmutu: 150 g/dm3 

	 Flota�ní �inidlo: Montanol 551 

	 Dávka flota�ního �inidla: 500 g/t 

	 Doba agitace rmutu bez flota�ního �inidla: 30 sekund 

	 Doba agitace rmutu s flota�ním �inidlem: 30 sekund 

	 Flota�ní �as: 5 minut 

 

Do p�ipravené kádinky, která obsahovala 150 g uhlí bylo p�idáno 100 ml 

kultiva�ního média s nao�kovanými bakteriemi Acidithiobacillus ferrooxidans. Doba 
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p�sobení bakterií na uhlí byla postupn� 15 minut, 30 minut, 1 hodina, 3 hodiny, 5 hodin, 

10 hodin, 1 den, 7 dní. Po uplynutí doby p�sobení byla kádinka p�evedena do flota�ní cely, 

která byla dolita destilovanou vodou na objem 1 dm3. Obsah flota�ní cely byl d�kladn� 

promíchán, nádoba nasazena na flota�ní p�ístroj a za�ízení uvedeno do provozu. Následn� 

probíhala agitace bez flota�ního sb�ra�e. Po 30 sekundách bylo k flota�nímu rmutu 

p�idáno 500 g/t flota�ního �inidla Montanol 551. Poté probíhala agitace dalších 30 sekund. 

Poté bylo spušt�no provzduš�ovací za�ízení a následujících 5 minut pobíhala flotace. 

Vznikající flota�ní p�na, která tvo�ila flota�ní koncentrát, byla sbírána do kádinky. Když 

uplynul flota�ní �as, byl zbytek obsahu flota�ní cely p�elit do kádinky pro odpad. Nakonec 

byla provedena flotace bez bakterií. Celkem vzniklo 9 koncentrát� a 9 odpad�. Každý 

koncentrát i odpad byl po ukon�ení flota�ního procesu zfiltrován pomocí tlakového 

filtra�ního za�ízení a vysušen v horkovzdušné sušárn� p�i teplot� 90°C. Po vysušení byly 

jednotlivé vzorky zváženy a homogenizovány. Na obrázku 9 je znázorn�na filtrace vzorku. 

 

 
 

Obrázek 9 Filtrace vzorku (foto autor) 
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9.4 Stanovení výnosu a obsahu popela 

Pro stanovení výnosu a obsahu popela byl do p�edem zvážené porcelánové misky 

navážen 1 g z každého vzorku (celkem 18). Navážka byla spálena v muflové peci. P�ehled 

hodnot pot�ebných k výpo�tu je uveden v tabulce 3. Na obrázcích 10 a 11 je znázorn�na 

navážka p�ed a po spálení. 
 

Tabulka 3 Hodnoty k výpo�tu výnosu, obsahu popela a pro koncentrát 1 
 

Produkt 
Hmotnost po 
vysušení [g] 

Hmotnost 
misky [g] 

Navážka 
[g] 

Hmotnost misky po 
spálení [g] 

Výnos 
[%] 

Obsah 
popela [%] 

K1 100,43 10,9215 1,0109 10,9514 77,29 2,96

O1 29,52 10,4336 0,9987 10,4788 22,71 4,53

 

Výpo�et výnosu K1: 

%29,77100
52,2943,100

43,100100
11

1 ��

�

�

�

�
�

��



�

�


�

�

�
�

OK

K

mm
m

v  

v…Výnos v [%] 

m K1…Hmotnost K1 po vysušení 

m O1…Hmotnost O1 po vysušení 

 

Výpo�et obsahu popela v K1: 

%96,2100
9215,109324,11
9215,109514,10100

12

13 ��

�

�

�

�
�
�

��


�

�

�

�
�
�

�
mm
mm

A  

A…Obsah popela v [%] 

m1...Hmotnost misky 

m2…Hmotnost misky s navážkou 

m3…Hmotnost misky po spálení 
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Výpo�et vstupu (Podání): 

� � � �� � � � � �� � %31,310053,471,2296,229,77100
1111

����������� OOKK AvAvP  

P…Podání (vstup) v [%] 

v K1…Výnos K1 

A K1…Obsah popela v K1 

v O1…Výnos O1 

A O1…Obsah popela v O1 

 

 
 

Obrázek 10 Navážka p�ed spálením (foto autor) 
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Obrázek 11 Navážka po spálení (foto autor) 

 

9.5 Stanovení obsahu síry 

Pro stanovení obsahu síry byl použit postup uvedený v norm� 	SN 44 1379 Tuhá 

paliva. Stanovení veškeré síry metodou Eschka. P�ehled hodnot pot�ebných pro výpo�et 

obsahu síry je uveden v tabulce 4. 

 
Tabulka 4 Hodnoty pot�ebné k výpo�tu obsahu síry pro koncentrát 1 

 
Hmotnost 

zkušebního podílu 
[g] 

Hmotnost BaSO4 
ur�.p�i stanov. [g] 

Hmotnost BaSO4 
ur�.sl.pokusem [g] 

Hm.konc.roztoku 
K2SO4 [g/l] 

0,9933 0,0649 0,0087 0,6003

 

Výpo�et obsahu síry v K1: 

� � � � %89,0
9933,0

6003,001339,00087,00649,074,1301339,074,13

1

32 42 �
����

�
����

�
m

mm
W SOK

S

�

WS…Obsah veškeré síry v [%] 

m1…Hmotnost zkušebního podílu 

m2…Hmotnost BaSO4 ur�ená p�i vlastním stanovení 
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m3…Hmotnost BaSO4 ur�ená slepým pokusem 


 K2SO4…Hmotnostní koncentrace roztoku K2SO4 

 

Výpo�et Podání (vstupu) síry: P�ehled hodnot k výpo�tu podání síry je uveden v tabulce 5. 
 

Tabulka 5 Hodnoty pro výpo�et podání síry 

 
Produkt Výnos [%] Obsah síry [%]

K1 77,29 0,89

O1 22,71 1,31

 

� � � �� � � � � �� � %99,010031,171,2289,029,77100
1111

����������� sOOKsK WvWvP  

P…Podání (vstup) v [%] 

v K1...Výnos K1 

Ws K1…Obsah síry v K1 

v O1…Výnos O1 

Ws O1…Obsah síry v O1 
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9.6 Vyhodnocení bioflota�ních test� 

Výsledky bioflota�ních test� jsou uvedeny v tabulkách 6 - 14 

Ze získaných výsledk� vyplývá, že danou technologií je možné výrazn� snížit obsah 

popela ve flota�ních koncentrátech. Z hlediska obsahu síry se z�ejm� jedná o jemn� 

vtroušený pyrit, který by k odstran�ní vyžadoval ješt� jemn�jší mletí. 
 

Tabulka 6 Výsledky pokusu �íslo 1 – doba p�sobení bakterií 15 minut 
 

Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 
K 77,29 2,96 0,89 
O 22,71 4,53 1,31 
P 100 3,31 0,99 

 
Tabulka 7 Výsledky pokusu �íslo 2 – doba p�sobení bakterií 30 minut 

 
Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 

K 94,67 2,77 0,91 
O 5,33 6,92 1,03
P 100 2,99 0,92 

 
Tabulka 8 Výsledky pokusu �íslo 3 – doba p�sobení bakterií 1 hodina 

 
Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 

K 46,90 3,15 0,87 
O 53,10 3,89 0,98 
P 100 3,54 0,93 

 
Tabulka 9 Výsledky pokusu �íslo 4 – doba p�sobení bakterií 3 hodiny 

 
Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 

K 55,04 3,91 0,85 
O 44,96 4,38 1,03 
P 100 4,12 0,93 
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Tabulka 10 Výsledky pokusu �íslo 5 – doba p�sobení bakterií 5 hodin 
 

Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 
K 58,22 2,96 0,92 
O 41,78 4,04 1,95 
P 100 3,41 1,35 

 
Tabulka 11 Výsledky pokusu �íslo 6 – doba p�sobení bakterií 10 hodin 

 
Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 

K 59,14 3,05 0,86 
O 40,86 4,07 1,56 
P 100 3,46 1,15 

 
Tabulka 12 Výsledky pokusu �íslo 7 – doba p�sobení bakterií 1 den 

 
Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 

K 69,37 2,90 0,85 
O 30,63 5,44 1,23 
P 100 3,68 0,97 

 
Tabulka 13 Výsledky pokusu �íslo 8 – doba p�sobení bakterií 7 dní 

 
Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 

K 61,02 4,32 0,97 
O 38,98 4,80 1,01 
P 100 4,51 0,99 

 
Tabulka 14 Výsledky pokusu �íslo 9 – bez bakterií 

 
Produkt Výnos [%]  Obsah popela [%] Obsah síry [%] 

K 92,05 2,84 0,88 
O 7,95 9,69 2,62
P 100 3,39 1,02 
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10 Záv�r 

Z výsledk� flota�ních test� vyplynulo, že aplikací bioflotace je možné výrazn� 

snížit obsah popela ve flota�ních koncentrátech. Pokud se jedná o snížení obsahu síry, 

z�ejm� se jde o uhlí se submikronovým pyritem, protože jeho odstran�ní je velice 

komplikované a odstran�ní síry z flota�ních koncentrát� je nepatrné cca do 20 %. I p�esto 

jsou výsledky práce velmi zajímavé a ukazují na možnost aplikace bioflotace p�i realizaci 

tzv. ,,Clean coal“ technology. Daná metodika by byla daleko úsp�šn�jší, kdybychom m�li 

k dispozici uhlí s obsahem síry kolem 3 až 5 %. 
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