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ANOTACE 

 

      V této diplomové práci bylo k flotačním testům použito černé uhlí z dolu Staříč a Lazy 

v OKR. Diplomová práce se zabývá výzkumem nových flotačních sběračů z odpadů pyrolýzy 

dřeva a porovnává je s již běžně dostupným belgickým činidlem montanolem 508 ve flotaci 

černého uhlí. Jako další aspekt testuje mísení montanolu 508 a odpadu pyrolýzy za účelem 

lepších výsledků flotace. Cílem práce bylo získání vhodného prodejního černouhelného 

koncentrátu, ve kterém je obsah popela nižší než 10 %. Dalším cílem práce bylo nahrazení 

dosud používaného činidla anebo snížení jeho spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací 

s odpady z pyrolýzy dřeva.  

Klíčová slova: 

Flotace, odpad pyrolýzy dřeva, černé uhlí, montanol 508, flotační činidlo, 

 

 

 

ANNOTATION 

 

In this thesis, the coal from Lazy and Staříč Mine in OKR was used for the flotation tests 

during the research. This thesis deals with the research of new flotation collectors from 

wooden pyrolysis waste and compares them with commercially available agent Belgian 

montanol 508 which is used in black coal flotation. Another aspect of the test is mixing 

montanol 508 and pyrolysis waste in order to get better flotation. The aim was to obtain a 

suitable coal concentrate used for sale, in which the ash content is lower than 10%. Another 

aim of this thesis was either replacement of the agent used till now or reduction of the agent 

consumption in the flotation process, using the appropriate combination with wooden 

pyrolysis waste. 

 

Keywords: 

Flotation, waste pyrolysis of wood, coal, montanol 508, flotation agent, 
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1. ÚVOD A VÝZNAM ŘEŠENÉHO ÚKOLU 

     Význam flotace černého uhlí spočívá v tom, že flotace rozdružuje nejjemnější podíly 

z těženého uhlí. Tyto jemné podíly vznikají rozpadem a otěrem během těžby. V uhelném 

úpravnictví je flotace velice důležitým doplňkem v souvislosti s narůstajícím podílem 

jemnozrnných frakcí. Tyto frakce vznikají v důsledku zvýšeného stupně mechanizace 

dobývání uhlí. V dnešní době je flotace v praxi používána pouze na úpravu koksovatelného 

uhlí. Flotace je také způsob, kterým se dá zpracovávat nehomogenní černouhelný kal. 

      Flotace dostává také nový význam tím, že se zdokonaluje její selektivnost. Díky této 

vlastnosti se mohou využívat jako zdroj surovin i staré odvaly a je možno získávat uhlí pro 

energetické účely ze starých odkališť. 

      Sběrače plní ve flotačním procesu neodmyslitelnou úlohu. Musí splňovat několik 

kriterií, a tím se myslí, že sběrač musí být ekologicky, a také ekonomicky zajímavý, a 

proto je v současné době důležité hledat stále nové sběrače, které jsou schopny tyto dané 

podmínky splňovat.  

 

     Udržitelný rozvoj společnosti bude v budoucnu založen na širokém uplatnění 

oběhového cyklu nejen materiálů. V různých průmyslových odvětvích představuje tento 

oběhový cyklus využití odpadů. V dnešní době ovšem odpovědnost lidské populace za její 

vlastní budoucnost je závislá na tom jak budou lidé se vzniklými odpady nakládat. Díky 

novým technologiím a výzkumům lidstvo objevilo také nové zdroje energie a nové druhy 

materiálů, ale tyto zdroje a materiály jsou objevovány rychleji, než je dokáže lidská 

populace spotřebovávat, a také díky tomu se kvalita lidského života zvyšuje. 

 

    Diplomová práce je rozdělená na dvě části na část teoretickou a na část experimentální. 

V teoretické části se zabývá teorií flotace černého uhlí, flotačních reagencií a teorie 

pyrolýzy, této části je shrnuta historie pyrolýzy a moderní pyrolýzní postupy. V souladu s 

cílem diplomové práce se v experimentální části zabývám výzkumem nových flotačních 
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činidel prostřednictvím testování odpadů z pyrolýzy dřeva a porovnávám je s běžně 

komerčně dostupným belgickým činidlem Montanol 508 ve flotaci černého uhlí. Dále 

testuji mísení obou činidel za účelem lepších výsledků flotace. K flotačním testům bylo 

použito černé uhlí z dolu Lazy a Staříč v OKR. Cílem práce bylo buď nahrazení doposud 

používaného činidla, nebo snížení jeho spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací s odpady 

z pyrolýzy dřeva. Dalším cílem práce bylo získání vhodného prodejního černouhelného 

koncentrátu, ve kterém je obsah popela nižší než 10 %. 
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2. POPIS TEORIE FLOTACE ČERNÉHO UHLÍ 

2.1. Princip flotace 

 

     Flotace je proces úpravy nerostných surovin, který je založený na rozdílných 

vlastnostech (fyzikálně-chemických) povrchu rozdružovaných minerálních zrn. Tyto 

jednotlivé minerály podmiňuje jejich rozdílná specifická povrchová energie. Velikost 

flotovaných zrn obvykle nepřevyšuje 0,5 mm, ale při flotaci rud je maximální velikost 

flotovaných zrn 0,1 – 0,25 mm. Při speciálních flotačních režimech mohou do pěnového 

produktu přecházet zrna až do velikosti 2 mm a to pouze minerály s malou hustotou jako 

např.: uhlí, grafitu a síry. [6] 

     Rozdílná schopnost minerálních zrn se udržovat na povrchu fázového rozhraní vyplývá 

z rozdílných hodnot jejich specifické energie, jejíž velikost závisí na chemickém složení. 

Jednotlivé minerály se od sebe liší chemickým složením a stavbou mřížky. Z toho důvodu 

mají různé hodnoty povrchové energie. [6]  

     Flotace je univerzálním rozdružovacím procesem. Univerzálnosti se dosahuje tím, že 

používáme selektivně působící flotační reagence, které se adsorbují na povrch zrn 

minerálů, a tím se mění povrchová energie do požadovaného směru, podle toho, který 

minerál ve rmutu má flotovat. [6] 

     Při praktické aplikaci se flotační dělení neprovádí pouhým zavedením rozmělněné 

směsi do vody, jejíž povrch hraničí se vzduchem nebo organickou fází – takový proces by 

nebyl efektivní. Při nejčastěji používané pěnové flotaci se rozmělněná směs intenzivně 

míchá ve vodě, kterou se probublává vzduch. Částice s hydrofobním povrchem ulpívají na 

vzduchových bublinách, které je unášejí na povrch vody. Zde se shromažďují ve formě 

pěny, která se mechanicky odstraňuje a dopravuje k dalšímu zpracování. K částicím s 

hydrofilním povrchem, dobře vodou smáčeným, vzduchové bublinky nepřilnou, takže 

sedimentují a vytvářejí na dně flotační odpad. [28] 
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Obr. 1  Schéma pěnové flotace 

 

2.2. Význam flotace 

 

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

získat jemně vtroušené a jemně prorostlé užitkové složky z nerostných surovin všech 

druhů. Než byla v praxi zavedena flotační úprava, přecházela větší část velmi jemně 

vtroušených a jemně prorostlých užitkových složek do odpadu na odval. V odpadech 

gravitační úpravy býval často velmi vysoký obsah užitkových složek. Proto po zavedení 

flotačních technologií se znovu zpracovávají některé staré odvaly, z nichž se získává 

značné množství užitkových složek, které byly považovány za nevyužitelné. [6] 

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

úpravě se totiž suroviny často nadměrně rozdrobují a tím se tvoří kal obsahující užitkové 

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

vůbec. Flotační technologie úpravy kalů umožňuje získávat jemné podíly vysoce 

hodnotného koksovatelného uhlí. [19] 
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3. SLOŽENÍ FLOTAČNÍ SOUSTAVY  

 

     Děje charakterizující pěnovou flotaci se uskutečňují na rozhraní tří fází, které jsou 

součástí flotačního procesu. Patří sem: 

- Tuhá fáze (minerální zrna) 

- Kapalná fáze (vodný roztok) 

- Plynná fáze (vzduch) 

     Flotační proces jako takový je složitý a rozmanitý fyzikálně-chemický děj podmíněný 

charakterem a druhem flotovaných minerálů, složením a vlastnostmi flotačních reagencií, 

stupněm provzdušnění flotačního rmutu a složením a vlastnostmi vody. Vlastnosti 

jednotlivých minerálů výchozí suroviny souvisí s charakterem interakce jejich povrchu a 

reagencemi, vodou a plyny. Flotační reagence umožňují ovládat a také měnit vlastnosti 

povrchu druhů minerálů, aby se vytvořily vhodné podmínky na jejich selektivní 

oddělování. [6] 

 

3.1.  Tuhá fáze 

 

     Existuje úzký vzájemný vztah mezi chemickým složením, vazebnými silami a 

charakterem strukturní mřížky, které působí uvnitř krystalu mezi stavebními částicemi. 

Flotační charakteristika nás informuje o složení a strukturní mřížce minerálu, jejich 

fyzikálně-chemických vlastnostech, na energetické charakteristice mřížky a charakteristice 

sil, které působí na lomných plochách povrchu látek s plyny, vodou a flotačními přísadami. 

[6] 

     Rozeznáváme čtyři zakladní druhy vazeb – homeopolární, heteropolární, kovová a van 

der Waalsova vazbu. Více druhů vazeb lze nalézt v různých látkách vedle sebe. Čím 

pevnější je vazba, tím je látka tvrdší a většinou méně rozpustná. U látek s atomovými a 

iontovými mřížkami se při zdrobňování tvoří nové povrchy polárního charakteru, tedy 

hydrofilní. Pokud chceme flotovat, je nutné tyto povrchy hydrofobizovat. Látky 
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s molekulárními strukturními mřížkami – všechny organické látky – většinou mají výrazné 

hydrofilní vlastnosti. Např. u grafitu lze nalézt metaloidní mřížku, ale nejdůležitější 

skupinou látek s tímto druhem mřížky jsou sulfidy. Ve všech typech strukturních mřížek se 

vyskytují poruchy a nepravidelnosti, které ovlivňují významně samotné vlastnosti dané 

látky. Hovoříme o tzv. reálných krystalech. Flotační schopnost minerálních zrn - ovlivňuje 

jejich nestejnorodost projevující se nerovnoměrnostmi minerálního povrchu. 

 

3.2. Kapalná fáze 

 

     Velký význam kapalné fáze ve flotačním procesu nespočívá pouze v tom, že voda je 

prostředím, ve kterém se flotace uskutečňuje. V důsledku svých specifických vlastností se 

sama aktivně zúčastňuje elementárního aktu flotace. Voda je kapalina silně polární, a proto 

jsou průmyslové a přírodní vody zředěné roztoky elektrolytů i neelektrolytů. Hydratovaný 

obal vyniká tím že, mnohé látky ve vodě disociují na svoje ionty, které jsou hydratovány 

dipóly vody. Voda má schopnost oxidovat nebo redukovat různé látky a polární charakter 

vody se projevuje také tím, že voda je výborným rozpouštědlem iontových sloučenin. Ve 

vodě se minerál rozpouští tehdy, když hydratační energie je větší než energie jeho 

strukturní mřížky. Chemické složení vod průmyslových a přírodních je nejen v dnešní 

době velmi složité a rozdílné, což se poté projevuje i na výsledcích v ní realizovaných. [26] 

 

3.3. Plynná fáze 

 

     U pěnové flotace mají plyny jednu z nejdůležitějších funkcí pro průběh a rozdružování 

získávaných složek ze rmutu. Mezi plyny, které se mohou přivádět do flotačního prostředí 

jako reagence, patří např. kyslík, sulfan, oxid siřičitý, síra. Vzduch je nezbytnou součástí 

flotačního rmutu, má ve flotačním procesu několik úloh. Plyny obsažené ve vzduchu, 

v nichž se v první řadě kyslík a kysličník uhličitý aktivně zúčastňují flotačního procesu. 

Kyslík se adsorbuje na minerálním povrchu, oxiduje ho a ovlivňuje jeho rozpustnost. 

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se mají výběrově spojovat 
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s hydrofobním povrchem flotovatelného minerálního zrna. Po vytvoření pevného spojení 

bubliny vzduchu vynášejí určité minerální zrna na hladinu rmutu, kde se vytvoří 

mineralizovaná pěna. Ve rmutu se musí vytvořit dostatečně velký počet vzduchových 

bublin, aby byla co největší pravděpodobnost přilnutí minerálu a bubliny.  

     Plynná fáze se používá jako nosič flotovatelných částic ze rmutu do vrstvy 

mineralizované pěny, musí splňovat tyto požadavky: vzniklé vzduchové bubliny musí 

zabezpečovat optimální průběh elementárního flotačního aktu, neustálou přítomnost ve 

rmutu v potřebném množství, bubliny vzduchu musí umožňovat přechod flotovatelných 

částic do pěnového produktu. [6,26] 

 

3.4. Elementární akt flotace 

 

     Elementárním aktem flotace rozumíme přichycení jednotlivých částic tuhé fáze na 

povrchu fázového rozhraní dvou fází kapalné a plynné. 

     Proces, který nejlépe popisuje přichycení částic, nazýváme smáčení. Smáčitelnost 

minerálního povrchu vodou závisí na způsobilosti minerálů přichytit se na rozhraní vzduch 

– voda. Čím více je povrch minerálního zrna smlčitelný, tím hůře flotuje a naopak. 

Neflotovatelné jsou hydrofilní zrna, když je jejich povrch smáčený vodou a nemohou 

přichytit k bublinkám, zatím co zrna hydrofobních minerálů se lehce spojují se 

vzduchovými bublinkami a díky této vlastnosti jsou dobře flotovatelné. Specifickým 

způsobem lze měnit flotovatelnost a smáčitelnost pomocí působení flotačních reagencií, 

které mění složení a vlastnosti minerálního povrchu. 

 

3.4.1 Smáčitelnost   

 

      Smáčitelnost nerostu charakterizujeme velikostí styčného úhlu. Tímto úhlem se rozumí 

úhel, který tvoří povrch nerostu s povrchem vody. Smáčitelnost nerostu je tím menší, čím 

větší je styčný úhel. Hydrofilní nerosty, které mají malý styčný úhel, jsou snadno 
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smáčitelné. Hydrofilní nerosty jsou naopak nerosty, které jsou vodou velmi špatně 

smáčitelné, protože mají velký styčný úhel smáčenlivosti. 

     Hydrofobní nerosty se ovšem mohou změnit v hydrofilní, když probíhá oxidace na 

jejich povrchu. Na velikost styčného úhlu a na smáčenlivost mohou mít vliv flotační 

reagence. 

     Když má nerost dobrou smáčitelnost a malý styčný úhel, tak se vzduchová bublinka 

dotýká povrchu nerostu, ale pouze na malé plošce. V tomto případě ale ulpění vůbec 

nenastane anebo spojení bublinek a nerostné částice není dost trvanlivé. Když má nerost 

špatnou smáčitelnost, tak se bublinka nerostu přilne k poměrně velké ploše. Takové to 

spojení je trvanlivé. Částice takového nerostu bývají vynášeny bublinkami ke hladině 

rmutu. 

      Je-li nerost neschopný se spojovat se vzduchovými bublinkami, musí se změnit 

chemické vlastnosti jeho povrchu. A to tak, že se na povrch adsorbují molekuly, které 

umožňují, aby se spojil se vzduchovou bublinkou. [5] 

 

3.5. Flotační reagence 

 

     Hlavním faktorem flotačního procesu jsou flotační reagence a to zároveň s optimálním 

otevřením zrna a dostatečným provzdušněním flotačního prostředí. Vývoj teorie a také 

praxe v oblasti flotační úpravy nerostných surovin dokazuje pokrok, velmi účinný průběh 

flotačního procesu, který přímo závisí na zdokonalování reagenčního režimu. 

Zdokonalováním je myšleno zlepšování způsobů využívání flotačních reagencií, 

rozšiřování oblastí jejich použití, zavádění a ověřování nových a účinných reagencií a také 

jejich kombinací. 

     Flotační reagence také ovlivňují a mění povrchovou energii na fázovém rozhraní tuhá a 

kapalná fáze a kapalná a plynná fáze. Podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálů na 

fázovém rozhraní se mění změnou energie, tyto minerály se mají navzájem oddělit flotační 

úpravou. Mění se i velikost a počet vzduchových bublin a stálost tvořící se mineralizované 

pěny, která se tvoří na povrchu rmutu. [6,14] 
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3.5.1. Požadavky na flotační činidlo 

 

     Základní požadavky na flotační reagence všech druhů: 

 standardní kvalita 

 vysoká selektivnost jejich působení 

 nízká cena 

 dostatek na trhu  

 lehká a pohodlná manipulace 

 stálost při skládkování 

 lehká rozpustnost ve vodě 

 bez nepříjemného zápachu 

 

3.5.2. Klasifikace flotačních reagencií 

 

     Rozdělují se do těchto skupin, podle toho jakou úlohu flotační reagence zastávají: 

1) Reagence ovlivňující na rozhraní tuhá látka -  kapalina 

     Sběrače jsou organické látky. Látky, které se výběrově adsorbují na povrch flotovaných 

zrn a zvyšují hydrofobnost. Tím je umožněno pevné spojení vzduchové bublinky a pevné 

spojení povrchu flotovatelného minerálu. 

    Řídící a flotační reagence jsou anorganické nebo organické látky, které mohou 

podporovat nebo bránit adsorpci sběrače na povrch minerálních zrn, a tím mohou zvyšovat 

nebo naopak zabraňovat flotovatelnosti určitých minerálních zrn. 

a) Aktivátory (oživující flotační činidla) – Zvyšují flotovatelnost určitých minerálů 

(hydrofobizují jejich povrch) anebo oživují flotační schopnost povrchu těch 

minerálních zrn, která byla předtím načas potlačena. 
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Aktivátor Účinek aktivátoru 

Síran mědnatý         CuSO4.4H2O Oživuje sfalepyrit, pyrit, arzenopyrit, antimonit 

a kryolit. 

Chlorid bárnatý       BaCl22H2O Oživuje baryt a křemen, potlačuje kasiterit a 
fluorit. 

Dusičnan olovnatý  Pb(NO3)2  Oživuje sulfidy mědi, které byly potlačené 

kyanidy a oživuje antimonit. 

 

Sulfid sodný             Na2S.nH2O 

Oživuje flotovatelnost sulfidů se změněným 

povrchem, oživuje karbonáty mědi a olova. 

Při vysoké koncentraci je depresorem. 

Kyselina sírová        H2SO4 Oživuje některé sulfidy, pyrit, sfalerit, a 

potlačuje křemen. 

            

b) Depresory (potlačující flotační činidla) – potlačují nebo ruší flotovatelnost některých 

minerálů, nebo skupin a tak umožňují oddělení od ostatních minerálů nacházejících se 

ve flotačním rmutu. 

Depresor Účinek depresoru 

Kyanid draselný      KCN Potlačuje pyrit, sfalerit, chalkopyrit. 

Kyanid sodný           NaCN Rozpouští zlato a stříbro a také se používá 

společně se síranem zinečnatým - 

ZnSO4.7H2O pro potlačení sfaleritu. 

Manganistan draselný KMnO4 Potlačuje pyrhotin, arzenopyrit, sfalerit, a 

sulfidy mědi za přítomnosti galenitu. Je to 

silné okysličovadlo. 

Chroman draselný K2CrO4 Potlačuje galenit při selektivní flotaci 

mědnato-olovnatých rud. 

Sulfid sodný             Na2S.nH2O Při vysokých koncentracích potlačuje 

flotovatelnost všech sulfidech minerálů. 

Dvojchroman draselný K2Cr2O7.2H2O Potlačuje při pročišťovací flotaci 

sfaleritového koncentrátu. Potlačuje galenit 

a je silným okysličovadlem. 

Síran zinečnatý         ZnSO4.7H2O Potlačuje flotovatelnost sfaleritu 

s kyanidem. 

Oxid vápenatý         CaO Potlačuje pyrit, pyrothin, sráží hydroxidy 

kovů za přítomnosti NaOH (hydroxidu 

sodného ). 

Hydroxid vápenatý      Ca(OH)2 Potlačuje pyrit, pyrothin. Sráží hydroxidy 

kovů ve rmutu. 

Uhličitan sodný            Na2CO3 Zmenšuje tvrdost vody a potlačuje kalová 

zrna. Upravuje pH prostředí. 

Fosforečnany Na3PO4.12H2O (Fosforečnan 

trisodný dodekahydrát ), Na4P2O7 

(pyrofosforečnan sodný), (NaPO3)  

Potlačují Ca minerály při flotaci magnezitu. 

Potlačují fluorit a kalcit. Některé vážou jak 

ionty vápníku, tak hořčíku. 

Křemičitan sodný   Na2SiO3 Potlačuje křemen, křemičitany a 

alumokřemičitany. 
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Organické koloidy (škroby, dextrin, želatina, 

tanin) 

Používají se na potlačení kalových zrn při 

flotaci sulfidů. Potlačuje přirozeně 

hydrofobní minerály, jako je mastek, grafit, 

molybdenit. 

Oxietylceluloza   

(C6H7O2.(OH)2.OCH2.CH3OH )n 

Potlačuje flotovatelnost minerálů železa. 

         

c) Modifikátory pH prostředí – používají se pro změnu pH ve flotačním prostředí. 

Působí na rozpustnost minerálního povrchu, na složení rmutu, na reakce ve rmutu, 

působí na iontovou a molekulární strukturu flotačních činidel, zejména ze skupiny 

sběračů. Modifikátory mohou mít silný oživující nebo potlačující účinek. 

 

Modifikátor Použití modifikátoru 

Hydroxid vápenatý  Ca(OH)2 

Hydroxid sodný         Na OH 

Uhličitan sodný         Na2CO3 

Používají se na úpravu pH flotačního 

prostředí. Činidlo má oživující účinek na 

některé minerály, ale zároveň jiné potlačuje. 

Kyselina sírová          H2SO4 

Kyselina chlorovodíková HCl 

Kyselina fluorovodíková  HF 

Kyseliny oživující pyrit a sfalerit. Kyselina 

fluorovodíková potlačuje křemen a oživuje 

živce. 

 

2) reagence ovlivňující fázové rozhraní kapalina – plyn 

 

Pěniče jsou heterogenní organické sloučeniny snižující povrchové napětí na rozhraní 

kapalné a plynně fáze. Pěniče také pomáhají disperzaci vzduchu na malé bubliny a také 

brání jejich spojování a zvyšují stálost a nosnost flotační pěny. [27] 

 

3.6. Pravděpodobnost flotace 

 

    Mechanismus mineralizace vzduchových bublinek ve flotačním procesu je velmi složitý, 

protože ve flotačním prostředí se nachází velké množství vzduchových bublinek. Ve 

flotačním prostředí se také nachází až desetinásobné množství minerálních zrn a z tohoto 

důvodu pravděpodobnost flotace u každého z nich závisí na pravděpodobnosti jednotlivých 

etap tohoto procesu. 
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     Etapy tohoto procesu jsou: 

 interakce povrchu minerálních zrn s flotačními činidly 

 střet minerálu se vzduchovou bublinou 

 působení sil proti spojení a odtrhnutí 

 podmínky vzniku a rozpadu složitých aeroflokul 

 procesy probíhající v pěnové vrstvě 

     Jelikož každé etapy procesu se zúčastňují různé druhy minerálů s různými vlastnostmi 

povrchu, různé velikosti, různého tvaru, proto při flotaci v reálných podmínkách se každá 

s těchto etap stává složitější. Etapy flotačního procesu a mnohostrané. Problematiku těchto 

etap a jejich vzájemné propojení můžeme vidět na obr. č. 2. [17] 

 

Obrázek č. 2 Etapy flotačního procesu [17] 
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4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH FLOTACE 

 

     Mezi faktory ovlivňující průběh flotace řadíme technologické a technicko-ekonomické 

výsledky flotace, dále pak také průběh flotačního procesu, který závisí na velkém počtu 

technických parametrů. Mezi tyto parametry zahrnujeme vlastnosti užitkových minerálů, 

které podmiňují jejich flotovatelnost, hustotu a teplotu rmutu, specifika ve složení surovin, 

složení vody, jejich charakteristiku zrnitosti, reagenční režim flotace, účinnost práce 

flotačního stroje, optimální hodnoty a regulace technologického procesu v úpravně. 

 

     Základní charakteristiky, které je důležité vzít v úvahu při vypracování flotačního 

schématu, také při režimu a technologickém postupu flotace, a také ty, které určují 

technicko-technologicko-ekonomické ukazatele úpravy, patří: 

 obsah užitkové složky 

 mineralogické složení 

 charakter růstu a vrůstu minerálů 

 přítomnost izomorfních příměsí v minerálech 

 druhotné změny minerálů způsobené oxidací, zvětráváním a vzájemnou aktivací  

rozpustnosti 

 

    Vzájemnou interakce činitelů, kteří ovlivňují průběh flotačního procesu, můžeme vidět 

na obrázku č.3.  
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Obrázek č. 3 Vzájemná interakce činitelů ovlivňujících průběh flotačního procesu [17] 

 

 

4.1. Obsah složky v surovině 

 

     Stupeň výtěžnosti jednotlivých složek závisí na obsahu ve výchozí surovině. Když jsou 

podmínky flotace stálé, výtěžnost flotace narůstá, tím že zvyšujeme obsah dané složky 

v surovině. V praxi se však ukazuje, že uvedená závislost neplatí pro úpravu všech druhů 

surovin, ale může také nastat případ, kdy je surovina velice bohatá na užitkové složky, ale 

pokud jsou velmi těžko flotovatelné, to se projeví právě na výtěžnosti flotačního procesu, 

která je potom malá. Je ale i možné, že ze suroviny s relativně malým obsahem užitkové 

složky, která je ovšem velice dobře flotovatelná, se naopak vyrobí kvalitní koncentráty 

vysoké výtěžnosti. [14] 
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4.2.  Zrnitost složení výchozí suroviny a otevření zrna 

 

      Surovina, která je připravená mletím, musí splňovat tyto požadavky: 

       - musí zabezpečovat otevření vrostlých a srostlých zrn jednotlivých minerálů. A to tak 

aby se základní masa flotovatelných minerálů uvolnila do průvodní horniny a do dalších 

užitkových minerálů. 

      - musí vytvořit takové složení zrnitosti suroviny, aby průměr zrn flotovaného minerálu 

nepřevyšoval horní hranici a aby nebyl ani menší, než je dolní hranice zrnitosti. Když jsou 

hranice překročeny, minerální zrna se s bublinkami vzduchu dostatečně nespojují a 

k flotaci tak nedochází. 

    V mnohých případech není ovšem možné dosáhnout úplného otevření zrna a jeho 

veškerých prorostlin jednotlivých složek. To by vyžadovalo velmi jemné mletí suroviny 

(celého množství) a přitom vzniká reálné nebezpečí výrazného přemílání minerálů, což je 

z ekonomického ale i technologického hlediska nevhodné. [14] 

 

4.3. Teplota a složení flotačního prostředí 

 

     Proto je teplota jedním z nejdůležitějších parametrů flotace, a to ve vztahu k flotačním 

reagencím teplota zvyšuje jejich, emulgovatelnou, dispergovatelnost a rozpustnost. Teplota 

totiž působí jako aktivátor povrchu minerálních zrn na interakci s reagencemi a tím je 

možné dosáhnout vyššího indexu selektivity a vyššího flotačního efektu.  

     Intenzifikační účinek zvýšené teploty se projeví: 

 snížením spotřeby sběrače 

 kladným účinkem na kinetiku flotace, tím se zkracuje flotační čas 

 zvýšením kvality koncentrátu a výtěžnosti flotované do pěnové složky produktu 

 zvýšením ostrosti rozdružování 
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      Základní charakteristiku pěny můžeme měnit zvýšenou teplotou flotačního rmutu. 

Když je teplota zvýšená, tvoří se suchá pěna, která obsahuje bubliny o větším průměru a 

vnikající mineralizovaná pěna je bohatší. 

     Na rozdílných chemických vlastnostech povrchu minerálních zrn závisí také účinnost 

flotačního procesu. Povrch minerálních zrn mohou měnit přítomné anorganické a 

organické látky, které jsou přítomny ve rmutu v kapalné fázi. Produkty rozpustnosti 

minerálů a také jiné látky ve vodě schopné se rozpouštět, mají ve flotačním prostředí vliv 

na selektivitu flotace, ale také na spotřebu flotačních reagencií. Zabýváme se systematicky 

složením flotačního rmutu, kde poznáváme druh a koncentraci rozpustných látek ve 

vodním prostředí flotačního rmutu. Změníme-li chemické složení povrchu zrna, může se 

zde projevit dokonce i potlačením flotovatelnosti minerálu, který by flotovat měl. Je-li při 

úpravě využíváno uzavřeného vodního okruhu je potřeba se zabývat složením flotačního 

prostředí. [6] 

 

4.4. Reagenční režim flotace 

 

     Reagenční řežim flotace závisí na druhu, charakteru a množství používaných reagencí 

při flotačním procesu. Také jejich dávkování a potřebný čas pro kontakt reagencí 

s flotovanými částicemi. 

     Jako pořadí, ve kterém se dávkují reagence do flotačního procesu, se uvádí toto: 

1. jako první se do flotačního rmutu dostávají a dávkují tzv. řídící flotační   reagence,  

která jsou schopny potláčet minerály nebo složky, která přecházet do pěnového 

produktu nebo na aktivaci složek nemají a jejichž flotovatelnost je potřeba vyvolat, 

zprostředkovat nebo zlepšit. 

2. jako druhé dávkujeme sběrače, které jsou bezprostředně schopny podminovat  

3. jako třetí a poslední dávkujeme pěnič , který je potřebný, k tomu aby se nám na 

hladině flotačního prostředí vytvářela mineralizovaná pěna. 

     Toto složení ovšem není nijak pěvně vyhrazeno a samozřejmostí je že výše uvedené 

pořadí může mít v konkrétních případech svoje vlastní specifika. Když reagence vyžadují 
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delší čas na kontakt s minerály, jedná se převážně o řídící reagence, které se dávkují už do 

mlýna, nebo přepadu třídiče, před čerpadla, která dávkují rmut nebo do mísících zařízení, 

tím je rmut s reagencemi lépe promícháván. Sběrače totiž obvykle vyžadují kontakt 

s flotovatelnými složkami 5 až 10 minut, proto jsou dávkovány do mísících zařízení. 

V některých případech jako například když povrch minerálu reaguje se sběračem rychle, 

výhodnější ho dávkovat po částech. U těchto případů se určité množství dávkuje do 

flotačních komor a do mísící nádrže. Při flotaci černého uhlí se využívá postupné 

dávkování sběrače. Doba kontaktu rmutu s plynnou fází nemusí být delší než 1 až 2 

minuty. 
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5. SCHÉMA FLOTACE 

 

    Z praxe víme, že není tak jednoduché získat při jediné operaci flotace konečné produkty,  

koncentrát a odpad požadované kvality. U minerálů, které mají velmi blízké flotační 

charakteristiky, není možné získat konečné produkty, protože jsou náročné na selektivitu. 

Ve flotačním procesu postupně potřebuje získat ne jenom dva ale i více produktů, z tohoto 

důvodu jsou používány několikeré flotační operace. Operace, které jsou vzájemně 

propojené v technologickém schématu flotační úpravny. Dále je třeba dbát na přítomnost a 

charakter velmi jemných zrn.  

      Schématem flotace se rozumí, že je to přesně určený postup jednotlivých operací 

flotace (mletí a vodní třídění). Při výběru a vypracovávání flotačního schématu je potřeba 

znát charakter a stupeň prorůstu minerálů, jeho obsah ve výchozí surovině a jeho 

flotovatelnost. [6] 

 

5.1. Operace flotačního procesu 

 

     Rozlišujeme tři operace z technologického hlediska. První operace se nazývá základní 

flotace, po ní následuje flotace přečistná a jako poslední proces se používá flotace 

kontrolní. 

    První flotace, které při rozdružování surovin které obsahují jednu nebo více užitkových 

složek probíhá je flotace základní. Když jsou při této operaci vytvořeny základní 

podmínky, aby se minerály nebo skupiny minerálů oddělily od průvodních 

horninotvorných minerálů. Tyto podmínky se volí podle úpravy buď mono anebo 

polykomponentních surovin. Rozhodující podmínkou je ale i to, že se zde uplatňují 

selektivní postup, kolektivní nebo kombinované flotace. Pěnový a nepěnový produkt 

požadované kvality se většinou u flotace základní ještě nezíská. A to například proto, že 

rozdružované minerály mají blízké flotační vlastnosti, nebo mají nedostatečně otevřena 

zrna a podobně. Tento vzniklý bohatý nepěnový a chudý pěnový produkt flotace základní 

je potřeba přeflotovat znovu při procesu tzv. reflotace. [6] 
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      Flotace přečistná, je opakovaná flotace pěnového produktu základní flotace. Zatímco 

opakovaná flotace nepěnového produktu se nazývá flotace kontrolní. Přečistná flotace se 

dělá, aby byla zajištěna vyšší kvalita nebo aby byl snížen obsah škodlivých příměsí 

v koncentrátu. Flotací kontrolní získáváme užitkové složky z nepěnového produktu. Tyto 

složky by totiž jinak skončily v odpadu. Samotný počet přečistných a kontrolních flotací 

závisí na požadované kvalitě koncentrátu. Dále také závisí na složení a samozřejmě i na 

charakteru upravované suroviny. V praxi ovšem ve většině případů počet kontrolních 

flotací není větší než dvě až tři. U flotací přečistných  je to od dvou do čtyř, ale ve 

výjimečných případech i více. Soubor flotace základní, přečistné a kontrolní nazýváme 

flotačním cyklem. 

     Produktem všech flotací je definitivní koncentrát a odpad, ostatní produkty, které uvnitř 

schématu cirkulují, jsou meziprodukty. Meziprodukty je nezbytné vracet do takové 

operace, ve které se nachází přibližně stejný materiál s obsahem flotovatelné složky jako je 

v samotném meziproduktu. Existují, ale také případy, kde se meziprodukty reflotují 

samostatně. Tento jev samostatné reflotace nastane, když meziprodukty obsahují velké 

množství kalových podílů, které požadují vytvoření speciálních podmínek pro flotace. [6] 

 

 

 

                              K – koncentát       O - odpad 

 

Obrázek č. 4  Jednoduché schéma flotace v lineární a strojové formě. 
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6. FLOTACE UHLÍ 

 

     Na rozdíl od flotace rud se flotace uhlí zabývá pouze rozdružování nejjemnějších podílů 

těženého uhlí. Tyto podíly a vznikají otěrem a rozpadem při průběhu jeho úpravy a těžby. 

V praxi ho využíváme pouze na úpravu koksovatelného uhlí. V uhelném úpravnictví je 

flotace doplňkovým způsobem rozdružování, a to doplňkem velice významným a často 

potřebným, zvláště v souvislosti se stále narůstajícím podílem jemnozrnných podílů 

v důsledku zvýšeného stupně mechanizace dobývání uhlí.      

     V pěnové flotaci přechází do pěnového produktu specificky lehčí část upravované 

suroviny, díky tomu mohou uhelná zrna (o velikosti 2 až 3 mm) flotovat. V praxi ovšem 

flotuje vsázka o něco menší než 0,75 až 1mm. V našich úpravnách jsou většinou flotovány 

pouze zrna menší než 0,5 mm. Flotační způsob úpravy uhlí, je ovšem čtyřikrát až pětkrát 

dražší než klasické gravitační způsoby úpravy uhlí, a proto je snahou snižovat velikost 

uhelných zrn, které jsou přiváděna na flotaci. A tímto omezit celkové množství uhlí, které 

musí být flotací rozdruženo. Flotace předstihuje z hlediska kvality získaných koncentrátu a 

z hlediska dosahované ostrosti rozdružování, všechny ostatní způsoby úpravy uhelných 

prachů a kalů. 

     Při flotaci černého uhlí do pěnového produktu přechází většina upravované suroviny, a 

tento fakt na flotační stroje klade velké nároky. V uhelných úpravnách se používají flotační 

stroje s oboustranným odváděním pěnového produktu. Výkon těchto flotačních zařízené 

kolísá v rozmezí 0,6-1,5 tun sušiny na 1 m
3
 objemu flotačního zařízení za hodinu. 

     Na výsledky flotace ma velký vliv obsah tuhých částic ve flotačním rmutu. Jako o 

optimálním zahuštění rmutu se hovoří, když je 200-350 g tuhých částic na 1 litr rmutu, to 

odpovídá poměru:  T:K = 1:4 až 1:1,25. Když je prováděna flotace s méně zahuštěným 

rmutem, dosahuje se lepších výsledků tehdy, když je upravována surovina s vysokým 

obsahem velice jemných zrn. [6] 
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 6.1. Organická hmota uhlí 

 

     Skládá se ze dvou typů rostlinných zbytků:   

- Attritu, jedná se o strukturní prvky, jejž neztratily rostlinnou strukturu (kutikuly, 

spory, vosk) 

 

- Nestrukturní hmoty, tím je rozuměno základní hmota mikrokomponentů uhlí, které 

vznikají v důsledku dvou procesů přeměny rostlinné hmoty a to ochlazení a 

fundaci, které se růžně střídají, doplňují a vytvářejí velké množství petrografických 

typů. Základní část vyskytující se v černém uhlí a existující ve všech typech uhlí je 

nestrukturní hmota. [26] 

 

 

 

Obrázek č. 5  Příklad možné struktury uhlí  [29] 

    

6.2. Reagence používané při flotaci uhlí 

 

    Reagence, které jsou nejvhodnější pro flotaci uhlí, dělíme na tyto dvě základní skupiny: 

 heteropolární  

 nepolární (oleje) 
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     Za hlavní představitele nepolárních reagencí jsou považovány kerozíny. Reagencie 

s heteropolární stavbou molekul jsou např. alkoholy, zatímco oleje mají sběrací vlastnosti. 

První vlastností reagencií je, že se emulgují na malé kapičky, které se přichycují 

k hydrofobním částicím a tak zvyšují jejich hydrofobnost. Druhou vlastností těchto 

reagencí je regulování vlastnosti pěny a flokulace uhelných částic. Při procesu flotace jsou 

heteropolární reagence aktivními pěniči a při flotaci uhlí zároveň sběrací vlastnosti. 

Adsorbují se svými polárními skupinami na hydrofilnějších místech povrchu uhelných 

částic. Největší sběrací schopnosti mají reagence s hydroxylovou polání skupinou, dále 

také sulfo- skupina a nakonec karboxy- skupina. Mezi sběrače s největšími sběracími 

schopnostmi patří také alkoholy s 6-8 uhlíky v nepolární části alkoholu. Zvýšení 

hydrofobních účinků na povrchu uhelných zrn (ve flotaci) lze dosáhnout adsorpcí 

alifatických alkoholů. Jejich přítomnost způsobuje snížení zeta potenciálu. Hydrofobní 

účinek alkoholu se zvýší s délkou alifatického řetězce alkoholu. 

     V současné době se na úpravnách OKR používají především nefenolické reagence mezi 

které patří např. Flotalex (vyráběný v Česku), Montanol (belgické výroby) nebo se flotační 

činidla míchají. Sběrací složkou je směs vypíracího oleje s pěničem, který je OXO – 

těžkých podílů vyšších alkoholů v poměru 1:1. Vypírací oleje se dají z ekologického 

hlediska charakterizovat jako nepolární kapalné uhlovodíky. Spotřeba tohoto činidla 

samozřejmě kolísá a to v závislosti na charakteru flotovaného uhlí a podmínkách jeho 

úpravy 0,25-0,35 kg/t sušiny ve rmutu. Pro oxidované a zvětralé povrchy uhelných zrn jsou 

účinnými sběrači aminy. Při flotaci uhlí má důležitou úlohu také vápno. Vápno se dávkuje 

jako vápenné mléko Ca(OH)2. Spotřeba vápna kolísá od 1,0-5,0 kg/t . Vápno má schopnost 

potlačovat vliv jemných kalových podílů ve rmutu a také současně má schopnost 

potlačovat flotovatelnost pyritu a markzitu, které jsou nositeli síry v uhlí a právě síra je 

nežádoucí složkou. Podobný účinek jako vápno má také soda. Jeli pyrit velice jemně 

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

koncentrátu se tím omezuje možnost snížení obsahu síry. 
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6.3. Uhelné macerály 

 

     Mikropetrografická klasifikace uhlí má přímou vazbu na samotný výzkum uhelné 

hmoty pod mikroskopem. Protože uhlí není homogenní substance, skládá se z různých 

složek. Pracuje se s nábrusy. Uhlí geneticky třídí mikrokomponenty. Jako základní 

mikropetrografický pojem můžeme považovat pojem macerál, odlišitelná 

mikrokomponenta uhlí původu rostlinného. Tyto macerály dělíme do tří základních skupin, 

které se liší fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením. Skupiny lipnitu, vitrinitu a 

inertinitu jsou určené pro černé uhlí. [6,7] 

     Různorodost macerálů i odlišnost macerálových skupin je dána odlišností původního 

rostlinného minerálu a podmínkami procesu prouhelnění. Důsledkem je jejich rozdílné 

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

v jednotlivých macerálových skupinách, jejž mají i odlišnou chemickou strukturu. 

Chemickou charakteristiku zmíněných macerálů je dobře znázorněna v tabulkách č. 1 – 4. 

[13] 

 

Tabulka č. 1 Uhelné macerály a macerálové skupiny [7,12,23] 
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Tabulka č. 2 Chemická charakteristika macerálů [12] 

 

 

Tabulka č. 3 Prvkové složení macerálových skupin uhlí [12]

 

 

Tabulka č. 4 Distribuce vodíku v macerálových skupinách uhlí [12] 

 

     

     Při porovnání hodnot chemické charakteristiky macerálů v tabulce č. 4, zjišťujeme, že 

ineritit obsahuje největší množství uhlíku. Liptinit má nejvariabilnější prvkové složení, a 

proto asi ovlivňuje nejvýrazněji variabilitu vzorků uhlí u typu uhlí. Ve skupinách macerálů 

je obsah vodíku rozdílný. Atomový poměr H arom, / H se zvyšuje a poměr H alif, / H se 
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snižuje od lipnitu až k mikrinitu. Lipnit totiž prokazatelně obsahuje více alkylových 

skupin. 

     Z hlediska chemického lze konstatovat, že virit se značně podobá v mnohých 

charakteristikách lipnitu. Jejich chování při aromatických substitučních reakcích jakou je 

sulfinizace, nitrifikační reakce a reakce s bromem jsou velice podobné. Oba tyto macerály 

obsahují hydroaromatické struktury, které mohou být dehydrované na aromáty. [26] 

Další podstatné odlišnosti macerálů: 

 Liptinit je méně rozpustný v pyridinu než vitrinit 

 Vitrinit není rozpustný v dichlorbenzenu a nitrobenzenu na rozdíl od latinitu 

 Vitrinit je možno lépe redukovat s lithiem, v ethylaminu a produkty této redukce  

jsou velmi dobře rozpustné v pyridinu. 

 Liptinit se hůře redukuje a produkty jsou hůře rozpoznatelné 

 Vitrinit je možné lépe oxidovat na huminové kyseliny, latinit je odolnější v oxidaci 

a nevytváří huminové kyseliny 

     Výše zmíněné rozdíly jsou způsobovány tím, že latinit obsahuje více uhlíku a vodíku ve 

formě alifatických skupin, z tohoto důvodu ve vitrinitu vznikají zvláštní intermolekulární 

síly polárního charakteru. Flotace je postavena na rozdílných povrchových vlastnostech 

macerálů. Ze zkoumání bylo zjištěno, že úhel dotyku olejové emulze a uhlí se mění 

v rozmezí 50°. Klarit a durit má největší úhel dotyku, zatímco virit má úhel nejmenší. 

Podle obsahu uhlíku v uhlí se mění hodnota úhlu smáčení. Bylo ale také zjištěno ze 

zkoumání korelace mezi genezí uhlí a velikosti úhlu smáčení vyplývá, že smáčení povrchu 

vodou závisí také na druhu a množství obsahu popelovin. [26] 
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6.4. Minerální příměsi 

 

     Velká část minerálních příměsí se do uhlí dostává z okolních hornin. Podmínky a také 

efektivita flotace závisí na složení minerálních příměsí a na jejich disperzně. Hlíny a písky 

(příměsi okolí) se ve vodě snadno rozmáčejí a přecházejí do jemně disperzních kalů. Část 

z nich ovšem proroste s uhlím a do vody se nedostává ani při jemném mletí, kromě příměsí 

venkovních, jako jsou již zmíněné hlíny, se do uhlí dostávají i příměsi vnitřní, které jsou 

z rostlinné hmoty. Množství těchto rostlinných hmot v uhlí kolísá kolem 1 – 2 %. [23] 

 

Některé druhy minerálních příměsí: 

- Uhelné a hořící břidlice 

- Jíly (kaolín, jílovité břidlice a hlíny) – při rozmočení se mísí s vodou a vytvářejí 

velké množství jemně dispergovaných kalů 

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

koncentraci elektrolytu ve rmutu a vytvářejí obaly na zrnech uhlí 

- Sulfidy (pyrit, markazit) – sírou znehodnocují koncentrát 

- Nesulfidické minerály (silikáty, oxidy, karbonáty) 

      Každé tuhé palivo obsahuje vodu. Protože je voda nehořlavá, proto je nežádoucí 

složkou paliva, která snižuje jeho hodnotu. Podle toho jak je tuhé palivo prouhelněné 

obsahuje 1 – 60% vody, tato voda je v tuhých palivech vázána různými způsoby. 

Příměsnou vodu lze od paliva oddělit filtrací, odstředěním nebo odkapáváním, zbylá voda 

je označována jako veškerá voda a dělí se na hrubou, okludovanou a hygroskopickou vodu. 

     Volným vysycháním na vzduchu ztrácejí paliva tzv. kapilární vodu. Množství takto 

odpařené vody závisí na relativní vlhkosti a teplotě okolní atmosféry. Toto uvolněné 

množství vody představuje vodu hrubou. 
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7. TEORIE PYROLÝZY 

      

7.1. Princip pyrolýzy 

 

      Pyrolýza je fyzikálně – chemický děj, který spadá do široké skupiny tepelných 

(termických procesů). Pyrolýza je odvozena ze dvou řeckých slov pýr = oheň a lyssis = 

rozpuštění. Termickými procesy jsou v praxi míněny takové technologie, které působí na 

surovinu takovou teplotou, která přesahuje mez její chemické stability. V obecné definici 

je zahrnuta velmi široká škála teplot používaných v jednotlivých technologiích a to teplota 

od 300ºC do 2000ºC. [3,10] 

      Pyrolýza je tepelný rozklad organických materiálů bez přístupu vzduchu. Podstatou 

pyrolýzy je ohřev materiálu nad již zmiňovanou mez termické stability přítomných 

organických sloučenin. Když se organická sloučenina takto zahřeje, vede to k jejímu 

štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. 

Termické procesy (podle chemické povahy probíhajících dějů) se dělí do dvou skupin: 

  - procesy oxidační – v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo vyšší 

vzhledem ke zpracovanému materiálu (vysokoteplotní a nízkoteplotní spalování), 

  - procesy redukční – v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). 

     Z hlediska chemického je proces pyrolýzy charakterizován řadou reakcí vodíku a 

uhlíku, z nichž jsou některé uvedeny v tabulce č. 5. [12] 
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Tabulka č. 5 Reakce charakteristické pro uhlík a vodík [12] 

 

Poznámka: Reakce se zápornou hodnotou reakční entalpie jsou exotermické, kde se teplo musí dodat, 

naopak reakce s kladným znaménkem jsou reakce endotermické a při nich se teplo spotřebovává. 

 

Z hlediska technologického se pyrolýzní procesy dělí podle dosahované teploty: 

- Nízkoteplotní – když je teplota do 500ºC 

- Středoteplotní – mezi 500ºC a 800ºC 

- Vysokoteplotní – při teplotě vyšší než 800ºC 

     V závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů.  

     Tyto děje pro jednoduchost dělíme do 3 teplotních intervalů. V oblasti teplot do 200ºC 

dochází k tvorbě páry odštěpením vody a k sušení suroviny. Jsou to silně endotermické 

procesy. V rozmezí teplot 200ºC - 500ºC dochází totiž k tak zvané suché destilaci, v této 

teplotní oblasti nastává ve značné míře odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních 

organických látek, a také k přeměně makromolekulárních struktur na kapalné a plynné 

organické produkty a pevný uhlík. Ve fází tvorby plynu v oblasti teplot 500ºC - 1200ºC 

jsou produkty vzniklé sucho destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak 

ze  zkapaných organických látek, tak i z pevného uhlíku vznikají stabilní plyny jako, 

methan, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a vodík. V současnosti je většina provozovaných 
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pyrolýzních systémů založena na teplotním rozkladu suroviny, k tomu dochází v rotační 

nebo šachtové peci vytápěné zevně spalinami, které při spalování pyrolýzních plynů 

vznikají. Zbylá energie, která vzniká spalováním plynných produktů pyrolýzy, která se 

nespotřebuje na ohřev vsázky, se využívá dál, například v kotlech na odpadní teplo 

k výrobě páry nebo teplé užitkové vody. Modernější přístupy předpokládají využití 

pyrolýzního plynu jako topného plynu pro motory kogeneračních jednotek. [3,10,12] 

      

7.2. Pyrolýzní produkty 

     Při procesu pyrolýzy vznikají čtyři hlavní produkty: 

- Tuhý zbytek 

- Pyrolyzní plyn 

- Pyrolyzní voda (pochází z vlhkosti obsažené v rozkládaném materiálu) 

- Organický kapalný produkt (pyrolyzní produkt koncentrát) 

     Poměr těchto jednotlivých fází totiž závisí na složení zpracovávaných materiálů, a také 

se dá do jisté míry ovlivnit samotným procesem regulace teploty a tlaku v čase. 

V následující tabulce jsou uvedeny produkty vysokoteplotní a nízkoteplotní pyrolýzy. 

 

Tabulka č. 6 Produkty vysokoteplotní a nízkoteplotní pyrolýzy 
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     Hlavní přednosti pyrolýzního postupu je to že minimalizuje objem původního odpadu. 

Množství zplodin, které vznikají, je ve srovnání se spalováním odpadů minimální. Vzniklé 

plynné produkty a pevný produkt uhlík je dále možné využívat jako redukční činidlo nebo 

palivo, ale následné využívání produktů pyrolýzy je závislé na složení zpracovávaného 

odpadu. 

 

7.3. Historie pyrolýzních procesů 

 

     Od roku 1832, je známo průmyslové použití procesu pyrolýzy, která byla dříve 

nazývána procesem nízkoteplotní karbonizace. Tento postup se používal ve Francii a 

Německu při výrobě oleje z břidlic, který sloužil ke svícení. V roce 1839 byla ve Francii 

dokončena výstavba na výrobu olejů z břidlic. V roce 1847 byla v německém závodě u 

Hamburku zahájena výroba oleje, kde se břidlice zpracovávala v horizontálních retortách, 

které byly vytápěny produkovaným plynem. V Sasku byl ve stejné době uveden do 

provozu první závod na pyrolýzní zpracování hnědého uhlí. [12] 

     Velkého rozvoje tento způsob výroby olejů dosáhl v Německu na počátku světová 

války, v této době bylo Německo nuceno krýt potřebu olejů vlastní výrobou. V tomto čase 

byly do provozu uvedeny účinné a vysoce výkonné pyrolýzní a „karbonizační“ pece. 

Hlavně v Německu v období mezi dvěma světovými válkami došlo k bouřlivému rozvoji 

technologie pyrolýzy uhlí. Nejcennější produkt tohoto procesu byl dehet. Tento dehet se 

dále zpracovával na pohonné hmoty hydrogeneračními postupy. Během patnácti let mezi 

roky 1927 až 1942, byla do provozu uvedena nová, složitá, nikde předtím nevyzkoušená 

vysokotlaká hydrogenerační technologie, která při nedostatku vlastní ropy měla Německu 

zaručit dostatek pohonných hmot, pro vojenskou techniku. Podstatou této technologie byla 

vysokotlaká hydrogenerace dehtů, které se hydrogenerovaly na benzín. Zvláště letecký,  

potřebný především pro vojenské účely. Jako další hlavní výrobky můžeme uvést např. 

autobenzíny, motorová nafta, zkapalněné topné plyny, později i tryskový petrolej a 

vedlejšími produkty zejména jednomocné a dvojmocné fenoly. [19,20] 
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     Vysoká konkurenceschopnost výroby benzínu z dehtů vzhledem k nízkým cenám ropy 

na světových trzích, se stávala na konci padesátých let stále problematičtější, protože 

údržba vysokotlakého zařízení z vysoce legovaných ocelí, vysoká spotřeba vodíku a 

vysoká energetická náročnost byly při srovnání se zpracováním dodávané ropy neúměrně 

vysoké. V době začátku šedesátých let to vedlo k rozhodnutí změnit surovinou základnu 

z dehtu na ropu. A postupně byly zastaveny nejnákladnější technologické celky. 

     Proces pyrolýzy je prováděn v retortách, v praxi se totiž osvědčily tzv. Lurgi pece, které 

byly vyvinuty v Německu ve dvacátých letech. Oleje a dehty vzniklé za těchto podmínek, 

jsou surovinou pro výrobu motorových paliv hydrogenerací. [11,21] 

     Velmi pestré směsi látek představují produkty dehtové pyrolýzy. Aby mohly být 

použity na výrobu motorových paliv, musí být tyto směsi rozděleny na jednodušší frakce. 

Tyto frakce se dále chemicky přepracovávají. Vedlejšími produkty jsou hydrogenerační 

plyny, které se přidávají do rozvodů plynu a také do topných plynů zpracovatelského 

závodu. Hydrogenerační plyny se mohou také zkapalňovat a tlakovou destilací se z nich 

vyrábí ethen jako surovina pro syntetický líh a propan butan. Při výrobě dehtů značné 

množství znečištěných vod, které obsahují fenoly, musí být dále upravovány, čištěny a 

odděleny.  

     Význam pyrolýzy se po roce 1945 výrazně snížil a účelově se nízkoteplotní dehet 

z větší části už nevyráběl. Pyrolýzní pece Lurgi, se kterými byly získány bohaté provozní 

zkušenosti. V chemických závodech v Záluží v období let 1945 až 1972, zpracovaly za toto 

období asi 100 milionů tun severočeského hnědého uhlí.(landa) Schéma technologického 

procesu je dobře znázorněno na obrázku č. 6 a schéma pyrolýzní pece pak z obr. č. 7. [11] 
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a - pyrolýzní pec     b - sprchový předchladič      c – elektrostatické odstranění dehtu 

                                          d,f – chladiče I a II  e – dmýchadlo                      g – olejová pračka benzínu 

Obrázek č.7 Schéma technologického zařízení Lurgi [12] 
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]1- dva zauhlovací pásy, 2 – zauhlovací vůz se třemi násypy,  3 – zásobník,  4 – sušič, 5 – odtahové rošty, 6 – 

dmýchadla okružního plynu, 7 – okružní rošty, 8 – vstupní rošty, 9 – komín, 10 – hořák sušiče, 11 – orachové 

násypky, 12 – spojky, 13 – pojistné klapky, 14 – karbonizátor, 16 – chladící rošty, 17 – výnos koksu 

(vratník), 18 – dmýchadlo chladícího plynu, 19 – škrabka odpadu, 20 – pohon vratníku i koksové výpusti, 21 

– hořák karbonizátoru, 22 – výpusť koksu s dvojitým uzávěrem, 23 – hrablový dopravník koksu, 24 – výstup 

plynu z karbonizátoru, 25 -  předchladič, 26 – potrubí těžkého dehtu, 27 – zajížděcí plyn, 28 – chladící plyn, 

29 – plyn pro hořák sušiče, 85 – promývací dehet pro předchladiče. 

 

Obrázek č. 7 Pyrolýzní pec Lurgi [12] 
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      V letech 1954 až 1975 byly pyrolýzní postupy rozpracovány. Od těchto postupů se 

očekávalo, že budou zhodnocovat celé množství těženého uhlí ve velkokapacitních 

jednotkách. Charakteristika těchto postupů je uvedena v tabulce č. 7. [12,15] 

Tabulka č. 7 Charakteristika procesů pyrolýzy [12,15] 

 

     

     

7.4. Moderní pyrolýzní postupy 

 

       Pyrolýze uhlí je v posledních letech věnovaná pozornost v řadě zemí. V popředí 

zájmu je však v současné době společné tepelné zpracování, tzv. ko-pyrolýza uhlí a 

biomasy, respektive uhlí a odpadů (směsné odpadní plasty, pryž pneu atd.), které 

z hlediska využití alternativních zdrojů energie a požadavků na větší materiálové využití 

odpadů zajímavé. Tento trend vychází z toho, že světové zásoby ropy se snižují. Také se 

zvyšují náklady na její těžbu z podmořských a z rozptýlených menších, případně špatně 

těžitelných ložisek za současného stavu znalostí a těžební techniky. Trendy, které vedou ke 

ko-pyrolýze, také totiž podporují i zákony omezující skládkování objemného organického 
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odpadu, narůstající produkce skleníkových plynů provázející spalování fosilních paliv a 

snaha o snížení dovozu ropy její substitucí kapalnými produkty ko-pyrolýzy 

(,,rekonstrukce“ ropy). [1] 

      Pozornost výzkumu se v posledním desetiletí zaměřila na aplikaci pyrolýzního postupu 

na odpadní látky, a to zejména na ty, které vykazují vlastnosti vhodné pro pyrolýzní proces 

zpracování. Jedné se hlavně o biomasu a komunální odpady, které mají vyšší obsah uhlíku, 

spalitelných látek, nižší obsah popelovin a vyšší výhřevnost. V současnosti má pyrolýza 

nezastupitelné místo při zpracování odpadní biomasy, protože je jedním z moderních 

postupů jejího zpracování na produkty vhodné k dalšímu využití (kapalný produkt, pevný 

zbytek po pyrolýze, kapalný produkt). Plyn se spaluje v turbíně, které vyrábí elektickou 

energii, nebo také v kotli na výrobu tepla. Jako alternativní úprava plynu, zejména 

v poměru oxidu uhelnatého a vodíku, a jeho následná konverze na motorová paliva 

postupem Fisher-Tropsh. [24] 

      Od roku 2004 je v německém Ffeibergu vyvíjen moderní způsob výroby motorových 

paliv z odpadní biomasy založený na pyrolýze. Licenci na tento techno logický postup si 

zakoupila společnost Choren. Tento technologický postup zpraqcování odpadní biomasy se 

nazývá Carbo V. Dřevní odpadní hmota s obsahem vody 15 – 25 hm. % je pro pyrolýzu 

surovinou. Tento proces je dvoustupňový. Prvním stupněm je nízkoteplotní pyrolýza, která 

probíhá v rozmezí teplot 400°C - 600°C. Plyn, který se vyrábí pyrolýzou, obsahuje vysoké 

koncentrace dehtu. Dále je tento pyrolýzní plyn veden do vysokoteplotního zplyňovacího 

reaktoru nazývaného Carbo V, a vněm se štěpí prostředí kyslíku při teplotách v rozmezí 

1300°C - 1500°C. S CO2 nebo vodní parou reaguje polokoks, který je přiváděn do spodní 

části reaktoru z pyrolýzního stupně, a tím dochází k ochlazení plynu na 800°C. Obsah látek 

plynu ze zplyňovacího reaktoru: 14% H2, asi 32% CO, asi 25% CO2, po vyčištění a úpravě 

poměru H2 : CO se za pomoci Fisher-Tropschovy syntézy z plynu syntetizují kapalná 

paliva. Do provozu byl uveden v roce 2008 technologický celek, bude vyrábět při plném 

výkonu 15 tisíc tun motorových paliv za rok. Také je připravována výstavba dalších 

závodů o výkonu 200 tisíc tun motorových paliv ročně. Technologické schéma výše 

zmiňovaného zařízení Carbo V, je uvedeno na obrázku č. 8  
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Obrázek č 7. Schéma technologického postupu Carbo V  [12] 

 

     Dalším účinným a zajímavým způsobem využití pylolýzního postupu pro vypracování 

biomasy je systém ,,Slurry“. Tento systém je vyvíjen v Německu firmami Siemens, Future 

Energy, Forschungszentrum Karlsruhe a technickou univerzitou BA ve Freibergu. [1] tento 

technologický postup pyrolýzy biomasy se provádí v malých decentralizovaných 

jednotkách, kde se biomasa rychlým zahříváním za pomoci teploměrného média na teplotu 

okolo 500°C za normálního tlaku. Těkavé pyrolýzní produkty jsou odváděny poměrně 

rychle z reakčního prostoru a kondenzují po ochlazení, výtěžek kapalného podílu se 

pohybuje mezi 60 – 80%, a plynný podíl je používán k výhřevu pyrolýzní jednotky. 

Rozemletý pyrolýzní koks se rozmíchá do kapalného podílu za vzniku kalu, tento kal je 

poté zplyňován ve velkém zplyňovacím reaktoru. Tento vyrobený plyn se dále čistí, 

upravuje a používá se k syntéze kapalných motorových paliv. 

     Pyrolýzní jednotky jsou konstruovány ve dvou konstrukčních variantách: 

 S otočným trychtýřem – v tomto trychtýři je surovina mžikově pyrolyzována 

s přídavkem žhavého písku 

 Se šnekovým pyrolyzérem – šnekem je tuhý produkt pyrolýzy postupně vynášen, tj. 

koks z pyrolýzní jednotky. 
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Schéma technologické varianty s otočným trychtýřem je znázorněna na obrázku č. 9.  

 

Obrázek č. 9 Pyrolýzní jednotka (s otočným trychtýřem se žhavým pískem) [12] 

 

      V současnosti se využívají a vyvíjejí technologicky různá konstrukční řešení pecí pro 

mžikovou pyrolýzu nejen biomasy ale i vhodných druhů odpadů. Pyrolýzní pece pro 

mžikovou pyrolýzu dělíme do tří technologicko-konstrukčních kategorií: 

 Mechanické fluidní pece, kde je možné zahrnout pyrolýzní otočný trychtýř a 

šnekový pyrolyzér s dvojitým šnekem 

 Pneumatické fluidní pece, kde lze počítat pyrolýzní pec s pevným a cirkulujícím 

fluidním ložem 

 Pece s přímým kontaktem, kde se řadí zejména rotující diskový pyrolyzér a 

vakuový pyrolyzér 
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Různé konstrukční varianty jsou uvedeny na obrázku č. 10. 

 

Obrázek č. 10   Konstrukční typy pyrolýzních pecí určených pro mžikovou pyrolýzu [12] 

         

7.5. Pyrolýzní oleje  

 

     Pyrolýzní oleje jsou jedním z možných produktů pyrolýzy. Tyto oleje se liší svou 

podstatou v závislosti na složení zpracovávaného materiálu, na použitých pyrolyzech 

podmínkách a jsou zároveň jedinečné, lze je charakterizovat jako okysličené, komplexní 

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

v kyselinách, vodě nebo zásadě. V rozpouštědlech (polárních organických) jako je glycerol 

je rozpustnost omezena a pyrolýzní oleje jsou relativně nerozpustné v nepolárních 
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organických rozpouštědlech jako je např. nafta, pentan, dekan, benzen, toluen, hexan a 

karbontetrachlorid. Pyrolytické oleje lze mísit s různými palivovými oleji. 

     Jako typický příklad elementární analýzy pyrotického oleje můžeme uvést příklad oleje, 

který jsme získali z pyrolýzy odpadního materiálu, který obsahoval asi 70% celulózy. 

Takovýto olej bude přibližně obsahovat do 60% uhlíku, do 2% dusíku, do 8% vodíku a do 

33%  kyslíku. [17] 

      Kapalný produkt z pyrolýzy biomasy je bio-olej nebo pyrolýzní olej. Tento bio-olej je 

vyroben za krátký reaktorový čas a následně je rychle ochlazen z pyrolýzní teploty. 

Výsledný kondenzát není při skládkovacích podmínkách v termodynamické rovnováze. 

Chemické složení bio-olejů se mění směrem k termodynamické rovnováze během 

skládkování. 

     Samotné bio-oleje jsou totiž multi-složkové směsi molekul různých velikostí, 

odvozených od depolymerarizace a fragmentace celulózy, lignitu a hemicelulózy. A proto 

se elementární složení bio-oleje a paliva pocházející z nafty liší.  

Tabulka č. 8 Typické vlastnosti pyrolýzního bio-oleje z těžkého topného a oleje ze dřeva  [8,12] 
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8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

      V souladu s cílem diplomové práce se v experimentální části zabývám výzkumem 

nových flotačních činidel prostřednictvím testování odpadů z pyrolýzy dřeva a 

porovnávám je s běžně komerčně dostupným belgickým činidlem Montanol 508 ve flotaci 

černého uhlí. Dále testuji mísení obou činidel za účelem lepších výsledků flotace. K 

flotačním testům bylo použito černé uhlí z dolu Lazy a Staříč v OKR.  

      Cílem práce bylo buď nahrazení doposud používaného činidla, nebo snížení jeho 

spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací s odpady z pyrolýzy dřeva. Dalším cílem práce 

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

nižší než 10 %. 

 

8.1. Charakteristika flotačních činidel 

 

      Charakteristika flotačního činidla Montanol 508 a KOPD 11 byla provedena v Centru 

nanotechnologií VŠB-TU Ostrava. Na IČ spektrometru M-500. Vzorky olejů jsou si 

podobné a oba obsahují významné množství vody (široké vibrační pásy kolem 3300 cm
-1

). 

U obou vzorků byla prokázána přítomnost C-H vazeb v nasycených uhlovodících (ostré 

vibrační pásy mezi 2800 – 2965 cm
-1

). Vzorek KOPD 11 je označen v obrázku č. 11, jako 

olej V. 

  

Obrázek č. 11 IČ spektrum  KOPD 11 
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Obrázek č. 12 IČ spektrum Montanol 508 

 

8.2. Metodika a výsledky flotačních testů 

 

      Flotační testy byly realizovány v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství na 

laboratorním flotačním přístroji VRF-1, výrobku RD Příbram. Jde o měsidlový flotátor s 

vlastním nasáváním vzduchu (viz obr.). K testování selektivnosti flotačních olejů byly tedy 

použity odpady z pyrolýzy dřeva a byly srovnány se sběračem Montanolem 508. 

Flotace byla provedena za těchto podmínek: 

 hustota rmutu: 110 g/l 

 dávka sběrače: 400 g/t 

 flotační čas: 5 min. 

 doba agitace s činidly: 1 minuta 

      Po ukončení flotace byl flotační koncentrát i odpad zfiltrován na tlakovém filtru a 

vysušen v elektrické sušárně při teplotě do 105°C. Vysušený vzorek se poté zvážil, 

zkvartoval a byla provedena analýza obsahu popela. 
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Obrázek č. 13  Měsidlový flotátor VRF-1 

 

 

8.3. Výsledky a diskuse  

 

      Výsledky jednotlivých experimentů jsou uvedeny v tabulkách č. 9 až 19. Vstupní 

hodnoty popelnatosti jsou u obou vzorků uhlí vysoké (důl Lazy 37,83 % a důl Staříč 32,1 

%), a proto by bylo vhodné, aby se při flotaci snížil obsah popela u jednotlivých flotačních 

koncentrátů pod 10%. Z dosažených výsledků vyplynulo, že odpady z pyrolýzy dřeva je 

možné použít jako flotační činidla. Z výsledků dále vyplynulo, že kvalita flotačního 

koncentrátu bohužel nesplňuje požadavek obsahu popela pod 10%, jak s Montanolem 508, 

tak s odpadními oleji z pyrolýzy dřeva, ani jejich kombinací. 
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    V následujících tabulkách č. 9 – 13 jsou uvedeny výsledky flotace uhlí z dolu Lazy. V 

tabulkách je označen K jako koncentrát a O jako odpad. 

 

Tabulka č. 9 Výsledky flotace uhlí dolu Lazy s činidlem Montanol 508 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K1 79,45 72,23 18,42 

O1 30,55 27,47 88,85 

Vstup 110,00 100 37,83 

 

Tabulka č. 10 Výsledky flotace uhlí dolu Lazy s činidlem KOPD 11 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K2 74,1 67,36 14,43 

O2 35,38 32,16 85,27 

Vstup 110,00 100 37,83 

 

Tabulka č. 11 Výsledky flotace uhlí dolu Lazy se směsí činidel Montanol 508 a KOPD 11 v poměru 3:1 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K3 83,48 75,89 19,9 

O3 26,35 23,95 89,79 

Vstup 110,00 100 37,83 

 

Tabulka č. 12 Výsledky flotace uhlí dolu Lazy se směsí činidel Montanol 508 a KOPD 11 v poměru 1:1 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K4 81,29 73,90 19,04 

O4 27,72 25,20 88,27 

Vstup 110,00 100 37,83 
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Tabulka č. 13 Výsledky flotace uhlí dolu Lazy se směsí činidel Montanol 508 a KOPD 11 v poměru 1:3 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K5 81,74 74,31 19,15 

O5 27,55 25,05 89,44 

Vstup 110,00 100 37,83 

 

    V následujících tabulkách č. 14 – 18 jsou uvedeny výsledky flotace uhlí z dolu Staříč.  V 

tabulkách je označen K jako koncentrát a O jako odpad. 

 

Tabulka č. 14 Výsledky flotace uhlí dolu Staříč s činidlem Montanol 508 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K6 84,13 76,48 14,13 

O6 24,91 22,65 86,38 

Vstup 110,00 100 32,1 

 

Tabulka č. 15 Výsledky flotace uhlí dolu Staříč s činidlem KOPD 11 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K7 88,35 80,32 16,60 

O7 19,43 17,66 89,75 

Vstup 110,00 100 32,1 

 

Tabulka č. 16 Výsledky flotace uhlí dolu Staříč se směsí činidel Montanol 508 a KOPD 11 v poměru 3:1 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K8 89,81 81,65 17,43 

O8 19,07 17,34 86,87 

Vstup 110,00 100 32,1 
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Tabulka č. 17 Výsledky flotace uhlí dolu Staříč se směsí činidel Montanol 508 a KOPD 11 v poměru 1:1 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K9 89,41 81,28 17,07 

O9 19,91 18,10 86,21 

Vstup 110,00 100 32,1 

 

 

Tabulka č. 18 Výsledky flotace uhlí dolu Staříč se směsí činidel Montanol 508 a KOPD 11 v poměru 1:3 

Označení vzorku Hmotnost Výnosy Popel 

  g % % 

K10 89,13 81,03 17,6 

O10 19,88 18,07 89,93 

Vstup 110,00 100 32,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lukáš Marek: Nové flotační sběrače ve flotaci černého uhlí 

 

2012                                                                                                                                                              53 
 

V tabulce č. 19 jsou pro přehlednost shrnuty výsledky flotace uhlí z dolů Lazy a Staříč. 

Tabulka č. 19 Souhrnné výsledky flotace z dolů Lazy a Staříč 

Označení 

vzorku Lokalita Činidla Vzorek Výnosy Popel 

      g % % 

K1 

Lazy Montanol 508 - 4 kapky 

79,45 72,23 18,42 

O1 30,25 27,47 88,85 

K6 

Staříč Montanol 508 - 4 kapky 

84,13 76,48 14,13 

O6 24,91 22,65 86,38 

K2 

Lazy KOPD 11 - 4 kapky 

74,1 67,36 14,43 

O2 35,38 32,16 85,27 

K7 

Staříč KOPD 11 - 4 kapky 

88,35 80,32 16,60 

O7 19,43 17,66 89,75 

K4 

Lazy 

Montanol 508 - 2 kapky 

KOPD11 - 2 kapky 

81,29 73,90 19,04 

O4 27,72 25,20 88,27 

K9 

Staříč 
Montanol 508 - 2 kapky 

KOPD11 - 2 kapky 

89,41 81,28 17,07 

O9 19,91 18,10 86,21 

K5 

Lazy 

Montanol 508 - 1 kapka 

KOPD11 - 3 kapky 

81,74 74,31 19,15 

O5 27,55 25,05 89,44 

K10 

Staříč 

Montanol 508 - 1 kapka 

KOPD11 - 3 kapky 

89,13 81,03 17,6 

O10 19,88 18,07 89,93 

K3 

Lazy 

Montanol 508 - 3 kapky 

KOPD11 - 1 kapka 

83,48 75,89 19,9 

O3 26,35 23,95 89,79 

K8 

Staříč 

Montanol 508 - 3 kapky 

KOPD11 - 1 kapka 

89,81 81,65 17,43 

O8 19,07 17,34 86,87 
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V následujících dvou grafech jsou znázorněny výsledky flotace uhlí z dolů Lazy a Staříč. . 

 

 

Obrázek č. 14   Graf Výsledky flotace pro důl Lazy 

 

 

      Z výsledků flotace uhlí z dolu Lazy vyplynulo, že flotační činidlo KOPD 11, při 

obsahu popela 14,13 % má nejlepší sběrací účinky, a předčí i běžně používané činidlo 

Montanol 508, jehož obsah popela je 18,42 %. Jak je patrné z grafu, tak kombinací obou 

činidel se nedosáhlo lepších výsledků. Všechny obsahy popela se pohybují přes 19 %. 

Nejnižší zaznamenal vzorek 4, který je kombinací Montanolu 508 a KOPD 11 v poměru 

1:1. Co se týče výnosů, tak nejvyšší výnos v koncentrátu zaznamenal vzorek č. 5 (75,57 %) 

a jednalo se o kombinaci Montanolu 508 a KOPD 11 v poměru 1:3. Naopak nejnižší výnos 

zaznamenalo činidlo KOPD 11 a to 67,31 %. 
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Obrázek č. 15  Graf Výsledky flotace pro důl Staříč 

 

 

       Z výsledků flotace uhlí z dolu Staříč vyplynulo, že nejúčinněji flotace probíhala 

pomocí činidla Montanol 508, kde bylo dosaženo nejnižší hodnoty obsahu popela 14,13 %. 

Činidlo KOPD 11 mělo obsah popela 16,6 %, ale mělo oproti Montanolu vyšší výnos 

86,38 %. Kombinace obou činidel nepřinesla snížení obsahu popela a všechny obsahy 

popela byly vyšší než 17%. Nejnižší obsah popela měl vzorek 10 (17,6 %). Zato výnosy 

byly oproti Montanolu vyšší. Velmi důležité je, že byly získány velmi vysoké výnosy u 

směsných činidel, které mnohdy dosahovaly hranice 90%. Nejvyšší hodnotu zaznamenal 

vzorek č. 11, což byla směs Montanolu 508 a KOPD 11 v poměru 1:3, a to 89,93 %. 

      Ač vstupní hodnoty obsahu popela jsou vysoké (37,83 % Lazy a 32,1 % Staříč), tak se 

ani jednomu z těchto činidel nepodařilo flotovat s obsahem popela pod 10% a proto jsou 

tyto činidla pro tyto účely nepoužitelné.   
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9. ZÁVĚR 

 

      Cílem mé diplomové práce bylo ověřit účinek flotačního činidla na bázi odpadů z 

pyrolýzy dřeva KOPD 11 a porovnat ho s flotačním činidlem, které je běžně k dostání na 

trhu a používá se k flotaci černého uhlí. Dále pro větší efektivitu byla tyto dvě činidla 

smíchána v různém poměru. Všechny flotační testy byly provedeny na vzorcích uhlí 

z Dolu Lazy a Staříč v OKR. 

      V současnosti se výzkum v oblasti vývoje nových flotačních činidel zaměřuje na 

využití organických odpadů, které jsou mnohem levnější, jako jsou např. různé druhy 

opotřebovaných olejů apod. Do této kategorie bychom mohli zařadit i mnou použité 

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

CHÉMIA a.s. na Slovensku. 

      Z výsledků práce vyplynulo, že i z odpadních materiálů, jako jsou odpady z pyrolýzy 

dřeva, mohou být vyrobeny kvalitní flotační činidla. Získaná kvalita flotačních koncentrátů 

byla sice vyšší než požadovaných 10 % obsahu popela, ale zato mají velmi vysoké výnosy 

mnohdy dosahující hranice 90 %. Proto by se dalo vhodnou kombinací s jiným účinnějším 

sběračem, než byl mnou testovaný Montanol 508, pořídit vhodné flotační koncentráty 

s vysokými výnosy a nízkou popelnatostí. Z toho vyplývá, že každé snížení spotřeby běžně 

komerčně dostupného činidla s nahrazení ho levnější variantou v podobě odpadních 

materiálů může přinést značný ekonomický efekt. 

      Nejúčinnější flotaci se podařilo dosáhnout pro důl Lazy s činidlem KOPD 11 a to 

s obsahem popela 18,42 % a výnosem 72,23 %. Pro důl Staříč to bylo činidlo Montanol 

508 s obsahem popela 14,13 % a výnosem 76,48 %. Kombinace obou činidel nezvýšila 

účinnost flotace, jak se předpokládalo. Obsahy popela vždy převyšovaly nejnižší hodnotu. 

Zato výnosy vždy dosahovaly vyšších hodnot.  
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