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Abstrakt 

Práce se zabývá jednou z moņností vyuņití pyrolýzního oleje, který byl připraven 

a aplikován následujícím způsobem. Nejdříve byly odebrány vzorky hnědého uhlí 

z Mostecka a Sokolovska, které byly následně upraveny na poņadovanou zrnitost. Tyto 

vzorky pak byly podrobeny pyrolýze v uzavřeném trubkovém reaktoru při 900 °C a 

kapalný produkt byl následně jímán. Protoņe sloņení těchto pyrolýzních olejů je obdobné 

(obsah alifatických a aromatických uhlovodíků, alkoholové funkční skupiny) jako sloņení 

klasického flotačního činidla (zde Montanol 800), byly aplikovány ve flotačním procesu, 

kdy byly flotovány černouhelné kaly Karvinska (důl Darkov a Lazy). Pyrolýzní oleje byly 

aplikovány ve směsích s Montanolem 800, a to vņdy v dávce 500 g/t a poměrech 1:4 aņ 5:0 

(pyrolýzní olej:Montanol 800), a výsledky (výnos koncentrátu, popelnatost) byly 

srovnávány s referenčními hodnotami získanými aplikací čistého Montanolu. Cílová 

hodnota popelnatosti byla stanovena na méně neņ 10 %. Protoņe kaņdé uhlí obsahuje síru, 

jejíņ sloučeniny během pyrolýzy přechází také do kapalných produktů, byla část vzorků 

hnědého uhlí podrobena bakteriálnímu odsiřování pomocí bakteriální kultury 

Acidithiobacillus ferrooxidans, a to z důvodu, aby se zjistilo, zda má obsah síry vliv na 

výsledky flotace.  

Klíčová slova: Acidithiobacillus ferrooxidans, odsiřování, pyrolýzní olej, flotace 

Abstract 

This dissertation deals with one of the possibilities of using pyrolysis oil, which 

was prepared and applied as follows. First the samples of brown coal were taken from the 

Most and Sokolov region, which were subsequently adjusted to the desired grain size. 

These samples were then subjected to pyrolysis processes in a closed tubular reactor at 900 

°C and the liquid product was accumulated afterwards. Because the composition of these 

pyrolysis oils is similar (the content of aliphatic and aromatic hydrocarbons, alcohol 

functional groups) as a classical composition of flotation reagents (Montanol 800), they 

were applied in the flotation of coal sludges from Karvina region (mines Darkov and 

Lazy). Pyrolysis oils were applied in mixtures with Montanol 800, always at a dose of 500 

g/t and at ratios 1:4 to 5:0 (pyrolysis oil:Montanol 800), and the results (yield of 

concentrate, ash content) were compared with reference values obtained by application of 

pure Montanol 800. The target value determined for the ash content was less than 10 %. 

Because each coal contains sulfur compounds that also pass into the liquid products during 

pyrolysis, some brown coal samples were subjected to bacterial coal desulfurization using 

bacterial culture of Acidithiobacillus ferrooxidans, to determine whether the sulfur affects 

the flotation results. 

Keywords: Acidithiobacillus ferrooxidans, desulphurization, pyrolysis oil, flotation 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Flotace má v rozdruņovacích procesech své nezastupitelné místo. Jednak je vyuņívána při 

získávání uņitkových sloņek z kovonosných rud, tak také při získávání uhlí z odkalińť nebo 

odpadů s velmi jemnou zrnitostí, které vznikají při těņbě. Flotací lze získat vysoce kvalitní uhlí 

s nízkou popelnatostí, ale tento proces bývá obecně draņńí, neņ např. rozdruņování na sazečkách 

či pomocí těņkokapalinových rozdruņovačů. Proto by mohlo být vyuņití alternativních flotačních 

činidel cestou ke sníņení nákladů na flotaci. Jako vhodná metoda pro získání alternativního 

flotačního činidla se nabízí pyrolýza hnědého uhlí. Jednak by se vyuņil kapalný produkt pyrolýzy 

ve flotaci, a také je zde moņnost vyuņití ostatních, tedy plynných a pevných produktů v jiných 

technologiích či procesech, např. jako alternativní palivo, sorbent atd. 

Kapalné produkty pyrolýzy mají specifické vlastnosti, jeņ závisí jednak na 

vstupním materiálu a také na podmínkách pyrolýzního procesu. A protoņe mezi tyto 

vlastnosti můņe patřit právě schopnost selektivity při flotaci uhlí, nabízí se moņnost vyuņití 

těchto pyrolýzních olejů jako flotačních činidel. K výrobě těchto alternativních činidel by 

se vyuņilo takového hnědého uhlí, jeņ pro svůj vysoký obsah síry není vhodné 

k energetickému vyuņití, resp. dala by se získat jako vedlejńí produkt pyrolýzy hnědého 

uhlí, kdy hlavním produktem by byl polokoks či plyn pro jiné vyuņití. 

Protoņe je vńak pyrolýza termický proces, dochází během něj také ke vzniku 

sulfanu a oxidů síry, jejichņ účinky na ņivotní prostředí jsou známy. Moņnost odsiřování 

během pyrolýzy přídavkem Ca-aditiv se vylučuje sama, neboť tyto přídavky sniņují výnosy 

kapalných produktů. 

Jako vhodná metoda se tedy jeví bakteriální odsiřování, pomocí kterého se dosáhne 

sníņení obsahu síry v uhlí, při jehoņ následné pyrolýze bude vznikat menńí, nebo 

minimální, mnoņství sloučenin síry, které přecházejí do kapalných a plynných produktů. 

Nakonec se kapalné produkty vyuņijí ve flotaci jako alternativní flotační činidla. 

Z předchozích odstavců tedy vyplývají následující cíle této disertační práce: 

 biodesulfurizace vysokosirnatého hnědého uhlí aplikací bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans, 

 pyrolýza odsířeného a neodsířeného hnědého uhlí a získání kapalných produktů, 

 aplikace kapalných produktů pyrolýzy ve flotaci černouhelných kalů, a to jak 

samostatně, tak v kombinaci s klasickým flotačním činidlem Montanol 800, 

 zisk flotačních koncentrátů s popelnatostí niņńí neņ 10 %, 

 srovnání alternativních flotačních činidel s klasickým flotačním činidlem 

Montanol 800, 

 zjistit, zda má obsah síry v uhlí vliv na výslednou funkci získaného pyrolýzního oleje 

jako flotačního činidla.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

V této části je zpracována problematika týkající se cílů disertační práce. Je zde 

popsána teorie pyrolýzy, bakteriálního odsiřování uhlí a flotace a také důvody, proč je 

zrovna pouņita tato kombinace těchto procesů. 

2 PYROLÝZA 

Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, který je zařazen do skupiny termických 

procesů. „Termické procesy jsou děje, během nichţ je na daný materiál působeno takovou 

teplotou, která přesahuje mez chemické stability látek, ze kterých je sloţen.“ [72] Tato 

obecná definice zahrnuje velmi ńiroké rozmezí teplot pouņívaných v jednotlivých 

technologiích (300 – 2000 °C), přičemņ není brána v úvahu chemická povaha probíhajících 

dějů. Z tohoto důvodu mohou být termické procesy dále děleny do dvou kategorií, a to na 

[72,73]: 

1) procesy oxidační - v reakčním prostoru je obsah kyslíku stechiometrický nebo 

vyńńí vzhledem ke zpracovávanému materiálu; jedná se o nízkoteplotní a vysokoteplotní 

spalování; 

2) procesy redukční - v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový, nebo je sníņen 

pod stechiometrický poměr (pyrolýza a zplyňování). 

Některé procesy (jedná se hlavně o zplyňování) nepouņívají jako oxidační médium 

molekulární kyslík, ale jiná oxidovadla, předevńím CO2 a H2O. 

Ohledně pyrolýzy se tedy jedná o termický rozklad organických materiálů za 

nepřístupu vzduchu. Podstatou tohoto procesu je ohřev materiálu nad mez tepelné stability 

přítomných organických sloučenin, coņ následně vede k jejich ńtěpení aņ na stálé 

nízkomolekulární produkty a tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzní 

procesy dále rozdělit dle dosahované teploty na nízkoteplotní (teplota niņńí neņ 500 °C), 

středněteplotní (500 – 800 °C) a vysokoteplotní (vyńńí neņ 800 °C). [59,72,73,97] 

Při pyrolýze hnědého uhlí jsou dominantní sloņkou vzniklých plynných produktů 

oxid uhličitý a uhelnatý, a to z důvodu, ņe hnědé uhlí má vysoký obsah kyslíku. Výnosy 

kapalných produktů jsou závislé předevńím na druhu uhlí. Uhlí středních tříd nejsou pro 

pyrolýzu příliń vhodná, jelikoņ se pouņívají v průmyslu pro výrobu metalurgických koksů, 

v chemické výrobě látek na základě koksárenských plynů a dehtů a podobně. Pro pyrolýzu 

jsou vhodná uhlí třídy D, DG a G, tedy třídy uhlí s niņńí výhřevností a vyńńím obsahem 

popela a vlhkosti. [38]  

Pyrolýza hnědého uhlí slouņila v minulosti k získávání dehtů, ze kterých se dále 

vyráběla předevńím motorová paliva. V průmyslové výrobě se osvědčily Lurgi pece, 

vyvinuté v Německu ve dvacátých letech 20. století. Hnědouhelné dehty vyrobené ze 

severočeského uhlí obsahovaly vysoký podíl kyslíkatých organických sloučenin, předevńím 

jedno a dvojmocných fenolů, ze kterých se po izolaci hydroxidem sodným vyráběly 
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přípravky pro desinfekci a flotaci. Hnědouhelný polokoks byl nejdříve pouņíván jako palivo, 

později se začal více uplatňovat při výrobě vodíku. [82] 

V dneńní době se pyrolýza začíná dostávat opět do oblasti zájmu díky moņnostem, 

které nabízí například při zpracování odpadů nebo biomasy. Produkty pyrolýzy lze 

vyuņívat například při výrobě alternativních paliv. Tímto se také zabývaly Juchelková 

a Raclavská (2012), které na zařízení Pyromatic pyrolýzovaly černé uhlí a směs uhlí 

s pneumatikami. Hlavním cílem bylo získání co největńího objemu pyrolýzního plynu, 

vedlejńí produkty, dehet a tuhý zbytek, byly po sorpci dehtu na tuhý zbytek vraceny zpět 

jako podpůrné palivo. [77] 

2.1 Proces pyrolýzy 

V průběhu působení teploty na pyrolýzovaný materiál dochází k aktivaci fyzikálně-

chemických procesů strukturních přestaveb organických látek na úrovni 

mezimolekulárních interakcí a ke ńtěpení molekul. [38] V závislosti na dosaņené teplotě 

lze během pyrolýzy pozorovat celou řadu procesů, které je moņno rozdělit do třech 

teplotních intervalů: [80] 

 Při teplotách do 200 °C dochází k suńení pyrolýzovaného materiálu a tvorbě vodní 

páry fyzikálním odńtěpením vody, přičemņ se jedná o silně endotermické děje.  

 Fáze tzv. suché destilace zahrnuje rozmezí teplot 200 aņ 500 °C, kdy dochází ve 

velké míře k odńtěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek 

a přeměně makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty 

a pevný uhlík.  

 V průběhu fáze tvorby plynu, která probíhá při teplotách 500 aņ 1200 °C, jsou 

produkty, jeņ vznikají suchou destilací, dále ńtěpeny a transformovány. Během 

tohoto procesu vznikají jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek 

stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. [80]  

Při teplotách nad 800 °C (vysokoteplotní pyrolýza) vzniká jako hlavní produkt plyn 

resp. koks, přičemņ tuhý zbytek (koks) je kusový, pevný, zbavený dehtu a co největńího 

mnoņství prchavých podílů. Oproti vstupní surovině je obsah uhlíku v koksu vyńńí. 

Hlavními produkty nízkoteplotní pyrolýzy (teplota niņńí neņ 500 °C) jsou pak polokoks 

a dehet. [7] 

Hayashi a kol. (2002) rozdělili procesy pyrolýzy na primární a sekundární, kdy jako 

hlavní reakci označili vznik dehtu, lehkých uhlovodíkových a anorganických plynů, 

pevného produktu a pevného zbytku a mezi sekundární reakce zařadili ńtěpení, které 

zahrnuje dealkylaci, odkysličování, aromatizaci, polymeraci a tvorbu sazí. Dle typu 

atmosféry v reaktoru (N2, CO2, He2 aj.) dochází také k reakcím s O2, H2O, CO2 a H2 

a vzniklý dehet i pevný produkt mohou být dále zplyňovány. [41] Jednotlivé reakce, které 

probíhají během pyrolýzy, jsou uvedeny v následující tabulce 1. 
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Tabulka 1 Charakteristické reakce uhlíku a vodíku (dle [80]) 

Reakce Reakční entalpie (MJ/kmol) 

Spalování uhlíku C + O2 → CO2 − 406,4 

Částečná oxidace 2C + O2 → 2CO − 246,4 

Boudouardova reakce  C + CO2 → CO + 160,9 

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

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

Hydrogenace C + 2H2 → CH4 − 83,8 

Oxidace CO 2CO + O2 → 2CO2 − 567,3 

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

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

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

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

Vysvětlivky: Reakce se zápornou hodnotou reakční entalpie jsou exotermické, reakce s kladnou hodnotou 

reakční entalpie jsou endotermické. 

Kinetiku tvorby methanu a dehtu během pyrolýzy uhlí zkoumali Holsteinová a kol. 

(2005). Pro srovnání pouņili 35 vzorků uhlí z různých světových lokalit a zaměřili se 

jednak na kinetiku vývoje a také sledovali vztah mezi dehtem a methanem během 

pyrolýzy. Pomocí termogravimetrické analýzy (TG) ve spojení s FTIR získali údaje 

o vývoji dehtu a zjistili, ņe záznamy ukazují shodné chování pro různé druhy uhlí. Vyplývá 

z nich, ņe s rostoucí třídou uhlí (s tím je také spojen nárůst obsahu uhlíku) se zvyńuje 

aktivační energie. To samé také platí pro methan, ale zde byl sklon křivky aktivační 

energie v závislosti na obsahu uhlíku niņńí, přinejmenńím do obsahu uhlíku 90 %, a ņe 

hodnoty aktivační energie byly niņńí pro severoamerická uhlí oproti vzorkům z jiných 

lokalit. Během tohoto experimentu zjistili vzájemné vztahy mezi teplotou iniciace vzniku 

methanu a maximální teplotou pro vznik dehtu, coņ vysvětlují tím, ņe methan a dehet se 

vyvíjejí v důsledku podobných reakcí zapojených do rozpadu a rekombinací 

makromolekulární struktury uhlí. [42] 

Během pyrolýzy se v reaktoru vytváří specifická atmosféra, která ovlivňuje vlastní 

průběh procesu a také vznikající produkty. Je moņné sloņení atmosféry různě měnit, 

pyrolýza můņe např. probíhat v dusíkové, nebo argonové atmosféře. Pokud nejsou vzniklé 

plynné produkty vyloņeně odváděny mimo reaktor, nachází se v nich, mimo uhlovodíků, 

také vodní pára, která vzniká v počáteční, suńící, fázi. Ostatně jejím vlivem, resp. 

reaktivitou atmosféry v pyrolýzním reaktoru, která obsahuje vodu, se zabývali Jamil a kol. 

(2003), kteří za podmínek rychlé pyrolýzy (rychlost ohřevu 1000 °C/s) hnědého uhlí 

v trubkovém reaktoru zjistili, ņe vznikající tuhý produkt se v této atmosféře stává více 

reaktivním a probíhá jeho zplyňování a krakování. Zjistili také nárůst plynných produktů 

aņ na 60 % hm. uhlíku ve vsázce, oproti 43 % v atmosféře tvořené dusíkem. Dońli také ke 

zjińtění, ņe tuhý zbytek pyrolýzy hnědého uhlí obsahuje mnohem více sodíku a vápníku, 

neņ produkt pyrolýzy černého uhlí, a tyto prvky spolu s vodou podporují výńe zmíněné 

reakce. [45]  
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Jaký mají vliv polokoksem zadrņené částice kovů alkalických zemin, zjistili Mańek 

a kol. (2007). Pouņili dvoustupňový pyrolýzní reaktor, kdy v prvním stupni docházelo 

k pyrolýze uhlí a vzniklé těkavé látky (dehtu a plynu) byly ve druhém stupni podrobeny 

dále působení tepla, a to v přítomnosti vodní páry nebo bez ní. Ze vzorků uhlí, které 

pyrolýzovali ve dvoustupňovém reaktoru, se uvolnilo v plynné formě 60 aņ 80 % 

původního obsahu sodíku, ale pouze okolo 5 % Ca a Mg. Přídavkem páry dońlo ke sníņení 

výnosů sazí a těņkých aromátů pouze v případě, ņe páry dehtu byly v kontaktu s povrchem 

polokoksu, ve kterém jsou zadrņeny Na a/nebo Ca a Mg. Jinak se výnos těņkých aromátů 

zvýńil přidáním páry a vliv těchto prvků, pokud jsou v plynném stavu, je zanedbatelný na 

katalytickou úlohu páry v přeměně vznikajícího dehtu. [66]  

S vlivem hustoty vsázky na objem výsledných produktů pyrolýzy experimentovali 

Gyuľmaliev a Gagarin (2009), kteří podrobili pyrolýzním testům vzorky o různé hustotě 

uhelného zrna a sledovali výnosy plynných a kapalných produktů. Zjistili, ņe s rostoucí 

hustotou uhelného zrna klesají výnosy kapalných produktů. Dále zjistili, ņe nejreaktivnějńí 

macerálovou sloņkou uhlí účinkem tepla je liptinit, který při teplotě 431 °C podléhal 

nejrychleji rozkladu při pyrolýze (6,16 %/min) a docházelo u něj k největńímu úbytku 

hmotnosti (41,7 %) oproti vitrinitu a inertinitu. [38] 

Jaký vliv má velikost částic na proces pyrolýzy zkoumali Kök a kol. (1998). 

Vybrali si zrnitost v rozmezí 10 aņ 400 mesh (2 aņ 0,04/0,036 mm) a za podmínek 

10 °C/min rychlost ohřevu, konečné teploty 900 °C a při průtoku dusíku 50 ml/min 

provedli pyrolýzní experiment. Zjistili, ņe s klesající velikostí částic mírně roste maximální 

teplota, tzn. teplota, při které je rychlost úbytku (přeměny) pyrolýzovaného materiálu 

nejvyńńí. Vysvětlují to na základě přenosu tepla, kdy čím menńí částice jsou, tím lépe se 

plyn dostává k více částicím, vypařování pokračuje aņ do relativně vyńńích teplot 

a maximální úbytek hmotnosti je pozorován při vyńńích teplotách. Dalńí roli můņe hrát 

přítomnost větńího mnoņství částic hluńiny, resp. neuhelných částic, které mají vyńńí 

teplotu rozkladu a v jemné frakci se vyskytují více, neņ ve frakcích hrubńích. [54] 

Vlivy velikosti částic na výnosy pyrolýzy se zabýval Hanson a kol. (2002). Během 

experimentu zjistili, ņe různé frakce v tomto rozmezí mají podobné výnosy polokoksu a ņe 

neovlivňují proces pyrolýzy a ani zplyňování uhlí. Oproti tomu vńak Kristiansenová (1996) 

tvrdí, ņe s rostoucí velikostí částic roste výnos polokoksu, a to proto, ņe větńí částice jsou 

schopny zadrņovat v sobě více dehtu. Hanson a kol. navrhují dvě moņnosti, proč mají 

s Kristiansenovou rozdílné výsledky. První moņností je, ņe výběr řady velikostí částic 

nebyl vhodný pro zobrazení vlivu, a jako druhou uvádí, ņe pomocí aplikovaných podmínek 

pyrolýzy nebylo dosaņeno úplné přeměny velkých částic. [39,56] 

Přídavkem aditiv (např. plasty, pryņ) při pyrolýze uhlí dochází ke sníņení pevnosti 

vzniklého koksu. Přídavek plastů také sniņuje teplotní rozmezí pro přechod mezi 

jednotlivými skupenstvími. Dále také klesá mnoņství vzniklého koksu a zvyńuje se 

mnoņství získaného dehtu a reakční vody. [57,58] 
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Jak jiņ bylo uvedeno výńe, pyrolýzní procesy lze rozdělit dle teploty na 

nízkoteplotní, středně teplotní a vysokoteplotní. Dále je moņno pyrolýzní procesy rozdělit 

také podle pouņitého vybavení (pyrolýzního reaktoru) a dle způsobu, resp. rychlosti, 

ohřevu zpracovávaného materiálu.  

Podle rychlosti ohřevu materiálu lze pyrolýzu dělit na: 

 Pomalou pyrolýzu, jejíņ hlavní charakteristikou je nízká rychlost ohřevu materiálu 

(pod 10 °C/s), případně nízká konečná teplota, při které pyrolýza probíhá (pod 

400 °C) a dlouhá doba setrvání produktů v reaktoru (hodina aņ několik dní). Primární 

prchavé produkty jsou zadrņeny v reaktoru a dále se ńtěpí na produkty sekundární 

(plynný, kapalný a pevný produkt-koks) [107]. Brossard a kol. (2008) uvádí, ņe 

konvekční pomalou pyrolýzou lze získat pouze malé mnoņství kapalných produktů 

a nedá se u nich zabránit jejich dalńí kondenzaci, polymerizaci a rozkladu. [10] 

 Rychlou pyrolýzu, jejímņ cílem je zisk vysokého obsahu kapalných produktů (aņ 

75 % hm.) při relativně nízkých teplotách (asi 500 °C), nebo vysokého obsahu 

plynných produktů (70 - 80 % hm.) při vyńńích teplotách (více neņ 800 °C). 

Rychlost ohřevu pyrolýzovaného materiálu v tomto případě překračuje 100 °C/s 

a doba setrvání v oblasti pyrolýzní teploty je kratńí neņ 1 s. [107] 

Vliv rozdílné rychlosti ohřevu na výnosy dehtu potvrzují Jamil a kol. (2003). Ti 

zjistili, ņe při ohřevu rychlostí 1000 °C/s se dehet přestává, resp. jeho vývoj je ukončen, 

aņ při teplotách do 600 °C, ale při ohřevu 1 °C/s je vývoj dehtu ukončen jiņ při teplotách 

do 500 °C. [45] 

Obecně vzato, efektivitu pyrolýzního procesu a kvalitu produktů ovlivňuje druh 

pyrolýzovaného materiálu, konkrétně uhlí, jeho vlastnosti, minerální příměsi, schopnosti 

spékání a podmínky pyrolýzy. [2] 

2.2 Zařízení pro pyrolýzu 

Zařízení pro pyrolýzu nejrůznějńích materiálů na bázi organických sloučenin pouņívá 

mnoho konstrukčních řeńení, z nichņ některá jsou popsána v této podkapitole. Materiál, který 

je pouņíván pro vlastní pyrolýzní reaktor, musí vydrņet vysoké teploty. Reaktory jsou zevnitř 

obloņeny buď ņáruvzdornou vyzdívkou, tak jako např. vysoké pece, mohou být vyrobeny ze 

speciálních ņáruvzdorných ocelí, nebo jsou poņívány reaktory křemenné. 

Reaktory s fluidním loţem, obecně vzato se jedná o zařízení, ve kterém je 

materiál udrņován ve vznosu fluidním plynem nebo spalinami, které vznikají hořením 

plynu, kterým se ohřívá vlastní pyrolýzní komora. Spaliny lze také vyuņít jako fluidní 

medium v předřazené suńičce materiálu. Tato zařízení se vyznačují relativně 

jednoduchou konstrukcí, ale mezi nevýhody lze uvést vysoký podíl prachových částic 

v odcházejícím plynu z reaktoru. Fluidní loņe můņe být jednak pevné (viz obrázek 1), 

ale i cirkulující (obrázek 2). [8,16,76,103,112] 
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Obrázek 1 Schéma pyrolýzního reaktoru s fluidním loţem (upraveno dle [84]) 

 

Obrázek 2 Pyrolýzní reaktor s cirkulujícím fluidním loţem (upraveno dle [16]) 

Rotační reaktory jsou reaktory ohřívané sáláním i konvekcí a to jak zevnitř, tak 

i z vnějńku. Lze v nich také zpracovávat různé průmyslové odpady i odpady komunální. 

Materiál je do reaktoru dávkován větńinou podávacím ńnekem, který tvoří uzávěr jednoho 

konce reaktoru.  

Na tomto principu pracuje například zařízení S-B-V (Schwel-Brenn-Verfahren), 

které vyrobila firma Siemens v roce 1988. Toto zařízení (obrázek 3) je schopno zpracovat 

aņ 100.000 t/r drceného odpadu a čistírenských kalů [95]. Materiál je kontinuálně přiváděn 

do rotační pyrolýzní komory a přibliņně hodinu zahříván na teplotu 450 °C. Tuhý zbytek je 

dále tříděn a karbonizovaný zbytek je spalován spolu s pyrolýzním plynem ve spalovacím 

prostoru při teplotě 1200 – 1300 °C. Vzniklá struska je ochlazena ve vodní granulační lázni 

a je dále vyuņita. Firma Siemens uvádí, ņe z 1 t tuhých komunálních odpadů lze takto 

získat 1470 kWh uņitečného tepla. [8,95,112] 
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Obrázek 3 Schéma jednotky S-B-V (upraveno dle [95]) 

Šnekový reaktor je zařízení sloņené z několika soustředně uloņených trubek, mezi 

nimiņ jsou mezery plnící různé funkce. Ve vnitřní trubce - retortě, se nachází ńnek, který 

zajińťuje posuv materiálu reaktorem. Retorta je vyhřívána z vnějńí strany spalovaným 

plynem, dalńí prostor mezi stěnami trubek směrem od středu plní funkci odvodu plynných 

produktů pyrolýzy a poslední meziprostor slouņí k odvodu spalin, respektive přehřáté páry, 

vzniklé při suńení pyrolýzovaného materiálu. Nevýhodou ńnekových reaktorů je, ņe 

pohyblivé části se nacházejí v horké zóně reaktoru. Schéma ńnekového reaktoru je uvedeno 

na obrázku 4. [118] 

 

Obrázek 4 Šnekový pyrolýzní reaktor (upraveno dle [118]) 

Trubkové reaktory jsou tvořeny trubkou, respektive soustavou trubek, které jsou 

umístěny v peci, jeņ zajińťuje ohřev. Průměr trubky je různý, délka od několika centimetrů 

aņ po desítky metrů. Plně uzavřené reaktory pracují v periodách, kdy je do reaktoru 

vloņena vsázka a po pyrolýze je vyjmut tuhý zbytek, nebo skrz trubku protéká 
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pyrolýzovaný materiál. V tomto případě je nutné reaktor po určité době odstavit a odstranit 

z něj usazený tuhý zbytek, který sniņuje jeho kapacitu a omezuje přenos tepla skrz stěnu 

reaktoru. Schéma trubkového reaktoru je znázorněno na obrázku 5. [50,107] 

 

Obrázek 5 Schéma trubkového reaktoru (upraveno dle [50]) 

Šachtové pece jsou taková zařízení, kdy za omezeného přístupu vzduchu se část 

uhlí spaluje a uvolněné teplo tímto zajińťuje pyrolýzu dalńího podílu uhlí. Během tohoto 

procesu vzniká směs oxidu uhelnatého, dusíku (zdrojem je předevńím vháněný vzduch), 

methanu s menńím obsahem vyńńích nasycených a nenasycených uhlovodíků, vodíku, 

oxidu uhličitého, čpavku a sulfanu. [95] 

Vysokých teplot v pyrolýzních reaktorech je dosahováno buďto přímo pomocí 

plamene, resp. sáláním stěn, jeņ jsou plamenem ohřívány, anebo elektrickou energií. 

S relativně novou technologií ohřevu materiálu pomocí mikrovln experimentovali Zhao 

a kol. (2011). Mikrovlnný ohřev aplikovali na pyrolýzu biomasy (lisované balíky slámy 

kukuřice a pńenice). Jejich hlavním cílem bylo zjistit spotřebu elektrické energie 

a energetickou bilanci procesu. Jak uvádějí, výhodou této technologie je moņnost 

nastavení ohřevu dle poņadovaných kvalitativních a kvantitativních vlastností 

výsledných produktů pyrolýzy, tzn., ņe podmínky pyrolýzy lze nastavit podle toho, zda 

je cílem více plynných, nebo kapalných produktů atd. Pouņili střední teplotu ohřevu 

(625 °C) a pomalou rychlost ohřevu materiálu, proces probíhal v inertní atmosféře 

dusíku, a získali produkty v poměru téměř 1:1:1 (kapalný:plynný:pevný produkt 

pyrolýzy). Obsah H2 + CO v plynném produktu byl více neņ 50 %, spotřeba elektrické 

energie činila okolo 0,62 kWh/kg pouņité biomasy. Nevýhodou této metody ohřevu 

jsou prozatím vyńńí tepelné ztráty a ztráty při převodu elektrické energie na mikrovlny,  

v souhrnu činí okolo 42 %. Schéma jejich zařízení je na obrázku 6. [114] 
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Obrázek 6 Schéma zařízení s mikrovlnným ohřevem (upraveno dle [114]) 

Xiong a kol. (2010) zkoumali moņnost kombinace předřazené pyrolýzy 

s následným zplyňováním hnědého uhlí, resp. lignitu a bitumenu. Zjednoduńeně se jedná 

o proces, kdy je uhlí přivedeno do pyrolýzního reaktoru s fluidním loņem, kde je 

podrobeno pyrolýze (včetně suńení) vlivem interakcí s horkými částicemi loņe, 

a výsledkem je získání dehtu a pyrolýzního plynu. Tuhý zbytek je dále unáńen částicemi 

loņe a reakcemi s O2, CO2 a vodní parou dochází k jeho zplynění. Jako fluidní loņe 

pouņívali jednak písek, tak experimentovali také s vyuņitím popela, jeņ vzniká právě při 

zplyňování uhlí. Schéma procesu je znázorněno na následujícím obrázku 7. [110] 

 

Obrázek 7 Princip zplyňování s předřazenou pyrolýzou (upraveno dle [110]) 

Během svého experimentu dále zjińťovali ideální teploty pro co nejvyńńí výnosy 

kapalných produktů, přičemņ zjińtěné teploty se pohybovaly v rozmezí od 550 °C do 

750 °C K. Niņńí výnosy dehtu získali z lignitu, kdy pyrolýzní plyn z něj obsahoval více 

CO, CO2, méně CH4 a C2 + C3 sloņek oproti pyrolýze bitumenu. Pouņitím uhelného 
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popela jakoņto fluidního loņe zjistili, ņe zřejmě díky reakcím kapalných a plynných 

produktů pyrolýzy s kovy obsaņenými v popelu (Fe2O3, Fe3O4, CaO, CaSO4 atd.) dochází 

ke sníņení jejich výnosů. Hlavní reakce, které se na tomto procesu podílely, byly 

absorpce plynu pomocí CaO, oxidace plynu CaSO4 a oxidy ņeleza a dále katalytické 

účinky sloņek na reformační a ńtěpné reakce produktů. TG-FTIR analýza jim pak 

ukázala, ņe popel podporoval rozklad dehtu, resp. sloņek obsahujících kyslík, protoņe 

oproti klasickému pískovému loņi se jich v dehtu vyskytovalo méně. Dále také 

upravovali podmínky (fluidní plyn: dusík, loņe: písek; dusík a popel; simulovaný 

pyrolýzní plyn: 50 % dusík a směs CO, CO2, H2 a CH4 a popel) a dońli k závěru, ņe 

pyrolýzou v atmosféře simulující sloņení pyrolýzního plynu a pouņitím popela se zvýńil 

výnos dehtu oproti atmosféře tvořené dusíkem a loņem z popela. Vysvětlují si to tak, ņe 

simulovaná atmosféra nějak kompenzuje negativní vliv popela na tvorbu dehtu. [110] 

Toto je tedy modelový příklad toho, ņe moņnosti kombinace a provedení pyrolýzních 

procesů jsou ńiroké. 

2.3 Termická analýza 

V případě, ņe chceme pyrolýzovat určitý materiál, musí se nejdříve zjistit, jak se 

bude během procesu chovat. To nám umoņňují metody termické analýzy, jimiņ lze 

sledovat pochody, které probíhají během zahřívání nebo ochlazování vzorků, např. uhlí, 

minerálů nebo plastů. Sledované pochody zahrnují dehydrataci, oxidaci, tepelnou 

disociaci, krystalizaci, tání, sublimaci, polymeraci, fázové přeměny a jiné změny. 

Jednotlivé metody termické analýzy zachycují změny hmotnosti vzorku, uvolňování nebo 

pohlcování tepla, lze zachytit také změny objemové nebo rozměrové, vývoj nebo 

pohlcování plynů a podobně.  

Pro zkoumání pevných chemických látek a minerálů se nejčastěji pouņívají 

dynamické metody termické analýzy, kdy je vzorek zahříván nebo ochlazován konstantní 

rychlostí dle předem nastaveného programu. Přehled některých pouņívaných metod je 

uveden v tabulce 2. [11,74] 
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Tabulka 2 Přehled některých metod termické analýzy [11,74] 

Název metody Princip metody 

Termogravimetrie (TG) 
Sleduje se změna hmotnosti analyzovaného vzorku 

v závislosti na teplotě nebo čase 

Derivační termogravimetrie (DTG) 
Zjińťuje první derivaci změny hmotnosti 

(derivovaná TG křivka) 

Diferenční termická analýza (DTA) 
Sledován je teplotní rozdíl mezi analyzovaným 

vzorkem a referenční látkou 

Derivační diferenční termická analýza 

(DDTA) 

Zjińťuje první derivaci teplotního rozdílu mezi 

vzorkem a referenční látkou. 

Diferenční kompenzační kalorimetrie 

(DSC) 
Sledování reakční entalpie 

Simultánní termická analýza (STA) 
Vyuņití současně dvou metod pro studium 

fyzikálních vlastností (např. TG-DSC, TG-DTA) 

Detekce uvolněných plynů (EGD) 
Registrování uvolňování plynů z analyzovaného 

vzorku 

Analýza uvolněných plynů (EGA) 
Určení plynné sloņky a stanovení chemického 

sloņení plynných směsí 

Tyto metody lze vyuņít k určení vhodné teploty pro pyrolýzu, protoņe z křivek lze 

vyčíst vývoj jednotlivých produktů (od uvolnění vody, přes tvorbu kapalných produktů, aņ 

po uvolnění produktů plynných). 

 

Obrázek 8 TG a DTG křivka [111] 

Na obrázku 8 je znázorněn příklad termogravimetrické (TG) a derivační 

termogravimetrické (DTG) křivky. Na dalńím obrázku 9 jsou ukázány důleņité body TG 

křivky.  
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Obrázek 9 Termogravimetrická křivka (dle [11]) 

Tvar TG křivky (obrázek 9) informuje o sloņení zkoumaného vzorku, jeho tepelné 

stálosti, teplotním rozkladu a také o produktech, které vznikají během termického 

rozkladu. Osa x bývá větńinou časová, nebo je na ní vynesena teplota, na osu y lze vynést 

hmotnost (naváņka v mg nebo v hmotnostních %), úbytek hmotnosti (mg), anebo relativní 

úbytek hmotnosti (%). [57]  

TG křivka ve svém průběhu obsahuje úseky vodorovné s osou x, kterým se říká 

prodlevy (na obrázku 8 vyznačeno AB a DE), a zlomy (BCD). Prodleva znamená, ņe jeńtě 

nedońlo k ņádné změně hmotnosti vzorku, zlomy vypovídají o počátku rozkladu 

analyzovaného vzorku, tzn., ņe mění svou hmotnost. Po dosaņení určité teploty nastává 

dalńí prodleva. Jednotlivé zlomy představují úbytky hmotnosti. [11,74] 

2.4 Pyrolýzní oleje (dehty) 

Kapalné produkty pyrolýzy, pyrolýzní oleje (dehty), se lińí svou podstatou 

v závislosti na sloņení zpracovávaného materiálu a pouņitých pyrolýzních podmínkách. 

Jedná se o sloņitou směs kondenzovaných uhlovodíků, která obsahuje jedno aņ osmi 

jaderné aromatické sloučeniny spolu s uhlovodíky obsahujícími kyslík, dusík, síru 

a podobně. Heterocyklické sloučeniny, jeņ ve své struktuře obsahují dusík, síru a kyslík 

jsou obsaņeny v malém mnoņství. Je moņno je charakterizovat jako okysličené, 

komplexní organické kapaliny, které bývají ze 40 % a v některých případech aņ z 85 % 

rozpustné ve vodě, kyselinách či zásadě. Rozpustnost v polárních organických 

rozpouńtědlech jako glycerol je omezená a pyrolýzní oleje jsou relativně nerozpustné 

v nepolárních organických rozpouńtědlech, jako např. nafta, benzen, toluen a hexan. Je 

vńak moņné pyrolýzní oleje postupně mísit s různými palivovými oleji. Dle typu 

pyrolýzního oleje je lze frakčně dělit na lehké a těņké oleje a asfalt.  [60,64] Casal a kol. 

(2008) ve svém experimentu zjistili následující sloņení černouhelných dehtů: 

ethylbenzen, fenol, naftalen, fluoren, fenanthren, anthracen a jejich methyl,  
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di- a trimethyl deriváty, benzo(a)fluoren, benzo(b)fluoren, methylbenzofluoren 

a alifatické uhlovodíky C11 – C28. [15] 

Ńafářová a kol. (2010) se ve své práci zabývali vlastnostmi hnědouhelného 

pyrolýzního dehtu. Zjistili, ņe hustota se pohybuje okolo 950 kg/m
3
 a obsahoval přes 78 % 

uhlíku, téměř 10 % vodíku, 0,2 % síry a 0,5 % dusíku. V dehtu analyzovali více neņ 

500 organických látek, přičemņ větńina byla zastoupena fenoly, toluenem, benzenem a jeho 

deriváty a xyleny. [83] Jak je vńak uvedeno výńe [60,64], sloņení kapalných produktů 

pyrolýzy závisí na vstupním materiálu a podmínkách, za jakých pyrolýza probíhá. 

Zhao a kol (2011) ve své práci, kdy zkoumali moņnosti vyuņití uhlí, popisují 

černouhelné dehty vznikající během koksování a uvádí, ņe tvoří 5 – 8 % hmotnosti vsázky 

surového uhlí. Jedná se o směs polyaromatických uhlovodíků, organických sloučenin 

s heteroatomy ve své struktuře, vody a anorganických sloučenin. Dle molekulové 

hmotnosti obsaņených látek je rozdělují na lehké a těņké, přičemņ těņké dehty tvoří zhruba 

60 % černouhelných dehtů. Lehčí dehty obsahují 2 – 6 jaderné polyaromatické uhlovodíky 

(větńinou se jedná o naftalen, fenanthren a anthracen), organické sloučeniny s kyslíkem ve 

struktuře (do 1 %, z fenolů se jedná předevńím o kresoly), dusíkaté organické sloučeniny 

a sloučeniny síry, které se vńak vyskytují minimálně. [115] 

Protoņe ve flotačním činidle Montanol 800 (flotace uhlí) byly zjińtěny alkoholové 

funkční skupiny (viz dále), má smysl zabývat se pyrolýzními oleji, protoņe tyto funkční 

skupiny se v nich také vyskytují. Ostatně tento fakt, ņe lze pouņít pyrolýzních olejů ve 

flotaci potvrzuje například Brossard a kol. (2008), kteří zkoumali závislost podmínek 

pyrolýzy na sloņení pyrolýzního oleje a úpravou podmínek pyrolýzy a vstupního materiálu 

chtěli docílit zvýńení podílu fenolů v pyrolýzním oleji, který dále pouņívali ve flotaci 

sulfidických rud mědi. Svým experimentem dospěli k tomu, ņe pro získání oleje ze zbytků 

cukrové třtiny je vhodná pomalá pyrolýza, ale s rychlostí ohřevu 12,4 °C/min, při mírném 

vakuu (20 kPa), konečnou teplotou 425 °C a dobou zdrņení 2 hodiny. [10]  

Casal a kol. (2008) studovali vliv různých druhů uhlí na sloņení dehtů při teplotách 

450 a 550 °C. Tyto dvě hodnoty si vybrali proto, ņe niņńí teplota se shoduje s fází rychlého 

vývoje prchavých látek a vyńńí odpovídá stavu, kdy je vývoj dehtu jiņ prakticky ukončen. 

Pomocí FTIR analýz určili, ņe dehty obsahují aromatické uhlovodíky s navázanými 

alifatickými řetězci a sloučeninami obsahujícími kyslík, u kterých se jednalo předevńím 

o fenylové, hydroxylové a karbonylové skupiny (ty zařadili jako struktury chinonu), 

a zároveň zjistili, ņe kvalitativně jsou spektra dehtů obou teplot stejná. Dále zjistili, ņe 

s rostoucí teplotou klesá obsah alifatických uhlovodíků a zvyńuje se aromaticita (coņ 

ostatně ve svých výzkumech potvrdili [104,113]). Vysvětlují to tím, ņe sniņování počtu 

methylenových skupin souvisí pravděpodobně s odstraněním bočních methylenových 

řetězců z makrostruktury a částečně s rozkladem postranních alifatických řetězců, coņ má 

za následek vytvoření z koncových skupin ‒CH3 aromatické C‒H vazby spolu s uzavřením 

aromatického kruhu a tím nárůstu aromaticity dehtu. Kdyņ srovnali výnosy jednotlivých 

produktů, zjistili, ņe při teplotě 450 °C získali oproti teplotě 550 °C více polokoksu, ale 
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méně dehtu a plynu. Dále, protoņe experimentovali s 8 druhy uhlí, dońli k výsledku, ņe 

s klesajícím obsahem prchavé hořlaviny a rostoucí odrazností vitrinitu klesá výnos dehtu, 

a to při obou teplotách. [15] 

To, ņe sloņení pyrolýzních olejů závisí na vstupním materiálu, potvrzují 

následující autoři, kteří uvádějí různé elementární sloņení těchto olejů. Mallan a Preston 

(1980) uvádějí, ņe analýzou pyrolýzního oleje vzniklého pyrolýzou odpadu s obsahem asi 

70 % celulosy bylo zjińtěno, ņe se v oleji nacházelo přibliņně 52 aņ 60 % uhlíku, 6 aņ 8 % 

vodíku, 1 aņ 2 % dusíku a 29 aņ 33 % kyslíku. [64] Naproti tomu Simeons (2002), který 

pyrolýzoval dřevní hmotu, uvádí sloņení 47 % uhlíku, 5 % vodíku, 29 % kyslíku a dusíku 

0 %. [89] Zde je patrný vliv obsahu celulosy na konečný obsah prvků v oleji, protoņe 

dřevo obsahuje okolo 50 % celulosy. [1]  

Kříņ a Broņová (2007) zase potvrzují, ņe přídavkem aditiv k pyrolýzovanému uhlí lze 

změnit poměr vzniklých produktů. Pyrolýzou černého uhlí a uhlí ve směsi s odpadními 

plasty, pneumatikami a bavlnou (přídavek 15, 30 a 60 % odpadního materiálu k černému 

uhlí) získali data, ze kterých vyplynulo, ņe pouņitá aditiva navyńují ve výsledku podíl 

získaného dehtu na úkor ostatních sledovaných produktů (koks, reakční voda, plyn). 

S ohledem na přídavek jednotlivých aditiv (15, 30 a 60 %) bylo získáno 14 aņ 34 hm. % 

dehtu při pouņití odpadních pneumatik, 11 aņ 31 hm. % dehtu pouņitím aditiva odpadních 

plastů a okolo 10 hm. % dehtu pouņitím odpadní bavlny. [58] 

Dalńím, kdo experimentoval s vlastnostmi vstupní vsázky, byl Wannapeera 

a kol. (2011). Zpyrolýzovali Leucaena leucocephala (rostlina z čeledi Fabaceae – 

bobovité), přičemņ biomasu z ní připravenou nejdříve praņili při teplotách do 250 °C. 

Dońli k poznatku, ņe praņením vzrostl obsah uhlíku ve vzorku a jeho výhřevnost stoupla, 

pokud byla zvýńena teplota a prodlouņena doba praņení. Výnos pevného produktu 

pyrolýzy (při 800 °C) se zvýńil, ale objem kapalného produktu se sníņil. Tím vlastně 

potvrdili fakt, ņe obsah vody v pyrolýzovaném materiálu ovlivňuje výsledný objem 

kapalných produktů. [106] 

Jedná-li se o, zde konkrétně, hnědé uhlí, je situace s obsahem vlhkosti ve vsázce 

trochu jiná. Jak uvádí Zeng a kol. (2005), přítomnost vlhkosti pod 10 hm. % má malý vliv 

na výnosy dehtu a tuhého zbytku, a to při rychlosti ohřevu od 1 °C/s po 1000 °C/s a také, 

ņe není podstatný rozdíl v tom, zda uhlí obsahuje pod 10 hm. % vlhkosti, nebo je předem 

vysuńeno. Zároveň zjistili vliv vlhkosti na pyrolýzu. Tvrdí, ņe vodíkové vazby (vodíkové 

můstky) mezi vlhkostí a kyslíkem z funkčních skupin hnědého uhlí mají minimální vliv na 

pyrolýzní reakce, kdeņto vodíkové vazby mezi funkčními skupinami obsahujícími kyslík 

mají tendenci vést k reakcím, které sniņují obsah dehtu. Pokud je tedy vlhký vzorek 

předehříván (doba zdrņení 30 min, pak následuje vlastní pyrolýzní proces), dochází jednak 

k odstranění vlhkosti, ale také k rozbití vodíkových vazeb mezi molekulami vody 

a funkčními skupinami obsahujícími kyslík. Ty jsou nahrazovány vazbami mezi kyslíky 

funkčních skupin a způsobují jejich zesíťování při dosaņení teploty 250 °C. Reakce je 

spojena s rozkladem těchto funkčních skupin a následné ztrátě předevńím alifatických, 
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tyto funkční skupiny obsahujících uhlovodíků a menńích aromatických systémů. Změny 

ve vodíkových vazbách vedou také ke smrńtění uhelných částic a tyto struktury dále brání 

uvolnění těkavých látek, které ve výsledku vede ke sníņení výnosu dehtu. Proto, jak 

uvádějí, malý obsah vlhkosti zabraňuje tvorbě vodíkových vazeb mezi kyslíky funkčních 

skupin a tím sniņování výnosu dehtu. [113] 

Chceme-li omezit v produktech pyrolýzy některé neņádoucí sloučeniny (např. 

sloučeniny síry), můņeme toho pomocí určitých aditiv dosáhnout. To ve své práci dokázal 

M. R. Khan (1988), který se zabýval nízkoteplotní pyrolýzou uhlí a ropných břidlic 

v přítomnosti sloučenin vápníku a výsledkem byl US patent číslo 4,747,938. V principu se 

jednalo o to, ņe přídavkem CaO (respektive CaCO3 nebo Fe2O3) v obsahu 5 – 21 % (aņ 35 % 

v případě Fe2O3) hmotnosti vsázky do pyrolýzního reaktoru dosáhl sníņení obsahu síry 

v kapalném produktu (dehtu) z původních 0,72 % o 7 – 50 %, přičemņ obsah H2S v plynném 

produktu se podařilo sníņit z 3,7 % o více neņ 97 %. Pyrolýza probíhala při teplotě 500 °C, 

ohřev na poņadovanou teplotu trval 40 min, doba zdrņení byla 60 min. [102] 

Aditiva na bázi vápníku pro sníņení obsahu sloučenin síry v produktech pyrolýzy je 

nutno přidávat plánovaně, jenņe síra není jediný prvek, který se ve struktuře uhlí vyskytuje, 

ale nachází se v něm také dalńí prvky. Na tom postavili svůj experiment Vernaglia 

a kol. (1996), kteří sledovali vliv teploty a (iontově upraveného) obsahu sodíku a vápníku 

na pyrolýzu hnědého uhlí, resp. sloņení pyrolýzního dehtu. Připravili si vzorky uhlí 

surového, praného (v kyselině kvůli odstranění iontů kovů) a s uměle, pomocí iontové 

výměny, navýńenými hodnotami Ca
2+

 a Na
+
, které pyrolýzovali v dusíkové atmosféře 

v reaktoru s fluidní vrstvou při teplotách 600 – 1 000 °C. Rychlost ohřevu byla 10 000 K/s 

a doba zdrņení minimálně 0,3 s. Během experimentu zjistili, ņe při nejniņńích teplotách 

pyrolýzy vzniklý dehet obsahoval předevńím alifatické uhlovodíky, přičemņ vzorky s Ca
2+

 

jich obsahovaly více, neņ vzorky prané. S postupným zvyńováním teploty docházelo ke 

sniņování obsahu těchto uhlovodíků na úkor substituovaných aromátů, dále docházelo ke 

sniņování obsahu aromátů s dusíkem ve své struktuře kvůli jejich niņńí tepelné stabilitě 

a nakonec při nejvyńńí teplotě (1 000 °C) v dehtu dominovaly nesubstituované aromáty. 

S rostoucí teplotou také dochází k odńtěpení bočních řetězců a funkčních skupin 

navázaných na aromatická jádra (dealkylace, dekarbonylace, deetherizace). V závislosti na 

obsahu zmíněných prvků (Ca a Na) dońli k závěru, ņe nejvíce dehtu bylo získáno z praného 

uhlí, následovalo uhlí surové a nejméně bylo získáno dehtu z uhlí se zvýńeným obsahem 

vápníku. Jako důvod uvádějí, ņe přítomnost těchto prvků ve struktuře uhelné částice 

sniņuje procentuální mnoņství částic, které podléhají procesu pyrolýzy a ņe jejich 

karboxyláty vytvářejí kompaktnějńí struktury, které brání úniku velkých molekul z částice 

při tvorbě dehtu, přičemņ ionty vápníku mají větńí vliv neņ ionty sodíku díky své 

dvojmocnosti. Jako výsledek jejich experimentu lze tedy říci, ņe Ca
2+

 a Na
+
 mají výrazný 

vliv na sniņování výnosů dehtu, ale minimální vliv na jeho sloņení během niņńích teplot 

pyrolýzy. Během vysokých teplot pyrolýzy mají tyto kationty jeńtě menńí vliv na sloņení 

dehtu, protoņe distribuce vzniklých molekul je jiņ závislá na teplotě. Dále také zjistili, 
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výnosy dehtu závisí na hustotě uhelného zrna, coņ ostatně také potvrdili Gyuľmaliev 

a Gagarin (2009). [104] 

Uhlí vńak neobsahuje pouze síru, resp. výńe zmíněné kationty vápníku a sodíku, 

ale také dalńí různé prvky, resp. jejich sloučeniny, jako například K, Mg, Fe a jiné. Jejich 

vliv na proces pyrolýzy a její produkty zkoumali např. Hayashi a kol. (2002). Pouņili 

k tomu dva vzorky hnědého uhlí o zrnitosti 74 – 125 μm, které nejdříve suńili 6 h při 

80 °C a jeden následně promyli 5 mol/l HCl, aby z něj odstranili kationty Na
+
, K

+
, Ca

2+
, 

Mg
2+

, Fe
2+

 a Fe
3+

. Aplikovali proces rychlé pyrolýzy (rychlost ohřevu 1000 K/s), 

konečná teplota byla 800 – 900 °C a jako atmosféru v pyrolýzním reaktoru pouņili N2 

nebo směs H2O a N2 (40:60). Během experimentu zjistili, ņe obsah těchto kovových 

prvků potlačuje tvorbu sazí. Po pyrolýze vzorku uhlí bez těchto kationtů totiņ vzniklo 

okolo 17 % sazí v atmosféře tvořené dusíkem a 10,5 % v atmosféře ze směsi vody 

a dusíku. Obsahoval-li vzorek kationty kovů, sníņila se v dusíkové atmosféře tvorba sazí 

na 6 – 8 % a to prostřednictvím zvýńené přeměny dehtu vodou, která vzniká během 

pyrolýzy. V atmosféře tvořené směsí dusíku a vody narostl objem vzniklého pyrolýzního 

plynu, protoņe kovové prvky podporují zplyňování vznikajícího tuhého zbytku namísto 

tvorby sazí. Kationty těchto kovů také spolu s vodní parou katalyzují přeměny vzniklého 

dehtu. Z toho vńeho vyplývá, ņe kationty kovových prvků (Na, K, Ca, Mg, Fe) mají 

významný vliv jednak na tvorbu sazí, ale také na objem vzniklých produktů během 

pyrolýzy hnědého uhlí. Předevńím v atmosféře tvořené směsí vody a dusíku pak 

docházelo k poklesu výnosů dehtu a pevného produktu, protoņe tyto prvky podporují 

jejich přeměnu a zplyňování. [41] 

To, ņe obsah některých prvků má vliv na průběh a výnosy produktů pyrolýzy, 

potvrzují také Jamil a kol. (2003). Ti pyrolýzovali černé uhlí zrnitosti 106 – 150 μm, rychlost 

ohřevu činila 1000°C/s a konečná teplota byla 1000 °C. Pouņili atmosféru tvořenou He2 nebo 

CO2, kdy plyny byly pouņity jako nosič. Vzorky hnědého uhlí upravili pomocí kyseliny 

sírové a tím odstranili z uhlí ionty Na, Ca a Mg, dále pomocí iontové výměny navýńili 

v dalńích vzorcích uhlí obsah Na a Ca. Během tohoto experimentu zjistili, ņe rozdílné 

atmosféry mají minimální vliv na výnos dehtu i na jeho sloņení, protoņe k jeho vzniku 

dochází jiņ při teplotách do 600 °C. Tento rychlý proces, jak uvádí, zabraňuje CO2 účastnit 

se reakcí částic při vzniku dehtu. Při teplotách nad 600 °C se CO2 podílí na vzniku 

nekondenzovatelných uhlovodíků jednak tepelnou degradací, tak i zplyňováním vznikajícího 

tuhého zbytku. Kdyņ dále porovnali výnosy dehtu s ohledem na obsah iontů kovů, zjistili, ņe 

ze vzorku, ze kterého byly odstraněny ionty, získali více dehtu, neņ ze vzorků s uměle 

navýńeným obsahem Ca a Na. [45] 

Zeng a kol. (2005) zjistili, proč by tomu tak mohlo být. Iontovou výměnou si nejdříve 

připravili vzorky hnědého uhlí se zvýńeným obsahem vápníku (u-Ca) a také uhlí bez něj 

(promytím kyselinou). Experimentovali s teplotami předehřevu, po kterém následovala vlastní 

pyrolýza. Ve struktuře uhlí obohaceného ionty Ca
2+

 se téměř vńechny karboxylové funkční 

skupiny vyskytují ve formě –(COO)2Ca, která vytváří pevnějńí struktury a je stabilnějńí. Pokud 

byla teplota předehřívání pod 360 °C, nedocházelo téměř k ņádnému poklesu výnosu dehtu, 
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a to ze dvou moņných důvodů. Prvním je ten, ņe vysoká tepelná stabilita vápenatých 

karboxylátů znamená, ņe reakce bočních řetězců s funkční skupinou –COOX budou probíhat 

jen při vyńńích teplotách předehřevu, a dalńím je moņnost, ņe v přítomnosti Ca
2+

 v uhlí se dehet 

tvoří a uvolňuje po opakovaných procesech tvorby a ruńení vazeb mezi primárními částicemi 

dehtu a základem polokoksu obsahujícím Ca
2+

. [113] 

Ahmad a kol. (2009) také experimentovali s vlivem obsaņených kovových prvků 

v uhlí na pyrolýzu a její produkty. Čtyři vzorky uhlí podrtili na velikost zrn pod 180 μm, 

suńili je při teplotě 150 °C 8 h, dále je nechali louņit 3 týdny v HCl o koncentraci 2 mol/l 

ve vakuu a nakonec je promyli deionizovanou vodou. Takto odstranili, resp. sníņili obsah 

následujících prvků: Al, Si, K, Ca, Ti, a Fe. Po pyrolýze surových a demineralizovaných 

vzorků zjistili, ņe u deminarelizovaných vzorků poklesl výnos plynných produktů C1 – C5, 

coņ připisují tomu, ņe anorganické prvky se během procesu chovají jako katalyzátory 

sekundárního rozkladu nízkomolekulárních látek obsaņených v dehtu. Vznik plynných 

produktů vlivem demineralizace uhlí vysvětlují tím, ņe větńina prvků či jejich oxidů jsou 

neporézní a některé mohou ovlivňovat vlastnosti uhlí (změkčování, bobtnání) a jejich 

odstranění můņe vyvolat změny v pórovitosti a tím také ovlivnit uvolňování plynů 

z jednotlivých zrn. [2] 

Moņnosti vyuņití pyrolýzních olejů jsou velké. V dneńní době jsou předevńím 

pouņívány jako alternativní paliva, nebo jak uvádí ve své práci Demirbaş (1999), lze je také 

pouņít jako alternativní pojivo při výrobě briket z pyrolýzovaných skořápek lískových 

oříńků. [21] Perez a Cortez (1996) vńak nańli jiné upotřebení. Rozpustili pyrolýzní olej 

v NaOH a vytvořili tak alkalický roztok dehtu, který pouņili jako flotační činidlo-pěnič při 

flotaci měděných rud. Srovnávali jej s pouņívaným borovicovým olejem a spotřeba 

alkalického roztoku dehtu činila 185 - 206 g/t měděné rudy. Při flotaci s pouņitím 

borovicového oleje jako flotačního činidla získali koncentrát s obsahem 83,5 % uņitkové 

sloņky, obsah mědi 0,49 %. Při flotaci, kdy bylo pouņito alkalického roztoku dehtu jako 

flotačního činidla, získali z rudy 81,7 % uņitkové sloņky, jeņ obsahovala 0,41 % mědi. 

Třebaņe jsou výsledky alternativního flotačního činidla mírně horńí a jeho spotřeby byla 

přibliņně o 40 g/t vyńńí, jeho výroba je zhruba ńestkrát levnějńí a tím, pokud by se olej 

vyuņíval průmyslově, by dosáhli významného sníņení nákladů. [9] 

Aplikací pyrolýzních olejů ve flotaci se také zabývali Fečko a kol. (2010). 

Zpyrolýzovali směsi uhlí a pryņe, resp. plastů, a získaný pyrolýzní olej pouņili při flotaci 

černouhelných kalů a srovnávali jeho účinnost s flotačním činidlem Montanol 551. 

Provedením IR analýzy zjistili ve vzorcích pyrolýzních olejů přítomnost nenasycených 

uhlovodíků, karbonylů a aromátů. Na základě FTIR analýzy bylo zjińtěno, ņe nejvíce 

zastoupenou C–H vazbu tvořily nasycené uhlovodíky (2800 aņ 2960 cm
-1

), vazba C=O 

byla zastoupena nejvíce ketony a karboxylovými kyselinami. Z provedených flotačních 

experimentů potom vyplynulo, ņe pomocí pyrolýzního oleje a Montanolu 551 v poměru 

1:1 je moņno získat výnos koncentrátu přes 90 % s popelnatostí pod 10 %. [27] 
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Protoņe uhlí obsahuje síru, vyvstává otázka, zda má její obsah vliv na pyrolýzu, 

respektive její produkty, a jak se síra chová během tohoto procesu. Během působení 

teploty (nad 400 °C) se rozbíjejí vazby síry a ņeleza (pyrit), resp. uhlíku (vazba C–S 

organicky vázané síry) a tím vznikají volné radikály síry. Ty pak dále reagují s kyslíkem 

a vodíkem, které jsou uvolňovány z pyrolýzovaného materiálu, a vznikají oxidy síry, 

sulfan a jiné sloučeniny síry. [63] Tyto sloučeniny se pak rozdělují do jednotlivých 

produktů pyrolýzy a tímto se například zabývali Czaplicki a Smołka (1997), kteří zjistili, 

ņe rozdělení sloučenin síry v produktech závisí na poměru uhlí, vzduchu a případných 

aditiv. V plynném produktu se pak síra vyskytuje ve formě karbonylsulfidu, SO2 a SO3, 

sulfidu uhličitého a niņńích thiolů. Největńí podíl vńak zaujímá sulfan, který vzniká reakcí 

síry s uvolněným vodíkem z pyrolýzovaného materiálu dle rovnice: 

FeS2 + H2 → H2S + Fe1-xS (1) 

Kapalný produkt obsahuje thiofeny, arylsulfidy a vyńńí thioly. [19] Schütte 

a kol. (1989) identifikoval 69 různých thiofenů, a to od benzo(b)thiofenu (C8H6S) aņ po 

perylo[1,12-bcd]thiofen (C20H10S). [85]  

Chováním síry, resp. jejích sloučenin, během pyrolýzy se zabývali Song 

a kol. (2005). Experimentovali s teplotami 200, 230, 270 a 330 °C, přičemņ sledovali 

sirné sloučeniny a jejich reakce v závislosti na teplotě. Obecně platí, ņe transformace 

organických sloučenin síry se vyznačují mnoņstvím výsledných produktů během 

pyrolýzy a jejich analýzy naznačily, ņe přeměny těchto sloučenin probíhají ve více 

směrech. Dochází jednak k rozkladu těchto sloučenin, tak i ke vzniku nových, 

sekundárních. Dle reaktivity závislé na teplotě rozdělili sirné sloučeniny na tři skupiny. 

První skupinu tvořily sloučeniny velmi reaktivní, které reagovaly jiņ při teplotě 200 °C, 

do druhé skupiny, tepelně nereaktivních látek, zařadili sloučeniny, které nereagovaly ani 

při teplotě 330 °C, resp. zreagovalo méně neņ 30 % původního obsahu sloučenin 

a poslední skupinu, středně reaktivní sloučeniny, tvořily sloučeniny síry, které 

vykazovaly nízkou reaktivitu při teplotě 200 °C, ale se zvýńením teploty svou reaktivitu 

zvýńily. Dále zjistili, ņe reaktivitu ovlivňuje také přítomnost funkčních skupin. Například 

u thiofenu navázaná methylová skupina sníņila jeho tepelnou stabilitu a obecně lze dle 

autorů tvrdit, ņe účinky přidaných funkčních skupin na reaktivitu a výsledné produkty 

jsou sloņité a závisí jednak na druhu funkční skupiny, tak i na jejich počtu a pozici. Také 

dońli k poznatku, ņe u tepelně reaktivních sloučenin dochází se zvýńením teploty ke 

zvýńení tvorby H2S, jenņ je dominantní sloņkou mezi vznikajícími produkty účinků 

pyrolýzy na jednotlivé sloučeniny. [92] 

Song a Wang (2012) zkoumali druhy a rozdělení sekundárních sloučenin získaných 

hydropyrolýzou osmi modelových sloučenin síry z hnědého uhlí. Protoņe, jak je jiņ 

uvedeno výńe, je hlavním produktem pyrolýzy sloučenin síry H2S, byl tento odstraněn 

pomocí octanu kademnatého ve formě CdS a tímto si autoři zajistili, ņe vzniklé sekundární 

látky byly pouze deriváty pouņitých modelových sloučenin. Dońli k výsledkům, které 

ukazují, ņe vznik druhotných látek, jejich struktura a distribuce závisí na tepelné stabilitě 
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a druzích původních sloučenin, stejně jako na teplotě pyrolýzy, přičemņ vyńńí četnost 

tvorby sekundárních sloučenin zjistili v rozmezí teplot 200 ‒ 270 °C. Stanovení těchto 

sekundárních látek jim naznačilo, ņe nejvíce reaktivními sloučeninami byly alkylthioly 

a sulfidy a jejich produktem byly sekundární thioly, sulfidy, disulfidy apod., zatímco 

z thiofenů, jakoņto málo reaktivních sloučenin, vznikaly pouze jejich nízko methylované 

izomery. Velké mnoņství disulfidů, sulfidů a oxidovaných sloučenin síry jako 

sekundárních produktů svědčí o tom, ņe procesy sulfidace, disulfidace a oxidace jsou 

nejvýznamnějńí mechanismy v souvislosti s transformacemi původních modelových 

sloučenin. [93] 

Jak bylo uvedeno jiņ výńe [102], přídavkem určitých aditiv k pyrolýzovanému uhlí 

lze docílit sníņení obsahu síry v získaných produktech. To ostatně potvrdili i autoři Guan, 

Li a Li (2003), kteří přídavkem CaCO3, Ca(OH)2 nebo CaO sníņili její obsah v kapalném 

i plynném produktu. Z plynného produktu byla síra odstraněna ve formě sulfidu 

vápenatého, který byl pak zachycen v tuhém zbytku. Třebaņe byl obsah síry v kapalném 

produktu sníņen, klesl také jeho výnos. Je to dáno tím, ņe, jak autoři zmiňují, povrch aditiv 

na bázi vápníku působí jako katalyzátor, který způsobuje jeho rozklad. Tento způsob je 

vyuņíván v praxi pro odsiřování uhlí pomocí pyrolýzy. Autoři uvádějí, ņe takto upravené 

uhlí, prakticky se jedná o koks se zachyceným CaS, vykazuje při následném spalování 

niņńí emise, neņ při spalování neupraveného uhlí. [36] (Případné vyuņívání pyrolýzního 

plynu omezuje CO2, který sniņuje jeho výhřevnost a vzniká při teplotách okolo 900 °C 

rozkladem vápence.) Ostatně také Ahmad a kol. (2009) se ve svém článku zmiňují, ņe 

katalytický vliv anorganických prvků na pyrolýzu je znám a ņe je dokonce potvrzena jejich 

ńkodlivost, pokud jsou přidávány jako externí katalyzátor. [2] 

Oproti tomu ale Liu a kol. (2003) tvrdí, ņe pomocí těchto procesů lze sníņit obsah 

síry pouze o 15 – 40 % a obsah síry v tuhém zbytku je vyńńí, neņ v neupraveném uhlí. [63] 

Podobně tuto verzi podporují Guo, Fu a Wang (2007), kteří zjistili, ņe aditiva CaO a CaCl2 

sniņují ve výsledku pevnost koksu a zvyńují v něm obsah popela. [37] Dále Liu a kol. 

(2010) tvrdí, ņe vznik oxidů síry během pyrolýzního procesu lze sníņit pomocí atmosféry 

v reaktoru s nízkým obsahem kyslíku. Je-li ale obsah síry vyńńí, přechází do kapalného 

produktu. [62] 

Výńe zmíněné moņnosti odsiřování uhlí pomocí pyrolýzy, resp. sniņování obsahu 

síry v jednotlivých produktech [36,37,62,63,102] zde uvádím nejen jako příklad, ale také 

jako zdůvodnění, proč je v této práci zařazeno bakteriální odsiřování (viz [36,62]). 

Protoņe ve větńině případů jsou kapalné produkty pyrolýzy vyuņívány, resp. dále 

transformovány na kapalná paliva, je třeba na okraj zmínit, jak vyuņít dalńí produkty, tzn. 

plynný a pevný. V této práci je totiņ aplikován typ pyrolýzy, jejímņ výsledkem je vznik 

zhruba 50 % pevného produktu, okolo 30 % kapalného a asi 20 % plynného produktu. 

Vzniklé plyny je moņno vyuņít jako alternativní palivo (viz Experimentální část). Pevný 

produkt (tuhý zbytek, polokoks) je moņné opět pouņít v pyrolýzním procesu, jak ostatně 

potvrzují Zhang a kol. (2011). Ti se věnovali nízkoteplotnímu zplyňování uhlí s cílem 
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vyvinout metodu, jeņ by pomocí katalytické reformace odstranila, nebo alespoň omezila 

mnoņství vznikajících odolných polyaromátů v dehtu, protoņe ty inhibují zplyňování koksu 

a zatěņují také následné technologie. Pouņili hnědé uhlí, tuhý, odplyněný zbytek po 

pyrolýze hnědého uhlí a uhlí po zplyňování. Z těchto třech typů uhlí vytvořili směs, kterou 

podrobili nízkoteplotnímu zplynění v reaktoru s fluidním loņem. Dońli k poznatku, ņe 

s rostoucím poměrem tuhého zbytku vůči uhlí docházelo k rozkladu dehtu vlivem jeho 

interakcí s částicemi tuhého zbytku a vznikajícími plyny. [116] 

Xiao a kol. (2011) a Li a kol. (2010) zase pouņili tuhý zbytek při katalytickém 

zplyňování biomasy. Nejdříve pomocí iontové výměny navýńili obsah iontů niklu 

v hnědém uhlí, pak jej podrobili pyrolýze a vzniklý tuhý zbytek pouņili jako katalyzátor při 

zplyňování. Zjistili, ņe takto připravený katalyzátor je aplikovatelný jiņ při teplotách 

650 °C, má srovnatelnou účinnost s doposud uņívaným katalyzátorem Al2O3 a ņe zvyńuje 

odolnost tvorbě koksu (při zplynění biomasy tak vzniká více plynu právě na úkor tuhého 

zbytku). [61,108] 
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3 BIODESULFURIZACE UHLÍ 

Biodesulfurizace je proces, kdy je na vhodně připravený materiál s obsahem síry, resp. 

sirných sloučenin, aplikován mikroorganismus, který je schopen odstranit tyto sloučeniny díky 

svým metabolickým pochodům. Síra se v podstatě vyskytuje ve veńkerém uhlí, a sice 

v rozmezí od 0,2 % do více neņ 11 % jeho hmotnosti. Obsah síry se různí a to jak v 

jednotlivých loņiscích, tak i v konkrétní těņební oblasti. Například v severočeském 

hnědouhelném revíru v místech výskytu tzv. sirnatého uhlí, je uváděn obsah síry aņ 17 %. [29] 

Síra se vyskytuje v uhlí ve dvou formách, a to organicky vázaná a anorganická (minerální). 

[29,30] Formy výskytu síry v uhlí studovala například Górská (Polsko) [35], u nás se touto 

problematikou zabýval Dubanský [25], který zkoumal distribuci forem síry v podmínkách 

severočeské hnědouhelné pánve. Rozdělil formy vystupování síry do těchto skupin, z nichņ 

nejdůleņitějńí jsou: 

Fe – disulfidy, které tvoří nejdůleņitějńí příměs uhlí. Patří zde markazit a pyrit, jeņ 

sice mají stejný chemický vzorec (FeS2), ale markazit je chemicky mnohem méně stálý a na 

vzduchu se lehce oxiduje na FeSO4. Obě dvě formy jsou známy jako pyritická síra a lze je 

z mineralogicko-petrografického hlediska rozdělit na syngenetickou a epigenetickou formu. 

[25,30] Syngenetický pyrit vznikal během první fáze prouhelnění a je proto jemně vrostlý 

do uhlí. Naopak epigenetický pyrit vznikal později neņ uhlí a tvoří výplně v puklinách, je 

méně prorostlý a lze jej odstranit klasickými úpravnickými metodami. [25,31] 

Organicky vázaná síra je velmi významná sloņka uhlí. Větńinou se předpokládá 

výskyt thiolových skupin, thioetherových vazeb atd. Z hlediska vývoje uhelné sloje jsou 

rozlińovány dva typy. Primární síra (konstituční), která byla součástí fosilní rostlinné hmoty 

a její nízké obsahy jsou větńinou konstantní. Sekundární síra, která vzniká reakcí H2S, 

hydrogensulfidových iontů, elementární síry či síranových iontů s uhlotvornými látkami 

v rańelinovém stadiu, v procesech humifikace, karbonifikace atd. [25,29,30] 

Dalńími formami výskytu síry v uhlí jsou sulfidy, sulfáty a elementární síra, které 

vńak bývají zastoupeny minimálně, případně tvoří pouze zanedbatelnou sloņku uhlí. [31] 

Vńeobecně je známý fakt, při čem vznikají oxidy síry, co způsobují v  ovzduńí, 

i jak zabránit, nebo alespoň minimalizovat jejich vznik. Hnědé uhlí obsahuje obecně 

vzato více síry, neņ uhlí černé [29] a čím vyńńí obsah síry, tím více klesá jeho moņnost 

přinejmenńím energetického vyuņití. Pomocí pyrolýzy lze sice odstranit síru z uhlí, 

resp. lze docílit jejího „zablokování“ ve formě CaS v tuhém produktu pyrolýzy, ale 

přesto část síry přechází do kapalného produktu, nebo aditiva (pro potlačení síry) 

sniņují jeho výnosy. [36,37,62,63,102] Proto bylo nutno aplikovat takovou metodu, 

která by odstranila síru z uhlí uņ před jeho pyrolýzou. 

Metoda, která umoņní sníņit obsah síry před pyrolýzou, je biodesulfurizace (nebo 

také bakteriální louņení), tzn. vyuņití schopnosti určitých bakterií získat oxidací síry 

energii. Mezi takovéto bakterie patří Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus 

thiooxidans. Jako vedlejńí produkt biodesulfurizace je pak moņno získat kyselinu 
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sírovou, jak uņ potvrdili ve svém výzkumu Sulari a kol. (2008), kteří zkoumali produkci 

kyseliny sírové při bakteriálním louņení. Ve svých experimentech pouņili čisté 

bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans a za 

podmínek, kdy hodnota pH byla 2, teplota byla udrņována v rozmezí 30 aņ 35 °C a při 

zahuńtění 3 % se jim po 60 dnech podařilo získat 0,92 aņ 7,86 mmol kyseliny sírové. [99] 

3.1 Charakteristika procesu louţení 

Uhlí obsahuje pyritická zrna, coņ jsou v podstatě sulfidy ņeleza. Oxidace ve vodě 

nerozpustného minerálu na rozpustný je katalyzována bakteriálními enzymy a probíhá 

v několika mezistupních, přičemņ bakteriální louņení, během něhoņ k oxidaci sulfidů 

dochází, lze rozdělit na přímou a nepřímou cestu. 

Pro přímé louţení je potřeba přímého kontaktu bakterie s povrchem minerálu a ten 

musí být jeńtě k tomu disociován. Tímto se uvolní sulfidový ion, který vstupuje do 

metabolismu bakterie, kde je pomocí enzymů dále oxidován na rozpustný síran. Tím se 

naruńí rovnováha disociace ve prospěch síranu a to umoņňuje dalńí disociaci sulfidu. 

Podmínkou procesu je přísun kyslíku. Průběh oxidace pyritu je vyjádřen v následujících 

rovnicích 1 a 2 [32]: 

FeS2 + 3,5O2 + H2O → H2SO4 + FeSO4 (2) 

2FeSO4 + 0,5O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O (3) 

Při nepřímém louţení dochází k reakci mezi pouņitým minerálem a meziprodukty, 

resp. koncovými produkty metabolismu bakterií. Základem je oxidace sulfidového 

minerálu síranem ņelezitým za vzniku extrahovaného kovu, síranu ņeleznatého 

a elementární síry. Bakterie oxidují opakovaně ņeleznaté ionty na ņelezité, tyto přeměny 

probíhají čistě chemicky jak při aerobních, tak také při anaerobních podmínkách. [65] 

Oxidace pyritu probíhá dle následující rovnice 4: 

FeS2 + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 + 2S
0
 (4) 

Rychlost oxidace iontů ņeleza bakteriemi lze zvýńit upravením podmínek 

bakteriálního louņení. Tímto problémem se zabývali Mousavi a kol. (2007) a podařilo se jim 

během experimentu v LDPE reaktoru při teplotě 31 aņ 34 °C a hodnotě pH 2 – 2,2 oxidovat 

ņeleznaté ionty na ņelezité rychlostí 2,9 g/l·h. [67] 

Elementární síra je oxidována bakterií za vzniku H2SO4 podle rovnice 5: 

S
0
 + 1,5O2 + H2O → H2SO4 (5) 

Na obrázku 10 je názorně ukázáno, jak probíhá přímé louņení v průběhu kontaktu 

bakteriální buňky k povrchu sulfidického minerálu (pyrit). Buňka je přichycena 

a obklopena extracelulárními polymerními substancemi (EPS), v nichņ dochází 

k elektrochemickým procesům vznikajícím rozpouńtěním sulfidového minerálu [79].  
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Obrázek 10 Příklad přímého bakteriálního louţení, upraveno dle [79] 

Pro vylepńení podmínek louņení lze přidat například roztok kyseliny 

karbamidfosforečné, a to 0,01 – 25 mg na litr louņeného roztoku, který obsahuje také vodou 

rozpustné fosfáty, thiomočovinu a jejich směsi v mnoņství 0,01 – 10 g/l. Dále lze pozitivně 

ovlivnit bakteriální oxidaci přídavkem povrchově aktivních látek, zajińtění nepřítomnosti 

bakterií Bacillus prodigiosum a Bacillus subtilis, velký význam na zvyńování aktivity má 

přídavek vitamínů skupiny B. Podpořit růst větńiny mikroorganismů lze také nízkou 

koncentrací těņkých kovů. [31] 

Mimo optimálních podmínek pro ņivot bakterií, jako jsou teplota, hodnota pH 

a obsah kyslíku, mají na tento proces vliv i jiné faktory. Jedním z nich je zrnitost 

materiálu, který má být louņen. Příliń velká zrna způsobí nízkou výtěņnost, naopak příliń 

jemná zrna (kaly) ucpávají póry v minerálech a zabraňují pronikání roztoku k uņitné 

sloņce materiálu. [29] 

Vliv zrnitosti na proces biodesulfurizace potvrzují svými výzkumy i Ghauri a kol. 

(2009), kteří odstranili 75 % pyritické síry. Zrnitost uhlí byla 150 µm a experiment 

probíhal v 50 litrovém air-lift bioreaktoru při zahuńtění 20 %, a po dobu 24 dnů. Pouņili 

směs bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans 

a Sulfobacillus thermosulfooxidans. [34] Naproti tomu Fečko a kol. (2007) aplikovali 

bakteriální louņení na vzorky hnědého uhlí z lomu ČSA Most, jeņ obsahovaly 3,65 – 

8,15 % celkové síry, přičemņ zrnitost uhlí byla pod 0,5 mm. Experiment probíhal při 

laboratorní teplotě po dobu 28 dní v 10 litrových air-lift bioreaktorech. Pouņili 

bakteriální kulturu Acidithiobacillus ferrooxidans, rozsah hodnoty pH udrņovali 

v rozmezí 1,8 – 2,2 pomocí 5 mol/l kyseliny sírové. Ve výsledku odstranili přibliņně 35 

% celkové síry a 30 % pyritické síry. [28] V dalńím experimentu Fečko a kol. (2008) 

aplikovali biodesulfurizaci na vzorky hnědého uhlí dolu Druņba, sloj Josef a  Antonín, 

které obsahovaly 0,94 – 4,62 % celkové síry. Pouņitou technologií bylo odstraněno 

přibliņně 34 a 47 % celkové síry a pro zlepńení výsledků autoři navrhují aplikaci 

směsných kultur Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans, nebo 
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aplikaci adaptovaných kultur Acidithiobacillus ferroxidans, dále menńí zrnitost uhlí nebo 

prodlouņení doby louņení. [29] Z uvedených příkladů vyplývá, ņe pouņitím menńí 

zrnitosti uhlí je dosaņeno vyńńího stupně odsíření. 

Dalńí faktor ovlivňující výsledek louņícího procesu je hustota suspenze. Tento 

problém studovali Höne a Beyer [40] a dosáhli ideálních výsledků procesu při 5%, 10% 

a 20% suspenzi. Hustota suspenze vyńńí neņ 20 % vede ke zvýńení viskozity a následnému 

prodluņování procesu biodesulfurizace. Při vysoké hustotě se ucpávají makropóry struktury 

minerálu, vytváří se usazeniny: Fe2(SO4)3 nebo Fe(OH)3, u jiných typů rud jsou to arzeny, 

arzeničnany a jiné typy usazenin. [31] 

Kombinaci optimálních podmínek biodesulfurizace, tzn. zahuńtění 10 %, zrnitost 

74 µm a teplotu 30 °C aplikovali Cardona a Márquez (2009), kteří odsiřovali kolumbijské 

uhlí pomocí bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a Acidithiobacillus thiooxidans. 

Z původního obsahu síry 2,6 aņ 5,7 % se jim podařilo odstranit okolo 90 % pyritické a 31 aņ 

51 % celkové síry. Doba procesu byla 30 dní. [13] 

Během biodesulfurizace je nutno udrņovat hodnotu pH na určité úrovni, aby se 

zabránilo tvorbě jarositu (KFe3 (SO4)2(OH)6), který ve své struktuře obsahuje nerozpustný 

síran a celý proces tím blokuje. Tento problém řeńili Daoud a Karamanev (2006) a zjistili, 

ņe tvorbu jarositu během procesu louņení lze omezit, je-li hodnota pH = 1,6 – 1,7 a teplota 

během procesu 35 °C. [20] 

3.2 Charakteristika pouţitých bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

Pro biodesulfurizaci uhlí jsou pouņívány bakterie druhu Acidithiobacillus 

ferrooxidans (ale také A. thiooxidans). Patří mezi thionové, striktně aerobní chemolitotrofní 

bakterie (akceptorem elektronů je vzduńný kyslík, v případě nedostatku kyslíku slouņí jako 

akceptor elektronů trojmocné ņelezo), které získávají energii právě oxidací síry a jejích 

redukovaných forem na siřičitany či aņ na sírany, přičemņ dochází k poklesu hodnoty pH 

v okolním prostředí, ale také oxidací ņeleznatých iontů na ņelezité.  Jako zdroj uhlíku 

vyuņívá atmosférický CO2. Zdrojem dusíku jsou předevńím amonné soli. [29,78]  

Z morfologického hlediska jsou Acidithiobacillus ferrooxidans gram negativní, 

nesporulující bakterie, které mají tyčinkovitý tvar s rozměry 0,4 aņ 1 µm × 0,8 aņ 

1,7 µm. Mladé bakterie mají jeden polární bičík, který vńak později ztrácí. Rozmnoņují 

se přímým dělením. [65] Na povrchu jejich buňky se nachází buněčná stěna, která 

slouņí jako mechanická ochrana před nepříznivými vlivy okolí. Zodpovídá za tvar 

buňky, udrņuje v ní potřebnou vlhkost a vyrovnává osmotický tlak mezi buňkou 

a okolím. Je pevná, pruņná a propustná pro soli, nízkomolekulární a některé 

vysokomolekulární látky. Buněčnou stěnu pokrývá slizová vrstva. Vnitřní část buňky je 

vyplněn cytoplazmatickým roztokem, v němņ se nachází jednotlivé organely. 

Cytoplazma je koncentrovaný vodní roztok mnoha různých biomolekul. Důleņitou 

organelou buňky je nukleoid-jádro. To obsahuje fibrily, které jsou tvořeny vlákny 

kyseliny deoxyribonukleové (DNA). Přestoņe jádro nemá vlastní membránu, je 
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viditelně odděleno od cytoplazmy. Jádro má nepravidelný tvar a je nositelem 

genetických informací. Dalńí nepostradatelné organely uvnitř buňky jsou ribozomy. 

Jsou to tělíska sloņená z ribonukleové kyseliny (RNA) a bílkovin. Jejich hlavní úloha 

spočívá v syntéze různých typů bílkovin. Cytoplazma buňky je ohraničena 

cytoplazmatickou membránou, která je uloņena pod buněčnou stěnou. Dosahuje 

tlouńťky přibliņně 7-8 nm. Má dvě důleņité funkce, a to, ņe jednak reguluje propustnost 

buňky a také se účastní pochodů energetické přeměny, v dýchací soustavě a přenosu 

elektronů. V cytoplazmě se také vyskytují mezozómy a někdy také 

vnitrochromozomové molekuly DNA prstencového tvaru - plazmidy. Mezozómy jsou 

sloņité záhyby cytoplazmatické membrány v cytoplazmě. Funkce mezozómů není zatím 

plně objasněna, ale větńina autorů se domnívá, ņe spočívá v jejich účasti na pochodech 

aerobní respirace. Mezozómy pravděpodobně také ovlivňují počátek a průběh dělení 

buňky. Plazmidy jsou nejspíńe zodpovědné za adaptační schopnosti buňky. Převáņnou 

část těl bakterií tvoří voda (75 – 85 %), suńina tvoří 15 – 25 % z celkové hmotnosti 

buňky. V největńí míře jsou zde zastoupeny uhlík, kyslík, dusík a vodík, a to: C  50 %, 

O 30 %, N 7 – 14 % a H 6 – 8 %. Schematické zobrazení bakteriální buňky je 

znázorněno na obrázku 11. [29,30,31]  

 

Obrázek 11 Struktura Acidithiobacillus ferrooxidans (upraveno dle [48]) 

Optimální teplota pro růst a aktivitu bakterií se pohybuje v rozmezí 25 – 30 °C, 

při 40 °C přestávají být aktivní a při 50 °C hynou. Při teplotě 2 – 4 °C jsou bakterie 

neaktivní a jsou schopny vydrņet teplotu aņ −20 °C. Jedná se o acidofilní bakterie, jejich 

optimální hodnota pH se nachází v rozmezí 1,7 aņ 3,5 (jiné zdroje uvádí 1,5 – 2,5 [78]), 

pozvolným zvyńování či sniņováním jsou schopny bakterie přeņít i hodnotu pH 1 nebo 

vyńńí neņ 3,5. [31,65,78] 

Acidithiobacillus ferrooxidans se přirozeně vyskytuje v loņiscích sulfidických rud, 

která se lińí svým minerálním sloņením, koncentrací kovů a toxických prvků. Dle 
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podmínek místa výskytu lze kmen Acidithiobacillus ferrooxidans rozdělit do třech 

hlavních skupin, a to na bakterie [49]: 

 ņijící na zlato-arsenité rudě a jejích koncentrátech (hlavními minerály jsou pyrit, 

arsenopyrit nebo pyrhotin), 

 ņijící na měďné a měďno-zinkové rudě a na jejích koncentrátech (hlavní zdroje 

jsou polymetalické, jedná se o pyrit, sfalerit a chalkopyrit) a  

  ņijící na jiných zdrojích. 

Co se týká kultivace bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, tak nejlépe rostou na 

tekutých médiích, která jsou sloņena pouze z anorganických solí. Jako energetický substrát 

slouņí ņeleznaté ionty, zdrojem dusíku jsou amonné soli, resp. síran amonný. Dalńí důleņitou 

sloņkou je anorganický fosfát. Aerací je pak dodáván vzduńný kyslík a CO2 jako zdroj uhlíku. 

[65] 

Sloņení kultivačního media sestavil a ověřil Leathen, Silverman a Lundgren toto 

médium modifikovali [87] a označili ho 9K (viz tabulka 3). Kultivací na tomto médiu 

dosáhli koncentrace bakterií více neņ 10
8
 v 1 cm

3
. [65] 

Tabulka 3 Sloţení kultivačních médií pro Acidithiobacillus ferrooxidans (převzato z [5,18,65]) 

Médium Leathen Silverman (9K) M2 Norris 

(NH4)2SO4 0,15 g 3,00 g 1,0 g 0,2 g 

KCl 0,05 g 0,10 g - - 

K2HPO4 0,05 g 0,50 g 0,4 g 0,2 g 

MgSO4∙7H2O 0,50 g 0,50 g 0,4 g 0,2 g 

Ca(NO3)2 0,01 g 0,01 g - - 

H2SO4 - 1,0 ml 5 mol/l 0,5 mol/l, * * 

H2O 1000 ml 700 ml 1000 ml 1000 ml 

FeSO4∙7H2O 0,2 g/l Fe
2+

 9 g/l Fe
2+ 

20 g/l - 

pH média 3,5 3,0 – 3,6 1,8 2 

Vysvětlivky: * pouņito jen pro úpravu hodnoty pH 

Kultivační médium 9K se stále pouņívá a jak je v tabulce 3 vidět, i dalńí pouņívaná 

média jsou sloņena prakticky ze stejných látek a lińí se pouze jejich kvantita. Budou-li ale 

kultivované bakterie aplikovány v biodesulfurizaci, je nutno vynechat z média 

FeSO4∙7H2O, a to z důvodu, aby se bakterie zaměřily na pyritickou síru. Dále lze do média 

přidávat sloučeniny kovů dle prostředí nebo pro jejichņ louņení budou bakterie aplikovány, 

např. As2O5, Hg
2+

 či Mo
5+

. [18,98,100] 

Průběh růstu a mnoņení mikroorganismů lze vyjádřit graficky (viz obrázek 12) 

a z grafu je moņno vyčíst, ņe vývoj mikroorganismů probíhá ve čtyřech fázích [30]: 

1. fáze - lag fáze – v této fázi se mikroorganismy přizpůsobují okolnímu prostředí, 

mnoņení buněk téměř neprobíhá (naopak starńí mikroorganismy odumírají), 

zvětńují svůj objem a vytvářejí se potřebné enzymy. Délka této fáze závisí na 

sloņení prostředí, velikosti a stáří inokula; 
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2. fáze - exponenciální fáze – mikroorganismy se mnoņí exponenciální řadou, 

odumírání buněk je minimální, metabolismus mikroorganismů zpracovává ņiviny 

maximální rychlostí; 

3. fáze - stacionární fáze – vyrovnává se počet nových a odumírajících buněk, 

začínají se hromadit metabolity, mikroorganismy zaplnily veńkerý jejich volný 

biologický prostor;  

4. fáze - fáze odumírání – přírůstek mikroorganismů je minimální aņ nulový, buňky 

začínají odumírat vlivem metabolitů a vyčerpání vńech dostupných ņivin. 

Největńí význam pro technologii bakteriálního louņení mají hodnoty délky lag fáze 

a fáze exponenciální. 

 

Obrázek 12 Růstová křivka mikroorganismů [30] 

Kultivace čistých kultur bakterií je jedna věc, ale kultivace druhů, které byly 

odebrány přímo z prostředí, kde se běņně vyskytují, je věc druhá. Toto potvrdili Aller 

a kol. (2001), kteří studovali biodesulfurizaci uhlí pomocí mikroorganismů izolovaných ze 

samotného uhlí, resp. z důlních vod. Ke svým experimentům pouņili různé typy uhlí, ze 

kterých pak izolovali bakteriální kultury. Tyto bakterie byly následně aplikovány na stejné 

typy uhlí a výsledky práce prokázaly, ņe aplikací bakterií izolovaných přímo z konkrétního 

místa je moņné dosáhnout odstranění aņ 70 - 90 % pyritické síry. [3] 

Pyrit je neņádoucí sloņkou uhlí, ale obecně vzato se jedná o sulfidickou rudu ņeleza. 

Ņelezo je během biodesulfurizace oxidováno na rozpustný síran ņeleznatý a tento proces je 

také vyuņíván při úpravě chudých sulfidických rud neņelezných kovů.  
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4 FLOTACE 

Flotace je schopnost rozdruņování minerálů na základě smáčivosti jejich povrchu. 

Razumov tento proces definoval jako „proces oddělování minerálů zaloţen na rozdílné 

schopnosti minerálních zrn se přichytit a ustálit na povrchu fázového rozhraní“. [52] 

Jedná se o proces úpravy nerostných surovin, který zaloņen na rozdílných 

fyzikálně-chemických vlastnostech povrchů rozdruņovaných minerálních zrn. Velikost 

flotovaných zrn, resp. jejich průměr, větńinou nepřesahuje 0,5 mm. Při flotaci rud se 

maximální velikost flotovaných zrn pohybuje v rozmezí asi 0,1 aņ 0,25 mm, kdeņto při 

flotaci nerudných surovin (např. uhlí, grafit atd.) můņe velikost flotovaných zrn činit aņ 

2,0 mm. Přesto se v praxi větńinou flotují zrna mnohem menńí a platí pro ně, ņe čím menńí 

je průměr zrna, tím vyńńí je jeho specifický povrch a hodnota povrchové energie je 

několikrát vyńńí, neņ hodnota energie potenciální. [52,53] 

Oproti jiným rozdruņovacím metodám (například spirálové, cyklónové nebo 

těņkokapalinové rozdruņovače) má flotace výhodu v tom, ņe umoņňuje získávat jemně 

rozptýlené a jemně prorostlé uņitkové sloņky z nerostných surovin vńech druhů. Před 

zavedením flotační úpravy přecházela větńina velmi jemně rozptýlených a prorostlých 

uņitkových sloņek surovin do odpadu. Obsah těchto uņitkových sloņek v odpadech 

gravitační úpravy býval často velmi velký, a proto se zavedením flotačních technologií 

znovu zpracovávají některé staré odvaly. Lze přitom získat velké mnoņství uņitkových 

sloņek, jeņ byly dříve povaņovány za nevyuņitelné. [32]  

Jednotlivé minerály se vńak od sebe lińí také chemickým sloņením a stavbou 

krystalové mříņky, mají různé hodnoty povrchové energie a proto je flotace, na rozdíl od 

jiných úpravnických rozdruņovacích procesů, univerzálním procesem. Dále lze 

univerzálnost flotačního procesu zvýńit jeńtě pouņitím selektivně působících flotačních 

činidel. Ta se adsorbují na povrch zrn určitých minerálů, a tím mění jejich povrchovou 

energii v poņadovaném směru, podle toho jaký minerál má flotovat. [44] 

Flotaci lze vyuņít při úpravě velkého mnoņství různých druhů nerostných surovin, 

při zpracování odpadních kalů z papírenského a textilního průmyslu, ve farmaceutickém 

průmyslu i při odstraňování tiskařských barev ze starého papíru. [52,53,88] V poslední 

době se vědečtí pracovníci zabývají také výzkumem v oblasti flotace plastů. Například 

Carvalho a kol. (2010) studovali moņnosti flotace PET ze směsi s PVC a PS. Vyuņitím 

kombinace alkalické úpravy s adsorpcí povrchově aktivních látek se jim podařilo získat 

PET produkt, který obsahoval přes 97 % PET. [14] 

4.1 Sloţení flotační soustavy 

Flotační proces je charakterizován ději probíhajícími na rozhraní tří fází a typické 

sloņení flotační soustavy je následující: 

tuhá fáze – hydrofilní a hydrofobní zrna; Chemické sloņení, charakter struktury 

mříņky a vazební síly působící mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu jsou ve vzájemném 
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vztahu. V souvislosti s charakteristikou jednotlivých minerálů z hlediska flotace je důleņité 

znát sloņení a strukturní mříņku minerálů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, energetickou 

charakteristiku mříņky a charakter sil, které působí na lomových plochách minerálního 

povrchu. [44] Vńechny tyto vlastnosti ovlivňují vzájemné interakce minerálů s vodou, plyny 

a flotačními činidly. Vnějńí a vnitřní morfologie reálného krystalu závisí na podmínkách 

vzniku a na charakteru vazebních sil. Poruchy v mříņce těchto krystalů ovlivňují fyzikální 

a fyzikálně-chemické vlastnosti, které se projevují na jejich povrchu a určují flotační 

vlastnosti minerálních zrn. [53,55] 

plynná fáze – bublinky vzduchu; Během flotace mají plyny obsaņené ve vzduchu 

důleņité funkce pro průběh a výsledky rozdruņování. Do flotačního prostředí je moņno 

přidávat plyny jako speciální flotační činidla (např. O2, H2S, SO2). [44,52] Vzduch je 

nezbytnou součástí flotačního rmutu a má ve flotačním procesu různé funkce. Plyny 

obsaņené ve vzduchu, předevńím kyslík a oxid uhličitý, se aktivně účastní flotačního 

procesu. Kyslík je adsorbován na minerální povrch, oxiduje ho a má také vliv na jeho 

rozpustnost. Podmínkou pro aktivní účinek plynů na minerály i na průběh flotace je 

přítomnost vody. V mnoha případech se chemický účinek plynů projevuje ve výsledku 

jako jejich sloučenina s vodou (např. kyselina uhličitá či kyselina sírová vzniklé reakcí 

CO2 a SO2). [53,55] 

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se spojují s hydrofobním 

povrchem flotovaných minerálních zrn a po vzniku pevného kontaktu bublinky vzduchu 

s minerálním zrnem jsou přichycená minerální zrna vynáńena na hladinu rmutu, kde se 

tvoří mineralizovaná pěna. [44] 

Funkce vzduchu ve flotačním procesu není pouze vynáńení flotovatelných minerálů 

na hladinu rmutu, ale také ovlivňuje vlastnosti vńech tří fází flotační soustavy (např. 

sniņuje pH kapalné fáze rmutu). [44] 

kapalná fáze – voda; Voda tvoří prostředí, ve kterém dochází k interakcím vńech 

fází a sloņek rmutu a v důsledku specifických vlastností se aktivně účastní elementárního 

aktu flotace. Její velmi důleņité vlastnosti jsou ty, které souvisí se vznikem a stálostí 

hydratačních vrstev na rozhraní fází minerál-voda a vzduch-voda. Na flotovatelnost 

jednotlivých minerálů upravované suroviny má velký vliv iontové sloņení vody flotačního 

rmutu. [44,52] Produkty vzniklé rozpouńtěním některých minerálů mohou ovlivňovat povrch 

minerálů a tím jejich flotační vlastnosti. V mnoha případech dochází také k reakci iontů 

rmutu s flotačními činidly a vznikají nerozpustné sloučeniny, coņ můņe způsobovat jejich 

nadměrnou spotřebu a nedostatek pro flotovaný materiál. [53] Pro účinné ovládání a regulaci 

podmínek flotace je tedy třeba znát sloņení vody a zohledňovat jej, protoņe tím je moņno 

zajistit poņadovanou selektivitu a kvalitu produktů flotace. Na obrázku 13 je schematicky 

znázorněna flotační soustava. [53,55] 
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Obrázek 13 Schéma flotace (upraveno dle [55]) 

Protoņe ne vńechny minerály jsou schopny flotovat samy o sobě, nachází se 

v soustavě jeńtě různá chemická činidla, která upravují flotovatelnost jednotlivých zrn.  

Flotační proces je sloņitý a rozmanitý fyzikálně-chemický děj, který je podmíněn druhem 

a charakterem flotovaných minerálů, sloņením a vlastnostmi vody a flotačních činidel 

a také stupněm provzduńnění flotačního rmutu. [44,52] Čím více má být rozvíjena 

a zdokonalována flotace jako jeden z nejdůleņitějńích způsobů úpravy surovin tím více je 

třeba poznávat vlastnosti vńech tří fází, z nichņ ani jedna není homogenní. Poznání jejich 

specifických vlastností a vzájemného vztahu je důleņité nejen ke zdokonalování 

teoretických základů, ale také technologických postupů v praxi. [53,55] 

Jak bylo jiņ uvedeno výńe, jsou vńechny tři sloņky flotační soustavy ve 

vzájemné interakci. Nachází-li se tedy v soustavě flotovatelný minerál, dochází k tak 

zvanému elementárnímu aktu flotace. [44,52,53] Jedná se o přichycení jednotlivých zrn 

na povrchu fázového rozhraní a v současnosti je tento proces nejlépe popsán hypotézou 

smáčení. Dle této hypotézy je schopnost minerálů přichytit se na povrchu rozhraní 

vzduch-voda závislá na smáčitelnosti minerálního povrchu vodou. Čím více je povrch 

zrna smáčitelný, tím obtíņněji je flotovatelný a naopak. Zrna hydrofobních minerálů se 

lehce spojují se vzduchovými bublinkami a jsou proto dobře flotovatelná. Hydrofilní 

zrna, jejichņ povrch je vodou smáčený, se nemohou zachytit na bublinkách, a proto 

jsou neflotovatelné. Smáčitelnost, a tím i flotovatelnost různých minerálů, je moņné 

měnit specificky působícími flotačními činidly, která adsorpcí mění sloņení a vlastnosti 

povrchu minerálních zrn a jsou popsána v následující kapitole. Schematické znázornění 

jednotlivých dílčích dějů ve flotaci je na obrázku 14. [75] 
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Vysvětlivky: B – bubliny, Č – částice, K – kapičky činidla 

Obrázek 14 Schematické znázornění jednotlivých dílčích dějů ve flotaci (upraveno dle [75]) 

Ve flotaci vńak dochází také k dějům, jeņ celý proces komplikují. Jedná se např. 

o agregaci neselektivních částic, které lze předejít fyzikálními nebo chemickými úpravami 

flotovaného materiálu před, anebo během flotace. Polat a kol. (2003) konkrétně pro flotaci 

uhlí stanovili dva hlavní problémy. Jedním je nízká selektivita během rychlé flotace uhlí 

vyńńí kvality, která vede ke vzniku meziproduktů a strhávání částic hluńiny do flotační 

pěny, a druhým je nízká výtěņnost oxidovaných a méně kvalitních uhlí vlivem ńpatného 

spojení částice s bublinou vzduchu. [75]  

4.2 Flotační činidla 

Vlastnosti jednotlivých minerálů suroviny vstupující do flotačního procesu souvisí 

s charakterem interakce jejich povrchu s vodou, plyny a činidly. Jsou to právě flotační 

činidla, která umoņňují ovládat a měnit vlastnosti povrchu jednotlivých druhů minerálů, 

a to tak, aby se vytvořily podmínky pro jejich selektivní oddělování, tzn. zvýńení 

hydrofobnosti flotovaného materiálu a hydrofilnosti hluńiny. [44,52,53] 

Flotační činidla jsou spolu s optimálním otevřením zrna a provzduńněním 

flotačního prostředí hlavními a rozhodujícími faktory flotačního procesu. Vývoj teorie 

a praxe v oblasti flotační úpravy nerostných surovin dokazuje, ņe pokrok a efektivní 

průběh flotačního procesu do podstatné míry závisí na zdokonalování reagenčního reņimu, 

tzn. na zlepńování způsobů vyuņívání flotačních činidel, rozńiřování oblasti jejich pouņití, 

ověřování a zavádění nových účinných činidel a jejich kombinace. [44,52,53] 
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Flotační činidla ve flotačním prostředí ovlivňují a mění povrchovou energii 

fázového rozhraní tuhá/kapalná fáze a kapalná/plynná fáze. Změnou energie na fázovém 

rozhraní se mění podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálů (sloņek, které se mají 

navzájem oddělit flotací). Mění se i počet a velikost vzduchových bublinek a stálost tvořící 

se mineralizované pěny. [51] 

Jedná se o organické nebo anorganické látky, jednoduché látky nebo sloučeniny 

v krystalickém či kapalném stavu, přičemņ část z nich tvoří ve vodní fázi flotačního rmutu 

pravé roztoky iontové nebo molekulární disperzity a část z nich se rozpouńtí velmi málo 

a vytvářejí koloidně-disperzní roztoky, emulze a jemné kapičky. V současnosti existuje 

ńiroká ńkála látek, u kterých by bylo moņno zvaņovat jejich pouņití jako flotační činidlo 

(např. nafta, letecký petrolej [17,109,117]), v úpravnické praxi je vńak vyuņíváno pouze 

minimální mnoņství těchto látek. [32] 

Flotační činidla musí splňovat základní poņadavky, aby byla zajińtěna kvalita 

výsledného produktu a ekonomičnost procesu. Jedná se o vysokou selektivnost jejich 

působení, standardní kvalitu, nízkou cenu, dostatek na trhu, pohodlnost a lehkost 

manipulace, stálost při skladování, snadnou rozpustnost ve vodě a nesmí být toxická, aby 

nezatěņovala ņivotní prostředí a neohroņovala zdraví. [53] Pro flotaci sulfidických rud 

mědi, olova, ale i drahých kovů lze vyuņít např. xantáty, které byly patentovány jiņ v roce 

1925, nebo sběrače řady Senkol (Jihoafrická Republika), jeņ jsou zaloņeny na bázi 

sloučenin síry a vyznačují se vysokou selektivitou. [86] 

Flotační činidla lze rozdělit dle úlohy, jakou ve flotačním procesu vykonávají na 

flotační činidla ovlivňující fázové rozhraní tuhá látka – kapalina a fázové rozhraní 

kapalina – plyn. 

Mezi činidla, která ovlivňují fázové rozhraní kapalina – plyn, jsou zařazeny 

pěniče. Jedná se o organické heterogenní sloučeniny, které sniņují povrchové napětí na 

rozhraní kapalné a plynné fáze, pomáhají k rozptýlení vzduchu na malé bublinky, brání 

jejich spojování a zvyńují stálost a nosnost flotační pěny.  Příliń malé bublinky vńak 

obsahují mnoņství vody, která můņe obsahovat velmi jemné částice hluńiny a tím je 

výsledný koncentrát znehodnocován. [69,96] Dalńím nepříjemným jevem, který se 

můņe vyskytovat během pouņívání pěničů, je moņnost mírného sniņování výnosů. Ve 

svém článku to tvrdí Naik a kol. (2005) a odkazují se také na Fuerstenaua a Pradipa 

(1982) a Astona a kol. (1989). Tito autoři uvádí, ņe, konkrétně pěnič MIBC (methyl 

iso-butyl carbinol), při absenci křemičitanu sodného se hydrofilní část MIBC adsorbuje 

na povrch kalových částic, jeņ obalují zrna uhlí, a tím zvyńuje jejich hydrofobnost 

a hydrofobní část na povrch uhlí, čímņ pro změnu jeho hydrofobnost sniņuje. Dochází 

tak ke sníņení výnosů uhelného koncentrátu a zároveň zvyńuje jeho popelnatost. 

Navrhují proto přidávat disperzní činidlo křemičitan sodný, který rozptyluje kal 

z povrchu uhelných zrn. [69] 

Naproti tomu pěnič můņe být ovlivňován flotačním sběračem, kdy, jak uvádí Naik 

a kol. (2005), adsorbovaný kerosin (sběrač) na uhelném zrnu je vlivem hydrofobnosti 
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obalen vrstvou pěniče, přičemņ opět je hydrofilní skupina orientována do vodní fáze. Tím 

opět klesá účinnost flotace. Aston a kol. (1989) pro omezení tohoto efektu navrhují 

aplikovat niņńí koncentrace pěniče, kdy hydrofobnost není jiņ ovlivněna, ale pokud se ve 

rmutu vyskytují zrna s různou hydrofobností, dochází opět k tomu, ņe zrno s vyńńím 

obsahem uhlíku se stává hydrofilnějńím a naopak. [6] 

Činidla, která ovlivňují fázové rozhraní tuhá látka – kapalina, jsou sběrače a řídící 

flotační činidla. Sběrače jsou organické látky, které se selektivně adsorbují na povrch 

flotovaných zrn, zvyńují jeho hydrofobnost a tím umoņňují pevné spojení povrchu 

flotovaného minerálu se vzduchovou bublinkou. Řídící flotační činidla bývají organické 

nebo anorganické látky, které podporují nebo brání adsorpci sběrače na povrch minerálních 

zrn a tak zvyńují nebo zabraňují flotovatelnosti určité skupiny minerálních zrn. [53] Tato 

činidla se dále dělí na [44,52,53,86]: 

Depresory (potlačující činidla), které potlačují flotovatelnost těch minerálů, které 

v dané operaci nemají přecházet do pěnového produktu, protoņe se selektivně na ně 

naváņou a tím umoņňují jejich oddělování od dobře flotujících minerálů. Jsou tvořena 

hlavně anorganickými látkami (elektrolyty) a některými organickými koloidy (např. na 

bázi karboxymethyl celulózy). 

Aktivátory (oņivující činidla) jsou anorganické látky, které pomáhají adsorpci 

sběrače na povrch minerálních zrn, která mají flotovat.  

Modifikátory (upravující činidla) které upravují a mění hodnotu pH kapalné fáze 

flotačního prostředí, nebo iontové sloņení rmutu, pro zlepńení interakčních procesů 

sběračů, depresorů a aktivátorů s povrchem minerálních zrn.  

Jako příklad vyuņití depresorů lze uvést těņbu sulfidických rud platinových kovů 

v Jihoafrické republice. K flotaci pouņívají klasické sběrače (primární – xantáty, 

sekundární – dithiofosfát) a depresory. Vzhledem k tomu, ņe ruda obsahovala mnoņství 

minerálů s vysokou flotovatelností (např. chlority, mastek, hlinitokřemičitany) a depresory, 

které pouņívali, potlačovaly také sulfidy uņitkových minerálů, snaņili se nalézt vhodnějńí 

alternativu. Zjistili, ņe lepńích výsledků dosáhnou aplikací upravených guarových 

polymerů a nízkomolekulárních akrylových polymerů. Jako dalńí vhodný depresor uvádějí 

fluorokřemičitan sodný, který je ale nejúčinnějńí při hodnotě pH 5,5, a dextrin 

modifikovaný alkylnaftalen sulfonovou kyselinou (protoņe pouņitím čistého dextrinu klesla 

čistota získaného koncentrátu). [12] 

4.3 Flotace uhlí 

Flotace uhlí se zabývá rozdruņováním nejjemnějńích podílů těņeného uhlí, které 

vznikají otěrem a rozpadem během jeho těņby a úpravy. Jedná se o 5 – 25 % z celkového 

mnoņství vytěņeného uhlí. V praxi se vyuņívá předevńím na úpravu koksovatelného uhlí. 

Flotace v uhelném úpravnictví doplňuje jiné způsoby rozdruņování (cyklonové a spirálové 

rozdruņovače) a jedná se o velmi důleņitý a často potřebný proces, zejména v souvislosti se 

stále narůstajícím podílem jemnozrnných frakcí důsledkem zvýńeného stupně mechanizace 
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dobývání uhlí. Znovuzískání uhlí z těchto kalů flotací tak přináńí nejen ekonomické, ale 

i ekologické výhody. [32,101] 

Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu specificky lehčí část 

upravované suroviny, proto mohou flotovat dokonce uhelná zrna o velikosti 2 aņ 3 mm. 

V praxi se vńak flotuje vsázka menńí neņ 1 mm a v nańich úpravnách se větńinou flotují 

pouze zrna menńí neņ 0,5 mm. Z hlediska kvality získaných koncentrátů a dosahované 

ostrosti rozdruņování předstihuje flotace vńechny ostatní způsoby úpravy uhelných kalů 

a prachů. Výhodou pěnové flotace při zpracování uhlí jsou její relativně nízké nároky na 

prostor a kapitál, stejně jako relativně velké moņnosti optimalizace v ńirokém rozsahu 

provozních podmínek. [26,32] 

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

flotace. Optimální zahuńtění rmutu je obvykle 200 aņ 350 g tuhých částic na litr rmutu. Při 

flotaci méně zahuńtěného rmutu jsou dosahovány lepńí výsledky, předevńím při úpravě 

suroviny s vysokým obsahem velmi jemných zrn. [32] 

4.3.1 Faktory ovlivňující flotaci uhlí 

Pro flotaci uhlí se optimální hodnota pH pohybuje okolo 6 aņ 7. Maximální 

výtěņnosti uhlí do koncentrátu je dosaņeno při hodnotě pH = 7. Teplota rmutu, je-li 

v rozmezí 3 aņ 50 °C, prakticky neovlivňuje flotovatelnost uhlí. 

Proces zvětrávání a oxidace uhlí má rovněņ vliv na jeho flotovatelnost. Černé 

uhlí, které bezprostředně z těņby postupuje do úpravny, flotuje lépe, neņ uhlí vystavené 

atmosférickým vlivům. Zhorńenou flotovatelnost způsobuje oxidace povrchu uhlí, která 

probíhá při běņných atmosférických podmínkách. [43] Pokud je uhlí vystaveno delńí 

dobu působení vzduchu, začíná jeho povrch oxidovat. Tomuto problému se věnovali 

Polat a kol. (2003), kteří průběh oxidace popsali následovně. Nejdříve dochází 

k fyzikální adsorpci kyslíku a tvorbě oxopolymerů. Potom chemickou adsorpcí kyslíku 

dochází k tvorbě polárních fenolických OH skupin, fenolů, karbonylů na naruńených 

(doslovně uvádí „prasklých“) cyklických kruzích a tyto polární sloučeniny dále vedou ke 

vzniku huminových kyselin, které se rozkládají na rozpustné kyseliny. Adsorpce kyslíku 

je exotermní reakcí a můņe vést k uvolnění CO, CO2 a H2O. Oxidovaný povrch uhlí 

sniņuje jeho flotovatelnost, kterou je třeba upravit pomocí modifikátorů, coņ jsou činidla 

pro zvýńení hydrofobnosti povrchu uhelného zrna. [75]. Flotovatelnost oxidovaného uhlí 

lze také zvýńit rozpuńtěním povrchové oxidované vrstvy, čehoņ lze dosáhnout pouņitím 

1% roztoku kaustifikované sody. Flotace pak probíhá v zásaditém prostředí. [43] 

Flotací oxidovaného uhlí ze západní Kentucky, které bylo uloņeno 30 let 

v odkalińtích, se zabývali Tao a kol. (2002). Na vstupu uhlí obsahovalo 48 % popela 

a pouņívali jako sběrač MICB a pěnič topný olej, a to v dávce 2/20, 2/30 a 3/30 lb/t 

(sběrač/pěnič). Jak uvádějí, výnosy jednotlivých koncentrátů se pohybovaly v rozmezí 5 – 

15 %, sledovaný obsah hořlaviny činil pouze 6 – 23 % a popelnatost byla více neņ 22 %, 

přičemņ pokud byla dávka pěniče pod 20 lb/t, flotace neprobíhala. Kombinaci těchto 
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klasických flotačních činidel tedy uznali jako nevhodnou pro flotaci oxidovaného uhlí 

a přistoupili k jejich alternativě, sběrači na glykolové bázi P948 a pěniči SPP (směs 

topného oleje a ropného sulfonátu v poměru 9:1). Dávky byly 0,5/3, 1/2, 1/3 a 1/5 lb/t. 

Výsledky vykázaly nárůst výnosů na 19,73 – 34 %, obsah hořlaviny vzrostl na 24 – 44 % 

a obsah popela klesl na 20 – 21,5 %. Jako optimální podmínky flotace tohoto vzorku 

uhelného kalu uvádí 1,0 lb/t sběrače P948, 3,0 lb/t pěniče SPP, 1200 ot/min flotátoru 

a délka procesu 5 min. Za těchto podmínek činil výnos flotace 46,58 %, obsah hořlavin 

v produktu 65,25 % a popelnatost 21,12 %. [101] 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje flotační proces a má vliv na výslednou kvalitu 

koncentrátu, je také mnoņství dodávaného vzduchu. Toto potvrzují Dey 

a Bhattacharyya (2007), kteří se ve své studii věnovali bezodpadovému vyuņití uhelných 

kalů. Jejich vstupní vzorek představovalo uhlí o zrnitosti pod 0,5 mm, a tento vzorek 

nejdříve pomocí flotace rozdělili na frakci 0,15 - 0,5 mm a frakci pod 0,15 mm, protoņe 

tato frakce obsahovala velké mnoņství hluńiny. Pracovali na flotátoru typu Denver 

s objemem flotační cely 2,5 l a pro tuto rozdělovací flotaci pouņili jako flotační sběrač 

motorovou naftu v dávce 0,5 a 1 kg/t a funkci pěniče zastával polyglykol, jehoņ dávka 

činila 40 g/t. Zahuńtění rmutu bylo 10 % a vzduch byl dodáván v mnoņství 40 l/min. 

Hrubńí frakci dále flotovali bez sběrače, pouze upravovali průtok vzduchu a dávku 

pěniče, přičemņ při průtoku vzduchu 40 l/min byl výnos koncentrátu 30,2 % 

s popelnatostí 12,5 %, a ve druhé, dočińťovací, fázi, kdy byl průtok vzduchu sníņen na 

10 l/min získali 18,9 % koncentrátu s popelnatostí 10 %. Frakci pod 0,15 mm flotovali 

s dávkou sběrače 0,5 kg/t, pěniče 0,2 kg/t a disperzního činidla Na2SiO3 0,25 kg/t. Výnos 

koncentrátu činil 23,6 % s popelnatostí 17 %, který dále navrhovali smíchat s čistńím 

koncentrátem hrubńí frakce, čímņ by získali 35% koncentrát s obsahem popela 17 %. 

Aby dosáhli zmiňovaného efektu aplikace flotace k bezodpadovému vyuņití uhlí, 

rozdělili jednotlivé koncentráty dle obsahu popela na následující kategorie  vyuņití [22]: 

 koncentrát s popelnatostí 10 – 12 % pro fluidní spalování; 

 koncentrát s popelnatostí pod 17 % pro výrobu koksu; 

 koncentrát s popelnatostí pod 23 % pro energetické vyuņití nebo jako palivo 

v cementárnách; 

 koncentrát s popelnatostí nad 23 % jako fluidní loņe.  

Z toho vńeho vyplývá, ņe vhodnou kombinací pouņitých flotačních činidel 

a regulací dodávaného vzduchu lze dojít k úplnému vyuņití uhelných kalů. 

Během flotace uhelných kalů má svůj vliv také velikost částic. Erol a kol. (2003) 

testovali flotační sběrače (MIBC, Triton x-100, Brij-35 a dodecylsulfát sodný) a jejich 

směsi s MIBC. Zjistili, ņe nejvhodnějńí pro flotaci uhlí o zrnitosti pod 53 μm je směs 

MIBC s Triton x-100 nebo s Brij-35. Potvrdili vńak také, ņe popelnatost koncentrátu závisí 

na zrnitosti, protoņe se zmenńováním velikosti zrna narůstal obsah popela. Vysvětlují to 
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tím, ņe příliń malé částice některých, původně hydrofilních, minerálů se chovají více 

hydrofobně, a jsou vnáńeny do pěnového produktu. [26] 

4.3.2 Činidla pouţívaná při flotaci uhlí 

Nejdůleņitějńí flotační činidla pro flotaci uhlí se dělí na dvě základní skupiny, a to 

činidla nepolární a heteropolární. [29] Hlavními představiteli nepolárních činidel jsou 

kerosiny. K činidlům s heteropolární stavbou molekul patří např. alkoholy. Oleje mají 

hlavně sběrací vlastnosti. Emulgují se na malé kapičky, které se přichycují 

k hydrofobním částicím a zvyńují tak jejich hydrofobnost. Druhá vlastnost těchto činidel 

spočívá ve schopnosti flokulace uhelných částic a regulace vlastností pěny. Heteropolární 

činidla jsou aktivními pěniči a současně při flotaci uhlí disponují vlastnostmi sběrače. 

Adsorbují se svými polárními skupinami na hydrofilnějńích místech povrchu uhelných 

částic. Největńí sběrací schopnosti mají činidla s hydroxylovou polární skupinou. [32]  

Fyzikální vlastnosti flotačních činidel, například jejich viskozita, do jisté míry také 

ovlivňují proces flotace. Toto alespoň tvrdí Polat a kol. (2003) a Moxon a kol. (1987), na 

které se také odvolává Sönmez a Cebeci (2006). Autoři uvádí, ņe účinnost alifatických 

uhlovodíků jakoņto flotačních činidel závisí jak na délce jejich řetězce, tak i na jejich 

viskozitě. Těņńí uhlovodíky totiņ vlivem vysoké viskozity mají menńí schopnost se 

rozptýlit ve rmutu, kdeņto lehčí uhlovodíky se zase díky své nízké viskozitě snáze 

dostanou do pórů v uhelném zrnu a tím tak zvyńují jejich spotřebu. [75,94] 

V současnosti se v úpravnách pouņívají předevńím nefenolická činidla, např. 

Flotalex (český výrobek), Montanol (belgický výrobek), nebo se flotační činidla míchají. 

Vypírací olej je z ekologického hlediska moņno charakterizovat jako nepolární kapalné 

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

a podmínkách jeho úpravy, zhruba 0,25 – 0,35 kg/t suńiny ve rmutu. Při pouņití 

nepolárních uhlovodíků jako sběračů je vhodná jejich emulgace, čímņ se sníņí spotřeba 

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

aminy. Souvisí to se záporným nábojem povrchu oxidovaných zrn uhlí. [53] 

Důleņitou úlohu při flotaci uhlí má i vápno dávkované jako vápenné mléko 

(Ca(OH)2). Spotřeba vápna kolísá od 1,0 do 5,0 kg/t. Vápno potlačuje vliv jemných 

kalových podílů ve rmutu a současně potlačuje flotovatelnost pyritu a markazitu. Podobný 

účinek má i soda. [32] 

Ohledně flotačních činidel uvádí Drzymała (2007), ņe nejčastěji jsou ve flotaci 

uhlí vyuņívány surové oleje (převáņně směsi alifatických uhlovodíků), které se vyrábějí 

nejčastěji destilací ropy nebo uhlí. [24] Sablik (1998) pouņil ve flotaci činidlo z „post-

cumene dehtu“ označované FK, coņ byla směs di- a triisopropylbenzenu, 

isobutylbenzenu, isopropylindenu, difenylmethanu a difenylpropanu. [81] Jako dalńí 

činidla uvádí Drzymała (2007) Pyrolysat (BF), coņ je směs vysokovroucích alifatických 

a aromatických uhlovodíků, dibutylmaleát a dioktylmaleát. [24] 
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V Číně, jak uvádí Chen (1999) a odvolává se na něj i Xie (2010), je dle standardu 

GB/4757-1984 (Chinese Standard GB/4757-1984) optimální dávka pro flotaci uhlí 

1200 g flotačního činidla (kerosin) na tunu suńiny kalu, 80 g/t sek-oktanolu jako pěniče, 

a to vńe při zahuńtění rmutu 60 g/l. Za těchto podmínek dosahují výnosu koncentrátu 

přibliņně 74 % s popelnatostí 10-11 %. [17,109] Právě relativně vysoká dávka sběrače 

a také snaha o zvýńení výnosu uhelného koncentrátu byly důvodem, proč Xie 

a kol. (2010) experimentovali s náhradou kerosinu olejem, který označují jako prací olej, 

bez názvu i jeho dalńí specifikace. Ve výsledku dosáhli spotřeby oleje 800 g/t suńiny 

kalu, 40 g/t sek-oktanolu a zahuńtění 100 g/l. Výnos uhelného koncentrátu vzrostl na 

78 % s popelnatostí 12,6 %. Ve snaze o sníņení popelnatosti přidali disperzní činidlo 

naftalen sulfonát-formaldehyd sodný v dávce 50 g/l a podařilo se jim mírně sníņit 

popelnatost na 12,2 % spolu s dalńím vzrůstem koncentrátu na 81 %. Kdyņ k tomu přidali 

jeńtě depresor siřičitan sodný, klesla sice popelnatost o 1,8 %, ale dońlo také ke sníņení 

výnosu koncentrátu o 7,75 %. Autoři přepočítávali své výsledky na „index dokonalosti“ 

a podařilo se jim jeho hodnotu zvýńit ze 45 % na 49 %. [109] Dokázali tedy nahradit 

kerosin alternativním sběračem, sníņit spotřebu jak sběrače, tak i pěniče a k tomu zvýńit 

výnos koncentrátu a sníņit popelnatost, ale otázkou zůstává, zda nutnost dodávat depresor 

a disperzní činidlo nezvedne náklady, resp. nevyrovná je na úroveň kerosinu. 

O pěničích píńe Drzymała (2007), ņe jich existuje velmi mnoho, jejich názvy jsou 

vesměs komerční a často se obměňují. Obecně mezi pěniče řadí látky na bázi čistých vyńńích 

alifatických alkoholů s přídavkem ketonů, aldehydů a esterů, z nich uvádí například 

komerční Alifal N, Flotanal, Mekol, Reagent HO, MIBC aj. Dříve se pouņívaly jako pěniče 

borovicový olej a produkty, které obsahovaly fenoly. Jako pěniče lze pouņít také terpeny 

a deriváty polyethylenglykolu. [24,69] Rosenbaum a Fuerstenau (1982) studovali vliv pěničů 

na flotaci při několika hodnotách pH, kdy jako pěnič pouņili terpineol, MIBC a NaCl. 

Zjistili, ņe dońlo k výraznému nárůstu flotace, pokud bylo anorganické činidlo nahrazeno 

organickým. Tento nárůst přikládali schopnosti organického pěniče podporovat flotační 

sběrače svou adsorpcí na povrch uhelného zrna. [26] 

Jia a kol. (2000) zkouńeli ve flotaci jako flotačního sběrače organické sloučeniny, 

které jsou uvedeny v tabulce 4, a srovnávali jejich schopnost selektivity, přičemņ 

k experimentu pouņili dva vzorky uhlí, uhlí niņńí třídy a oxidované.  
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Tabulka 4 Chemické sloţení pouţitých činidel [47] 

Označení Chemický název Chemický vzorec 

THF-1 tetrahydrofurfurylacetát C4H7O–CH2–OOC–CH3 

THF-3 tetrahydrofurfurylbutyrát C4H7O–CH2–OOC–C3H7 

THF-7 tetrahydrofurfuryloctonoát C4H7O–CH2–OOC–C7H15 

THF-11 tetrahydrofurfuryllaurát C4H7O–CH2–OOC–C11H23 

THF-17en tetrahydrofurfuryloleát C4H7O–CH2–OOC–C7H14–CH5CHC8H17 

THF-P tetrahydrofurfurylbenzoát C4H7O–CH2–OOC–C6H5 

THF-1-P tetrahydrofurfurylfenylacetát C4H7O–CH2–OOC–CH2 –C6H5 

THF-2-P THF-2-fenylproprionát C4H7O–CH2–OOC–C2H4 –C6H5 

THF-3-P THF-3-fenylbutyrát C4H7O–CH2–OOC–C3H6 –C6H5 

Nonylfenol nonylfenol CH3–(CH2)8–C6H4 –OH 

GH4 nonylfenolpolyethoxylát CH3–(CH2)8–C6H4–O(CH2O)4H 

Nonylbenzen nonylbenzen C6H5–(CH2 )8CH3 

Dodekan dodekan C12H26 

MIBC 4-methyl-2-pentanol (CH3)2CH–CH2–CHOH–CH3 

Zjistili, ņe sloučeniny skupiny THF (tetrahydrofurfuryl) jsou účinnějńí, neņ 

dodekan, jednak kvůli potřebě niņńích dávek při stejném výsledku, tak i proto, ņe tyto 

sloučeniny, jak autoři uvádí, mají schopnost obnovy flotovatelnosti oxidovaného uhlí díky 

vodíkovým vazbám THF na kyslík funkčních skupin, které se nacházejí právě na 

oxidovaném povrchu uhlí. Jako vhodnějńí neņ dodekan také uvádí nonylbenzen, u kterého 

předpokládají vliv interakcí benzenového jádra s benzenovými jádry oxidovaného povrchu 

uhlí. Dokonce výńe zmíněné THF jsou v porovnání s nonylbenzenem méně účinné, protoņe 

autoři předpokládají konkurenci benzenového jádra a okysličených funkčních skupin 

těchto činidel na povrchu oxidovaného uhlí. [47] 

Dalńí, kdo se věnoval výzkumu a testování nových flotačních sběračů byli Zhu 

a kol. (2009). Experimentovali s činidlem ZFC, které je sloņeno z 27 % motorové nafty, 

3 % povrchově aktivních látek (ty jsou vyrobeny jako ńetrné vůči ņivotnímu prostředí) 

a 70 % vody. Autoři uvádějí, ņe toto činidlo je oproti pouņívané motorové naftě stabilnějńí, 

lze s ním získat vyńńí výnosy koncentrátu a má vyńńí selektivitu. Experiment prováděli na 

dvou druzích uhlí a výsledky potvrdily nárůst výnosu koncentrátu o 0,39 aņ 14,75 % (resp. 

0,36 aņ 17,52 %). Spotřeba flotačního sběrače se sníņila o 50 g/t a spotřeba oktan-2-olu 

jako pěniče klesla o 10 – 20 g/t dle druhu uhlí. Autoři uvádějí, ņe vzhledem k niņńímu 

dávkování (ZFC obsahuje jen 27 % nafty) dosahuje výsledná úspora sběrače aņ 70 %. Dále 

má lepńí synergický efekt na oktan-2-ol, dochází díky němu ke zlepńení a zrychlení 

hydrofobizace povrchu uhlí a napomáhá k rozptýlení částic ve rmutu. [117]  

S odkazem na Aplana a Arnolda (1991), kteří zjistili, ņe pro uhlí niņńích tříd 

a oxidovaná uhlí se ve flotaci dají pouņít i iontové flotační sběrače (tributylfosfát, 

karboxylové kyseliny a aminy) [4], se této oblasti věnovali také Sis a kol. (2003) v Turecku. 

Ve své studii pouņili vzorky uhlí s obsahem popela 46,1 % a srovnávali směs klasických 

sběračů kerosinu a borovicového oleje a alternativního sběrače, coņ byla komerční kyselina 



Ing. Michal Guziurek VYUŅITÍ PYROLÝZNÍHO OLEJE Z ODSÍŘENÉHO 

VYSOKOSIRNATÉHO HNĚDÉHO UHLÍ VE FLOTACI 
 

 

2012  40 

olejová. Pouņitím směsi klasických sběračů dosáhli sníņení popelnatosti koncentrátu na 

21 %, kdeņto při flotaci, kde bylo pouņito iontové flotační činidlo, bylo dosaņeno 

popelnatosti 16 %. Vzhledem k tomu, ņe také klesl výnos koncentrátu, přiklonili se Sis a kol. 

(2003) k názoru výńe zmiňovaných autorů a doporučují tyto netradiční sběrače pouņívat 

k flotaci méně hodnotných a oxidovaných uhlí, kde nejsou kladeny tak vysoké nároky na 

kvalitu koncentrátu. [90] 

S mazutem jako alternativou ke klasickému flotačnímu sběrači kerosinu 

experimentovali také Jena a kol. (2008). Vyuņili k tomu nekoksovatelné uhlí s obsahem 

popela aņ 42 % a oxidovaným povrchem, přičemņ úpravou dávkování podpůrných 

flotačních činidel se snaņili sníņit popelnatost koncentrátu alespoň na 34  %. Pracovali na 

flotátoru Denver D-12, ve kterém pouņili klasický flotační sběrač, a na kolonovém 

flotátoru dále aplikovali jednak alternativní sběrač, tak i upravené dávky ostatních 

činidel. Jako pěnič pouņívali borovicový olej, pro zvýńení flotovatelnosti (a zároveň jako 

deoxidační činidlo) pouņívali ethanol a butanol a jako depresor křemene a dispergant 

pouņili hexametafosforečnan sodný. Jako vhodnou kombinaci činidel nakonec 

vyhodnotili dávku, která je uvedena v tabulce 5. Za těchto podmínek se jim podařilo na 

flotátoru Denver získat výnos koncentrátu 80,4 % s popelnatostí 31 %. Na kolonovém 

flotátoru dosáhli dokonce sníņení popelnatosti na 26,6 %, ale za cenu poklesu výnosu 

koncentrátu na 66,5 %. [46] 

Tabulka 5 Optimální dávka pouţitých činidel [46] 

Flotátor 

Sběrač – 

kerosin 

(ml/kg) 

Pěnič – 

borovicový 

olej (ml/kg) 

Dispergant – 

hexametafosforečnan 

sodný (g/kg) 

Aktivátor (ml/kg) 

Denver D-12 2 0,3 0,5 butanol 0,3  + mazut 1 

Kolonový 2 0,3 0,5 mazut 1,5 

Jako dalńí poznatek autoři uvádí, ņe butanol má na oxidované uhlí výraznějńí vliv, 

neņ ethanol, a spolu s přídavkem mazutu zvyńuje jeho flotovatelnost a selektivnost celého 

flotačního procesu. [46] 

Najít nové alternativní flotační sběrače si dali za cíl Sönmez a Cebeci (2006), kteří 

klasicky pouņívané kerosin, motorovou naftu a topný olej chtěli nahradit mazacími oleji, a to 

konkrétně vřetenovým olejem, vysoce viskózním odparafinovaným mazacím olejem a těņkým 

neutrálním základovým olejem, které obsahují směs uhlovodíků (mezi C18 a C25) a malé 

mnoņství (méně neņ 1 %) vosku a aromatických sloučenin v závislosti na druhu oleje. 

Dospěli experimenty k tomu, ņe nejvyńńího výnosu koncentrátu s maximální hodnotou 

hořlaviny bylo dosaņeno dávkou 3000 g/t a to jak u klasických sběračů, tak i testovaných 

mazacích olejů. Pro vysoce viskózní odparafinovaný mazací olej byla zjińtěna optimální 

dávka 2000 g/t. I kdyņ byly výnosy kerosinu, topného oleje a vysoce viskózního mazacího 

oleje vysoké, přecházelo vńak do koncentrátu více popelovin. Na druhou stranu, kdyņ 

srovnali indexy efektivity celého flotačního procesu, označili jako nejvhodnějńí flotační 
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sběrač výńe zmíněný mazací olej a motorovou naftu a jako nejlepńí alternativu ke kerosinu 

a topnému oleji vysoce viskózní mazací olej a vřetenový mazací olej. [94] 

4.3.3 Minerální příměsi 

Podmínky a efektivita selektivní flotace závisí také na sloņení minerálních příměsí 

a na jejich disperzitě. Velká část příměsí se do uhlí dostává z okolních hornin. Hlíny se ve 

vodě rozmáčejí a přecházejí do jemně disperzních kalů, část z nich vńak proroste s uhlím 

a nedostává se do vody ani při jemném mletí. Mimo těchto venkovních příměsí se do uhlí 

dostávají i vnitřní příměsi pocházející z původní rostlinné hmoty. Jejich mnoņství se 

pohybuje okolo 1 – 2 %. [70,71] 

Kaņdé tuhé palivo obsahuje vodu, která je nehořlavou a proto neņádoucí sloņkou 

paliva. Podle stupně prouhelnění obsahují tuhá paliva 1 aņ 60 % vody a ta je v nich 

vázána různými způsoby. Malá část, hydratovaná voda, která je vázána na popeloviny, 

a voda konstituční, jeņ je chemicky vázaná na hořlavinu, se analyticky nestanovují. 

Přimíńenou vodu lze od paliva oddělit odkapáváním, filtrací nebo odstřeďováním. 

Zbývající voda je označována jako veńkerá voda a dělí se na hrubou, hygroskopickou 

a okludovanou vodu. [70,71] 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části se zabývám výzkumem postupných kroků, jeņ vedou 

k aplikaci alternativního flotačního činidla. Jedná se o kombinaci bakteriálního louņení 

při odstraňování síry z uhlí, pyrolýzy neodsířeného a odsířeného hnědého uhlí z lokalit 

Mostecka a Sokolovska (kolísavý obsah síry) a aplikace vzniklých pyrolýzních olejů 

(srovnání kvality pyrolýzních olejů s ohledem na obsah síry) ve flotaci černouhelných 

kalů. K flotaci byly pouņity černouhelné kaly z Karvinska. Účinnost hnědouhelných 

pyrolýzních olejů byla srovnána s klasickým flotačním činidlem Montanol 800. Toto 

činidlo bylo zvoleno proto, ņe ve stejné době probíhalo jeho ověřování pro flotaci 

černého uhlí na Institutu environmentálního inņenýrství, VŃB – TU Ostrava. 

5.1 Metodické postupy zpracování a analýz vzorků 

V této kapitole je popsána charakteristika odebraných vzorků hnědého uhlí (Lom ČSA, 

Most a Lom Jiří, Sokolov), metodika bakteriálního odsiřování, dále je zde popsán postup procesu 

pyrolýzy spolu s popisem zařízení pro pyrolýzu a termickou analýzu vzorků a nakonec je zde 

uveden proces flotace, kdy je aplikován získaný pyrolýzní olej, resp. v kombinaci s klasickým 

flotačním sběračem Montanol 800, jako flotační činidlo při flotaci černouhelných kalů OKR. 

5.1.1 Vymezení lokality a charakteristika vzorků uhlí 

Vzorky hnědého uhlí z Mostecka byly odebrány (dle ČSN ISO 44 1313 [122]) 

v lokalitě zvané Elińka. Místo odběru se nachází na boku chodby nad vrtem HJI329 

(obrázek 15, vyznačeno červeně), zhruba 1 m nad patou sloje. Sloj je popsána jako 

xyliticko-detritické uhlí, s výjimkou úvodních partií a pak následuje ostrý přechod do 

podloņí, které je tvořeno prachovým, světle ńedým jílovcem, s agregáty FeS2. 

Vzorky uhlí ze Sokolovska byly odebrány na Sokolovské uhelné, a.s. z lomu Jiří, 

sloj Antonín. Tato uhelná sloj je charakteristická střídáním decimetrových světlých 

a tmavých poloh, které se shodují se střídáním liptodetritů a liptobiolitů s tmavńími 

humity. Ve svrchních partiích sloje převládá xylitická sloņka, směrem ke spodní části 

sloje sloņka detritická. Uhlí bylo odebráno ze třetího uhelného řezu, nad proplástkem 

označeným č. 30. Toto uhlí má velké procento síry a obsahuje i pyrit.  

 

Obrázek 15 Místo odběru vzorků hnědého uhlí (foto Valeš, 2010) 
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Pro zjińtění mineralogicko-petrologického charakteru vzorků uhlí byly zhotoveny 

uhelné nábrusy dle normy ČSN ISO 7404-2 [123]. Macerálová analýza byla provedena na 

zrnových nábrusech dle normy ČSN ISO 7404-3 [124]. Petrografický rozbor vzorků byl 

proveden na mikroskopu NU 2 firmy Carl Zeiss Jena v olejové imerzi při podmínkách 

nD = 1,515,  = 546 nm a teplotě 20 °C. Petrografické analýzy byly realizovány 

v laboratořích Výzkumného ústavu Arceloru Mittal, a.s. Ostrava.   

Stanovení mikropetrografického sloņení vzorku uhlí z lokality lomu Jiří bylo 

provedeno mikroskopem UMSP 30 Petro, Opton-Zeiss v normálním a modrém světle za 

pouņití imerzního objektivu o zvětńení 40× ve spojení s kalkulátorem ELTINOR dle ČSN 

ISO 7404-2,3 [123,124]. U vzorku bylo evidováno více neņ 1000 bodů. Na stejném 

zařízení s pouņitím fotometru, monochromatického světla (λ = 546 nm) byla změřena 

světelná odraznost Rn (%) organických částic dle standardu ISO 7404-5 [125]. 

5.1.2 Úprava vzorků uhlí 

Odebrané vzorky byly nejdříve podrceny na čelisťovém drtiči (Ņelba, Spińská Nová 

Ves), který je zobrazen na obrázku 16 A, dále byla podrcené uhlí drceno na menńím drtiči 

(Retsch, obrázek 16 B), poté byla sítováním na vibračním třídiči Retsch AS 200 (obrázek 

17) získána poņadovaná zrnitost, a to jednak pod 0,5 mm, potřebná pro bakteriální louņení, 

tak také pod 3 mm, která byla zpyrolýzována v Ústavu struktury a geomechaniky hornin 

Akademie věd ČR, v.v.i v Praze (ÚSMH AVČR) jako vzorek neodsířeného hnědého uhlí 

z lokality Lomu Jiří. Frakce, která neodpovídala poņadavkům, byla dále umleta 

v laboratorním vibračním mlýně VM 4 – 386 (obrázek 18). 

  

Obrázek 16 A - Čelisťový drtič (Ţelba); B - Čelisťový drtič (Retsch) 
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Obrázek 17 Vibrační třídič Retsch AS 200 

  

Obrázek 18 Laboratorní vibrační mlýn VM 4 – 386 

5.1.3 Bakteriální louţení 

Třebaņe z dostupné literatury [29,34] vyplývá, ņe pro bakteriální louņení je 

vhodnějńí zrnitost v rozmezí 70 aņ cca 150 μm (lepńí otevření zrna), kvůli slučitelnosti 

s technologickými poņadavky na pyrolýzu byly vzorky uhlí namlety na zrnitost 100 % pod 

0,5 mm. Naváņka jednotlivých vzorků činila 500 g a byla vloņena do desetilitrových 

reaktorů. Po přídavku 7 litrů média 9K bez FeSO4 a následnému míchání, kvůli 

homogenizaci suspenze, bylo dále přidáno 1100 ml předem kultivované bakteriální kultury 
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Acidithiobacillus ferrooxidans, jejíņ koncentrace byla 10
9
 bakterií v 1 ml bakteriálního 

roztoku. Bakteriální kultura pochází z Mikrobiologického ústavu v Brně. Promíchávání 

suspenze a její provzduńňování bylo zajińtěno napojením reaktoru na vzduchovací strojek. 

Proces louņení probíhal po dobu 28 dní při laboratorní teplotě. Hodnota pH v suspenzi byla 

měřena laboratorním pH metrem WTW pH 330 a během celého procesu byla udrņována na 

optimální hodnotě 1,8 – 2,2 pomocí H2SO4 o koncentraci 5 mol/l. Po louņení byly vzorky 

uhlí propláchnuty destilovanou vodou, usuńeny a podrobeny chemické analýze ve 

Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a. s., Most. Část odsířených i neodsířených vzorků 

byla odebrána pro pyrolýzu, která byla provedena v Ústavu struktury a geomechaniky 

hornin Akademie věd ČR, v.v.i v Praze (ÚSMH AVČR). 

5.1.4 Pyrolýza vzorků 

Pro pyrolýzní testy byla pouņita laboratorní pyrolytická jednotka, sestavena 

v ÚSMH AVČR. Aparatura je sestavena pro maximální vsázku 400 g, nejvyńńí teplota 

ohřevu je 1000 °C. Proces ohřevu je řízen mikroprocesorem a získaná data jsou 

zaznamenávána v počítači. Vertikální keramická trubka s průměrem 85 mm a délkou 

500 mm, na které je vně navinut kanthalový drát (φ = 1,5 mm), tvoří jádro pece, jeņ má 

výkon 2,6 kW. Trubka je umístěna v ocelovém pláńti, který je uzavřen plechovým dnem 

a víkem a je vyloņen keramickou vyzdívkou. Křemelinový zásyp plní funkci tepelné 

a elektrické izolace. Reaktor tvoří křemenná trubka se zataveným dnem, o průměru 

60 mm a délce 500 mm. Těkavé produkty jsou z reaktoru odváděny do separační části 

(baňka a zpětný chladič). Kondenzované kapalné produkty jsou jímány v  baňce pod 

zpětným chladičem, ochlazený pyrolýzní plyn je jímán v plynojemu (ASIO s.r.o. Brno). 

Chlazení je zajińtěno externí kondenzační chladicí jednotkou (FRIGERA Kolín). Teplota 

chladicího media (ethanol) je −10 °C. [57,58] 

Na obrázku 19 je schematicky znázorněna pyrolýzní aparatura, obrázky 20 – 23 

znázorňují trubkovou pec (obrázek 20), chladicí jednotku (obrázek 21), křemenný reaktor 

(obrázek 22) a plynojem (obrázek 23). 
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Vysvětlivky: 

1) vertikální trubková pec,  

2) křemenný reaktor,  

3) pyrolýzovaný vzorek,  

4) baňka s kapalnými produkty,  

5) chladič,  

6) programovatelná řídící jednotka teploty,  

P) plynojem se záznamem objemu plynu,  

C) chladící jednotka. 

Obrázek 19 Schematické znázornění pyrolýzní aparatury [57] 

  

Obrázek 20 Vertikální trubková pec Obrázek 21 Chladící jednotka 
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Obrázek 22 Křemenný reaktor Obrázek 23 Plynojem se záznamem objemu plynu 

Naváņka vzorku k provedení pyrolýzy činila 100 g. Zrnitost byla (kvůli 

technologii odsiřování) 100 % pod 0,5 mm. Tato zrnitost byla pouņita u vńech vzorků 

z lokality Elińka, odsířených i neodsířených. Vzhledem ke zlepńení manipulovatelnosti 

se vzorkem byla u neodsířeného vzorku hnědého uhlí z lokality Lomu Jiří pouņita 

k pyrolýze frakce 0,5 aņ 3 mm. Rychlost ohřevu vzorku činila 5 °C/min do konečné 

teploty 900 °C, doba zdrņení byla 30 min.  

U tohoto vzorku uhlí (Jiří) byla také provedena analýza vzniklých plynů 

a z obsahu jednotlivých sloņek vypočtena výhřevnost a spalné teplo dle norem ČSN 38 

5509 (Plynná paliva. Fyzikální konstanty) [120] a ČSN 38 5521 (Stanovení spalného 

tepla a výhřevnosti topných plynů) [121]. Tyto normy byly sice zruńeny ke dni 1. 12. 

2007, resp. 1. 10. 2006, ale protoņe byly zruńeny bez náhrady a jedná se o běņně, i po 

době platnosti, pouņívané normy, pouņil jsem je k orientačnímu určení daných 

parametrů.  

5.1.5 Průběh pyrolýzy 

Průběh pyrolýzy vzorků Jiří byl zjińtěn pomocí termické analýzy, která byla 

provedena na přístroji firmy Perkin Elmer, model TGA 6 (obrázek 24), proces byl 

ovládán řídící jednotkou Perkin Elmer TAC 7/DX, který je na obrázku 25. Vzorek byl 

v práńkové podobě vloņen do keramické pánvičky (ve výřezu obrázku 24) a poté 

analyzován. Data byla následně odesílána a zaznamenávána v počítači. Z provozních 
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důvodů byly vzorky Elińka analyzovány v laboratoři Centra environmentálních 

technologií na přístroji firmy LACO corporation, model TGA-601 a odsířené vzorky 

analyzovány nebyly. 

 

Obrázek 24 Termogravimetrický analyzátor TGA 6; keramická pánvička na vzorek (výřez) 

 

Obrázek 25 Řídící jednotka TAC 7/DX 

Naváņka vzorku Elińka 1 činila 1,262 g, ohřev začal na teplotě 25,2 °C a analýza 

byla ukončena při teplotě 819,17 °C. Vzorku Elińka 2 bylo naváņeno 1,288 g, ohřev začal 

na teplotě 24,47 °C a analýza byla ukončena při teplotě 817,26 °C. 

U vzorku Jiří – neodsířené bylo naváņeno 9,647 mg uhlí, ohřev začal na teplotě 

24,35 °C a proces byl ukončen při teplotě 915,77 °C. Vzorku Jiří – odsířené bylo naváņeno 

10,9483 mg a počáteční teplota před započetím procesu byla 24,36 °C, analýza byla 

ukončena při teplotě 914,11 °C.  

5.1.6 Analýza pyrolýzních olejů 

Analýzy kapalných produktů pyrolýzy byla provedena v laboratořích VŃB-TU 

Ostrava na FT-IR spektrometru Nicolet NEXUS 470 (ThermoElectron, USA). Měření bylo 
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provedeno technikou ATR na jednoodrazovém germaniovém krystalu (vzorek byl 

nakápnut na ATR krystal a měřen). Oblast měření spekter byla v rozsahu 4000 – 675 cm
-1

, 

počet scanů 512; rozlińení 8 cm
-1

. Naměřená spektra byla upravena odstraněním pásů CO2 

(kolem 2300 cm
-1

), následně byly ATR korekcí převedeny do formy transmisních spekter 

a automaticky byla proloņena základní linie. 

5.1.7 Analýza získaných plynů 

Analýza získaných plynů ze vzorku Jiří byla provedena v ÚSMH AVČR, v.v.i. na 

plynovém chromatografu Agilent 6890N s plameno-ionizační detekcí (FID) pro 

stanovení obsahu uhlovodíků a s tepelně vodivostní detekcí (TCD) pro stanovení vodíku, 

oxidů uhlíku a dusíku. Stanovení sirných sloučenin, sulfanu, v pyrolýzním plynu bylo 

provedeno na koloně GS-Gaspro, která umoņňuje stanovení obsahu sulfanu v plynu 

pomocí tepelně vodivostní detekce (TCD). 

5.1.8 Metodika flotačních experimentů 

Před samotným flotačním experimentem byl proveden sítový rozbor pouņitých 

černouhelných kalů z dolu Lazy i z odkalińtě dolu Darkov. Rozbor byl proveden na 

vibračním třídiči (Retsch AS 200, obrázek 26), a to v následujících zrnitostních třídách: 

>1 mm; 0,5 aņ 1 mm; 0,2 aņ 0,5 mm; 0,1 aņ 0,063 mm; 0,063 aņ 0,05 mm a <0,05 mm. 

Naváņka vzorku kalu z dolu Lazy byla 378,89 g a naváņka vzorku kalu z odkalińtě dolu 

Darkov činila 143,27 g. 

 

Vysvětlivky: 

1) frakce >1 mm, 

2) frakce 1 – 0,5 mm, 

3) frakce 0,5 – 0,2 mm, 

4) frakce 0,2 – 0,1 mm, 

5) frakce 0,1 – 0,063 mm, 

6) frakce 0,063 – 0,05 mm, 

7) frakce <0,05 mm. 

Obrázek 26 Sestava pro sítový rozbor (Retsch) 

Flotační testy byly provedeny v laboratoři Institutu environmentálního inņenýrství, 

VŃB – TU Ostrava na laboratorním flotačním přístroji VRF-l, výrobku RD Příbram, 

a jedná se o měsidlový flotátor (obrázek 27). K testování účinnosti flotačních olejů byly 
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pouņity pyrolýzní oleje, které byly získány pyrolýzou hnědého uhlí z Mostecka (vzorky 

Elińka 1 a 2 - odsířený a neodsířený) a ze Sokolovska (vzorek Jiří - odsířený, neodsířený). 

Aby byla zjińtěna jejich schopnost plnit úlohu flotačního sběrače, byly získané hodnoty 

flotačních testů s pouņitím pyrolýzních olejů (v tabulkách označeny jako testy č. „1“ aņ 

„5“) srovnány se získanými hodnotami flotačních testů, kdy byl pouņit klasický sběrač 

Montanol 800 (v tabulkách výsledků jsou tyto testy označeny jako test č. „0“).  

 

Obrázek 27 Měsidlový flotátor pouţitý k experimentu 

Flotovány byly černouhelné kaly z Dolu Lazy, o. z., OKD, a.s. a kaly z odkalińtě 

dolu Darkov. Nejdříve byla provedena flotace s klasickým flotačním sběračem - 

Montanol 800 a poté byly flotační sběrače vzájemně kombinovány v poměru 1:4 aņ 5:0 

(pyrolýzní olej:Montanol 800). Jednotlivé získané flotační koncentráty byly 

vyhodnocovány jednak podle popelnatosti, tak i podle hmotnostních výnosů koncentrátů. 

Podmínky flotace byly následující: 

 hustota rmutu:  150 g/l, 

 dávka sběrače:500 g/t, 

 flotační čas:  5 min,  

 doba agitace:  1 (5) min. 

Protoņe v průběhu experimentů dońlo ke zjińtění, ņe výsledky flotace kalů Darkov 

nesplňují poņadovaný cíl (popelnatost koncentrátu pod 10 %), bylo přikročeno k prodlouņení 

doby agitace z 1 na 5 minut a celý proces se vńemi činidly byl následně zopakován. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Tato kapitola se zabývá dosaņenými výsledky. Jsou zde uvedeny hodnoty síry 

v jednotlivých vzorcích hnědého uhlí, mnoņství získaných produktů během pyrolýzního 

procesu a výsledky flotačního experimentu. Vzorky získaných pyrolýzních olejů byly 

označeny dle lokality odběru vzorků hnědého uhlí, tzn. Elińka 1, Elińka 2 a Jiří, a dále 

podle toho, zda se jedná o uhlí odsířené či neodsířené. 

6.1 Analýzy vzorků uhlí 

Elementárními rozbory vzorků uhlí byly zjińtěny obsahy sledovaných prvků 

v bezvodém stavu a v hořlavině, obsah vlhkosti, popela, spalné teplo a výhřevnost. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulkách 6 a 7. 

Tabulka 6 Elementární rozbor vzorků uhlí 

Vzorek 
C

d 

[%] 

H
d
 

[%] 

N
d
 

[%] 

O
d
 

[%] 

S
d
 

[%] 

C
daf

 

[%] 

H
daf

 

[%] 

N
daf 

[%] 

O
daf 

[%] 

S
daf 

[%] 

Eliška 1 65,00 6,10 0,80 16,61 1,77 71,99 6,76 0,89 18,40 1,96 

Eliška 2 65,10 6,25 0,79 16,06 1,71 72,41 6,95 0,88 17,86 1,90 

Jiří 61,91 6,13 0,82 19,02 3,58 68,65 6,81 0,91 21,11 3,96 

Vysvětlivky k tabulce: C
d
...obsah uhlíku v bezvodém stavu; H

d
...obsah vodíku v bezvodém stavu; N

d
...obsah 

dusíku v bezvodém stavu; O
d
...obsah kyslíku v bezvodém stavu; S

d
... obsah síry v bezvodém stavu; 

C
daf

...obsah uhlíku v hořlavině; H
daf

...obsah vodíku v hořlavině; N
daf

...obsah dusíku v hořlavině; O
daf

...obsah 

kyslíku v hořlavině; S
daf

... obsah síry v hořlavině. 

Z tabulky číslo 6 je patrné, ņe vzorky uhlí z lokality Elińka mají velmi podobné 

sloņení a rozdíly v hodnotách se pohybují v řádech desetin procent. Dále z těchto hodnot 

vyplývá, ņe uhelný vzorek Jiří obsahuje asi o 4 % méně uhlíku, neņ vzorky Elińka, přičemņ 

obsah kyslíku je vyńńí. Obsah síry v uhlí ve vzorku Jiří je takřka dvojnásobný oproti 

vzorku Elińka. 

Tabulka 7 Elementární rozbor vzorků uhlí, formy síry 

Vzorek 
W

a 

%
 

A
d 

%
 

daf
d
 

% 

Qs
d 

MJ/kg
 

Qi
d
 

MJ/kg 

Ss
 

%
 

Sp
 

%
 

So
 

%
 

Eliška 1 11,05 9,72 90,28 28,32 26,99 0,45 0,21 1,11 

Eliška 2 8,75 10,10 89,90 28,53 27,17 0,44 0,21 1,06 

Jiří 14,40 18,32 81,68 27,23 25,71 1,20 2,10 0,28 

Vysvětlivky k tabulce: W
a
...obsah vody; A

d
...obsah popela v bezvodém stavu; daf

d
...obsah hořlaviny 

v bezvodém stavu; Qs
d
...spalné teplo; Qi

d
...výhřevnost; Ss...síra síranová; So...síra organická; Sp...síra pyritická. 

Z hodnot uvedených v tabulce 7 lze usoudit, ņe vzorek Jiří oproti vzorku Elińka je 

z méně kvalitního uhlí, protoņe obsahuje téměř dvakrát více popela, jedná se o 18,32 %, 

a obsahem hořlaviny zaostává o 8, resp. 9 %. Hodnoty výhřevnosti i spalného tepla se 

pohybují okolo 26,6, resp. 28 MJ/kg. Dále je patrné, ņe uhlí z lomu Jiří obsahuje 2,1 % 

pyritické síry a 0,28 % síry organické, přičemņ hodnoty těchto druhů síry je u vzorků 

Elińka opačné. Z toho lze usoudit, ņe vzorek Jiří obsahuje poměrově více pyritu a méně 

organických sloučenin síry, neņ vzorek Elińka. 
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S ohledem na výńi obsahu kyslíku ve vzorcích hnědého uhlí je moņné očekávat 

během pyrolýzy tvorbu organických sloučenin s funkčními skupinami obsahujícími kyslík, 

např. alkoholy či fenoly, jejichņ přítomnost byla potvrzena během FTIR analýzy 

pyrolýzních olejů.  

Z výsledků petrologických analýz je patrné, ņe hnědé uhlí je tvořeno převáņně 

huminitem. Světelná odraznost huminitu vzorku Elińka 1 se pohybovala v rozmezí 0,248 aņ 

0,5 %, světelná odraznost huminitu vzorku Elińka 2 se pohybovala mezi 0,249 aņ 0,45 %. 

Obrázek 28 znázorňuje telohuminit s detrohuminitem, na obrázku 29 je znázorněn 

telohuminit, který je prorostlý jílovou mineralizací. Obrázek 30 zobrazuje telohuminit 

s rezinitem a inertodetrinitem. Vńechny obrázky se týkají vzorku Elińka 1. 

  

Obrázek 28 Eliška 1 - v levé části snímku 

detrohuminit, v pravé části telohuminit 

Obrázek 29 Eliška 1 - telohuminit, který je v horní 

polovině snímku prorostlý jílovou mineralizací 

 

Obrázek 30 Eliška 1 – telohuminit s rezinitem (Re) a inertodetrinitem (ID) 

Obrázky 31 a 32 znázorňují huminit, který je prorostlý jílovou mineralizací, jsou 

zde patrné tmavé latinity a také úlomek inertinitu (obrázek 31), na obrázku 32 je znázorněn 

detrohuminit se sporinitem, vrstvou semifuzinitu a sklerotinitem. 
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Obrázek 31 Eliška 2 – huminit v horní části snímku 

prorostlý jílovou mineralizací a s úlomkem inertinitu 

(ID), ve spodní části snímku tmavé latinity  

Obrázek 32 Eliška 2 – detrohuminit se sporinitem 

(Sp), vrstvou semifuzinitu (SF) a sklerotinitem (Sc) 

Vzorek hnědého uhlí z lomu Jiří obsahuje předevńím macerály skupiny huminitu 

(49,5 %) a liptinitu (21,5 %), v menńí míře macerály inertinitu a minerální látky, které 

byly zastoupeny 9,3 % a 19,7 %. Základ hnědého uhlí je tvořen ulminitem, který zaujímá 

téměř 30 %, (obrázky 33 aņ 36) s minimálními přechody do textinitu (obrázky 35 a 36). 

Světelná odraznost ulminitu se pohybuje od 0,30 do 0,42 % a její průměrná hodnota je 

0,36 %. Liptinit je pak zastoupen předevńím sporinitem a liptodetrinitem a skupina 

inertinitu je tvořena hlavně fuzinitem a inertodetrinitem. 

 

Obrázek 33 Ulminit porušený trhlinami a liptodetrinit 

s rezinitem, fuzinitem, semifuzinitem a framboidy 

pyritu 

 

Obrázek 34 Ulminit silně porušený trhlinami 
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Obrázek 35 Denzinit, korpohuminit, ulminit aţ 

textinit v horní části zrna 

 

Obrázek 36 Textinit aţ ulminit s porigelinitem 

pravděpodobně s příměsí jílových minerálů 

Jako zajímavé se ukázalo sloņení detritické hmoty hnědého uhlí, kterou tvoří 

attrinit, densinit, porigelinit, liptodetrinit a jílové minerály. V detritickém podílu jsou 

rozptýlené fragmenty macerálů huminitu (obrázek 37), inertinitu (fuzinit, semifuzinit, 

funginit, inertodetrinit –obrázky 37 a 39) a liptinitu (sporinit a rezinit – obrázky 38 a 39). 

 

Obrázek 37 Denzinit aţ attrinit a liptodetrinit 

s funginitem, útvarem gelinitu a inertodetrinitem 

 

Obrázek 38 Oválná tělíska rezinitu, sporinit 

a liptodetrinit. Fluorescence 

 

Obrázek 39 Liptodetrinit s rozptýleným fuzinitem, 

inertodetrinitem, makrinitem a rezinitem 

 

Obrázek 40 Ulminit s korpohuminitem a minerální 

příměsí 
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Z minerálních látek převaņovaly jemnozrnné jílové minerály a framboidální 

a krystalický pyrit (obrázky 33 a 40). Jílové minerály byly ve vzorku rozptýleny 

v porigelinitu, attrinitu, liptodetrinitu a bituminitu a vzácně tvořily samostatné polohy. 

Z uvedeného důvodu lze jejich obsah povaņovat za orientační. Kromě sulfidů byly zjińtěny 

dalńí rozptýlené minerály, jejichņ bliņńí identifikace optickou mikroskopií v odraņeném 

světle není moņná. V zorném poli mikroskopu bylo také zjińtěno výrazné poruńení 

huminitu, převáņně ulminitu, trhlinami, které by mohlo souviset s vysuńením vzorků nebo 

mírnou tepelnou alterací (obrázky 33 a 34). 

Zrnitostní analýza provedená na vzorku černouhelných kalů z dolu Lazy prokázala, 

ņe nejvíce byla zastoupena zrnitostní třída 0,5 aņ 1 mm, a to 40,45 %. Následovala třída 

zrnitosti 0,2 aņ 0,5 mm, která zaujímala 29 % a třetí třída (zrnitost nad 1 mm) obsahovala 

15,45 % zrn vstupu. Ztráty (1,59 %) byly tvořeny hraničními zrny, tzn. zrny, která zůstala 

zaklíněna v okách sít.  

 

Obrázek 41 Grafické znázornění výsledků sítového rozboru vzorku kalů dolu Lazy 

Ze zrnitostní analýzy provedené na vzorku černouhelných kalů z odkalińtě dolu 

Darkov vyplynulo, ņe nejvíce byla zastoupena zrnitostní třída 0,2 aņ 0,5 mm, a to 27 %, 

druhá nejvíce zastoupená třída, 0,2 aņ 0,1 mm, obsahovala téměř 22 % zrn a téměř 17 % 

zaujímala zrnitostní třída 1 aņ 0,5 mm. Více neņ 2 % tvořily ztráty, tzn. hraniční zrna. 
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Obrázek 42 Grafické znázornění výsledků sítového rozboru vzorku kalů dolu Darkov 

6.2 Odsiřování uhlí 

Bakteriální louņení vzorků uhlí pomocí Acidithiobacillus ferrooxidans za účelem 

sníņení obsahu síry probíhalo po dobu 28 dní. Výsledky odsiřování jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8 Výsledky bakteriálního louţení vzorků hnědého uhlí 

Síra Před louţením [%] Po louţení [%] Stupeň odsíření [%] 

Vzorek Eliška 1 

Sc 1,77 1,21 31,64 

Ss 0,45 0,01 97,78 

Sp 0,21 0,19 9,52 

So 1,11 1,01 9,01 

Vzorek Eliška 2 

Sc 1,71 1,20 29,82 

Ss 0,44 0,02 95,45 

Sp 0,21 0,19 9,52 

So 1,06 0,99 6,60 

Vzorek Jiří 

Sc 3,58 1,51 57,82 

Ss 1,20 0,48 60,00 

Sp 2,10 0,85 59,52 

So 0,28 0,18 35,71 

Vysvětlivky: Sc  síra celková; Ss  síra síranová; Sp  síra pyritová; So  síra organická 

Jak je patrno z tabulky 8, vzorky uhlí, které bylo odebráno z lokality Elińka, 

obsahovalo asi 1,7 % celkové síry, z toho připadalo na sírany okolo 0,45 %, síra pyritická 

byla zastoupena 0,21 % a obsah organické síry činil zhruba 1,08 %. Po aplikaci bakterií 

dońlo po 28 dnech k odstranění okolo 30 % celkového obsahu síry. Nejvíce, 97,78 %, se 

odstranilo síranové síry ze vzorku Elińka 1, ze vzorku Elińka 2 bylo tohoto typu síry 

odstraněno přes 95 %. Nejméně bylo odstraněno pyritické a organické síry, jedná se 



Ing. Michal Guziurek VYUŅITÍ PYROLÝZNÍHO OLEJE Z ODSÍŘENÉHO 

VYSOKOSIRNATÉHO HNĚDÉHO UHLÍ VE FLOTACI 
 

 

2012  57 

o hodnoty v rozmezí 6,60 – 9,52 %. Aplikací bakterií na vzorek Jiří bylo odstraněno 57,82 % 

celkového obsahu síry a její obsah byl sníņen z původních 3,58 % na 1,51 %. Nejméně, 

okolo 35 %, bylo odstraněno síry organicky vázané.  

Srovná-li se procentuální odstranění pyritické síry vzorků Elińka a Jiří, je patrný velký 

rozdíl, kdy ze vzorku Jiří je odstraněno takřka ńestkrát více pyritické síry, neņ ze vzorků Elińka. Je 

to nejspíńe dáno tím, ņe pyrit ve vzorku Elińka je více prorostlý uhelným zrnem, neņ u vzorku Jiří. 

Z hodnot stupně odsíření pro organickou síru lze vyvodit, ņe bakterie 

Acidithiobacillus ferrooxidans nejsou vhodné k odstraňování tohoto typu síry z uhlí. 

U vńech tří vzorků dońlo k úbytku pouze jedné desetiny procentního bodu z původní 

hodnoty, a protoņe u vzorku Jiří činila původní hodnota obsahu organické síry 0,28  %, 

coņ je téměř čtyřikrát méně neņ u vzorků Elińka, vychází u něj stupeň odsíření téměř 

36 % (čtyři aņ pětkrát vyńńí neņ u Elińky). Organicky vázaná síra je součástí molekul 

organické hmoty, která tvoří uhlí, a proto je stupeň odsíření tak nízký.  

6.3 Termická analýza vzorku 

Pomocí termogravimetrické analýzy byla získána data o chování vzorku uhlí při 

procesu pyrolýzy. Data byla převedena do grafické podoby, které jsou zobrazeny na 

následujících obrázcích. 

 

Obrázek 43 TG a DTG křivka vzorku Eliška 1 
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Graf na obrázku 43 zobrazuje TG a DTG křivky z analýzy hnědého uhlí vzorku 

Elińka 1. První zlom TG křivky odpovídá odpařování vody přítomné ve vzorku, teplota se 

pohybovala okolo 105 °C, s dalńím ohřevem vzorku docházelo postupně k uvolňování 

těkavých látek (a tím k úbytku hmotnosti), coņ dokládá opět pokles TG křivky. Celkově se 

ze vzorku uvolnilo 51,12 %, resp. 0,645 g, vodních par a těkavých látek, přičemņ zbytek 

připadá na polokoks a popel (téměř 49 %). 

 

Obrázek 44 TG a DTG křivka vzorku Eliška 2 

Na obrázku 44 je grafické znázornění termogravimetrické analýzy vzorku Elińka 2. 

Na TG křivce jsou opět dva výrazné zlomy, vyjadřující úbytek hmotnosti původní naváņky 

jednak vlivem odpaření vody, tak i únikem těkavých látek (z těch, co dále zkondenzují, 

vznikají pyrolýzní oleje). Ze vzorku přeńlo do plynného stavu 51,41 % (to odpovídá 

0,66 g), zbytek připadá na polokoks a popel. 
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Obrázek 45 TG a DTG křivka vzorku Jiří – neodsířené 

Na grafu zobrazeném obrázkem 45 jsou viditelné dva zlomy na TG křivce. První, méně 

patrný, vyjadřuje rozmezí teplot od počáteční, tzn. 24,35 °C, po zhruba 150 °C a odpovídá 

vypařování vody ze vzorku. Druhý, jasně patrný, zlom křivky vyjadřuje úbytek hmotnosti 

vzorku, kdy tepelným účinkem docházelo k uvolňování těkavých látek a následné tvorbě dehtu. 

Pro větńí názornost jsou oba zlomy zviditelněny poklesy DTG křivky. Během procesu dońlo 

k úbytku (resp. úniku těkavých látek) 56,9 hm. % vzorku, coņ odpovídá 5,489 mg, zbytek 

připadá na polokoks. 

 

Obrázek 46 TG a DTG křivka vzorku Jiří – odsířené 
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Na grafu z obrázku 46 jsou jiņ lépe viditelné dva zlomy, které opět znamenají 

úbytek hmotnosti vzorku uhlí. První zlom vyjadřuje opět odstranění vody, přičemņ 

k největńímu úbytku docházelo při teplotách do cca 115 °C. Teplotou okolo 170 °C 

dochází k dalńímu poklesu křivky, kdy zhruba při 330 °C následuje prudký úbytek 

materiálu vsázky a jeho přeměně na těkavé látky, z  nichņ dále vzniká dehet a pyrolýzní 

plyn. Do zhruba 600 aņ 650 °C vzniká dehet a dalńím působením, zvyńováním, teploty 

se ze vzorku uvolňuje pyrolýzní plyn. Během procesu, který byl ukončen při teplotě 

914,11 °C, dońlo k přeměně 57,31 % vzorku na těkavé produkty, coņ odpovídá 

6,274 mg. Zbytek, 4,374 mg, tvoří polokoks.  

6.4 Pyrolýza vzorků uhlí 

Vsázka vzorku uhlí o hmotnosti 100 g byla zpyrolýzována (5 °C/min, 900 °C, 

30 min) a získané výnosy jednotlivých produktů jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9 Výsledné hmotnosti pyrolýzních produktů, vzorky Eliška 1, 2 a Jiří 

Vzorek Naváţka Koks Kapalné produkty Plyn 

 
(g) (g) (g) (g) 

Elińka 1 neodsířený 100,00 48,10 33,50 18,40 

Elińka 2 neodsířený 100,00 47,80 33,20 19,00 

Jiří neodsířený 100,00 37,14 49,59 8,30 

Elińka 1 odsířený 100,00 50,90 29,90 19,20 

Elińka 2 odsířený 100,00 50,10 30,90 19,00 

Jiří odsířený 100,00 48,48 35,40 10,20 

Jak je patrno z tabulky výńe, ze 100 g neodsířených vzorků uhlí z Mostecka bylo 

získáno okolo 48 g pevného produktu (koksu), lehce přes 33 g kapalných produktů 

a zbytek (přibliņně 19 g) připadá na plynné produkty. Hmotnosti produktů odsířených 

vzorků uhlí se lehce lińily, kdy výtěņek koksu vzrostl o 3 % (na téměř 51 %) a hmotnost 

pyrolýzního oleje se sníņila na 30 g. Plynných produktů bylo získáno opět okolo 19 g. 

Ze vzorku neodsířeného i odsířeného hnědého uhlí z lomu Jiří bylo získáno téměř 

50 g kapalného produktu z neodsířeného vzorku a 35,40 g z odsířeného vzorku, hmotnost 

plynných produktů se pohybovala okolo 9 g. Vzhledem k tomu, ņe vzorky měly rozdílnou 

zrnitost, naskytuje se moņnost ovlivnění výnosů jednotlivých produktů. Zde se otevírá 

prostor k diskuzi, protoņe Hanson a kol. (2002) tvrdí, ņe u částic velikosti 0,5 – 2,8 mm 

nejsou patrné vlivy na výnosy polokoksu, resp. ņe výnosy jsou podobné, ale 

Kristiansenová (1996) oproti tomu uvádí, ņe s rostoucí velikostí částic se zvyńuje výnos 

polokoksu. Hanson a kol. (2002) si odlińnost výsledků vysvětlují rozdílnými podmínkami 

pyrolýzy. Dále také uvádí, ņe s rostoucí velikostí částic se sniņuje objem získaného 

kapalného produktu, protoņe tento produkt se snáze uvolňuje z menńích částic, kdeņto ve 

větńích je zadrņován. [39,56] Jak je tedy patrné z tabulky, výsledky se odlińují od výsledků 

obou autorů a, jak uvedl Hanson a kol. (2002), lze to přičíst odlińným podmínkám 

pyrolýzy, protoņe ze vzorku Jiří odsířený se zrnitostí pod 0,5 mm bylo získáno méně dehtu, 

neņ z neodsířeného o zrnitosti pod 3 mm. 
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Srovnají-li se výsledky TG analýzy neodsířených vzorků hnědého uhlí s výsledky 

pyrolýzy, lze konstatovat, ņe výsledky pyrolýzy potvrdily předpoklady dané TG analýzou. 

Pouze výsledek pyrolýzy vzorku Jiří se odlińuje, a to z důvodů, které jsou uvedeny jiņ 

výńe. 

6.4.1 Sloţení pyrolýzních plynů 

Jako vedlejńí výstup bylo zjińtěno sloņení pyrolýzních plynů a z něj byla vypočtena 

výhřevnost a spalné teplo. Sloņení plynů je uvedeno v následující tabulce 10. 

Tabulka 10 Sloţení pyrolýzních plynu (objemová %) 

 

vzorek Jiří 

neodsířený 

vzorek Jiří 

odsířený 

CH4 13,16 13,70 

C2H4 1,76 1,53 

C2H6 1,59 1,52 

C3H6 1,43 1,25 

C3H8 1,28 1,30 

Σ C4 0,23 0,24 

N2,r 1,25 1,59 

CO 11,22 11,05 

CO2 9,33 8,87 

H2 54,78 55,67 

H2S 2,07 1,81 

Z výsledků analýz vzniklých pyrolýzních plynů vyplynulo, ņe nejvíce (okolo 55 %) 

bylo obsaņeno vodíku, methanu (asi 13,4 %) a oxidu uhelnatého (11 %), čímņ zhruba 

odpovídá sloņení koksárenského plynu (třebaņe obsah methanu je poloviční). Objem 

nespalitelných sloņek plynu (dusík a oxid uhličitý) se pohybuje okolo 10 %. Vliv odsíření 

na obsah sloņek plynu je minimální, projevuje se pouze na obsahu sulfanu, jenņ je 

u odsířeného vzorku o 12,6 % niņńí. Z tohoto sloņení bylo dle norem ČSN 38 5509 a ČSN 

38 5521 [120,121] vypočteno spalné teplo a výhřevnost (tabulka 11). 

Tabulka 11 Spalné teplo a výhřevnost pyrolýzních plynů 

 

vzorek Jiří 

neodsířený 

vzorek Jiří 

odsířený 

VN [dm
3
] 12,9 16,3 

Qs [MJ/m
3
] 19,363 18,814 

Qi [MJ/m
3
] 17,350 17,250 

Vysvětlivky: VN - celkový objem pyrolýzního plynu přepočtený na normální podmínky; Qs - spalné teplo 

plynu; Qi - výhřevnost plynu  

Jak patrno z tabulky, hodnoty spalného tepla se pohybovaly v rozmezí 18,8 aņ 

19,4 MJ/m
3
 a  hodnota výhřevnosti byla okolo 17,3 MJ/m

3
. Dle normy ČSN 38 5502 (Plynná 

paliva. Základní rozdělení; norma zruńena ke dni 1. 12. 2007 [119]) lze tyto plyny zařadit mezi 

středně výhřevné a mohly by tedy být pouņity jako alternativní palivo. 
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6.4.2 Analýza pyrolýzních olejů 

Výstupy FTIR analýz vzorků pyrolýzních olejů z neodsířeného a odsířeného 

hnědého uhlí z lokality Elińka jsou uvedeny na obrázcích 47 a 48.  

 

Obrázek 47 IR spektrum pyrolýzních olejů – neodsířené uhlí (lokalita Eliška) 

 
Vysvětlivky: Dehet + voda (vzorek 1 a 2) odpovídá odsířeným vzorkům Elińka 1 a Elińka 2 

Obrázek 48 IR spektrum pyrolýzních olejů – odsířené uhlí (lokalita Eliška) 
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Na obrázcích 47 a 48 jsou zobrazena IR spektra pyrolýzních olejů z neodsířeného 

a odsířeného hnědého uhlí Mostecka a jsou na nich vidět předevńím tyto důleņité pásy:  

 3400 cm
-1

 valenční vibrace ‒OH skupiny vody; 

 2955 cm
-1

, 2925 cm
-1

, 2855 cm
-1

 valenční vibrace skupiny ‒CH3 a ‒CH2 v alifatických 

uhlovodících; 

 1680 cm
-1

 valenční vibrace skupiny C=O v nenasycených či aromatických 

aldehydech a/nebo ketonech; 

 1640 cm
-1

 deformační vibrace ‒OH skupiny vody; 

 1600 cm
-1

 valenční vibrace vazby C=C v aromatických uhlovodících; 

 1460 cm
-1

, 1380 cm
-1

 deformační vibrace skupiny ‒CH3 a ‒CH2 v alifatických 

uhlovodících; 

 810 cm
-1

, 750 cm
-1

, 695 cm
-1

 mimorovinné deformační vibrace aromátů. 

Ze spekter zobrazených na obrázcích 45 a 46 je patrné, ņe si jsou velmi podobná. 

Ve spektrech jsou vidět předevńím pásy nasycených alifatických uhlovodíků; dále pak pásy 

aromatických uhlovodíků, karbonylových skupin a také pásy vody. V alifatických 

uhlovodících převládají lineární řetězce nad rozvětvenými (poměr intenzit pásů 2955 cm
-1

 

a 2925 cm
-1

 je výrazně posunut ve prospěch asymetrických vibrací skupin ‒CH2). 

Jednotlivé dvojice vzorků jsou od sebe odlińné předevńím obsahem vody. Ve vzorku 

neodsířeného uhlí Elińka 1 je mnohem více vody neņ ve vzorku Elińka 2. Ve vzorku Elińka 

2, odsířené hnědé uhlí, je výrazně více vody neņ ve vzorku Elińka 1. 

Výstupy FTIR analýz vzorků pyrolýzních olejů Jiří z neodsířeného a odsířeného 

hnědého uhlí jsou uvedeny na obrázcích 49 a 50. 

 

Obrázek 49 IR spektrum pyrolýzního oleje - neodsířené hnědé uhlí (lokalita Jiří) 
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Obrázek 50 IR spektrum pyrolýzního oleje - odsířené hnědé uhlí (lokalita Jiří) 

Na spektrech  pyrolýzních olejů ze Sokolovska (obrázky 49 a 50), která jsou si velmi 

podobná, jsou patrny tyto důleņité pásy: 

 3400 cm
-1

 valenční vibrace ‒OH skupiny vody; 

 2960 cm
-1

, 2925 cm
-1

, 2855 cm
-1

 valenční vibrace skupiny ‒CH3 a ‒CH2 

v alifatických uhlovodících; 

 2720 cm
-1

 valenční vibrace skupiny ‒CH v aldehydech; 

 1680 cm
-1

 valenční vibrace skupiny C=O v nenasycených či aromatických 

aldehydech a/nebo ketonech; 

 1600 cm
-1

 valenční vibrace vazby C=C v aromatických uhlovodících; 

 1455 cm
-1

, 1380 cm
-1

 deformační vibrace skupiny ‒CH3 a ‒CH2 v alifatických 

uhlovodících; 

 1250 cm
-1

 deformační vibrace skupiny ‒OH ve fenolech; 

 810 cm
-1

, 750 cm
-1

, 690 cm
-1

 mimorovinné deformační vibrace vazby C‒H 

v aromatických uhlovodících. 

Ze spekter pyrolýzních olejů vzorků Jiří lze vyvodit, ņe obsahují zejména nasycené 

alifatické uhlovodíky, převaņují delńí řetězce alifatických uhlovodíků (pás 2925 cm
-1

 

asymetrické valenční vibrace skupiny ‒CH2 je výrazně intenzivnějńí neņ pás 2960 cm
-1

 

náleņící asymetrické valenční vibraci skupiny ‒CH3). Vzorky také obsahují vodný podíl, 

o čemņ svědčí pás kolem 3400 cm
-1

 (včetně jemné struktury drobných pásů nad 3500 cm
-1

). 

Ve spektrech vzorků jsou velmi pravděpodobně přítomny pásy aromatických 

uhlovodíků, fenolu a nenasycených či aromatických aldehydů nebo ketonů. Jejich bliņńí 

specifikace je značně vńak obtíņná z důvodu přítomnosti pásu vody v obou spektrech.  
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Spektra obou vzorků obsahují totoņné pásy a lze usoudit, ņe vzorek z neodsířeného 

hnědého uhlí obsahuje větńí podíl vody neņ vzorek z uhlí odsířeného. 

 

Obrázek 51 IR spektrum flotačního sběrače Montanol 800 

Na IR spektru vzorku flotačního sběrače Montanol 800 (obrázek 51) jsou patrny 

tyto důleņité pásy: 

 3400 cm
-1

 valenční vibrace skupiny ‒OH (pravděpodobně alkoholické); 

 2960 cm
-1

, 2930 cm
-1

, 2870 cm
-1

 valenční vibrace skupiny ‒CH3 a ‒CH2 

v alifatických uhlovodících; 

 2720 cm
-1

 valenční vibrace skupiny ‒CH v aldehydech; 

 1735 cm
-1

 valenční vibrace skupiny C=O v  nasycených aldehydech a/nebo ketonech; 

 1685 cm
-1

 valenční vibrace skupiny C=O v nenasycených či aromatických 

aldehydech a/nebo ketonech; 

 1645 cm
-1

 valenční vibrace vazby C=C v alkenech; 

 1600 cm
-1

 valenční vibrace vazby C=C v aromatických uhlovodících; 

 1460 cm
-1

, 1380 cm
-1

  deformační vibrace skupiny ‒CH3 a ‒CH2 v alifatických 

uhlovodících; 

 1200 cm
-1

 deformační vibrace skupiny –OH ve fenolech; 

 1150 cm
-1

 deformační vibrace skupiny –OH v terciálních alkoholech; 

 1100 cm
-1

 deformační vibrace skupiny –OH v sekundárních alkoholech;  

 1050 cm
-1

 deformační vibrace skupiny –OH v primárních alkoholech. 
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Srovnáním vńech IR spekter získaných pyrolýzních olejů se spektrem flotačního 

sběrače Montanol 800 vychází shoda v následujících pásech: 

 3400 cm
-1

 valenční vibrace skupiny ‒OH (pravděpodobně alkoholické) 

 2960 cm
-1

, 2930 cm
-1

, 2870 cm
-1

  valenční vibrace skupiny ‒CH3 a ‒CH2 

v alifatických uhlovodících 

 1680 cm
-1

 (1685 cm
-1

) valenční vibrace skupiny C=O v nenasycených či 

aromatických aldehydech a/nebo ketonech 

 1600 cm
-1

 valenční vibrace vazby C=C v aromatických uhlovodících 

 1460 cm
-1

, 1380 cm
-1

 deformační vibrace skupiny ‒CH3 a ‒CH2 v alifatických 

uhlovodících  

 1200 cm
-1

 (1250 cm
-1

) deformační vibrace skupiny –OH ve fenolech. 

Jak vidno, spektra pyrolýzních olejů a Montanolu 800 se od sebe lińí předevńím 

plochou jednotlivých píků, jinak jsou si podobná. Obsahují totoņné pásy, a třebaņe to není 

vysloveně určeno, je moņno předpokládat i obsah fenolů, který je určen pouze ve spektru 

Montanolu 800. Fenoly byly totiņ určeny pouze ve spektrech pyrolýzního oleje vzorků Jiří, 

ale pohled na spektra vzorků pyrolýzních olejů Elińka 1 a 2 (obrázky 47 a 48) ukáņe, ņe 

v oblasti okolo 1250 cm
-1

 se nachází relativně výrazný pík, který náleņí deformační vibraci 

skupiny ‒OH ve fenolech. Ostatně uņ několik autorů ([10,15,115]) potvrdilo vznik fenolů 

v průběhu pyrolýzy, a protoņe flotační činidla s hydroxylovou polární skupinou jsou 

nejčastěji pouņívaná právě ve flotaci uhlí [32], lze mezi ně zařadit i pyrolýzní oleje. 

Obecně vzato mají tyto pyrolýzní oleje obdobné sloņení jako motorová nafta 

(třebaņe se podíl jednotlivých sloņek lińí) a ta se jiņ ve flotaci uhlí vyuņívá (viz Zhu 

a kol., 2009), nabízí se tedy tímto moņnost vyuņít k flotaci také těchto pyrolytických olejů. 

Perez a Cortez (1996) zase pouņili upravené pyrolýzní oleje při flotaci měděné rudy.  

6.5 Flotační experiment 

Jak jiņ bylo uvedeno, flotovány byly kaly z Dolu Lazy, o. z., OKD, a.s. a kaly 

odebrané z odkalińtě dolu Darkov, a to za podmínek, kdy zahuńtění rmutu bylo 150 g/l, 

dávka sběrače činila 500 g/t, doba agitace 1 minuta a flotační čas byl 5 minut. Výsledky 

flotací pro jednotlivé pyrolýzní oleje, které byly získány z uhlí ze dvou lokalit, jsou 

uvedeny v následujících podkapitolách. Popelnatost kalu dolu Lazy byla 23,75 %, obsah 

popela v kalech z odkalińtě dolu Darkov činil 29,17 %. 

6.5.1 Flotace pyrolýzními oleji „Eliška“ 

Pyrolýzou vzorků Elińka 1 a Elińka 2, odsířený a neodsířený, byly získány 4 pyrolýzní 

oleje. Ty byly srovnány a následně kombinovány s klasickým flotačním sběračem 

Montanol 800. Výsledky flotace za pouņití flotačního sběrače Montanol 800 jsou uvedeny pro 

lepńí orientaci zvláńť v kaņdé tabulce. 



Ing. Michal Guziurek VYUŅITÍ PYROLÝZNÍHO OLEJE Z ODSÍŘENÉHO 

VYSOKOSIRNATÉHO HNĚDÉHO UHLÍ VE FLOTACI 
 

 

2012  67 

Výsledky flotačního experimentu vykazují, ņe klasický sběrač Montanol 800 je 

účinný (výnos koncentrátu téměř 81 %) a jeho selektivita, třebaņe není primárně určen pro 

tento druh uhlí, je také docela vysoká.  

Tabulka 12 Výsledky flotace kalů dolu Lazy (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Eliška 1 + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 80,60 12,42 

O 19,40 78,03 

P 100,00 25,15 

1 100 + 400 

K 89,76 11,47 

O 10,24 77,58 

P 100,00 18,24 

2 200 + 300 

K 84,32 11,57 

O 15,68 82,63 

P 100,00 22,71 

3 300 + 200 

K 80,49 11,65 

O 19,51 80,4 

P 100,00 25,06 

4 400 + 100 

K 30,38 14,09 

O 69,62 33,95 

P 100,00 27,92 

5 500 + 0 

K 28,15 17,30 

O 71,85 33,43 

P 100,00 28,89 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 12 jsou souhrnně uvedeny výsledky flotačního testu, kdy byl jako 

alternativní flotační sběrač pouņit pyrolýzní olej z odsířeného vzorku uhlí, Elińka 1, a to 

nejdříve v kombinaci 1:4 (ve prospěch klasického sběrače Montanol 800) aņ po jeho 

aplikaci bez přídavku Montanolu 800. U testů č. 1 aņ 3 je vidět relativně vysoký výnos 

koncentrátu, nad 80 %, kdy u testu č. 1 bylo dosaņeno výnosu koncentrátu téměř 90 % 

s popelnatostí 11,47 %. Ve srovnání s výnosy a popelnatostí koncentrátu při pouņití 

samotného sběrače Montanol 800 bylo dosaņeno lepńích výsledků při aplikaci kombinací 1:4 

a 2:3 (olej:Montanol 800). Výnosy byly vyńńí aņ o 9,16 %, přičemņ popelnatost se sníņila o 

téměř 1 %. U testů č. 4 a 5 dońlo ke sníņení výnosů koncentrátu aņ na 28 %, přičemņ hodnoty 

popelnatosti stouply aņ k 17 %, zatímco popelnatosti odpadů poklesly na pouhých 33 %, coņ 

ukazuje na sníņenou schopnost selektivity samostatného pyrolýzního oleje. Ostatně tento fakt 

potvrzuje dokonce vzhled pěny (obrázek 52). 
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Obrázek 52 Vzhled pěny při aplikaci samostatného pyrolýzního oleje 

Tabulka 13 Výsledky flotace kalů dolu Lazy (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Eliška 2 + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 80,60 12,42 

O 19,40 78,03 

P 100,00 25,15 

1 100 + 400 

K 81,44 9,56 

O 18,56 78,89 

P 100,00 22,61 

2 200 + 300 

K 80,90 9,93 

O 19,10 80,74 

P 100,00 23,46 

3 300 + 200 

K 71,45 8,14 

O 28,55 63,85 

P 100,00 24,04 

4 400 + 100 

K 34,80 13,66 

O 65,20 33,78 

P 100,00 26,78 

5 500 + 0 

K 19,15 15,40 

O 80,85 34,22 

P 100,00 30,62 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

Tabulka 13 zobrazuje výsledky dalńích pěti flotačních testů, kdy byla ke 

klasickému sběrači přidávána dávka alternativního flotačního činidla, které bylo získáno 

pyrolýzou odsířeného uhlí, vzorek Elińka 2. Zde bylo dosaņeno nejlepńího výsledku 
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v testu č. 1 (dávka 100 + 400 g/t; olej + Montanol 800), a to výnosem koncentrátu 

81,44 % a popelnatostí 9,56 %, ve srovnání s hodnotami klasického sběrače je výnos 

koncentrátu obdobný, ale popelnatost je pod 10 %, coņ je i cílem této práce. U testu č. 2 

byl výnos koncentrátu 80,90 %, a hodnota popelnatost činila 9,93 % Nejniņńí 

popelnatosti v koncentrátu bylo dosaņeno v testu č. 3, a to 8,14 %. Dalńím navyńováním 

poměru činidel ve prospěch oleje dońlo ke sníņení výnosů koncentrátu aņ na hodnotu 

19,15 % spolu s nárůstem popelnatosti na 15,40 %. Popelnatost odpadu v testu, kdy byl 

pouņit pouze samostatný pyrolýzní olej, a jehoņ výnos činil 80,85 %, dosahovala hodnoty 

pouze 34 %, coņ opět ukazuje na to, ņe tento olej lze pouņít pouze v kombinaci 

s klasickým sběračem. Oproti předchozím testům vńak obsah popela byl o 1,9 % niņńí. 

Tabulka 14 Výsledky flotace kalů dolu Lazy (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Eliška 1 + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 80,60 12,42 

O 19,40 78,03 

P 100,00 25,15 

1 100 + 400 

K 84,23 12,55 

O 15,77 80,55 

P 100,00 23,27 

2 200 + 300 

K 82,46 13,05 

O 17,54 79,00 

P 100,00 24,62 

3 300 + 200 

K 71,00 11,18 

O 29,00 69,33 

P 100,00 28,04 

4 400 + 100 

K 31,36 12,18 

O 68,64 28,77 

P 100,00 23,57 

5 500 + 0 

K 20,41 24,14 

O 79,59 36,32 

P 100,00 33,83 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 14 je vidět, ņe pomocí pyrolýzního oleje bylo získáno více koncentrátu 

(aņ o 4 %) neņ pouņitím klasického sběrače, ale popelnatost je mírně horńí.  Konkrétně 

kombinacemi 1:4 a 2:3 bylo získáno oněch zmiňovaných 84 % a 82,46 ˇ%, přičemņ 

hodnoty popelnatosti se pohybovaly od 12,55 do 13,05 %. Nejniņńí popelnatosti, 

11,18 %, bylo dosaņeno kombinací oleje a Montanolu 800 v poměru 3:2, výnos 

koncentrátu činil 71 %. Dalńím zvýńením poměru oleje a Montanolu 800 ve prospěch 

oleje dochází k prudkému sníņení výnosů koncentrátu a sníņení obsahu popela 

v odpadu, coņ vede k domněnce, ņe poměry 4:1 a 5:0 jiņ nejsou pro flotaci vhodné 

a těmito kombinacemi nelze získat poņadovanou selektivitu, coņ ostatně potvrzuje 

i hodnota popelnatosti v testu č. 5, jeņ činí 24,14 %. 
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Tabulka 15 Výsledky flotace kalů dolu Lazy (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Eliška 2 + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 80,60 12,42 

O 19,40 78,03 

P 100,00 25,15 

1 100 + 400 

K 84,03 13,39 

O 15,97 80,68 

P 100,00 24,14 

2 200 + 300 

K 81,30 11,58 

O 18,70 80,64 

P 100,00 24,49 

3 300 + 200 

K 78,72 12,21 

O 21,28 72,18 

P 100,00 24,97 

4 400 + 100 

K 63,77 13,24 

O 36,23 57,21 

P 100,00 29,17 

5 500 + 0 

K 31,42 22,61 

O 68,58 37,56 

P 100,00 32,86 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V  tabulce 15 jsou uvedeny výsledky posledního tesu alternativního flotačního 

činidla, které bylo získáno z uhlí Mostecka, jedná se o pyrolýzní olej ze vzorku uhlí před 

odsířením, Elińka 2. Hodnoty výnosů koncentrátů z testu č. 1 aņ 3 se pohybují okolo 

hodnoty dosaņené samostatným Montanolem 800 a popelnatosti těchto koncentrátů byly 

v testech 2 a 3 niņńí. Bylo dosaņeno hodnoty 11,58 % (test č. 2) a 12,21 % (test č. 3). 

Postupným navyńováním poměru pyrolýzního oleje vůči Montanolu 800 docházelo 

předevńím k poklesu výnosů koncentrátů na 63,77 a 31,42 % (pro samostatný pyrolýzní 

olej). Hodnota popelnatosti u testu č. 5 dosáhla úrovně 22,61 %. 

Flotační experiment s pyrolýzními oleji ze vzorků Elińka byl proveden také na 

vzorku uhelných kalů z odkalińtě dolu Darkov. Protoņe se jedná o dlouhodobě uloņené 

kaly, je uhlí jiņ na povrchu zrna zoxidováno a bylo počítáno s horńími výsledky jak co do 

výnosů koncentrátu, tak i jejich popelnatostí ve vztahu k pouņitým podmínkám flotace. 
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Tabulka 16 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Eliška 1 + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 83,94 15,26 

O 16,06 84,35 

P 100,00 26,35 

1 100 + 400 

K 79,48 14,91 

O 20,52 78,35 

P 100,00 27,93 

2 200 + 300 

K 78,26 13,11 

O 21,74 80,72 

P 100,00 27,81 

3 300 + 200 

K 80,03 16,85 

O 19,97 79,68 

P 100,00 29,40 

4 400 + 100 

K 49,74 19,93 

O 50,26 65,19 

P 100,00 42,68 

5 500 + 0 

K 42,11 26,92 

O 57,89 35,18 

P 100,00 31,70 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce č. 16 jsou uvedeny výsledky flotace, kdy byl jako sběrač pouņit 

pyrolýzní olej z neodsířeného vzorku uhlí Elińka 1. Nejniņńí popelnatosti bylo dosaņeno 

v testu č. 2, a to konkrétně 13,11 %, při výnosu koncentrátu 78,26 %. Nejvyńńího 

výnosu bylo dosaņeno klasickým flotačním sběračem Montanol  800, 83,94 %, ale 

popelnatost činila 15,26 %. V případě, kdy byla aplikována směs pyrolýzního oleje 

a Montanolu 800, bylo dosaņeno nejvyńńího výnosu v testu č. 3, a to 80,03 %, obsah 

popela vńak narostl jiņ na 16,85 %. Výsledky testů 4 a 5 vykázaly nárůst popelnatosti 

na 19,93 % a 26,92 %, přičemņ výnosy koncentrátů klesly aņ na 42,11 %. Popelnatost 

odpadu klesala během celé série testů z 84,35 % (test č. 0) aņ na téměř 35 % (test č. 5, 

samostatný pyrolýzní olej).  
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Tabulka 17 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Eliška 2 + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 83,94 15,26 

O 16,06 84,35 

P 100,00 26,35 

1 100 + 400 

K 81,64 14,12 

O 18,36 80,43 

P 100,00 26,30 

2 200 + 300 

K 80,24 14,28 

O 19,76 81,94 

P 100,00 27,65 

3 300 + 200 

K 74,76 13,21 

O 25,24 70,16 

P 100,00 27,59 

4 400 + 100 

K 56,48 15,16 

O 43,52 68,47 

P 100,00 38,36 

5 500 + 0 

K 21,44 27,85 

O 78,56 45,19 

P 100,00 41,47 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 17 jsou zobrazeny výsledky flotační série, kdy byl jako flotační sběrač 

aplikován pyrolýzní olej vzorku Elińka 2 – neodsířený. Nejvyńńího výnosu bylo dosaņeno 

v testu č. 1, a to 81,64 %, coņ je o 2,30 % niņńí výnos, neņ byl dosaņen aplikací 

samostatného Montanolu 800. Popelnatost získaná v testu č. 1 byla 14,12 % a byla oproti 

popelnatosti testu č. 0 o 1,14 % niņńí. Nejniņńí popelnatosti, 13,21 %, bylo dosaņeno 

v testu č. 3, kdy byla aplikována směs pyrolýzního oleje a Montanolu  800 v poměru 3:2; 

výnos koncentrátu činil 74,76 %. Výsledky testů č. 4 a 5 vykázaly silný pokles výnosů 

koncentrátů, a to aņ na 21,44 %, a nárůst popelnatosti na 16,16 a 27,85 %. Popelnatost 

odpadu klesla na 45,19 % a tyto výsledky vedou k závěru, ņe samotný pyrolýzní olej není 

vhodný k pouņití jako flotační činidlo. Ve srovnání s výsledky, kdy byl aplikován 

samostatný Montanol 800, dońlo sice ke sníņení popelnatosti, ale také k poklesu výnosů 

koncentrátů a v této sérii se jeví jako nejlepńí kombinace pyrolýzního oleje 

a Montanolu 800 1:4. 
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Tabulka 18 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Eliška 1 + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 83,94 15,26 

O 16,06 84,35 

P 100,00 26,35 

1 100 + 400 

K 80,23 13,34 

O 19,77 81,14 

P 100,00 26,74 

2 200 + 300 

K 83,57 15,01 

O 16,43 82,14 

P 100,00 26,04 

3 300 + 200 

K 67,94 14,65 

O 32,06 68,17 

P 100,00 31,81 

4 400 + 100 

K 30,91 13,46 

O 69,09 27,49 

P 100,00 23,15 

5 500 + 0 

K 18,40 24,98 

O 81,60 34,76 

P 100,00 32,96 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 18 jsou zobrazeny výsledky, kdy bylo jako flotačního činidla pouņito 

pyrolýzního oleje z odsířeného hnědého uhlí vzorku Elińka 1. Nejniņńí popelnatost, 

13,34 %, byla získána aplikací směsi pyrolýzního oleje a Montanolu 800 v poměru 1:4, 

přičemņ výnos koncentrátu činil 80,23 %. Nejvyńńího výnosu koncentrátu bylo 

dosaņeno v testu č. 2, a to 83,57 %, hodnota popelnatosti byla 15,01 %. Aplikací směsi 

v poměru 4:1 a pak dále samostatného pyrolýzního oleje dońlo k  poklesu výnosů 

koncentrátů aņ na 18,40 % a nárůstu popelnatosti na hodnotu 24,98 %, hodnota 

popelnatosti v odpadu klesla v testu č. 4 aņ na 27,49 %. 
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Tabulka 19 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Eliška 2 + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 83,94 15,26 

O 16,06 84,35 

P 100,00 26,35 

1 100 + 400 

K 85,61 14,18 

O 14,39 81,65 

P 100,00 23,89 

2 200 + 300 

K 80,35 13,37 

O 19,65 81,24 

P 100,00 26,71 

3 300 + 200 

K 78,05 13,95 

O 21,95 78,26 

P 100,00 28,07 

4 400 + 100 

K 60,81 15,87 

O 39,19 55,61 

P 100,00 31,44 

5 500 + 0 

K 30,34 26,35 

O 69,66 35,16 

P 100,00 32,49 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

Tabulka 19 shrnuje výsledky flotací, kdy byl ve směsi s Montanolem 800 aplikován 

pyrolýzní olej z odsířeného hnědého uhlí vzorku Elińka 2. Nejvyńńího výnosu bylo 

dosaņeno v testu č. 1, a to 85,61 %, coņ bylo o 1,67 % více, neņ pouņitím samotného 

Montanolu 800. Popelnatost pak byla o 1,08 % niņńí, činila 14,18 %. Nejniņńí popelnatost 

byla získána aplikací směsi pyrolýzního oleje a Montanolu 800 v poměru 2:3, její hodnota 

byla 13,37 % a výnos koncentrátu činil 80,35 %. V testu č. 3 dońlo k mírnému poklesu jak 

výnosu, na 78,05 %, tak i popelnatosti, na 13,95 %. Dalńím navyńováním poměru směsi ve 

prospěch pyrolýzního oleje dońlo k poklesu výnosů aņ na 30,34 % a nárůstu obsahu popela 

v koncentrátu aņ na hodnotu 26,35 %. Popelnatost odpadu klesla na téměř 35 %. 

Vzhledem k výsledkům flotace černouhelných kalů z odkalińtě dolu Darkov, jeņ 

jsou uvedeny výńe, bylo tedy přikročeno k prodlouņení doby agitace na 5 minut s cílem 

umoņnit lepńí interakce činidla s uhelným zrnem. Výsledky flotace s uvedenou změnou 

jsou uvedeny v následujících tabulkách 20 aņ 23. 
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Tabulka 20 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Eliška 1 + Montanol 800); 

doba agitace 5 minut 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 89,55 11,56 

O 10,45 87,92 

P 100,00 19,54 

1 100 + 400 

K 79,00 10,07 

O 21,00 82,16 

P 100,00 25,21 

2 200 + 300 

K 78,59 9,46 

O 21,41 85,43 

P 100,00 25,73 

3 300 + 200 

K 79,92 9,47 

O 20,08 83,48 

P 100,00 24,33 

4 400 + 100 

K 53,32 18,15 

O 46,68 60,58 

P 100,00 37,95 

5 500 + 0 

K 33,77 29,34 

O 66,23 34,17 

P 100,00 32,54 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

Tabulka 20 zobrazuje výsledky prvního flotačního experimentu, kdy byl pouņit 

pyrolýzní olej z neodsířeného hnědého uhlí vzorku Elińka 1. Při flotaci provedené 

s pouņitím samotného Montanolu 800 jako sběrače bylo dosaņeno výnosu koncentrátu 

89,55 % s popelnatostí 11,56 %. Oproti předchozím flotacím, kdy byly flotovány surové 

kaly dolu Lazy, dońlo v nárůstu výnosu koncentrátu o 8,95 % a ke sníņení obsahu popela 

o 0,86 %. Vezmou-li se v potaz méně úspěńné výsledky, kdy byly kaly dolu Darkov 

flotovány za původních podmínek, dońlo k nárůstu výnosu o 5,61 % a popelnatost se 

sníņila dokonce o 3,7 %. V dalńích testech (č. 1 aņ 3) docházelo k poklesu výnosů 

koncentrátů aņ k hodnotě 79,92 % pro test č. 3, přičemņ hodnoty popelnatosti se 

pohybovaly v rozmezí 10,07 % (test č. 1) aņ 9,46 % resp. 9,47 % u testů č. 2 a 3. 

V případě, kdy pyrolýzní olej byl aplikován v poměru 4:1, dońlo ke sníņení výnosu aņ na 

53 %, přičemņ hodnota popelnatosti stoupla na 18,15 %, popelnatost odpadu klesla aņ na 

60,58 % a pouņitím čistého pyrolýzního oleje klesl výnos dále na 33,77 % a popelnatost 

koncentrátu stoupla aņ na 29,34 %. 
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Tabulka 21 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Eliška 2 + Montanol 800); 

doba agitace 5 minut 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 89,55 11,56 

O 10,45 87,92 

P 100,00 19,54 

1 100 + 400 

K 83,08 9,98 

O 16,92 81,33 

P 100,00 22,06 

2 200 + 300 

K 83,21 9,65 

O 16,79 80,12 

P 100,00 21,48 

3 300 + 200 

K 77,54 9,71 

O 22,46 69,18 

P 100,00 23,07 

4 400 + 100 

K 53,08 16,88 

O 46,92 64,35 

P 100,00 39,15 

5 500 + 0 

K 21,82 28,73 

O 78,18 46,18 

P 100,00 42,37 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 21 jsou znázorněny výsledky flotačního experimentu, kdy byl jako sběrač 

pouņit pyrolýzní olej Elińka 2 – neodsířený. Hodnoty popelnatosti získané testy 1 aņ 3 

vykazují, ņe bylo dosaņeno cíle získat koncentrát s obsahem popela pod 10 %, konkrétně se 

jednalo o hodnoty v rozmezí 9,65 %, pouņitá kombinace pyrolýzního oleje 

a Montanolu 800 2:3, aņ 9,98 % pro kombinaci 1:4. Výnosy koncentrátů byly oproti 

samostatnému Montanolu 800 niņńí o 6 % (test 1 a 2), kombinace 3:2 přinesla ve výsledku 

výnos 77,54 % s popelnatostí 9,71 %. Zde jiņ ale začal klesat obsah popela v koncentrátu, 

kdy jeho hodnota se pohybovala na úrovni 69 %. Se zvýńením poměru pyrolýzního oleje 

na úkor Montanolu 800 na 4:1 dońlo k prudkému poklesu výnosu aņ na 53 %, přičemņ 

hodnota popelnatosti se přiblíņila téměř 17 %. Pouņití samostatného pyrolýzního oleje 

přineslo ve výsledku výnos koncentrátu pouhých 22 % s hodnotou popelnatosti na úrovni 

28,73 %, popelnatost odpadu činila 46 %. 
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Tabulka 22 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Eliška 1 + Montanol 800); 

doba agitace 5 minut 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 89,55 11,56 

O 10,45 87,92 

P 100,00 19,54 

1 100 + 400 

K 83,85 8,54 

O 16,15 83,16 

P 100,00 20,59 

2 200 + 300 

K 82,96 9,10 

O 17,04 82,23 

P 100,00 21,56 

3 300 + 200 

K 79,26 8,97 

O 20,74 76,38 

P 100,00 22,95 

4 400 + 100 

K 43,48 17,53 

O 56,52 28,45 

P 100,00 23,70 

5 500 + 0 

K 25,74 23,02 

O 74,26 25,78 

P 100,00 25,07 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

Pyrolýzní olej z odsířeného hnědého uhlí vzorku Elińka 1 v kombinaci 

s Montanolem 800 1:4 vykázal jeden z nejlepńích výsledků, kdy bylo dosaņeno výnosu 

téměř 84 % s hodnotou popelnatosti na úrovni 8,54 %. Také kombinace 2:3 (test č. 2) 

dokazuje, ņe je vhodná pro získávání kvalitních koncentrátů, jestliņe výnos činil téměř 

83 % a hodnota popelnatosti byla 9,1 %. S dalńím navýńením poměru pyrolýzního oleje 

na úkor Montanolu 800 dońlo k mírnému poklesu výnosu, a to na 79,26 %, které vńak 

bylo doprovázeno sníņením popelnatosti na 8,97 %. I během této série flotačních testů 

dońlo s poměrem činidel 4:1 k prudkému poklesu výnosu koncentrátu na necelých 44 % 

a nárůstu popelnatosti na 17,53 %. Hodnota popelnatosti odpadu klesla na pouhých 

28,45 %. Dalńí pokles výnosu koncentrátu pokračoval s pouņitím samostatného 

pyrolýzního oleje, a to na hodnotu téměř 26 % s popelnatostí 23 %, přičemņ obsah 

popela v odpadu byl o pouhá 2,76 % vyńńí. 
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Tabulka 23 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Eliška 2 + Montanol 800); 

doba agitace 5 minut 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 89,55 11,56 

O 10,45 87,92 

P 100,00 19,54 

1 100 + 400 

K 85,53 10,03 

O 14,47 82,31 

P 100,00 20,49 

2 200 + 300 

K 83,49 9,56 

O 16,51 83,12 

P 100,00 21,70 

3 300 + 200 

K 80,13 9,78 

O 19,87 79,54 

P 100,00 23,64 

4 400 + 100 

K 50,94 18,73 

O 49,06 56,14 

P 100,00 37,09 

5 500 + 0 

K 25,54 29,35 

O 74,46 35,19 

P 100,00 33,70 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

Poslední série testů, která byla provedena s pouņitím pyrolýzního oleje Elińka 2 

z odsířeného hnědého uhlí, přinesla obdobný trend, jako testy předchozí. Výnosy 

koncentrátů testů 1 aņ 3 se pohybovaly v rozmezí 80 aņ 85,5 % (v pořadí testů 3, 2 a 1), 

přičemņ nejniņńí hodnoty popelnatosti bylo dosaņeno v testu č. 2, tzn. kombinací 2:3 ve 

prospěch Montanolu 800. Výnos koncentrátu získaný touto kombinací činil 83,49 %. 

Pouņití kombinace pyrolýzního oleje a Montanolu 800 4:1 přineslo opět prudké sníņení 

výnosu koncentrátu aņ na 50 % spolu s nárůstem obsahu popela na 18,73 %, přičemņ 

hodnota popelnatosti odpadu činila 56 %. Pouņitím dávky samostatného pyrolýzního 

oleje klesl výnos flotačního koncentrátu na 26 % a popelnatost stoupla na hodnotu 

29,35 %, v odpadu se nacházelo pouze 35 % popela. 
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6.5.2 Flotace pyrolýzními oleji „Jiří“ 

V této podkapitole jsou popsány výsledky flotace, kdy byly pouņity oleje, jeņ byly 

získány pyrolýzou hnědého uhlí z lokality lomu Jiří. Nejdříve jsou uvedeny v tabulkách 

výsledky flotace kalů z dolu Lazy, pak kaly dolu Darkov. 

Tabulka 24 Výsledky flotace kalů dolu Lazy (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Jiří + Montanol 800); doba 

agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 80,60 12,42 

O 19,40 78,03 

P 100,00 25,15 

1 100 + 400 

K 76,76 8,58 

O 23,24 85,65 

P 100,00 26,49 

2 200 + 300 

K 75,86 8,63 

O 24,14 73,11 

P 100,00 24,20 

3 300 + 200 

K 66,96 9,99 

O 33,04 59,26 

P 100,00 26,27 

4 400 + 100 

K 61,13 8,99 

O 38,87 51,56 

P 100,00 25,54 

5 500 + 0 

K 18,47 37,62 

O 81,53 33,16 

P 100,00 33,16 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 24 je uveden přehled výsledků flotace, kdy byly flotovány kaly dolu 

Lazy a jako flotační činidlo byl pouņit pyrolýzní olej z neodsířeného hnědého uhlí. Jak je 

patrno z výsledků, u testů č. 1 aņ 4, kdy byl kombinován pyrolýzní olej a klasický sběrač 

Montanol 800, bylo dosaņeno lepńích výsledků popelnatosti, neņ pouņitím samotného 

Montanolu 800, který má vyńńí výnos. Nejniņńí popelnatosti a zároveň nejvyńńího výnosu 

koncentrátu bylo dosaņeno kombinací 100 + 400 g/t (olej a Montanol 800), a to 8,58 %, 

resp. 76,76 %. Dále se obsah popela mírně zvyńuje aņ k hodnotě 9,99 % a výnos 

koncentrátu klesá aņ na hodnotu 61,13 %. Pouņitím samotného pyrolýzního oleje činil 

výnos koncentrátu 18,47 % s popelnatostí 37,62 %. Přesto lze konstatovat, ņe kombinací 

klasického sběrače s pyrolýzním olejem z neodsířeného hnědého uhlí je moņno získat 

koncentrát s popelnatostí do 10 % a, konkrétně v kombinaci pyrolýzní olej-Montanol 800 

100 + 400 a 200 + 300 g/t i relativně vysoký výnos. Jako samostatný sběrač není 

pyrolýzní olej vhodný k flotaci. 
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Tabulka 25 Výsledky flotace kalů dolu Lazy (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Jiří + Montanol 800); doba 

agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 80,60 12,42 

O 19,40 78,03 

P 100,00 25,15 

1 100 + 400 

K 77,70 8,70 

O 22,30 80,26 

P 100,00 24,66 

2 200 + 300 

K 75,33 8,07 

O 24,67 76,17 

P 100,00 24,87 

3 300 + 200 

K 72,62 9,49 

O 27,38 77,09 

P 100,00 28,00 

4 400 + 100 

K 59,64 10,08 

O 40,36 65,93 

P 100,00 32,62 

5 500 + 0 

K 30,16 19,85 

O 69,84 43,49 

P 100,00 36,36 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 25 jsou shrnuty výsledné hodnoty dosaņené ve flotaci, kdy byl pouņitý 

pyrolýzní olej získán z odsířeného hnědého uhlí. Dosaņené výnosy koncentrátu a jejich 

popelnatost se pohybovala v rozmezí 59,64 aņ 72,62 %, resp. 8,07 aņ 10,08 %. Nejhorńí 

výsledky vykázal test č. 5, ve kterém bylo pouņito jako flotačního sběrače pouze 

pyrolýzního oleje, hodnoty výnosu koncentrátu a popelnatosti činily 30,16 % a 19,85 %, 

coņ ukazuje na fakt, ņe pyrolýzní olej má vhodné vlastnosti pouze v kombinaci 

s klasickým flotačním sběračem. Naopak nejniņńí popelnatosti s relativně vysokým 

výnosem (téměř 70 %) bylo dosaņeno u testu č. 2, kdy byla pouņitá činidla (olej 

a Montanol 800) kombinována v poměru 200 + 300 g/t. 

Stejně jako u pyrolýzních olejů vzorků Elińka, byly provedeny flotační 

experimenty s kaly dolu Darkov také s aplikací pyrolýzních olejů vzorků Jiří. Výsledky 

jsou zobrazeny v následujících tabulkách. 



Ing. Michal Guziurek VYUŅITÍ PYROLÝZNÍHO OLEJE Z ODSÍŘENÉHO 

VYSOKOSIRNATÉHO HNĚDÉHO UHLÍ VE FLOTACI 
 

 

2012  81 

Tabulka 26 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Jiří + Montanol 800); 

doba agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 83,94 15,26 

O 16,06 84,35 

P 100,00 26,35 

1 100 + 400 

K 77,64 16,16 

O 22,36 79,42 

P 100,00 30,30 

2 200 + 300 

K 72,42 15,49 

O 27,58 79,27 

P 100,00 33,08 

3 300 + 200 

K 73,72 16,23 

O 26,28 80,05 

P 100,00 33,00 

4 400 + 100 

K 58,93 20,03 

O 41,07 69,28 

P 100,00 40,26 

5 500 + 0 

K 13,62 28,05 

O 86,38 33,68 

P 100,00 32,91 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 26 jsou zobrazeny výsledky flotace, kdy byl ve směsi 

s Montanolem 800 aplikován pyrolýzní olej z neodsířeného hnědého uhlí vzorku Jiří. 

Hodnoty výnosů koncentrátů se pohybovaly minimálně o 6,30  % pod hodnotou 

získanou aplikací samotného Montanolu 800. V testech č. 1 aņ 3 se hodnoty 

pohybovaly v rozmezí 77,64 % (test č. 1) aņ 72,42 % (test č. 2), přičemņ hodnota 

popelnatosti těchto koncentrátů se pohybovala v rozmezí 15,49 aņ 16,23 %, coņ bylo 

o min. 0,23 % více, neņ u referenčního testu. V testech č. 4 a 5 dońlo k poklesu výnosů 

na 58,93 a 13,62 % spolu s nárůstem hodnot popelnatostí aņ na 28,05 %. Popelnatost 

v odpadu klesla na hodnotu 33,68 %. 
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Tabulka 27 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Jiří + Montanol 800); doba 

agitace 1 minuta 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 83,94 15,26 

O 16,06 84,35 

P 100,00 26,35 

1 100 + 400 

K 76,47 14,92 

O 23,53 76,97 

P 100,00 29,52 

2 200 + 300 

K 75,92 14,48 

O 24,08 77,99 

P 100,00 29,77 

3 300 + 200 

K 72,39 14,84 

O 27,61 82,47 

P 100,00 33,51 

4 400 + 100 

K 60,14 16,89 

O 39,86 81,26 

P 100,00 42,55 

5 500 + 0 

K 22,02 28,02 

O 77,98 48,13 

P 100,00 43,70 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

Poslední výsledky flotací, které byly na kalech dolu Darkov provedeny s  dobou 

agitace 1 minuta, jsou zobrazeny v tabulce 27. V testech č. 1 aņ 3 bylo dosaņeno výnosů 

koncentrátů okolo 75 %, přičemņ hodnota popelnatosti se u vńech testů pohybovala 

v úzkém rozmezí 14,48 aņ 14,92 %. Ve spojení s dalńím navyńováním poměru 

pyrolýzního oleje ve směsi dońlo k poklesu výnosu koncentrátu aņ na 22,02 % a nárůstu 

obsahu popela aņ na 28,02 %. Obsah popela v odpadu činil 48,13 %. 

Obdobně jako během aplikací pyrolýzních olejů vzorků Elińka na flotaci kalů dolu 

Darkov bylo i zde, vzhledem k dosaņeným výsledkům, přikročeno k prodlouņení doby 

agitace na 5 minut. Výsledky jsou dále zobrazeny v následujících tabulkách 28 a 29.  
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Tabulka 28 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej neodsířený - vzorek Jiří + Montanol 800); 

doba agitace 5 minut 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 89,55 11,56 

O 10,45 87,92 

P 100,00 19,54 

1 100 + 400 

K 78,20 8,81 

O 21,80 86,19 

P 100,00 25,68 

2 200 + 300 

K 77,30 8,95 

O 22,70 80,52 

P 100,00 25,20 

3 300 + 200 

K 71,14 9,66 

O 28,86 75,34 

P 100,00 28,62 

4 400 + 100 

K 59,21 18,99 

O 40,79 55,13 

P 100,00 33,73 

5 500 + 0 

K 19,98 25,94 

O 80,02 38,61 

P 100,00 36,08 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

V tabulce 28 jsou zobrazeny výsledky, kdy byl aplikován pyrolýzní olej 

z neodsířeného hnědého uhlí z lomu Jiří. Nejvyńńího výnosu, 78,2 %, a nejniņńí 

popelnatosti 8,81 % bylo dosaņeno v testu č. 1, kdy kombinace dávky pyrolýzního oleje 

a Montanolu 800 činila 100 + 400 g/t. S dalńím postupným navyńováním poměru 

pyrolýzního oleje v dávce činidla na 3:2 docházelo k mírnému sniņování výnosů 

koncentrátu aņ na 71 %, přičemņ hodnota popelnatosti se zvýńila na 9,66 %. Kombinace 

4:1 způsobila pokles výnosu koncentrátu na necelých 60 % a jeho popelnatost prudce 

narostla aņ na 19 %. Oproti pouņití samostatného klasického flotačního sběrače (výnos 

89,55 %) dońlo k poklesu výnosů o 11,35 aņ 18,41 %, hodnota popelnatosti se vńak sníņila 

o 1,9 aņ 2,75 %. V případě pouņití samostatného pyrolýzního oleje dońlo k poklesu výnosu 

koncentrátu na pouhých 20 %, přičemņ obsah popela se zvýńil na téměř 26 %. 
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Tabulka 29 Výsledky flotace kalů dolu Darkov (pyrolýzní olej odsířený - vzorek Jiří + Montanol 800); doba 

agitace 5 minut 

Číslo testu Dávka (g/t) Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

0 0 + 500 

K 89,55 11,56 

O 10,45 87,92 

P 100,00 19,54 

1 100 + 400 

K 79,65 8,94 

O 20,35 81,63 

P 100,00 23,73 

2 200 + 300 

K 77,81 9,22 

O 22,19 79,21 

P 100,00 24,75 

3 300 + 200 

K 73,25 9,35 

O 26,75 75,92 

P 100,00 27,16 

4 400 + 100 

K 46,34 18,43 

O 53,66 57,04 

P 100,00 39,15 

5 500 + 0 

K 24,13 22,83 

O 75,87 36,95 

P 100,00 33,54 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad; P-přívod 

Výsledky poslední série flotačních testů s pouņitím pyrolýzního oleje z odsířeného 

hnědého uhlí lomu Jiří jsou zobrazeny v tabulce 29. Ve srovnání s testem, kdy byl pouņit 

samostatně Montanol 800, dońlo ke sníņení výnosů koncentrátů o 10 aņ 16,3 %. Nejniņńí 

popelnatosti bylo dosaņeno kombinací pyrolýzního oleje a Montanolu 800 1:4, její hodnota 

činila 8,94 %, coņ je o 2,5 % méně, neņ bylo dosaņeno samostatným Montanolem 800. 

S dalńím navyńováním poměru pyrolýzního oleje v dávce docházelo k postupnému zvýńení 

obsahu popela v koncentrátu aņ na 9,35 %, přičemņ výnos byl 73,25 %. Aplikací 

kombinace 4:1 a 5:0 dońlo k prudkému poklesu výnosů koncentrátu na 46 %, resp. 24 % 

a hodnota popelnatostí vystoupala na 18,43 a 22,83 %. 
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6.5.3 Vývojové trendy flotačních experimentů 

V této podkapitole jsou prezentovány výsledky flotačních experimentů v grafické 

podobě, jeņ zřetelně vykresluje trend, který byl vypozorován ve vńech sériích flotací. 

V kaņdé flotační sérii byl pouņit jeden pyrolýzní olej a aplikován spolu s klasickým 

flotačním sběračem Montanol 800 v jiņ výńe uvedených kombinacích. Obecně vzato se 

stejný, resp. podobný trend vyskytoval jak u popelnatosti, tak i při výnosech koncentrátů. 

 
Vysvětlivky: E1(2)O(N) - Elińka 1(2) (ne)odsířené; JO(N) - Jiří (ne)odsířený; limit - cílová hodnota popelnatosti – 

10 %; Montanol 800 - hodnota dosaņená Montanolem 800 – 12,42 %. 

Obrázek 53 Grafické znázornění trendu vývoje popelnatosti při flotaci kalů z dolu Lazy 

Na obrázku 53 je vidět vývoj popelnatostí při flotaci černouhelných kalů z dolu 

Lazy, která byla provedena s dobou agitace v délce jedné minuty. Jak vidno, do kombinace 

pyrolýzního oleje s Montanolem 800 3:2 se vńechny výsledky pohybovaly zhruba na stejné 

úrovni, dále je u kombinace 4:1 vidět mírný nárůst a při aplikaci samotného pyrolýzního 

oleje dońlo k prudkému navýńení hodnot popelnatosti. Dále je patrné, ņe limitu 10% 

popelnatosti bylo dosaņeno pouze pyrolýzními oleji Jiří a Elińkou 2 odsířené, a to 

v kombinacích 1:4 aņ 3:2, ostatní oleje nepřinesly poņadované výsledky. Ve výsledku je 

tedy patrné, ņe mimo pyrolýzních olejů Elińka 1 a 2 neodsířené, bylo dosaņeno niņńích 

hodnot popelnatostí, neņ je hodnota získaná klasickým sběračem Montanol 800 (12,42 %) 

a také ņe pomocí pyrolýzních olejů Jiří a Elińka 2 odsířené lze získat popelnatost pod 10 %, 

a to pouze kombinacemi s Montanolem 800 1:4 aņ 3:2. 
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Vysvětlivky: E1(2)O(N) - Elińka 1(2) (ne)odsířené; JO(N) - Jiří (ne)odsířený; limit - cílová hodnota popelnatosti – 

10 %; Montanol 800 - hodnota dosaņená Montanolem 800 – 15,26 %. 

Obrázek 54 Grafické znázornění trendu vývoje popelnatosti při flotaci kalů z odkaliště dolu Darkov; doba 

agitace 1 minuta 

Na obrázku 54 je znázorněn vývoj popelnatosti v koncentrátech jednotlivých 

flotačních sérií během flotace kalů z odkalińtě dolu Darkov, a to při agitační době 1 

minuty. Je patrné, ņe ani jeden z výsledků nedosáhl poņadovaného limitu 10 %. Z křivek je 

vidět, ņe průměrné hodnoty popelnatosti se pohybovaly pod hodnotou získanou 

Montanolem 800 (15,26 %). Nadprůměrné hodnoty popelnatosti vykazovala předevńím 

série flotací, kdy byl aplikován pyrolýzní olej vzorku Jiří – neodsířené. Dále také 

pyrolýzním olejem z neodsířeného vzorku Elińka 1 byly jiņ při kombinaci 3:2 

s Montanolem 800 překročeny hodnoty popelnatosti koncentrátu, které byly dosaņeny 

samotným klasickým sběračem. Aplikací směsi v poměru 4:1 dońlo k navyńování obsahu 

popela a při pouņití samotného pyrolýzního oleje dońlo k jeho prudkému navýńení aņ na 

hodnoty pohybující se okolo 27 %. Lze tedy usoudit, ņe pouņití samostatného pyrolýzního 

oleje ve flotaci není vhodné, ale v kombinaci s klasickým flotačním sběračem lze získat 

koncentráty s obsahem popela, který odpovídá hodnotám samostatného Montanolu 800. 
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Vysvětlivky: E1(2)O(N) - Elińka 1(2) (ne)odsířené; JO(N) - Jiří (ne)odsířený; limit - cílová hodnota popelnatosti – 

10 %; Montanol 800 - hodnota dosaņená Montanolem 800 – 11,56 %. 

Obrázek 55 Grafické znázornění trendu vývoje popelnatosti při flotaci kalů z odkaliště dolu Darkov; doba 

agitace 5 minut 

Na obrázku 55 je vidět vývoj popelnatostí v jednotlivých flotačních sériích, kdy 

v kaņdé byl pouņit konkrétní pyrolýzní olej. Zde je jasně vidět vliv delńí, pětiminutové, 

doby agitace oproti předchozím sériím. Vńechny kombinace, resp. kombinace pyrolýzní 

olej a Montanol 800 1:4 aņ 3:2, přinesly ve výsledku hodnoty popelnatostí pod 

poņadovanými 10 % a předevńím bylo dosaņeno lepńích výsledků ve srovnání se 

samostatným klasickým flotačním sběračem. Obdobně jako uņ u předchozí flotace kalů 

z dolu Lazy, i zde dońlo společně s navýńením poměru pyrolýzního oleje vůči 

Montanolu 800 k nárůstu hodnot popelnatostí téměř o dvojnásobek a aplikace samotného 

pyrolýzního oleje opět prokázala, ņe není vhodný k pouņití ve flotaci samostatně a, jak je 

vidět v grafu, dochází také k největńímu rozptylu v hodnotách výsledků. 

Srovnáním s předchozí sérií výsledků je moņno navrhnout domněnku, ņe 

prodlouņená doba agitace se podepsala jednak na sníņení obsahu popela v koncentrátech, 

ale také je moņné, ņe to vedlo ke zmenńení rozptylu hodnot, které se tak pohybovaly pouze 

v intervalu ±0,3 aņ 3,7 % od průměrné hodnoty.  
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Vysvětlivky: E1(2)O(N) - Elińka 1(2) (ne)odsířené; JO(N) - Jiří (ne)odsířený; Montanol 800 - hodnota dosaņená 

Montanolem 800 – 80,60 %. 

Obrázek 56 Grafické znázornění trendu vývoje výnosů koncentrátů při flotaci kalů z dolu Lazy 

Tak jako popelnatost měl obdobný trend i výnos flotačních koncentrátů, jehoņ 

vývoj je znázorněn na obrázku 54. Zde se jedná o výsledky získané z flotací kalů z dolu 

Lazy. Oproti hodnotám popelnatosti, jeņ měly setrvalý stav aņ do pouņité kombinace 3:2, 

tak zde jiņ při navýńení poměru pyrolýzního oleje vůči Montanolu 800 na 2:3 dochází 

k mírnému poklesu výnosů a ten pokračuje i při aplikaci kombinace 3:2. Prudký pokles se 

dostavuje jiņ opět při pouņití kombinace 4:1 a nejniņńích výnosů bylo nakonec dosaņeno 

pouņitím samostatného pyrolýzního oleje. Oproti výnosu získanému aplikací 

Montanolu 800 bylo dosaņeno lepńích výsledků kombinacemi 1:4 a 2:3 s pyrolýzními oleji 

Elińka 1 a 2, neodsířené i odsířené.  
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Vysvětlivky: E1(2)O(N) - Elińka 1(2) (ne)odsířené; JO(N) - Jiří (ne)odsířený; Montanol 800 - hodnota dosaņená 

Montanolem 800 – 83,94 %. 

Obrázek 57 Grafické znázornění trendu vývoje výnosů koncentrátů při flotaci kalů z odkaliště dolu Darkov; 

doba agitace 1 minuta 

Obrázek 55 zobrazuje vývoj výnosů koncentrátů během flotačních sérií, kdy byly 

flotovány kaly dolu Darkov a doba agitace činila 1 minutu. Mimo hodnoty kombinace 1:4 

při pouņití pyrolýzního oleje odsířeného vzorku Elińka 2 (85,61 %) byly vńechny výnosy 

pod hranicí stanovenou aplikací Montanolu 800. Postupným navyńováním poměru 

pyrolýzního oleje ve směsi docházelo ke sniņování výnosů a varianty směsi 4:1 a 5:0 jiņ 

přinesly prudký pokles, a to aņ na hodnoty pohybující se okolo 24,7 % s rozptylem ±11 aņ 

17,4 %. Nejvyńńích hodnot v prvních třech testech (poměry 1:4 aņ 3:2) bylo dosaņeno 

aplikací pyrolýzního oleje odsířeného vzorku Elińka 2, a to průměrně 81,34 %. Nejniņńích 

výnosů bylo naopak dosaņeno aplikací obou pyrolýzních olejů vzorku Jiří, výsledné 

hodnoty se pohybovaly okolo 76 %. 
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Vysvětlivky: E1(2)O(N) - Elińka 1(2) (ne)odsířené; JO(N) - Jiří (ne)odsířený; Montanol 800 - hodnota dosaņená 

Montanolem 800 – 89,55 %. 

Obrázek 58 Grafické znázornění trendu vývoje výnosů koncentrátů při flotaci kalů z odkaliště dolu Darkov; 

doba agitace 5 minut 

Obrázek 56 znázorňuje vývoj výnosů koncentrátů jednotlivých sérií flotací 

dle pouņitých kombinací flotačních činidel. Zde se opět projevil vliv prodlouņené doby 

agitace a výsledné hodnoty, třebaņe dońlo k jejich sníņení, se pohybují v intervalu ±3 aņ 

4 % od průměrné hodnoty. Nejvyńńího výnosu bylo dosaņeno pomocí Montanolu 800. 

S postupným navyńováním poměru pyrolýzního oleje vůči Montanolu 800 docházelo 

nejdříve k mírnému (poměry 1:4 aņ 3:2) poklesu, kombinace 4:1 a 5:0 pak přinesly jiņ 

očekávaný prudký pokles, coņ dokazují hodnoty pohybující se pod hranicí 35 %. 

6.5.4 Vliv odsiřování na funkci pyrolýzního oleje ve flotaci 

Srovnají-li se výsledky flotací, kdy byly aplikovány pyrolýzní oleje vzorků Elińka 

a Jiří, a to z odsířeného a neodsířeného hnědého uhlí, nelze jednoznačně určit, zda má 

obsah síry v uhlí před pyrolýzou vliv na samotnou flotaci. Třebaņe byly lepńí hodnoty, jak 

výnosů, tak obsahu popela, získány oleji z odsířených vzorků uhlí, jedná se pouze 

o minimální rozdíly. Obsah popela se lińil v řádech desetin procent a rozdíly ve výnosech 

se pohybovaly v jednotkách procent. Z tohoto lze tedy usoudit, ņe přímo na flotaci nemá 

odsiřování vliv a to je tedy zařazeno předevńím kvůli sníņení obsahu sloučenin síry 

vznikajících během pyrolýzy. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé disertační práce bylo vyuņití pyrolýzních olejů ze vzorků hnědého uhlí 

ve flotaci černouhelných kalů. Část vzorků byla podrobena pyrolýze a druhá část vzorku 

byla před pyrolýzou bakteriálním louņením odsířena. Vzniklé kapalné produkty pyrolýzy 

byly posléze odzkouńeny jako flotační činidlo pro úpravu černouhelných kalů, a to jak 

samostatně, tak ve směsi s klasickým flotačním sběračem Montanol 800. 

Bakteriální odsiřování bylo zařazeno proto, aby se ověřilo, zda má obsah síry vliv 

na výsledky flotace. FTIR analýzou pyrolýzních olejů byla zjińtěna podobnost 

s klasickým flotačním sběračem Montanol 800. 

Z dosaņených výsledků flotace vyplynulo, ņe aplikací pyrolýzních olejů ve 

flotaci je moņné získat koncentráty s obsahem popela niņńím, neņ poņadovaných 10 % 

a také niņńím, neņ bylo dosaņeno Montanolem 800. Nejlepńích výsledků bylo 

dosahováno pomocí směsí pyrolýzních olejů s Montanolem 800 v poměrech 1:4 a 2:3. 

Konkrétně nejniņńí hodnoty popelnatosti (8,07 % a 8,14 %) bylo dosaņeno aplikací 

směsi pyrolýzního oleje Jiří – odsířené s Montanolem 800 v poměru 2:3 a Elińka 2 – 

odsířené v poměru 3:2.  

Nejvyńńího výnosu, 89,76 %, bylo dosaņeno pouņitím pyrolýzního oleje Elińka 1 – 

odsířené v poměru 1:4 k Montanolu 800. Celkově lze ze vńech dosaņených výsledků 

vyvodit, ņe výnosy koncentrátů získané pomocí směsí pyrolýzních olejů s Montanolem 800 

jsou poněkud niņńí, neņ aplikací samostatného klasického sběrače, přičemņ pyrolýzní oleje 

Jiří vykazovaly jeńtě zhruba o 5 % niņńí výnosy, neņ oleje Elińka. 

S navyńováním poměru pyrolýzního oleje nad 3:2 vńak docházelo ke sniņování 

výnosů koncentrátů a nárůstu jejich popelnatosti spolu s poklesem obsahu popela 

v odpadu. To ve svém důsledku potvrdilo fakt, ņe samostatný pyrolýzní olej nelze ve 

flotačním procesu pouņít a poņadovaných výsledků je dosahováno, pouze pokud je 

kombinován s klasickým flotačním sběračem, zde Montanolem 800, a s ohledem na 

obsah síry v původních vzorcích hnědého uhlí nebyl zjińtěn vliv na výsledky flotace. 

Celkově lze tedy výsledky shrnout do několika bodů: 

 bakteriálním odsiřováním vzorků hnědého uhlí pomocí bakterií Acidithiobacillus 

ferrooxidans bylo odstraněno 30 % (vzorky Elińka 1 a 2) a 57,8 % (vzorek Jiří) 

celkového obsahu síry; 

 pyrolýzou vzorků hnědého uhlí bylo získáno okolo 49 hm. % kapalných produktů – 

pyrolýzních olejů; 

 ve flotaci černouhelných kalů byly úspěńně aplikovány pyrolýzní oleje pouze ve 

směsi (s Montanolem 800), samostatně nebyly účinné; 

 byl získán flotační koncentrát s obsahem popela pod 10 %, výnosy koncentrátů 

byly mírně niņńí oproti hodnotám získaným pomocí samostatného 

Montanolu 800; 
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 obsah síry v hnědém uhlí neměl podstatný vliv na výsledky flotace; 

 vedlejńí produkt pyrolýzy, plyn, vykázal vlastnosti vhodné pro pouņití jako 

alternativní palivo. 
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