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Anotace 

 Předložená práce se zaměřuje na možnost využití odpadních kapalných produktů po 

procesu pyrolýzy pneumatik a dřevní hmoty. Zabývá se nejčastěji využívanými flotačními 

sběrači a porovnává jejich výstupní flotační parametry s pyrolýzními produkty. Rovněž je zde 

uveden přehled flotačních strojů, rozdělen podle jejich hlavního mechanismu. 

V experimentální části jsou uvedeny výsledky flotačních procesů (výnosy a popelnatosti) na 

vzorku černého uhlí ze závodu Staříč, úpravna dolu Paskov.  Cílová hodnota popelnatosti byla 

stanovena pod 10 % a hodnota výnosu nad 72 %. 

Klíčová slova: pyrolýzní odpad, pyrolýzní olej, flotace, flotační činidla 

 

Summary 

The present study focuses on the possibility of using waste liquid products after the 

pyrolysis process of tires and wood. It deals with the most frequently used flotation collectors 

and compares their output flotation parameters of pyrolysis products. There is also an 

overview of flotation machines, divided according to their main mechanism. The 

experimental section presents the results of flotation processes (revenue and ash) on a sample 

of coal from the race Staříč, the Plant Paskov mine. The target value of ash was set below 

10%, and the yield of 72%. 
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Seznam použitý zkratek 

ČOV Čistírna odpadních vod 

ETO Extra lehký topný olej  

KO Komunální odpad 

NOx Oxidy dusíku 

OEM  Original Equipment Manufacturer 

PCB Polychlorované bifenyly 
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1. Úvod a cíl práce 

Od 20. století se rozvinula a začala využívat metoda rozdružování nerostných a 

druhotných surovin, flotace. Nejstarším flotačním zařízením byla pěnová flotace. Postupně se 

začaly uplatňovat pneumatické flotátory. Spolu s rostoucími nároky zákazníků tak byly 

vyvíjeny neustále nové flotační technologie. Dnes se zařazují pod skupinu speciálních 

flotačních strojů. Jejich hlavní mechanismus tak není založen na otáčejícím se míchadlu či 

provzdušňováním stlačeným vzduchem. Základem je například provzdušnění v důsledku 

elektrolýzy vody nebo lapení flotovaných zrn do turbuletního proudění. Na flotační stroje jsou 

kladeny vysoké nároky při přestupu suroviny do pěnového produktu. Flotační zařízení jsou 

rozděleny do čtyř základních kategorií podle způsobu míchání a provzdušňování rmutu.  

Flotovaná surovina v této práci byla v limitním rozmezí pod 0,3 mm, nad 0,3 mm a 

stanovení v celkovém rozsahu bez zrnitostního rozmezí. V dnešní době má flotace také velký 

význam v kalovém průmyslu, kde dochází k velkým ztrátám. Proto jsou flotační stroje 

sestrojovány i na základě vhodnosti pro jednotlivou vstupní surovinu o požadovaném 

zrnitostním rozmezí. 

Flotační činidla jsou jedny z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují flotaci. V praxi 

jsou nejvíce využívány činidla známější, která dodávají spolehlivé a stabilní výsledky. 

Využívání alternativních zdrojů je však stále aplikovanější trend. Snaha povýšit alternativní 

flotační činidla na úroveň těch osvědčených je strategickou myšlenkou dnešních dní.  

Tato práce je zaměřena na možnost využití odpadních kapalných produktů 

z pyrolýzy odpadních materiálů. V případě stejnorodosti v porovnání dosažených výsledků 

flotačních činidel na bázi pyrolýzních olejů s doposud používanými, by se jednalo o nové 

možnosti aplikace flotačních činidel.  

Cílem této práce je: 

 přiblížit problematiku současného stavu flotačních technologií, 

 porovnání nových flotačních činidel s běžně používaným Montanol 551 + vypírací 

olej, 

 sledování vlivu zrnitosti v procesu flotace za použití nových flotačních činidel.  
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2. Flotace 

Flotací označujeme fyzikálně - chemický jev, kde zrna na pevném povrchu 

suspendující v kapalině jsou spojeny s bublinkami plynu a v jejich doprovodu přicházejí 

k povrchu kapaliny. 
[1]

 

Pro jednotlivé minerály je podmiňující vlastností rozdílná specifická povrchová 

energie. Volná energie částice v soustavě se skládá z potenciální a povrchové energie. 

Potenciální energie je tak úměrná hmotnosti či objemu částice a povrchová energie je úměrná 

velikosti specifického povrchu částice. 
[2] 

Velikost specifické povrchové energie vychází z chemického složení a stavby 

strukturní mřížky minerálů. Díky tomu jsou pak minerální zrna schopna se udržovat na 

povrchu fázového rozhraní. Minerály mají rozdílné složení a stavbu, tudíž mají různou 

energii. Flotace je všestranným procesem, jelikož se využívají selektivně působící flotační 

činidla absorbující se na povrch zrn minerálů, a tak jsou schopny ovlivňovat jejich 

povrchovou energii.
 [2] 

Flotační zrna mají danou velikost, která nepřevyšuje 0,6 mm. 
[2] 

Nejvyšší limitní 

zrnitost jednotlivých surovin jsou znázorněny v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Přehled nejvyšších limitních zrnitostí pro flotaci jednotlivých surovin 
[3]

 

Surovina Sulfidická ruda 
Nesulfidická 

ruda 
Černé uhlí Síra 

Maximální 

limitní zrnitost 

(mm) 

0,15 - 0,25 0,20 - 0,30 1,0 - 2,0 0,5 - 1,0 

Flotace nabývá na významu ve spojitosti s využíváním nerostných surovin, 

zpracováním kalů a dalších jemnozrnných surovin.
 [4]

 Především v kalovém systému dochází 

k velkým ztrátám. Tudíž je flotace důležitým elementem z hlediska rozdružování a úpravy 

černého koksovatelného uhlí. 
[5]

 

Flotaci rozdělujeme do třech základních operací a to základní, přečistnou a kontrolní. 

Při základní operaci jsou vytvořeny základní podmínky na oddělení jedné nebo více skupin 

minerálů. Většinou se ještě nezískává pěnový nebo nepěnový produkt o požadované jakosti. 

Přečistná operace je opakovaná flotace pěnového produktu u základní flotace a kontrolní 

operace je opakovaná flotace nepěnového produktu základní flotace. Všechny tyto operace 

nazýváme flotačním cyklem. 
[2] 



Bc. Eliška Sarčáková: Nová flotační činidla na bázi pyrolýzních odpadů 

2013  3 

 

Obrázek č. 1: Schéma flotačního cyklu (přepracováno podle Stanislava Kmeťe)
 [2]

  

Jako ideální příklad vzájemného působení kapaliny se vzduchem se považuje pěnová 

flotace. Principem je vrstva pěny, kde dochází k rozdružování materiálu, který je již po agitaci 

s flotačními přísadami. Flotační pěna představuje hydrofobní povrch, který zachycuje 

hydrofobní částice. Ty jsou nadnášeny na povrch hladiny, zatímco částice jsou vlivem 

gravitační síly a sestupných proudů usazovány dole. 
[4]

 

Pěnová flotace využívá rozdílnou smáčivost. Probíhá na rozhranní tří fází 
[6]

:  

a) tuhá fáze – minerální zrna; 

b) kapalná fáze – voda, vodný roztok; 

c) plynná fáze – vzduch.  

Kontrolní 
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Obrázek č. 2: Schéma pěnové flotace (přepracováno podle Heinricha Schuberta)
 [3]

 

V souvislosti s tuhou fází v závislosti na flotační charakteristice nás zajímá 

složení a strukturní mřížka minerálu, fyzikální a chemické vlastnosti minerálu, 

charakteristika mřížky a charakter vazebních sil. 
[7] 

Vzhledem k flotaci je důležité znát složení a vlastnosti vodného roztoku, který 

ovlivňuje účinnost a selektivitu flotačního rozdružování. Při znalosti těchto rysů jsme tak 

schopni ovládat a regulovat podmínky flotace. 
[6] 

Plynná fáze flotace a pochody s ní spojené se řídí především Henryho zákonem. 

Uvolněním tlaku tak dojde k uvolnění plynné fáze ve formě velmi jemných bublinek. Za zvýšeného 

tlaku dojde k nasycení kapaliny vzduchem. Když dojde k nasycení, sníží se tlak. Vzduch se 

z roztoku uvolňuje v podobě mikrobublinek s jejichž pomocí jsou vynášeny suspendované 

látky na hladinu. Bubliny vzduchu spolu s částicemi na sebe narážejí díky turbulenci a při 

takové srážce dojde k adhezi částic s bublinou. Bublina je tedy obalená částicemi. Potenciální 

energie bubliny i částice je minimální. Pro správné zachycení částice na bublině je potřeba, 

aby k tomuto styku docházelo po určitou dobu a styčný úhel měl velikost méně než 0° a více 

než 90°. 
[8]
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 Obrázek č. 3: Tvorba agregátu při flotaci (přepracováno podle Jamese K. Edzwalda) 
[9] 

Průběh celého flotačního procesu též závisí na faktorech a podmínkách, které ho 

ovlivňují. Mezi hlavní faktory patří 
[7]

: 

a)  obsah užitkové složky v surovině – výtěžnost závisí na výchozí surovině;  

b)  zrnitostní složení suroviny – surovina se předpřipravuje mletím;  

c)  teplota rmutu – má zásadní vliv na rozpustnost, dispergovatelnost, 

emulgovatelnost;  

d)  reagenční režim flotace – druh, charakter, četnost, řazení dávkování činidel a 

doba potřebná ke kontaktu s flotačními částicemi.  

2.1 Flotační činidla 

Flotační činidla patří mezi jedny z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících flotační proces. 

Především působí a mění povrchovou energii na rozhraní kapalná - tuhá fáze a plynná - kapalná 

fáze. Dojde tak ke změně podmínek flotovatelnosti jednotlivých součástí, oddělujících se 

flotační úpravou. 
[7] 

Flotace je tak jakožto fyzikálně - chemický jev ovlivněna z chemického hlediska 

používáním chemických činidel. Flotační činidla ve flotačním prostředí ovlivňují a pozměňují 

povrchovou energii fázového rozhraní kapalné - plynné a kapalné - tuhé fáze. 
[2]

 

Flotační činidla dělíme podle následujících podskupin 
[2] [6]

: 

1)  oživující – aktivátory zvyšující hydrofobnost povrchu zrn nebo oživující 

schopnost povrchu dříve potlačených zrn (CuSO4·5H2O, Na2S); 

2)  potlačující – depresory potlačující nebo mařící flotovatelnost (CN
-
); 

3)  modifikátory – upravují a mění kyselost nebo zásaditost kapalné fáze; 

4)  flokulanty, koagulanty, peptizátory – shlukují velmi jemné částice; 

Vznik komplexu vynášených k hladině Zachycení vzduchové bubliny na povrch částice 

α 
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5)  iontoměniče – sorpční výměna iontů nepříznivě ovlivňujících výsledky 

selektivní flotace.  

Činidla aktivující flotační proces jsou především anorganické iontové látky ve vodě 

rozpustné. Častým aktivátorem je ZnS či CuSO4·5H2O. V případě skalice modré se ionty 

mědi vážou na povrch sfaleritu, kdy Cu vytěsňuje Zn. Zvyšuje se tak flotace částic sfaleritu. 

Aktivátory je též možno využít i na oživení flotovatelnosti minerálních zrn, jenž byly v jistém 

stádiu procesu potlačeny. 
[2][10]  

Dihydrát chloridu barnatého, hojně využívaný v Číně, se používá především na 

aktivaci barytu a křemene SiO2. Barnaté ionty Ba
2+

 reagují s oxihydrilním sběračem za vzniku 

málo rozpustné sloučeniny – olejan barnatý. Tato sraženina se sorbuje na povrch barytu a zvyšuje 

jeho hydrofobnost. 
[11]

 

Dalším činidlem, které oživuje flotovatelnost, je sulfid sodný. Ten aktivuje flotaci 

sulfidů se změněným povrchem a karbonátů mědi a olova. Při vysokých koncentracích z něj 

může být depresor. Je schopen úspěšně vytlačit xantogenan kovů. Používá se především pro 

PbCO3, ZnCO3, ZnSO4 a převádí je zpět na sulfidy. 
[12]

 

Další možností aktivace flotačního procesu představuje kyselin sírová. Její účinek 

spočívá v čištění povrchu zrn. Pyrit v oxidačních zónách může být pokryt vrstvou hydroxidu 

železitého a na povrchu vzniká rozpustný síran železitý 
[13]

:  

OHSOFeSOHOHFe 2342423 6)(3)(2   

Depresory jsou anorganické látky i některé organické koloidní látky. Potlačující či 

devastující účinek mají na ty minerály, které v daném úkonu nemají přecházet do pěnového 

produktu. 
[2]

 

Příkladem depresorů mohou být kyanidová činidla. Potlačujícím účinkem na flotaci 

těchto činidel se zabývala Kostovićová M. (2011). Ta se věnovala depresivnímu působení 

kyanidů NaCN, K3[Fe(CN)6] a K4[Fe(CN)6] na flotaci minerálních rud. Největší depresivní 

účinek byl zaznamenán na flotaci pyritu. 
[14] 

Dalším příkladem depresorů je oxid vápenatý. Potlačuje flotovatelnost pyritu, 

zatímco na povrchu vzniká hydroxid železitý. 
[6]

 

Taktéž je možno uvést organické koloidy, které se používají na potlačení 

flotovatelnosti kalových zrn při flotaci sulfidů. Potlačují i přirozeně hydrofobní minerály. 
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Můžeme zde zařadit škrob (vysokomolekulární polysacharid), který účinkuje tak, že se 

adsorbuje na minerální povrch a svou velikostí zajistí jeho hydrofilnost. 
[15]

 

Tabulka č. 2: Řídící činidla nejčastěji využívané ve flotaci 
[6]

 

Kyselina 

fluorovodíková 

Kyselina 

fosforečná 
Siřičitan sodný 

Dichroman 

draselný 

Manganistan 

draselný 

aktivátor berylu 

aktivátor 

uhličitanových 

minerálů 

 
aktivátor 

fluoritu 
 

depresor slíd, 

křemene, 

hematitu 

 

depresor železa, 

Zn-sulfidů 

v zásaditém 

prostředí 

depresor 

galenitu, barytu, 

kalcitu 

depresor 

arzenopyritu, 

sfaleritu, barytu 

Lottera N.O. a kol. (2008) využili jako aktivační činidlo pro zpracování sulfidických 

rud síran měďnatý. Při flotaci je velkým problémem přítomnost oxidu hořečnatého. Jeho 

přítomnost představuje velké problémy při provozním zpracování. Jedním z hlavních úkolů 

flotačního procesu bylo v tomto případě snížení přítomnosti oxidu hořečnatého. Hlavním 

zdrojem tohoto oxidu je mastek a ortopyroxen, proto jeho přítomnost ve flotačním 

koncentrátu výrazně ovlivňuje obsah MgO. Snížením koncentrace ortopyroxenu se zabývali i 

O´Connor a kol. (2006), Becker a kol. (2006). Dospělo se k závěru, že využití síranu 

měďnatého v rozmezí pH 6 – 9 aktivoval sulfidy kovů, ale do určité míry aktivoval i ortopyroxen. 

Zejména došlo k převaze měďnatých kationtů a interakci se silikátovými částicemi. 
[16]

 

Aktivátory i depresory mohou být i mikroorganismy. Této studii se věnovali Smith 

R.W. a kol. (2006). Bakterie Staphylococcus carnosus, Bacillus firmus, Bacillus subtillis a Bacillus 

lichenformis mohou fungovat jako depresor apatitu a aktivátor kalcitu. 
[17]

 

Kukuřičný škrob jako potlačující činidlo pro železné rudy využili ve své práci Araujo 

A.C. a kol. (2005). Obchodní název tohoto činidla je Collamil. Amylopektin dosáhl výtěžnosti 

99 % ze sušiny. Je složen především z minerálních látek, olejů a bílkovin. 
[18]

 

Užitím depresorů ve flotaci se také zabývali Imbelloni A. a kol. (2009). Zkoumali 

chování dolomitu při flotaci a postupně zaváděli potlačující činidla. Vzorek činidla pocházel 

z dolu Vanzante v Brazílii o zrnitosti méně než 20 μm. Řídícími činidly byly sulfid sodný, 

křemičitan sodný, tanin, škrob a karboxymethylcelulóza (CMC). Během experimentu byl 

měřen zeta potenciál, aby se lépe porozumělo chování dolomitu ve vodném prostředí. 

Výsledky práce ukazují, že v přítomnosti křemičitanu sodného, CMC a taninu byl pozorován 

výrazný rozdíl v hodnotě pH. Cílem byla hodnota pH 8,5 a naměřená hodnota ukazovala 13. 

To lze vysvětlit pomalým dávkováním depresorů. 
[19]
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Flotační činidla, která jako další ovlivňují rozhranní kapalina - tuhá látka jsou 

flotační sběrače. Jedná se o organické látky absorbující se na povrch flotovaných minerálních 

zrn. 
[6]

 Sběrače tak zvyšují kontaktní úhel, aby se bublina udržela na povrchu. Sběrače jsou 

klasifikovány v závislosti na náboji. 
[20]

 Dle základního dělení rozlišujeme 
[6]

: 

1)  heteropolární sběrače – jsou orientovány na povrch minerálů; 

2)  nepolární sběrače – nepolární kapalné uhlovodíky.  

Heteropolární sběrače rozdělujeme do skupin anionaktivní a kationaktivní. 
[2]

 

Skládají se z polární části, která se selektivně váže na povrch minerálu a nepolární části, jenž 

se promítá do roztoku a činí tak povrch minerálu hydrofobním. Anionaktivní sběrače jsou 

především slabé kyseliny, které ve vodě ionizují a produkují sběrač, jenž má záporně nabitou 

část připojující se k minerálnímu povrchu. 
[20]

  

Příkladem sběrače, který optimalizuje stabilitu pěny v plovoucím obvodu flotační 

cely, je Montanol 800. Snižuje úhelné ztráty při přetékání přes čerpací jímky. Zlepšuje stupeň 

popelnatosti ve flotačním koncentrátu. Optimální dávka činidla je 50 - 200 g/t uhlí. Mezi 

hlavní výhody při flotaci s Montanolem 800 u černého uhlí z Ostravsko-Karvinských dolů patří 
[21]

: 

 snižuje objem a stabilitu pěny, 

 přináší lepší kvalitu koncentrátu, 

 omezuje ztráty o 0,5 - 1 %, 

 snižuje množství popela z 9 % na 7,5 - 8,5 %.  

Dalším flotačním činidlem, které se využívá k flotaci černého uhlí, je R - 622. Velmi 

dobře flotuje kaly širokého jakostního spektra uhlí. Snižuje povrchové napětí, vytváří 

mineralizovanou pěnu, která se dobře rozpadá. Složeno je především z alifatických a aromatických 

uhlovodíků, vyšších alifatických alkoholů s přídavkem pěnících aktivátorů. Dosahuje 

popelnatosti flotokoncentrátu 6 - 9 %. 
[22] 

Hojně využívaným činidlem je také Montanol 508. To nachází využití především při 

flotaci černého uhlí na úpravnách se zrnitostí pod 1 mm. Toto činidlo flotuje různé typy uhlí 

s různým stupněm prouhelnění. Od plynových, koksovacích až po antracitové. Výsledkem je 

tak stabilní mineralizovaná pěna s nízkým obsahem vody, která se snadno filtruje. Činidlo též 

dokáže vázat organickou substanci uhlí. Na závěr lze získat koncentrát s nízkým obsahem 

popela. Optimální dávkování činidla je 150 – 300 g/t suché vsázky. 
[23] 
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Pro flotaci černého uhlí se také využívá Montanol 551. Jedná se o homogenní, čirou 

kapalinu, která může flotovat uhlí v různém stupni prouhelnění. Pěnivost nastává i s nízkým 

obsahem vody, která se snadno odfiltruje. Toto činidlo funguje selektivně, takže se látka spojí 

s organickým uhlíkem. Pro flotaci uhlí je toto činidlo velmi žádoucí, protože přináší výsledky 

s velmi nízkým obsahem popela. 
[24]

  

Aplikací flotačních činidel z koksárenského průmyslu se věnovali Nikitin N.I. a kol. 

(2007). Jednalo se o selektivní činidlo TKP O. Činidlo bylo do flotačního procesu dávkováno 

v množství 300 g/t suchého kalu. Zrnitostní rozmezí bylo 0 – 0,5 mm. Agitační doba byla 

60 sekund. Obsah popela činil 8,8 %. 
[25]

 

Vlivem činidel na flotaci uhlí se zabývali Erol M. a kol. (2003). Flotace probíhala na 

tureckém černém uhlí z dolu Zonguldak. Byla využita činidla Triton X – 100, Brij – 35, SDS 

v koncentraci 0,9 mg/g uhlí. Flotační experiment byl proveden na zařízení Denver. Činidlo 

Triton X – 100 prokázalo při větším množství adsorpci na pevném povrchu a snížení 

selektivity procesu. Při využití činidla Brij – 35 došlo k ulpění jemných částic uhlí a minerální 

části byly vyplaveny na hladinu a snížili tak stupeň konečného produktu. V případě činidla 

SDS došlo ke zvýšení popelnatosti při vyšší koncentraci činidla. 
[26]

    

Činidla, která působí na fázovém rozhraní kapalina – plyn, jsou flotační pěniče. 

Čisté pěniče obsahují OH
-
 skupinu. V jejich molekule je část polární a nepolární, jedná se tedy 

o látky heteropolární. Polární skupina se orientuje k vodě, zatímco nepolární do vzduchu. 
[6]

 Pěniče 

jsou především organické heterogenní sloučeniny snižující povrchové napětí. Napomáhají 

dispergaci vzduchu na malé bubliny, též zvyšují stálost a nosnost pěny. 
[2]

  

Nejčastěji používanými pěniči jsou zejména alkoholy, některé ve vodě rozpustné 

polymery (např. polypropylen glykol). Pěnící schopnost však závisí na povaze a koncentraci. 

U alkoholů dosahuje nejvyšší pěnivosti oktanol, u fenolů je to kresol. V minulosti patřili mezi 

využívané pěniče především kresoly a borovicové oleje. Využívala se také zejména mořská 

voda jako pěnidlo. 
[20] [27] 
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Příklady pěničů zaznamenává následující tabulka. 

Tabulka č. 3: Příklady pěničů 
[28]

 

Alifatické alkoholy 
Cyklické 

alkoholy 
Fenoly Jiné 

MIBC (4-methyl-2-pentanol) borovicový olej kresol 

sulfátové alkoholy 

di-aceton alkohol eukalyptový olej xylen 

Mezi hlavní funkce pěničů ve flotaci řadíme 
[29]

: 

 zabraňují srůstání bublin, kolem bubliny je vytvořena hydratační vrstva a je tak 

udržována celková plocha vzduchové bubliny, 

 snižuje rychlost bublin vzduchu v suspenzi, která tak v přítomnosti pěniče 

zvýší pravděpodobnost mineralizace, 

 zabraňuje zničení vzduchových bublin plovoucích na povrch.  

Flotačními pěniči se věnovali Khosdast H a kol. (2011). Ve využití přírodních pěničů 

byl viděn hlavní problém v jejich složení, které není vždy konstantní a také při využití 

borovicového oleje nastávala obtíž při nutnosti získání stejné pěnící účinnosti. Borovicový 

olej jako pěnič produkuje malé, husté bubliny, které nepovolují přílišný spád částic. Zvýšením 

množství borovicového oleje dojde k snížení objemu pěny a povrch působí nesourodě. Proto 

je výhodné jej využít v kombinaci s MIBC pěničem. Nastane tak možnost regulace vlastností 

pěny a ovlivnění selektivity. 
[30]

 

Testováním flotačních pěničů se zabýval Laskowski J.S. (2004). Studoval základní 

vlastnosti flotačních pěničů a charakterizoval experimenty, které mohou poskytnout 

informace potřebné k charakterizaci a klasifikaci pěničů pro flotaci.  Z výsledků vyplynulo, že 

pěniče MIBC, (PO)1, (PO)2, DF – 200, se jeví jako velmi silné. Zatímco DF - 250, DF – 1012 

se vyznačují selektivností. 
[31]

  

Výrobou flotačních pěničů se zabývá například firma HUNTSMAN sídlící v Salt 

Lake City. Jejich produktem je flotační pěnič POLYFROTH, který je možno využít při flotaci 

uhlí. Pěniče se vyznačují také nízkým obsahem VOC a sníženou hořlavostí v porovnání 

s pěniči na bázi alkoholů. Pěniče POLYFROTH H20, H23 a W22 vytvářejí jemné bublinky, 

mají stejnorodou strukturu pěny. Typy H27, W31, 250C a W34 volně vypouštějí bubliny na 

hladinu a vyznačují se střední až nízkou hydrofobností. Pěniče W53, W55, H57 vytvářejí 

velmi silnou, sušší pěnu s jemnou strukturou a vysokou pevností zcela rozpustnou ve vodě. 
[32]
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2.2 Flotace uhlí 

Flotace uhlí se věnuje rozdružováním jemných podílů uhlí, vznikajících otěrem 

a rozpadáním při těžbě a úpravě. Používá se většinou na úpravu koksovatelného uhlí. 
[2] [7]

 

Flotuje se vsázka o velikosti méně než 0,75 - 1 mm. Jelikož z tohoto hlediska je 

flotace uhlí nákladnější než gravitační způsoby úpravy, klade se důraz na snížení velikosti 

úhelných zrn ve flotační vsázce. Dojde tak k celkovému snížení kvanta uhlí, které je flotací 

rozdružováno. Kvalita koncentrátu a ostrost rozdružování posunují flotaci na přední příčky 

úpravy úhelných kalů a prachů. 
[7] 

Při přestupu suroviny do pěnového produktu jsou pokládány vysoké nároky na 

flotační stroje. Většinou se používají stroje s oboustranným odváděním pěnového produktu. 

Zahuštění rmutu je obvykle 200 - 350 g tuhých částic na litr rmutu. Je dokázáno, že u flotace 

méně zahuštěného rmutu byly dosaženy lepší výsledky. 
[2] 

 

Na flotaci má vliv celá řada faktorů. Smáčivost a tedy i floatabilita uhlí jsou 

ovlivňovány oxidací a přítomností rozpuštěných anorganických sloučenin. Flotace uhlí je 

závislá na povrchových vlastnostech úhelných částic. Oxidace je přirozený proces, který může 

trvale narušit povrch uhlí. Během flotace uhlí tak hrají důležitou roli nejen chemické látky, ale 

také rozpuštěné minerální látky, které mohou povrch uhlí obrušovat nebo rozvlákňovat. 

Přidáním hydrolyzovaného multivalentního iontu (adsorpce hliníku a vápníku) se může 

výrazně ovlivnit flotační proces.  Oxidace je tak zmírněná zmenšením plochy, která je 

vystavená vzduchu. Vliv minerálních látek na povrch uhlí je regulován pH hodnotou během 

zpracování. 
[33] 

Flotaci uhlí ovlivňuje také pH. Optimální teplota dosahuje hodnot 6 – 7. Nejvyšší 

výtěžnosti se dosahuje při hodnotě 7. Dále ovlivňuje flotační proces i množství dodávaného 

vzduchu. 
[34]

  

Faktory ovlivňujícími flotaci uhlí, přesněji flotační kinetice, se věnovali Humeres E. 

a kol. (2002). K experimentu byla využita Hallimondova trubice o teplotě 25 °C a za využití 

dusíku jako nosného plynu. Hodnota pH se pohybovala v rozmezí 2 - 12. Kinetika se 

sledovala měřením objemu částic kumulujících v kolektoru trubice za jednotku času. 

Srovnáním účinku velikosti částic, průtoku nosného plynu a pH lze předpovídat relativní 

rychlost flotace uhlí. 
[35]

 

Parametrem hořlavosti se ve své práci zabýval Vapur H. a kol. (2010). Experiment 

byl posuzován ve dvou etapách. První etapa pojednávala o zpětném získání flotačních 
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parametrů z cely Jameson. Flotační čas se skládal z 1, 2, 3, 5 a 8 min. Vše bylo sestaveno 

pomocí kinetického modelu 
[36]

:
 
 

  ktRR   exp1   

Kde R je časové využití, R  je konečné využití a konstanta k je rychlostní konstanta. 

Parametry R  a k byly využity pro experimentální křivku regenerace. Upravená flotační 

konstatnta Km je tedy definována jako 
[36]

:  

kRKm      

Následně pak byla definována selektivita indexu (SI) jako poměr modifikovaných 

rychlostních konstant. Jedná se o rozdíl rychlostní konstanty a flotační konstanty. Rozdíl tak 

můžeme nazývat upraveným flotačním parametrem. Tato veličina tak byla použita pro zjištění 

hořlavosti a obsahu popela a následně využit k zlepšení flotačních podmínek v cele Jameson. 

[36]
  

Tabulka č. 4: Flotační parametry v cele Jameson 
[36] 

průměr (mm) 100 pH 7,0-7,5 

výška (mm) 75 rostlinný olej/poměr petroleje 2/3; 1/1; 3/2 

spodní průměr (mm) 20 hustota (%) 5, 10, 20 

spodní výška (mm) 1000 Průtok (l/min) 0; 0,600; 1,0 

výška pěny (mm) variabilní Agitace (min) 10 

D80 (mm) 0,355; 0,250; 0,106 Flotační čas (min) 1, 2, 3, 5, 8 

Závěrečný koncentrát obsahoval 94,83 % hořlavých látek a 17,86 % popela za 

optimálních podmínek a flotačního času 8 minut. 
[36] 

Vlivem prostředí na flotaci uhlí se zabýval i Ozkana S. (2012), který se snažil 

pomocí ultrazvukového efektu obnovit zápalné vlastnosti a zkvalitnit uhlí. Flotace byla 

provedena užitím činidla Montanol 531 v proměnlivých dávkách. Flotace byla prováděna na 

flotačním stroji Wemco s rychlostí otáček 1500 za minutu. Ultrazvuková metoda byla 

navržena a vyvinuta na snímání 40 kHz. 
[37]
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Obrázek č. 4: Mechanismus vzniku kavitačních bublin pomocí ultrazvuku při flotaci uhlí (přepracováno podle 

Safaka Gokhana Ozkana)
 [37]

 

Výsledkem studie bylo zjištění, že ultrazvuk zvýšil zápalnou vlastnost uhlí a snížil 

hodnoty popelnatosti koncentrátu. Především v porovnání s konvenčními flotačními 

podmínkami za použití stejného činidla. Výsledky byly taktéž ověřovány testováním 

některých fyzikálně - chemických vlastností vzorku. Jednalo se především o teplotu, pH, 

oxidačně - redukční potenciál a zeta potenciál naznačující potenciální stabilitu koloidního 

systému. 
[37] [61] 

 

Závěrem studie bylo zjištění, že vyčištěný povrch vzorku v důsledku výkonu 

ultrazvuku by mohl zlepšit flotační využití. Především v porovnání s konvenčními 

podmínkami flotace.
 [37]

 

Jako vhodné flotační činidlo pro flotaci uhlí je též činidlo EKOFOL, které produkuje 

německá společnost EKOF GmbH. Toto činidlo má pozitivní vliv na odvodnění koncentrátu. 

Bylo též využito Vidlářem J. a Pasiowiecem P. (2009) na projektu Nowe kierunki badań oraz 

rozwoju odczynników do flotacji węgla oraz minerałów niepolarnych, jako činidlo pro flotaci 

uhlí považované za evropský standard. Obvyklé množství tohoto činidla je 200 – 500 g/t uhlí. 
[39] [40] 

Xie a kol. (2010) se věnovali studii flotaci uhlí za využití vypíracího oleje. Vypírací olej 

jako typ kolektoru byl navržen pro zdolání nevýhod, které vyplívaly z klasických kolektorů 

užívaných ve flotaci uhlí. Jednalo se především o vysokou cenu, omezené zdroje a velkou 

spotřebu energie. Vliv aditiv na flotaci byl pečlivě studován a posuzován. Výsledky 

experimentů uvádějí, že obsah popelnatosti z uhlí byl snížen o 1,36 % a výnos klesl o 10 %. 

Nárůst ve výtěžku čistého uhlí je tedy okolo 3,76 %. Konečný produkt s obsahem popela 

Vzduchová bublina 

Jílová část 

Kavitační bublina 

Úhelná část 

Činidlo 
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10,78 % a výnosu 70,12 % byl dosažen pomocí užití vypíracího oleje. Tato technologie tedy 

zvyšuje flotaci uhlí o 2,03 %. 
[41] 

Vypírací olej FROTHER ukázal výrazný pokles výtěžku ze spalování uhlí, když byly 

přidány dvě kapky tohoto oleje. Z toho se vyvozuje, že by měla být užita pouze jedna kapka 

FROTHERU do finální separace alkoholu v množství 40 g/t. Do konečné separace by měly 

být použity dvě kapky v množství 66 g/l suchého uhlí. Výtěžek uhlí stoupá až při konečné 

separaci. Celkový nárůst selektivního indexu je 5,3 % v porovnání s indexem užití petroleje 

jako kolektoru, který byl 3,51 %. 
[41]

 

Posuzováním výkonu klasického a mazacího oleje na flotační pěnu ukrajinského uhlí 

se zabýval Sonmez a kol. (2006). Cílem této studie bylo sestavení vhodného kolektoru na 

flotační pěnu uhlí Sivas. Proto došlo k sestavení výkonnosti klasických olejů (petrolej, 

motorová nafta, apod.) a mazacích olejů (hřídelové oleje, základové oleje). Hodnoceny byly 

žáruvzdorné vlastnosti a popelnatost. Po porovnání bylo zjištěno, že základový olej, topný 

olej a petrolej mají nejvhodnější vlastnosti pro flotaci uhlí Sivas. Taktéž byly zjištěny hodnoty 

energetické účinnosti, kde nejlepší výsledky prokázal motorový olej. 
[42]

 

Získaná pěna, s nižším obsahem popela, měla 2,7 % popelnatost. Byla dosažena 

maximální výtěžnost hořlavin na klasickém a mazacím oleji a to 3000 g·t
-1

. Optimální 

výtěžnost většinou činí 2000 g·t
-1

. Nejlepších výsledků dosáhl motorový olej v závislosti na 

koncentraci kolektoru. Zjištěna byla také možnost využití hřídelových a mazacích olejů jako 

alternativa namísto klasických olejů při flotaci uhlí Sivas. 
[42] 

2.3 Flotační stroje 

Jedním z hlavních kritérií pro správný výběr flotačního stroje (flotátoru) je dokonalé 

provzdušnění rmutu související s rovnoměrným rozptýlením polydisperzních bublinek. 

Dalšími parametry by měly být správná klidová zóna mineralizované pěny na hladině a nepřetržité 

odvádění pěnového produktu flotace. 
[2] 

Flotační stroje rozdělujeme do čtyř základních kategorií podle způsobu míchání 

a provzdušňování rmutu 
[2] [6]

: 

1)  mechanické stroje, 

2)  pneumatické stroje, 

3)  pneumaticko – mechanické stroje, 
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4)  speciální flotační stroje.  

V současné době je vyráběno mnoho různých flotačních strojů.  

2.3.1 Mechanické flotační stroje 

Základem promíchávání i provzdušňování rmutu je míchadlo. V jednom místě 

flotačního stroje dochází k promíchávání rmutu míchadlem ve tvaru vrtule s flotačními 

činidly. Následuje druhá fáze, kdy se proudění uklidní, pěna je vyplavena na hladinu odkud je 

shrnována a dále zpracovávána. 
[43] [44] 

Příkladem mechanického flotačního stroje může být čínský prototyp XJM 

produkovaný společností Zhengzhou Zhongliang Yuanwang. Flotátor využívá zrnitost pod 

0,5 mm. Před mísením je směs podrobena Two - by - ramp procesu, kde dochází k odklonu 

rmutu od plnící trubice. Míchání probíhá zakřivenou vrtulí, umožňující správný oběh rmutu 

po celém flotátoru. Výhodou stroje jsou především nízké náklady na provoz a spotřebu 

energie, malé rozměry a spolehlivý provoz. 
[45] 

 

Obrázek č. 5: Flotační stroj XJM  
[45]

 

Dalším flotačním strojem mechanického typu je flotační stroj Booth. Tento flotátor 

má na jedné hřídeli umístěné dvě míchadla. Ty jsou seřazeny nad sebou a horní míchadlo 

obsahuje stator s lopatkami a rotor. Ten nasává vzduch a rozptyluje ho. Oproti tomu dolní 

míchadlo rozptyluje minerální zrna ze spodní části komory. Nastává tak usměrňování 

proudění z okolí dolního míchadla do horního. Pěnový produkt je odváděn na obou stranách 

přepadových hran flotační komory. 
[2] 
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Obrázek č. 6: Flotační stroj Booth (přepracováno podle Stanislava Kmeťe) 
[2] 

Flotační kolona pracuje na podobném principu jako mechanická flotační komora. 

K oddělení nerostů dojde v promíchávaném či provzdušňovaném minerálním kalu. Povrchy 

jednotlivých minerálů se stávají hydrofobními. Tento efekt je výsledkem především ošetřením 

selektivními flotačními činidly. Kolonová flotace nevyžaduje žáden mechanický 

mechanismus, způsobující promíchávání. Separace nastává v koloně, kde výška přesahuje 

šířku. Vzduch je vháněn aerátory, které vytváří protiproud vzduchových bublin. 
[46]

 

Tento typ flotačního stroje je schopen produkovat koncentráty s nižším stupněm 

nečistot než je tomu u jiných flotačních strojů. Výhodou je snížená spotřeba energie, snížení 

nákladů na údržbu a také snížení spotřeby činidla v některých případech. Energie je snižována 

především nahrazením dvou až tří flotačních fází přečerpávacím čerpadlem s jedním 

sloupcem pro konečný koncentrát. 
[47]

 

Kolonová flotace je oproti klasickým mechanickým komorám pomalejší. Avšak má 

lepší kinetiku. 
[46] 
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Obrázek č. 7: Schéma kolonové flotace (přepracováno podle Tichánka a kol.)
 [28]

 

2.3.2 Pneumatické flotační stroje 

Pneumatické zařízení pro flotaci nemají, na rozdíl od mechanických strojů, míchadlo. 

Tudíž je provzdušňování zajištěno převáženě stlačeným vzduchem. Stroje se využívají zřídka. 

Principem mechanismu pneumatických flotačních zařízení je vhánění vzduchu do flotační 

komory přes diafragmu tvořenou tkaninou či gumou. Vzduch je vháněn přes póry a tímto 

postupem se vytváří mineralizovaná pěna. Flotační rmut je promíchán s činidly v reakčních 

nádržích a postupně převeden do flotační komory. 
[2] 

Jako příklad pneumatického flotačního zařízení můžeme uvést zařízení EFM, 

produkované běloruskou společností KITREYD, využívané pro zpracování nerostných 

surovin. Jsou široce využívány pro nahrazení mechanických flotačních strojů. Přívod vzduchu 

je zprostředkován především ventilátory či kompresory. Mezi hlavní výhody flotačního stroje 

EFM je především nízká spotřeba energie. 
[48]

 

Princip celého procesu umožňuje spojit mineralizované bubliny s hydrofobními 

částicemi, které byli vytvořené nebo naopak poškozené v kontaktu se vzduchem. Proudění je 

zajištěno vzestupně tak, aby vystoupali i větší částice minerálů. Flotační doba trvá 

většinou 2 - 4 minuty. 
[48] 

vsázka 

mycí proces koncentrát 

rozhraní 

vzduch 

výstup 
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Obrázek č. 8: Flotační zařízení EFM 
[49] 

Další ukázkou pneumatických flotátorů je flotační zařízení PNEUFLOT, vyvinut 

německou společností Technology GmbH. Zařízení se vyznačuje vlastním sáním. Přívod 

vzduchu je optimalizován odsávačkou, která nepotřebuje pomocné napájení jako je kompresor 

či ventilátor. Pěna se nadzdvihuje a spouští systémem Crowder (hydraulickým čerpadlem), 

jenž zastává funkci změny objemu ve flotačních celách až o 30 % a je tak zajištěna snadná 

manipulace s pěnou. Výhodou PNEUFLOTU je tak široké spektrum velikosti bublin, vysoká 

selektivita a snadná kontrola pěny. Flotační stroj PNEUFLOT pojme zrnitost pod 1,0 mm. 
[49] 

 

Obrázek č. 9: Flotační stroj PNEUFLOT 
[50] 
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2.3.3 Pneumaticko – mechanické stroje 

Tyto flotační stroje využívají podstaty jak pneumatických, tak i mechanických druhů 

flotačních zařízení. Základní vlastností je otáčející se rotor rychlostí nutnou k dispergaci 

minerálních zrn a vzduchových bublin. 
[2] 

Příkladem je flotační stroj XJK, který podstoupil úpravu flotační nádrže, která je tak 

příznivější pro vzestup bublin. Zlepšil se výkon oběžného kola a zařízení pojme větší objem 

rmutu. V chodu se oběžné kolo točí a vyvíjí podtlak. Vzduch je absorbován a smíšen 

se rmutem. Vzniklá suspenze je spojená s přísadou a pěna se během tohoto úkolu ředí a vyplavuje 

se na hladinu. Hladinu je možno nastavit výškou Flashboard, aby šlo pěnu účinně seškrabávat 

stěrkou. Stroj pracuje ve třech funkcích 
[51] [52]

: 

1. absorpce vzduchu, 

2. absorpce rmutu, 

3. flotační separace. 

Dalším typem může být flotační stroj Minemet BCS.  Mechanická část tohoto stroje 

je tvořena míchadlem sestaveného pouze z rotoru, a i přesto je rmut rovnoměrně 

provzdušňován. Rotor, ve tvaru z tyčí tvořeného koše, je umístěn mezi dvěma deskami. Tyče 

tvoří dvě kuželové, proti sobě orientované plochy, zastavené na společné ose. Stator v horní 

části je plnostěnný. Dolní část statoru má otvory. Rotor flotátoru je spojen s dutou hřídelí 

v dolní části, kde je umístěn přívod stlačeného vzduchu. Je tak dána možnost regulace každé 

flotační komory zvlášť. 
[2]

 

 

Obrázek č. 10: Flotační stroj Minemet BCS (přepracováno podle Stanislava Kmeťe)
 [2]
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2.3.4 Speciální flotační stroje 

Nepřetržitý vývoj a nové technologie se přenášejí na výrobu nových a vhodnějších 

typů flotačních zařízení.  

Mezi nejvýznamnější speciální flotátory patří 
[2]

: 

1. mechanické flotační stroje s fluidní vrstvou; 

2. injektorové flotační stroje; 

3. cyklonové flotační stroje; 

4. vibrační flotátory; 

5. vakuové flotační stroje; 

6. elektroflotační stroje.  

Zástupcem speciálních flotátorů je stroj RCS. Tento typ zařízení je vyvinut Finskou 

společností Metso. Výjimečnost tohoto flotátoru spočívá v nejnovějším kruhovém designu 

nádrže. Jsou tak spojeny výhody kruhových částí a unikátní rysy celého mechanismu. Hlavní 

částí je oběžné kolo s unikátním uspořádáním vertikálních lamel rozmístěných v dolních 

rozích. Vertikální difuzér eliminuje zachycení rmutu v rozích nádrže díky nízké rychlosti 

oběžného kola. Vzduch je vháněn samostatných dmýchadlem. Stroj pojme objem materiálu 

více než 70 m
3
.
 [53]

 

 

Obrázek č. 11: Flotační zařízení RCS 
[53] 
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3. Pyrolýza 

Pyrolýzou nazýváme tepelný rozklad látek bez přístupu vzduchu.
 [54]

 Plyny nebo 

plynné uhlovodíky jsou rozštěpeny a zbývá pevný zůstatek a inertní materiál. Dle teplotního 

rozmezí lze rozdělit pyrolýzu do tří stupňů 
[55]

: 

a) nízkoteplotní pyrolýza – do 500 °C; 

b) středněteplotní pyrolýza – v rozmezí 500 – 800 °C; 

c) vysokoteplotní pyrolýza – nad 800 °C.  

Tento reduktivní termický proces probíhá v několika fázích. V první fázi nastává 

sušení, fyzikální odštěpení vody a s tím spojená tvorba vodní páry. Druhá fáze je známá 

především jako suchá destilace. Z vysokomolekulárních látek vznikají jednotlivé plynné a kapalné 

organické produkty a také se tvoří uhlíkatý zbytek. Ve třetí fázi dojde ke štěpení produktu ze 

suché destilace. Z organické látky vznikají stabilní plyny. Především H2, CO, CH4. 
[56] 

Konečnými produkty pyrolýzy jsou 
[55]

: 

 pyrolytický olej, 

 pyrolytický plyn, 

 pyrolytický koks.  

Samotný poměr jednotlivých produktů je možno ovlivnit např. regulací teploty či 

tlaku v čase. 
[57] 

 

Obrázek č. 12: Schéma procesu pyrolýzy 
[57]
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Následující tabulka zobrazuje odpady vhodné pro pyrolýzu. 

Tabulka č. 5: Odpady vhodné k pyrolýze 
[58]

 

Komunální odpad včetně 
pneumatiky, zdravotnický odpad, izolované 

kabely, plasty, gumový odpad, dřevěný odpad 

Zemědělský odpad včetně 
zvířecí výkaly, lesní štěpka, odpad s herbicidy a 

pesticidy 

Průmyslový odpad včetně 
nebezpečný odpad, elektronické obvody, 

olejový odpad, polymery, PCB, toxický odpad 

Pyrolýza je technicky využívána přes 80 let. Při pyrolýze uhlí je hlavním účelem 

maximalizovat výtěžek polokoksu a kapalných produktů, které je možno dále upravit na 

pohonné hmoty. Pyrolýza biomasy je sestavena tak, aby byl produkován maximální výtěžek 

kapalných podílů. Ty lze využít jako palivo plynových turbín, kogeneračních jednotek nebo 

jsou převedeny na syntézní plyn. Hlavním úkolem však stále zůstává využití energie obsažené 

v odpadních látkách. 
[59] 

Holcová a kol. (2006) se věnovali možnosti zpracování modifikované biomasy a 

vlastnostmi výsledných produktů. Vstupními surovinami byly vzorky odpadní biomasy. 

Sláma, jemný granulát, hrubý granulát. Vzorky byly nejdříve podrobeny termické analýze a metodě 

infračervené spektroskopie. Jemný granulát, se kterým se pracovalo pro největší množství 

aktivační energie, byl podroben pyrolýznímu procesu při teplotách 550 – 600 - 650 °C a časovou 

prodlevou 45 minut. Výtěžek byl největší při teplotě 500 °C (karbonizát 58,29 %, kondenzát 

31,21 %, plyn + ztráty 10,50 %). Práce tak ukázala, že lze využít odpadní biomasu k přípravě 

sorbetů. Poukazuje na zaměření zpracování nebriketované biomasy. Kapalné produkty 

pyrolýzy biomasy mohou být přidány do spalovacích směsí. 
[60]

  

Pyrolýzou organických odpadních látek a hodnocením kvality výstupních produktů 

pyrolýzy (pneumatik, plastů a uhlí) se zabývali Honus S. a kol. (2010). Využili moderní 

energetické zařízení pro pyrolýzu, Pyromatic. Toto zařízení je schopno zpracovat celou řadu 

odpadů v rozmezí 50 – 150 kg·h
-1

. Jedná se o odpadní pryž, vybrané složky KO, nevyužívané 

složky vytříděného odpadu. Zařízení je složeno z několika dílčích jednotek, které navádějí 

vstupní surovinu do retorty, ohřívají ji bez přístupu vzduchu, upravují pyrolýzní plyn a odvádějí 

kapalný produkt. Na celý proces a kvalitu výstupních surovin mají vliv teplota a tlak v retortě, 

doba zdržení vsázky; složení, vlhkost a zrnitost vstupního materiálu. Z výsledků studií 

vyplynulo, že největší podíl převodu do plynného stavu nastal u plastů (68,5 %) a nejmenší u uhlí 

(19 %) při teplotě 600 °C. Převod u pneumatik činil 28 %. 
[61]
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3.1 Typy pyrolýzy 

Pyrolýzní technologie rozdělujeme do základních dvou typů 
[62]

: 

1) pomalá pyrolýza, 

2) rychlá pyrolýza.  

Rychlá pyrolýza probíhá v méně než 2 sekundách za teplot 300 - 500 °C. Mezi její 

typy řadíme ablační pyrolýzu, cyklónovou, rotační. Vstupní surovinou je většinou každý 

organický materiál předupraven tříděním. 
[63] 

Zástupcem pomalé pyrolýzy je například vakuová pyrolýza. Vstupní surovina je 

shodná s rychlou pyrolýzou. Avšak každý odpad musí být vytříděn a zpracován na zrna pod 

6 mm. 
[64]

 

3.1.1 Rychlá pyrolýza – technologie BTG 

Tato technologie se zaměřuje na intenzivní promíchávání biomasy s horkým pískem 

v rotujícím kuželovém reaktoru. Promíchávání biomasy je uskutečněno mechanickým 

mícháním. Celý systém je tak zjednodušen a minimalizován. Nedochází k nižší koncentraci 

plynů vznikajících v reaktoru. Plyn z reaktoru je okamžitě ochlazen v kondenzátoru. Následně 

vznikne pyrolýzní olej a malé množství pyrolýzního plynu. 
[65]

  

Produktem technologie BTG je 
[65]

: 

1. pyrolýzní olej – až 75 % množství ze vstupní suroviny; 

2. tuhá část – dřevěné uhlí; 

3. pyrolýzní plyn – využit např. ve spalovacích motorech.  
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Obrázek č. 13: Schéma technologie BTG (přepracováno podle BTG Central Europe) 
[65] 

3.1.2 Rychlá pyrolýza – ablační 

Tento typ pyrolýzy se liší od jiných rychlých technologií. V nich je reakce omezená 

rychlostí přenosem tepla z biomasy částice. Ablační pyrolýza využívá přenosu tepla z horkého 

reaktoru, které je pod tlakem v kontaktu s biomasou. Částice biomasy se tak pohybují 

jednosměrně. Pevné kusy se mechanicky vzdalují a zbytkový olej se využívá jako mazadlo 

pro další částice biomasy. Jak již bylo zmíněno, reakce je závislá na tlaku a teploty reaktoru 

na povrchu. Ablační pyrolýza se vyznačuje teplotou stěn reaktoru pod 600 °C. 
[66] 

3.1.3 Pomalá pyrolýza – vakuová 

Stavba reaktoru pro pyrolytické zpracování je složená z křemenné trubice vytápěné 

šesti dobře izolovanými, topnými tělesy. Vyhřívaný reaktor je připojen k vakuové pumpě. 

Nejčastěji se pracuje s pyrolýzním časem 30 až 120 min, teplot 300 – 520 °C a tlaku 18 až 

50 kPa. Množství vstupní suroviny se pohybuje od 30 do 160 g biomasy. 
[67] 
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Obrázek č. 14: Schéma vakuové pyrolýzy (přepracováno podle Jogha a kol.)
 [67]

 

Po uzavření reaktoru se zvýší teplota a tlak na požadovanou mez. Potrubí vedoucí 

k prvnímu reaktoru do kondenzátoru má teplotu okolo 160 °C pro omezení kondenzace. 

Vakuová pumpa tedy odstraní organické páry a plynné produkty z reaktoru přes kondenzátor. 

Páry kondenzují v podtlakové „pasti“ a jsou převedeny do kapalné formy, po čemž následuje 

analýza. 
[67] 

V České republice představuje vakuová pyrolýza možnost recyklace nejen odpadů 

jako je biomasa, ale též odpadů z čistíren odpadních vod, městských odpadů, pryží či ojetých 

pneumatik. Ve vlastním systému dochází k termální destrukci vsázky. Plyn je veden do 

kondenzátoru, kde nastává kondenzace par. Plyn, jenž nezkondenzoval, je odveden do 

sloupové pračky plynů. Na tomto místě dochází k jeho vypírání procházením přes filtry. 
[64]

 

Pokud hovoříme o recyklaci pryže, jedná se pyrolýzní olej. Plyn je shromažďován do 

zásobníku plynu, kde dosáhne určitého tlaku a nastává zásobování hořáku pyroplynem. 

Olejový kondenzát je shromažďován ve spodní části věži a veden přes centrifugy na 

odstředění. Poté je rozdělen na tři jednotlivé frakce 
[64]

: 

1. olej – slouží jako palivo či zdroj chemických surovin; 

2. voda – vedena do zásobníků pro chladící vodu přes lapol; 

3. kal – obsahuje těžkou olejovou frakci a uhlíkový prachový úlet.
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 3.2 Pyrolýzní olej 

Jedná se o hlavní produkt rychlé pyrolýzy. Výtěžnost oleje činí až 75 % ze vsázky. 

Za normálních podmínek se jedná o tmavou, téměř černou kapalinu, s hustotou okolo 

1 200 kg·m
-3

. Tedy o větší hustotu, než topné oleje. Viskozita pyrolýzního oleje se liší 

v souvislosti s obsahem vody a vstupní suroviny. 
[68] 

 

Obrázek č. 15: Využití pyrolýzního oleje (přepracováno podle BTG Central Europe)
 [68]

 

Obsah vody oleji je 15 – 30 %. Voda snižuje viskozitu oleje, proto zjednodušuje jeho 

přepravu, čerpání i atomizaci. Zvyšuje stabilitu, snižuje teplotu spalování. Dochází tak ke 

snížení emisí NOx při spalování. S vyšším obsahem vody nad 25 % může u oleje dojít k 

fázové separaci. U pyrolýzního oleje získaného ze dřevní biomasy k fázové separaci 

nedochází.
 [69]

 

Jedním z hlavních zájmů využití pyrolýzního oleje je především možnost jeho 

využití jako alternativního paliva. Například po úpravě na pohon pro pomaloběžné lodě či 

podobné velkoobsahové dieselové motory či spalovací turbíny. 
[55] 

Wellman Internationals je společnost sídlící v Británii, která provozuje pyrolýzní 

zařízení s kapacitou 250 kg·h
-1

 biomasy pro výrobu bio-dieselu. Je tak vyrobeno 250 l·h
-1

 bio-

dieselu a také 30 l·h
-1 

glycerolu. 
[69]

 

Pyrolýzní olej se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi. Ty jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

spoluspalování 
v elektrárnách 
na zemní plyn 

samostatné 
spalování v 

kotlích 

využití v 
chemickém 
průmyslu 

CHP, vznětové 
motory, turbíny 

využití v 
dopravě 

výroba vodíku 
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Tabulka č. 6: Vlastnosti oleje vyrobeného v pyrolýzním procesu v porovnání s ETO 
[57]

 
[63] [73] 

 

Veličina Jednotka 
Hodnota  

(pyrolýzní olej) 
Hodnota (ETO) 

Hustota při 15 °C (max) kg·m
-3

 1 150 645 

Viskozita při 100 °C (max) mm
2
·s

-1
 70 30 

Bod vzplanutí (min) °C 101 56 

Obsah síry (max) % 1,0 0,2 

Obsah vody (max) % 0,1 0,05 

Obsah popela (max) % 0,1 0,01 

Obsah mechanických nečistot (max) % 0,1 0,05 

Výhřevnost MJ·kg
-1

 37-40 43 

Dmirbaş A. (1999) se ve své práci věnoval využití pyrolýzního oleje jako 

alternativního pojiva pro výrobu briket z pyrolyzovaných skořápek lískových oříšků. 
[70]

  

Výrobou Bio-oleje z vakuové pyrolýzy dřevěné hmoty se věnovali Brossard L.E. a kol. 

(2008). Pro stanovení využili vakuovou pyrolýzu. Tepelný rozklad dřeva či jakékoliv 

lignocelulózy je doprovázen kapalnou fází. Vakuová pyrolýza neprodukuje tak vysoké výnosy 

kapalných podílů. Pyrolýza probíhala při teplotách 425 °C po dobu 2 hodin. Výnos 

pyrolýzního oleje činil při těchto podmínkách 53,14 %. 
[71]

 

Využitím pyrolýzního oleje ve flotaci se zabývali Fečko a kol. (2011), kdy ověřovali 

flotovatelnost sběrače Montanol 551 a pyrolýzních olejů vzniklých pyrolýzou odpadů ze 

zemědělské prvovýroby a jenž byly využity ve flotaci černého uhlí. Pyrolýzní proces probíhal 

v křemenném reaktoru řízeného mikroprocesorem. Z výsledků této studie vyplynulo, že je 

možné vyrábět flotační činidla ze zemědělských zbytků z prvovýroby. Kvalita koncentrátu 

dosahovala ve všech případech pod 10 % obsahu popela. Závěr stanovil, že pyrolýzní oleje 

nejsou toxické a je možné je nahradit až do 50 % z původní dávky Montanolu 551 a dojde tak 

ke snížení ekonomických nákladů na flotaci uhlí. 
[72] 
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4. Experimentální část 

 V této práci se zabývám možnostmi využití odpadních produktů po pyrolýze 

pneumatik a dřevní hmoty. Činidla porovnávám s běžně využívaným Montanol 551 + vypírací olej. 

Flotace za využití alternativních činidel ve formě kapalných pyrolýzních produktů probíhala na 

černém uhlí pocházejícího ze závodu Staříč, úpravna dolu Paskov. Vzorek byl analyzován 

v zrnitostním rozmezí pod 0,3 mm, nad 0,3 mm a celkovém rozmezí bez zrnitostního rozmezí. 

Flotační proces byl také uskutečněn při kombinaci flotačních sběračů na bázi pyrolýzních 

olejů se standardem Montanol 551 + vypírací olej. Během experimentu byl také sledován vliv 

zrnitosti během využívání nových flotačních činidel. 

 4.1 Lokalita a charakteristika vzorku uhlí 

 Závod Staříč je nejjižnější důl v oblasti Ostravsko-karvinského revíru. Jeho 

dobývací prostor má rozlohu přes 40 km
2
. Pro svou velikost je tak rozdělen do tří 

samostatných částí. Každá z nich má dvě jámy s odlišným úkolem pro provoz. V současnosti 

je závod Staříč součástí dolu Paskov a největší absolutní hloubka vytěžené jámy Staříč činí 

1155 m. 

 

Obrázek č. 16: Závod Staříč (foto Renner, 2010) 

Vytěžené uhlí pro laboratorní práci ze závodu Staříč prochází třídírnou hrubého zrna. 

Je zde odtříděno uhlí nad 200 mm na třídiči Scapleur. Nadsítné je tvořeno pouze hrubou 

hlušinou nad 200 mm, uhlí se dále drtí. Hlušina je zachycena v zásobníku a odtud je 
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dopravována nákladními auty na odval Staříč II. Podsítné pod 200 mm – surové uhlí, je 

shromažďováno v zásobníku a následně přepracováno do mezizásobníku pro plnění vagónů.  

Na úpravně Paskov je surové uhlí z vagónů vyklopeno, dopraveno do zásobníků a tříděno 

za mokra na vibračních třídičích a obloukových sítech na zrnitostní třídy: 

a) hrubozrnnou 18 – 200 mm; 

b) jemnozrnnou 0,5 – 18 mm; 

c) kalovou pod 0,5 mm.  

Kalová frakce se upravuje flotačními procesy.   

4.1.1Úprava vzorků 

Vzorek černého uhlí Staříč byl rozemlet na laboratorním vibračním mlýně VM 4 – 386.  

Následně byla provedena sítová analýza na vibračním třídiči Retsch AS 200, díky níž byla 

zajištěna požadovaná zrnitost pod 0,3 mm a nad 0,3 mm.  

 

Obrázek č. 17: Vibrační třídič pro sítovou analýzu (foto:autor) 
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4.1.2 Flotační experimenty 

Než následovaly samotné flotační procesy, provedl se sítový rozbor uhlí ze závodu 

Staříč. Analýza byla provedena na vibračním třídiči (obrázek č. 18) v zrnitostním rozmezí: 

1. nad 1 mm; 

2. 0,5 – 1 mm; 

3. 0,3 – 0,5 mm; 

4. 0,2 – 0,3 mm; 

5. 0,1 – 0,2 mm; 

6. 0,063 – 0,1 mm; 

7. pod 0,063 mm. 

Navážka vzorku černého uhlí Staříč byla 200 g.  

Procesy flotace byly realizovány na flotačním stroji VRF - 1 (obrázek č. 19). Tento 

typ pneumaticko - mechanického flotačního zařízení pochází z provozovny RD Příbram. 

Přístroj využívá míchadlo kruhového tvaru s lopatkami po svém obchodu. Stator má rovněž 

radiálně rozmístěné lopatky. K rotoru je umístěna trubka tvaru kužele, kterou je vháněn 

stlačený vzduch v rozmezí 25 – 40 kPa. Vzduch je možno regulovat ventilem. Pěnový 

produkt je odváděn shrabováním. Velkou výhodou tohoto zařízení je nízká spotřeba energie.  

Flotace byla realizována za těchto podmínek: 

 zahuštění rmutu:  110 g/t; 

kombinovaná dávka činidel: 150 g/t ; 

 dávka sběrače:  500 g/t; 

 flotační čas:   5 min; 

 doba agitace:   1 min. 
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Obrázek č. 18: Sítový rozbor (foto:autor)  Obrázek č. 19: Flotační stroj VRF-1 (foto:autor) 

Pro flotační proces byly použity pyrolýzní oleje. Před samotným zahájením práce 

bylo potřeba zjistit jejich schopnost vykonávat funkci flotačních sběračů. Výsledky testů IČ 

spektra pyrolýzních olejů využitích pro flotační experiment jsou uvedeny v kapitole 5.1 Analýza 

pyrolýzních olejů. 

Vzorek černého uhlí ze závodu Staříč byl flotován se standardním flotačním 

sběračem Montanol 551 + vypírací olej, pyrolýzními oleji a následně kombinovaně při 

dávkách činidla 250 g/t Montanolu 551 a 250 g/t pyrolýzního oleje. Výsledky flotačních 

experimentů uvádějí hodnoty výnosů a popelnatosti koncentrátů. Po flotačním experimentu 

došlo k filtraci koncentrační i odpadní složky pomocí Büchnerovy nálevky (obrázek č. 20) a po 

vysušení vzorků následoval analytický rozbor obsahu popela jednotlivých frakcí.  

 

Obrázek č. 20: Büchnerova nálevka (foto:autor) 
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5. Diskuse výsledků  

 Sítová analýza vzorku černého uhlí ze závodu Staříč je vyobrazena v následující 

tabulce: 

Tabulka č. 7: Sítová analýza vzorku Staříč 

Velikost zrna  

(mm) 

Vzorek 

(g) 

Výnos 

(%) 

Popelnatost 

(%) 

>1 7,7 3,86 36,11 

0,5-1 37,36 18,75 28,13 

0,3-0,5 60,32 30,27 23,77 

0,2-0,3 40,45 20,3 24,96 

0,1-0,2 32,84 16,47 29,29 

0,063-0,1 16,68 8,37 34,77 

<0,063 3,93 1,98 45,38 

∑ 199,28 100 27,56 

 

5.1 Petrografická analýza vzorku uhlí 

Na analýzu vzorku černého uhlí byla použita frakce 0,25 – 1 mm. Z této frakce byly 

následně zhotoveny leštěné zrnové nábrusy, na nichž byly provedeny petrografické analýzy.  

Rozbor byl realizován na optickém polarizačním mikroskopu Leitz v odraženém 

světle s použitím imerzního objektivu. Obraz z mikroskopu je snímán citlivou černobílou 

kamerou do počítače se speciálním softwarem LUCIA Vitrinite, který umožňuje měření 

odraznosti na základě stanovení stupně šedi.  

Měření náhodné odraznosti vitrinitu Rr a maximální odraznosti Rmax bylo stanoveno 

dle normy ISO 7404/5 
[74]

 a macerálová analýza dle normy ISO 7404/3 
[75]

. Zařízení bylo 

kalibrováno za pomocí dvou standardů s hodnotami odraznosti: R0 = 0,906 %; R0 = 1,655 %. 

Tabulka č. 8: Petrografické složení vzorku černého uhlí ze závodu Staříč 

Výsledky měření Macerálová analýza 

Počet měření 100 Počet měření 500 

Střední odraznost vitrinitu Rr (%) 1,723 Vitrinit (%) 65,6 

Maximum Rr (%) 1,931 Inertinit (%) 34,4 

Minimum Rr (%) 1,579 Liptinit  0,0 

Směrodatná odchylka  0,777   
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Obrázek č. 21: Vitrinit s macerály skupiny inertinitu (semifuzinit, makrinit, inertodetrinit). Odražené světlo, 

olejová imerze 

5.2 Analýza pyrolýzních olejů 

IČ spektra analyzovaných vzorků olejů byla měřena na FTIR spektrometru Nicolet 

6700, firmy Thermo Fisher Scientific (USA) ve střední oblasti IČ záření od 4000 – 550 cm
-1

. 

Měření probíhalo technikou ATR za pomoci jednoodrazového Smart ATR nástavce 

MIRACLE s diamantovým krystalem při 32 scanech, s rozlišením 4 cm
-1

. 

 

Obrázek č. 22: IČ spektrum flotačního sběrače Montanol 551 + vypírací olej 
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Na obrázku č. 21 jsou patrné především tyto pásy: 

1) 2956 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin; 

2) 2922 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH2 skupin; 

3) 2870 cm
-1

 valenční symetrické vibrace CH3 skupin, raménko pásu; 

4) 2854 cm
-1

 valenční symetrické vibrace CH2 skupin; 

5) 1734 cm
-1

 C=O; 

6) 1550 cm
-1

 valenční asymetrická NO2 v nitro-sloučeninách; 

7) 1459 cm
-1

, 1377 cm
-1

, 1350 cm
-1

 deformační vibrace CH3 a CH2 skupin. 

 Ze spektra flotačního sběrače Montanol 551 + vypírací olej je patrný vysoký podíl 

směsi alifatických uhlovodíků (2956 cm
-1

, 2922 cm
-1

, 2870 cm
-1

,
 
2854 cm

-1
). Převažují zde 

nerozvětvené řetězce alifatických uhlovodíků. Pás 2922 cm
-1

, náležící funkční skupině CH2, 

je více intenzivní než pás 2956 cm
-1

, náležící funkční skupině CH3. Ve vzorku byl stanoven 

nízký obsah příměsí anorganických látek (kolem 1100 cm
-1

) a velmi vysoký obsah vlhkosti 

(3500 – 3200 cm
-1

). Pík 1550 cm
-1

 svědčí o zastoupení NO2 sloučenin, která je obsažená 

pouze v tomto sběrači. 

 

Obrázek č. 23: IČ spektrum flotačního sběrače P550 
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Ze vzorku jsou patrné především tyto pásy: 

1) 3049 cm
-1

, 3022 cm
-1

 valenční vibrace C - H vazeb v aromátech; 

2) 2955 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin, raménko pásu; 

3) 2921 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH2 skupin; 

4) 2854 cm
-1

 valenční symetrické vibrace CH2 skupin, 

5) 1704 cm
-1

 C=O; 

6) 1448 cm
-1

, 1375 cm
-1

 deformační vibrace CH3 a CH2 skupin; 

7) 1599 cm
-1

, 1493 cm
-1

, 1309 cm
-1

 benzenový kruh (valenční vibrace C-C vazeb 

v aromátech); 

8) 811 cm
-1

, 752 cm
-1

, 696 cm
-1

 mimorovinné vibrace C-H vazeb v aromátech. 

Ze spektra je patrné velké zastoupení směsi alifatických uhlovodíků. Oproti spektra 

sběrače Montanol 551 + vypírací olej je zde zastoupena přítomnost aromatických aldehydů 

nebo ketonů. Je zde velká podobnost s Montanol 551 + vypírací olej (hodnota 1734 cm
-1

) a 

P550 (1704 cm
-1

) v nenasycených či aromatických ketonických skupinách. Oproti 

předchozímu sběrači je zde výrazná přítomnost benzenových jader (1599 cm
-1
,1493 cm

-1
,1309 

cm
-1

), které převyšují hodnoty CH3 a CH2 deformačních skupin (1448 cm
-1

, 1375 cm
-1

). 

Velmi výrazný pík je 2921 cm
-1

 funkční skupiny CH3, který je nejvíce intenzivní. 
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Obrázek č. 24: IČ spektrum flotačního sběrače KOPD 9 

 

Obrázek č. 25: IČ spektrum flotačního sběrače KOPD 11 

Spektra flotačních sběračů KOPD jsou téměř totožné. Jejich složení se liší pouze 

v ketonických skupinách. 

1) 2959 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin; 
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2) 2929 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH2 skupin; 

3) 2872 cm
-1

 valenční symetrické vibrace CH3 skupin; 

4) KOPD 9 1729 cm
-1

, 1688 cm
-1

 C=O 

KOPD 11 1717 cm
-1

, 1687 cm
-1

 C=O. 

Spektra sběračů KOPD ukázaly na střední obsah příměsí anorganických látek (kolem 

1100 cm
-1

) a nízký obsah vlhkosti (3500 – 3200 cm
-1

). Oproti flotačnímu sběrači P550 spektra 

neukázaly na přítomnost benzenových jader či mimorovinných vibrací C-H vazeb 

v aromátech. Významný podíl v obou sběračích KOPD zastávají směsi alifatických 

uhlovodíků (2959 cm
-1

, 2929 cm
-1

, 2872 cm
-1

), převažují zde jejich nerozvětvené řetězce. 

Složení spektra funkčních skupin je tak v porovnání s Montanol 551 + vypírací olej a P550, 

nejméně široké. Není u těchto sběračů přítomná ani skupina valenčních symetrických vibrací 

CH2 skupin. 

5.2 Flotační proces 

Během flotačního procesu byly využity sběrače na bázi pyrolýzních olejů P550, 

KOPD9, KOPD11 a Montanol 551 smíchaný s vypíracím olejem. Flotace probíhala na 

základě rozdílného zrnitostního složení v rozmezí pod 0,3 mm, nad 0,3 mm, celkové 

stanovení bez zrnitostního rozmezí a smíchání flotačních sběračů na bázi pyrolýzních olejů se 

standardním sběračem Montanol 551 + vypírací olej. Limitní hodnota popelnatosti činí 10 %, 

výnosů 72 %. 

Tabulka č. 9: Výsledky flotace kalů závodu Staříč při zrnitosti pod 0,3 mm 

Flotační sběrač Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

P550 

K 72,16 10,3 

O 27,84 72,64 

P 100 27,65 

KOPD9 

K 85,46 17,81 

O 14,54 90,74 

P 100 28,41 

KOPD11 

K 85,45 18,82 

O 14,55 89,48 

P 100 29,1 

Montanol 551 + vypírací olej 

K 85,58 19,36 

O 14,42 89,99 

P 100 29,54 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad, P-přívod 
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Výsledky flotačního procesu za použití sběračů Montanol 551 s vypíracím olejem; 

pyrolýzních olejů KOPD9,11; P550, ukazují překročení popelnatosti přes 10 % u KOPD9 

(17,81 %), KOPD11 (18,82 %), Montanol 551 + vypírací olej (19,36 %). Nejvyšší 

popelnatost tedy měl Montanol 551 + vypírací olej. Vstupní parametr popelnatosti činil 

28,01 %. Této toleranci se nejvíce přiblížil sběrač P550, jehož odchylka byla pouze 0,36 %. 

Dále sběrač KOPD9 s odchylkou 0,4 %. Nejnižší hodnotu výnosů měl sběrač P550 (72,16 %), 

největší podíl Montanol 551 + vypírací olej (85,58 %). Při tomto zrnitostním rozmezí tak 

nejlépe flotoval pyrolýzní olej P550 (obrázek č. 26), kdy popelnatost mírně překročila stanovenou 

hranici (10,3 %) a výnos činil 72,16 % (limitní hodnota 72 %). Vysoké procento výnosu i 

popelnatosti obsahoval Montanol 551 + vypírací olej (obrázek č. 27).  

  

Obrázek č. 26: Flotační pěna za použití sběrač P550 Obrázek č. 27: Flotační pěna za použití sběrače 

Montanol 551 + vypírací olej 
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Tabulka č. 10: Výsledky flotace kalů závodu Staříč při zrnitosti nad 0,3 mm 

Flotační sběrač Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

P550 

K 58,54 6,77 

O 41,46 54,55 

P 100 26,58 

KOPD9 

K 77,64 10,22 

O 22,36 79,83 

P 100 25,78 

KOPD11 

K 77,93 10,76 

O 22,07 76,47 

P 100 25,26 

Montanol 551 + vypírací olej 

K 79,56 11,27 

O 20,44 80,8 

P 100 25,48 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad, P-přívod 

Tento flotační experiment ukazuje dosažené hodnoty během flotačních procesů. Při 

zrnitosti nad 0,3 mm byla vstupní hodnota popelnatosti 29,34 %. Nejnižší hodnota popelnatosti 

byla stanovena flotačním sběračem P550 (6,77 %). Zároveň tento sběrač obsahoval pouze 58,54 % 

výnosu. Nejvyšší hodnotu popelnatosti určil sběrač Montanol 551 + vypírací olej (11,27 %), 

hodnota výnosu byla 79,56 %. Nejblíže stanovené limitní hranici popelnatosti a zároveň vyšší 

limitní hodnoty výnosů dosáhli sběrače KOPD9 (výnos 77,64  %, popelnatost 10,22 %) a 

KOPD11 (výnos 77,93 %, popelnatost 10,76 %).  

Tabulka č. 11: Výsledky flotace kalů Staříč při celkovém stanovení bez zrnitostního rozmezí 

Flotační sběrač Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

P550 

K 72,64 9,86 

O 27,36 75,92 

P 100 27,93 

KOPD9 

K 84,47 15,16 

O 15,53 80,03 

P 100 25,23 

KOPD11 

K 81,97 16,6 

O 18,03 89,75 

P 100 29,78 

Montanol 551 + vypírací olej 

K 81,4 13,11 

O 18,6 87,64 

P 100 26,97 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad, P-přívod 
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Tabulka č. 9 znázorňuje výsledky flotace černého uhlí bez zrnitostního rozmezí. 

Popelnatost vstupního vzorku byla 28,62 %. Nejnižší popelnatosti zde dosáhl sběrač P550 

(9,86 %), který se lišil od vstupního parametru o 0,69 %. Hodnota výnosu byla 72,64 %. 

Nejvyššího procenta výnosu dosáhl sběrač KOPD9, 84,74 % a jeho hodnota popelnatosti 

činila 15,16 %. Nejvyšší hodnoty popelnatosti dosáhl sběrač KOPD11 (16,6 %). 

Tabulka č. 12: Výsledky flotace kalů Staříč při smíchání flotačních sběračů Montanol 551 s pyrolýzními oleji 

Flotační sběrač Frakce Výnos (%) Popelnatost (%) 

Montanol 551 + vypírací olej 

(500) g/t 

K 81,4 13,11 

O 18,6 87,64 

P 100 26,97 

Montanol 551 + vypírací olej : P550 

(250:250) g/t  

K 76,02 9,41 

O 23,98 84,07 

P 100 27,31 

Montanol 551 + vypírací olej : KOPD9 

(250:250) g/t 

K 78,37 11,49 

O 21,63 85,16 

P 100 27,42 

Montanol 551 + vypírací olej : KOPD11 

(250:250) g/t 

K 79,07 11,02 

O 20,93 83,91 

P 100 26,27 

Vysvětlivky: K-koncentrát; O-odpad, P-přívod 

 Výsledky tabulky č. 10 ukazují hodnoty jednotlivých frakcí, při smíchání flotačního 

sběrače Montanol 551 s pyrolýzními oleji. Činidla byla smíchána v poměru 1:1 při celkovém 

dávkování 500 g/t rmutu. Zahuštění rmutu nyní bylo 150 g/l. Nejlepších hodnot dosáhl sběrač 

Montanol 551 + vypírací olej : KOPD9 (popelnatost 11,49 %, výnos 78,37 %). Nejvyšší hodnotu 

výnosu měl sběrač Montanol 551 + vypírací olej (81,4 %).  

5.2.2 Grafické znázornění flotačních experimentů 

V této části jsou vyobrazeny výsledky flotačních procesů v grafické podobě. 

Znázorňují vliv zrnitostního složení za použití nových flotačních činidel.  
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Vysvětlivky: celkový vzorek-celkové stanovení bez zrnitostního rozmezí; Montanol 551 + VO – Montanol 551 + 

vypírací olej 

 Obrázek č. 28: Grafické znázornění popelnatosti a výnosů při flotačním experimentu v závislosti na zrnitosním 

rozmezí 

Sběrač KOPD9 dosáhl nejlepšího stavu při flotaci nad 0,3 mm, kdy popelnatost 

činila 10,22 % a výnos 77,64 %. KOPD11 rovněž dosáhl nejlepších výsledků při zrnitosti 

nad 0,3 mm (popelnatost 10,76 %, výnos 77,93 %). Nejvýše překročil hranici popelnatosti 

Montanol 551 + vypírací olej při zrnitosti pod 0,3 mm (19,36 %), kde měl zároveň nejvyšší 

hodnotu výnosu (85,58 %). Snížil popelnatost pouze u flotace nad 0,3 mm (11,27 %).  

Pyrolýzní olej P550 měl při zrnitosti pod 0,3 mm sice 6,77 % popelnatost, ale nedosáhl 

stanoveného limitu výnosu. Obsahoval pouze 58,54 %.  
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 Vysvětlivky: M 551 + VO – Montanol 551 + vypírací olej 

Obrázek č. 29: Grafické znázornění výnosů a popelnatostí při smíchání flotačních činidel se standardem Montanol 

551 + vypírací olej  

 Při tomto flotačním experimentu směs činidel Montanol 551 + vypírací olej : P550, 

dosáhla popelnatosti 9,41 % a výnosu 76,02 %. Kombinace Montanol 551 + vypírací 

olej : KOPD9 došla k výsledkům popelnatosti 11,49 % a výnosu 78,37 %. Hodnota 

popelnatosti tedy už byla překročena o 1,49 %.  Montanol 551 + vypírací olej : KOPD11 

dosáhl popelnatosti 11,02 %, výnosu 79,07 %. Standardní sběrač Montanol 551 + vypírací 

olej dosáhl nejlepších hodnot výnosu v tomto experimentu 81,4 %, avšak vysoké hodnoty 

popelnatosti, 13,11 %,  
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6. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo srovnání nových flotačních činidel na bázi 

pyrolýzních olejů s běžně používaným Montanol 551 + vypírací olej na vzorku černého uhlí 

ze závodu Staříc, úpravna dolu Paskov.  

Kapalné produkty pyrolýzy odpadních materiálů, které byly v této práci použity, byly 

podrobeny IČ stanovení pro zjištění složení. Flotační činidlo na bázi pyrolýzních produktů 

P550 obsahoval i alkoholovou a fenolovou vazbu O-H, benzenové jádra C-C vazeb 

v aromatických sloučeninách a C-H vazby v aromatických sloučeninách. Běžně využívaný 

Montanol 551 + vypírací olej a pyrolýzní sběrače KOPD9 a KOPD11, měli téměř obdobné 

složení. Montanol 551 + vypírací olej byl však oproti všem ostatním sběračům obohacen o 

nitro-sloučeniny NO2. 

Při laboratorním experimentu byl sledován vliv zrnitosti na flotaci uhlí za použití 

jednotlivých pyrolýzních sběračů. Z celkového pohledu na zrnitostní složení tak lze vyvodit, 

že nejlepších hodnot, které se blížili limitní hranici obsahu popela (10 %) a obsahu výnosu 

(72 %), se dosáhlo při flotaci vzorku uhlí o zrnitosti nad 0,3 mm a při smíchání flotačních 

sběračů se sběračem Montanol 551 + vypírací olej.  

Nejlepších výsledků dosáhl pyrolýzní olej KOPD9 při zrnitosti nad 0,3 mm 

(popelnatost 10,22 % a výnos 77,64 %). Při smíchání s flotačním sběračem Montanol 551 + 

vypírací olej v poměru 250:250 g/t byla popelnatost 11,49 % a výnos až 78,37 %. Nejvyšších 

výnosů dosáhl při zrnitosti pod 0,3 mm, 85,46 %. Zároveň zde ale obsahoval nejvyšší 

popelnatost 17,81 %.  

Flotační sběrač P550 nejlépe flotoval při smíchání s flotačním sběračem Montanol 

551 + vypírací olej v poměru 250:250 g/t. Popelnatost byla 9,41 % a výnos 76,02 %.  Nejnižší 

popelnatosti dosáhl při zrnitosti nad 0,3 mm, 6,77 %. Zde ale nedosáhl limitní hodnotě 

výnosu. Obsahoval pouze 58,54 %. Pro zlepšení výsledků by bylo vhodné zavést přečistnou 

flotaci. 

Nejvyšší hodnoty popelnatosti bylo dosaženo se zrnitostní frakcí pod 0,3 mm. 

Prokázalo se to při flotaci se sběračem Montanol 551 + vypírací olej, kdy popelnatost 

dosahovala až 19,36 %. 
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Flotovaná zrna menší než 0,3 mm jsou velmi jemná, a proto nebyly všechny částice 

úspěšně vyneseny na hladinu. Pro odstranění velmi jemných podílů, které způsobují při flotaci 

problémy, by bylo vhodné využít hydrocyklóny.  

Výsledky flotačního experimentu lze shrnout v následujících bodech: 

 pro flotaci černého uhlí závodu Staříč byly nejlepší flotační výsledky při 

zrnitosti nad 0,3 mm;  

 během celého flotačního procesu se osvědčil jako nejlepší sběrač pyrolýzní olej 

KOPD9; 

 sběrač KOPD9 při flotaci černého uhlí ze závodu Staříč dosáhl nejlepších výsledků 

při zrnitosti nad 0,3 mm (popelnatost 10,22 %, výnos 77,64 %) a při smíchání se 

sběračem Montanol 551 + vypírací olej (popelnatost 11,49 %, výnos 78,37 %). 
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