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Jakub Halas: Flotační činidla na bázi kapalných produktů z pyrolýzy odpadů 

ANOTACE  

Tato diplomová práce se věnuje testování nových flotačních činidel na bázi 

kapalných produktů pyrolýzy odpadů, které jsou svými vlastnostmi vhodné pro flotaci 

černouhelných kalů: flotační činidla byla testována na kalech pocházejících s dolů Lazy. 

Doly patří společností Ostravsko-karvinské doly, a.s, společnost je výhradním 

producentem černého uhlí v České republice.  

Cílem práce je získání vhodného prodejního černouhelného koncentrátu, ve kterém 

je obsah popela nižší než 10 %. Byly kladeny nároky, aby nová flotační činidla byla 

ekonomicky výhodná a současně vhodná pro životní prostředí.  

V teoretické části diplomové práce je popsán princip a význam flotace, podmínky 

ovlivňující flotační proces, průběh flotace, flotační činidla a jejich působení, flotace 

černého uhlí, proces pyrolýzy a popis lokalit odkud pocházejí vzorky uhelných kalů. V 

experimentální části je popsán postup práce při flotačním testování vzorků včetně 

příslušných tabulek a v závěrečné části jsou výsledky flotačních testů zhodnoceny. 

Klíčová slova: flotační činidla, flotace, černé uhlí, černouhelný kal, pyrolýzní olej 
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ANNOTATION  

This thesis is devoted to testing new flotation agents based on liquid products of 

pyrolysis of waste that are their characteristics suitable for flotation of coal sludge : 

flotation reagents were tested on sludge coming from Lazy. Mining companies includes the 

Ostravsko-karvinské doly, a.s, the company is exclusive producer of hard coal in the Czech 

Republic. 

The aim is to obtain the appropriate sales coal concentrate , where is the ash content 

less than 10%. Demands were placed on the new flotation agents for economically useful 

and at the same time suitable for the environment. 

In the theoretical part of the thesis describes the principle and the importance of 

flotation conditions affecting the flotation process , the process of flotation , flotation 

agents and their effects , flotation coal, pyrolysis process and description of where they 

come from samples of coal sludge . The experimental section describes how to work with 

flotation testing of samples including relevant tables and in the final part the results of 

flotation tests evaluated. 

Keywords: flotation reagens, flotation, black coal, black-coal slurry, pyroytic oil 
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1. Úvod 

Ve 21. století je uhlí surovina těžena pro četná průmyslová odvětví. Význam uhlí 

v lidské společnosti je univerzální. Používá se v chemii, metalurgii, energetice a mnoha 

dalších průmyslových odvětvích. V současné době těžba uhlí spíše ustává. To je 

zapříčiněno mnoha faktory, v některých případech je to důsledkem limitů těžby nebo se 

dobývání ekonomicky nevyplácí. Naopak spotřeba ostatních neobnovitelných surovin se 

zvyšuje. Díky tomu je potřeba řešit problémy související s utlumením těžby v uhelném 

průmyslu. Základem je co nejefektivněji využívat vytěženého uhlí a maximálně využívat 

jeho hořlavé složky. 

To klade důraz na zdokonalení úpravnických metod. Zpracovávat a využívat 

nejjemnější uhelné frakce, které vzniknou v procesu úpravy černého uhlí. Podíl kalových 

frakcí, které vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy se nedá zpracovat 

klasickými způsoby úpravy. Díky tomu uhelné frakce odcházejí z úpraven nevyužité 

v oběhových vodách úpravny. Poté zhoršují proces sedimentace a filtrace. To má za 

následek znečišťování vodních toků a ztrátu cenné suroviny, jelikož uhelné kaly jsou 

odvodňovány na lagunách nebo kalových polích a tak zůstávají dále nevyužity. 

Jeden z technologických postupů, který je možno využít pro efektivní a úplné 

využití vytěžené suroviny je flotace. Flotace je jedním ze způsobů, kterým lze zpracovat 

jemný nehomogenní černouhelný kal a zvyšovat v něm jeho hořlavé složky na maximum. 

Se zdokonalením selektivních vlastností flotace je možné v současné době využívat jako 

zdroj surovin i staré odvaly a odkaliště a pomocí flotace tak získávat uhlí pro energetické 

účely.  

Flotace patří do soustavy úpravnických procesů, ale může být i samostatnou 

rozdružovací metodou. Flotace uhlí je rozdružování nejjemnějších podílů těženého uhlí. 

V praxi se využívá pouze pro úpravu koksovatelného uhlí. Důležitá část flotačního procesu 

je výběr vhodného flotačního činidla. Proto je stále aktuální hledání, zkoumaní a vyvíjení 

nových flotačních činidel. Na flotační činidla je kladen důraz, zejména pro jejich 

ekonomickou dostupnost, ale také šetrnost k životnímu prostředí. Velmi zajímavě se proto 

jeví kombinace stávajících flotačních činidel s pyrolýzními oleji. 
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V teoretické části diplomová práce je popsána teorie flotace, flotačních reagencí, 

flotace černého uhlí a pyrolýza.  

V praktické části diplomové práce je popsán a testován vzorek černého uhlí z Dolu 

Lazy OKD a.s., dále jsou popsány typy použitých pyrolízních olejů, je provedeno srovnání 

s běžně používaným sběračem Montanolem 551, který se používá k flotaci na úpravnách 

černého uhlí. Na základě výsledků z laboratorního zkoumání testovaných vzorků jsou 

v diplomové práci uvedeny výsledky flotačních testů. 

1.1 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo: 

 Nalezení nového flotačního činidla na bázi kapalných produktů s pyrolýzy 

odpadu 

 Porovnání s komerčně používaným flotačním činidlem Montanol 551 

 Optimalizace nového flotačního činidla tak aby bylo pro úpravnu uhlí 

ekonomicky výhodné 
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2. Současný stav řešené problematiky 

Ve 20. století se začala flotace využívat intenzivněji a to jako jedna z mnoha 

rozdružovacích metod, nejen primárních nerostných surovin, ale i sekundárních surovin. 

[37] V dnešní době je již metoda flotace značně vyvinutá a to nejen z konstrukčního 

hlediska, ale jsou také značně rozšířeny metody využitelnosti flotace a to vedlo k zavedení 

flotace do mnoha průmyslových odvětví. [60] 

Nejrozšířenější metodou flotace je pěnová flotace. Vysoký výkon pěnové flotace je 

omezen na úzké rozmezí velikosti částic (50 až 600 um) u uhlí (10 až 100 um). Mimo tento 

rozsah se účinnost pěnové flotace výrazně snižuje a to zejména pro obtížně flotovatelné 

části slabé hydrofobnosti, které vznikají na oxidovaném uhlí. [68] 

Pěnová flotace vyžaduje použití pěničů. Základní vlastnosti pěničů byly v průběhu 

několika posledních let rozsáhle studovány. Ve studii (Melo, Laskowski, 2006) byly 

vyhodnoceny vlastnosti pěti pěnidel používaných ve flotaci uhlí. Výsledky vedly k vývoji 

standardizovaných postupů pro charakterizaci pěničů v souvislosti s jejich schopností snížit 

velikost bublin a zvýšit stabilitu pěny. [41] 

Pěnovou flotaci lze dnes provádět pomocí nanobublin (Sobhy, Tao, 2013), které 

bývají o dva řády menší než běžně velké bubliny, lze jimi zlepšit vlastnosti pěnové flotace. 

Studie nanobublin byla zaměřena na zvýšení výnosnosti jemného uhlí ze státu Illinois 

pomocí speciálně navrženého flotačního sloupce. Nanobubliny jsou většinou menší než 

1 um. Mezi významné výhody nanobublin patří menší dávkování a spotřeba vzduchu, 

nanobubliny vzduchu se přirozeně rozpustí ve vodě, snižují spotřebu činidla a vzduchu o 

třetinu až polovinu, to má za následek podstatně nižší provozní náklady. [68] 

Flotovatelnost pevných látek (Angadi a kol., 2012) je ovlivněna konstrukci 

a provozními podmínkami flotační jednotky. To znamená, že menší hloubkou flotační 

soustavy docílíme většího výnosu než u hloubky větší. [1] 

Flotaci lze využívát nejen k úpravě uhlí, ale také při čištění odpadních vod 

s následným získáváním druhotných surovin (Rubio a kol., 2002), k odstraňování barev v 

papírenském průmyslu (Finch, 1999), k separaci plastů které se liší svou hustotou (Sisol 

a kol., 2005) a v mnoha dalších oblastech průmyslu. [24, 60, 61, 67] 
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Díky zvyšování mechanizace těžby uhlí dochází k větší produkci jemných podílů 

uhlí, které pak putují do úpraven. Pro zpracování jemných podílů uhlí je nejvhodnější 

metoda pěnové flotace. [22, 63] V dnešní době je aktuální vývoj zařízení a optimalizace 

parametrů pěnové flotace. 

Obrácený fluidní rošt (Galvin a kol., 2014) je možné použit pro zpracování 

jemného uhlí dodávaného z úpraven uhlí. Je vhodný na separaci a koncentraci uhlí. 

Hydrodynamika tohoto procesu selektivně obnovuje více hydrofobních částic. [26]  

Použití ultrazvuku (Okzan, 2012) prokazuje lepší flotační podmínky. Spotřeba 

flotačního činidla se po použití ultrazvuku drasticky snížila, stejně tak se snížil i obsah 

popela. Hořlavost se v tomto případě zvýšila. [51] 

Větší výnosnosti a snížení obsahu síry lze docílit pomocí flotace sono-elektricko-

chemickou metodou (Zhang a kol, 2013). Jako elektrolyt se v této metodě používá chlorid 

sodný a aditivum je bezvodý etanol. Takto zpracované uhlí bylo analyzováno 

infračervenou spektroskopií a chemickými metodami Ultrazvukové záření podporuje 

přenos elektronů a zároveň zvyšuje čistý výnos uhlí. Tímto postupem lze docílit vysoké 

redukce síry, vysoké výnosnosti a snížení popelnatosti [81] 

Kritéria na kvalitu a parametry uhelného flotačního koncentrátu se v současné době 

řídí hlavně požadavky odběratelů, mezi které patří nejčastěji koksárenské závody. 

Ekonomické ukazatele patří mezi důležité součásti úpravárenského podniku. Důležité je 

vytvořil optimální produkt, který se bude dobře prodávat, proto musíme flotovat tak, aby 

směs flotačního koncentrátu s hrubším uhlím měla požadovaný obsah popela a vody. 

Důležité je také brát ohled na ekologickou stránku flotačního procesu. [62]  

Koncentrát získaný flotací je částečně závislý na pěnové struktuře. Struktura pěny 

může být upravena přidáním činidel. Řídit strukturu pěny lze pomocí počítače (Banford, 

Aktas, 2004). Byl vyvinut systém, který automaticky řídil přidávání činidel. Série 

experimentů byla provedena s použitím různých strategií a za pomocí čidla (Triton X- 

405). Zásadním krokem ve vývoji tohoto systému bylo pochopení chování činidla, 

distribuce činidel a výsledný efekt na strukturu pěny [5] 
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K získání vhodných produktů odpovídající kvality se v technologickém procesu 

flotační úpravy využívá propojování několika flotačních operací, jelikož v současné době 

je velmi málo případů, kdy je možné získat požadovaný produkt při jedné flotaci. 

Charakter uhlí, jeho flotovatelnost a zrnitost je důležité zohlednit při výběru a zpracování 

flotačního schématu a také je důležité zohlednit požadavky na kvalitu koncentrátu. [21] 

Flotační operace lze z technologického hlediska rozdělit na tři druhy. Prvním 

druhem je flotace základní. Pomocí této flotace většinou nevznikne kvalitní produkt. To 

může být důsledkem nedostatečného otevření zrna. Chudý pěnový a bohatý nepěnový 

produkt je proto třeba podrobit přečistné flotaci neboli reflotaci. Tímto druhým způsobem 

lze snížit obsah škodlivých příměsí a zvýšit tak potřebnou kvalitu koncentrátu. Třetím 

způsobem v soustavě flotačních operací je kontrolní flotace. Ta má za úkol z nepěnového 

produktu předcházející operace získávat co největší množství užitkové složky. Tato složka 

by jinak nebyla využita a skončila v odpadu. V praxi se počet přečistných a kontrolních 

flotací mění podle potřeby v závislosti na kvalitě vzniklého koncentrátu. Při flotaci uhlí 

často bývá dostačující použit pouze základní a kontrolní flotace. Produkt vzniklý pomocí 

všech flotačních operací se nazývá koncentrát. Jako odpad je označováno to, co z procesu 

zůstává dále nevyužito. Všechno ostatní je nazváno meziprodukt. [21] 

K flotaci uhlí se využívají tři typy velkoobjemových flotátorů, které dělíme podle 

druhu promíchávání a provzdušňování rmutu, na flotátory pneumatické, mechanické 

a kombinované, neboli pneumomechanické.. U mechanických flotátorů je promíchávání 

zajištěno pomocí míchadla a provzdušňování probíhá samonasávacím efektem. 

Pneumatické flotační stroje nemají klasické míchadlo. Rmut je zde promícháván pomocí 

stlačeného vzduchu. V současné době se při flotaci velmi jemných černouhelných kalů se 

zrnitostí pod 150 mikrometrů používají flotační kolony, které mohou měřit až deset metrů. 

Ve flotační koloně je flotace uskutečňována pomocí vzduchových bublin v protiproudu 

rmutu. Pneumomechanický flotátor, skloubil výhody mechanického a pneumatického 

flotátoru. Vzduch je zde přiváděn pod tlakem a to nezávisle na rychlosti otáčení rotoru 

míchadla, k promíchávání rmutu se používá míchadlo. Tímto způsobem lze regulovat 

vzduchu pro každou komoru zvlášť. [37, 54]  
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3. Popis teorie flotace uhlí  

Princip flotace uhlí je podrobně popsán v mnoha českých a zahraničních 

a publikacích. V diplomové práci jsou nabyté informace stručně shrnuty. 

3.1 Princip flotace 

Flotace je proces rozdružování nerostných surovin, konkrétně třídění jemného 

materiálu. Flotační proces úpravy užitkových nerostů se zakládá na selektivním přilnutí 

jemných částic užitkových materiálů k bublinkám vzduchu srovnatelné velikosti. Spojení 

bublinek vzduchu s užitkovým minerálem závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech 

jeho povrchu, který je možno ovlivnit přísadami. Užitkový minerál a vzduchová bublinka 

vytvářejí na hladině rmutu mineralizovanou pěnu, která se z povrchu vodní hladiny stírá 

a tím se užitkový minerál oddělí od jaloviny. [22, 37] 

Flotace je založena na rozdílných fyzikálních a chemických vlastnostech povrchu 

rozdružovaných užitkových materiálů, jednotlivá zrna minerálů mají rozdílnou povrchovou 

energii, z jejíž povrchové a potenciální energie se skládá volná energie částice v libovolné 

soustavě. Potenciální energie částice je v přímém poměru s objemem nebo hmotnosti 

částice a povrchová energie částice je úměrná velikosti specifického povrchu částic. 

Rozměr flotovaných zrn se určuje jejich průměrem, obvykle však nejsou větší než 0,6 mm. 

U flotace rud je velikost flotovaných zrn kolem 0,1 až 0,25 mm. Při speciálních flotačních 

režimech nerudných surovin, uhlí, grafitu, síry a minerálů s malou hustotou mohou do 

pěnového produktu přecházet větší zrna a to až do velikosti 2,0 mm. V praxi se však 

většinou flotují zrna menší, pro která platí, že zmenšováním průměru narůstá jejich 

specifický povrch. [22, 37] 

Flotovatelnost nebo také flotační aktivitu rozumíme jako citlivost pevných části 

k flotaci. Některé pevné látky můžeme flotovat přirozeně, jiné se dají flotovat pouze 

s přidáním vhodných chemických látek, činidel. I přirozenou flotovatelnost částic můžeme 

změnit a to smáčením těles pomocí chemických látek, které mění povrchovou energii 

(hydrofóbnost) a také se podílí na fyzikálně – chemických vlastnostech prostředí. Flotační 

činidla, jsou proto voleny tak, aby zvyšovaly povrchovou hydrofóbnost částic, a tím 

zapříčinily nárůst flotovatelnosti části a v opačném případě aby byla změnou flotovatelnost 

daných částic potlačena. [63] 
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Flotace může být použita k rozdružování jemně rozptýlených pevných částic 

o různých povrchových vlastnostech. Flotaci jsou vystavena zrna s hydrofobním 

povrchem, tedy ta, která jsou špatně smáčena vodou (nízkoenergetická) a snadno přilnou 

k bublinám vzduchu. Naopak tělesa s vysokou povrchovou energií neboli hydrofilní tělesa 

jsou vodou dobře smáčena a to vylučuje přilnutí zrna na vzduchové bublinky a ty pak 

flotaci nepodléhají. Zrna, která nejsou flotace vůbec schopna, zůstávají v suspenzi (flotační 

rmut) nebo sedimentují na dně kapaliny. [63] Pěnová flotace je graficky znázorněna na 

obrázku č.1.  

 

Obrázek č. 1: Princip flotačního rozdružování (upraveno podle [66]) 

3.2 Význam flotace 

Hlavním významem a předností flotace před ostatními rozdružovacími metodami je 

možnost získávání jemně rozptýlených a jemně prorostlých užitkových složek z všech 

druhů nerostných surovin. V odpadech gravitační úpravy býval obsah užitkových složek 

často vysoký. Díky zavedení nových flotačních technologií mohou zpracovávat efektivněji. 

[21] 

Flotace také řeší problémy s úpravou velmi jemných zrn a kalových podílů. 

Suroviny se při gravitační úpravě často nadměrně drobí a tvoří tak kal obsahující značný 

podíl užitkové složky společně s původní horninou. Bez použití flotace by nešlo tyto kaly 

vůbec využít. Díky flotační technologii úpravy kalů můžeme získávat jemné podíly vysoce 

kvalitního koksovatelného uhlí.[21, 37] 
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3.3 Stavba a Složení flotační soustavy 

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

součástí flotačního procesu, mezi něž patří: [21] 

 tuhá fáze (minerální zrna) 

 kapalná fáze (voda, vodný roztok) 

 plynná fáze (vzduch) 

Základní formou vzájemného působení fází při flotaci jsou: [37] 

 adsorpční procesy 

 heterogenní chemické reakce 

Flotační proces je složitý fyzikálně-chemický děj založený na vlastnostech 

a charakteru flotovaných minerálů, složením a vlastnostmi vody, flotačních reagencí 

a stupněm provzdušnění flotačního rmutu. [21] Pro pochopení dějů probíhajících při flotaci 

je důležité obeznámit se s vlastnostmi všech tří zúčastněných fází. [45] 

Tuhá fáze je tvořena především minerálními zrny různých vlastností. Základem 

jsou hydrofobní a hydrofilní vlastnosti zrn. Aby flotace probíhala tak jak má je důležité 

znát složení a strukturní mřížku flotovaných minerálů, energetickou charakteristiku 

mřížky, fyzikální a chemické vlastnosti minerálu a také charakter sil působící na lomových 

plochách povrchu minerálu. Tyto vlastnosti jsou zodpovědné za vzájemné interakce 

minerálů s plyny, vodou a flotačními reagenciemi použitými při flotaci. [37]  

U reálného krystalu je venkovní a vnitřní morfologie závislá na podmínkách vzniku 

a na charakteru jeho vazebných sil. Defekty vyskytující se v mřížce ovlivňují fyzikální 

a fyzikálně-chemické vlastnosti krystalů. Poruchy mřížky se pak projevují na povrchových 

flotačních vlastnostech minerálních zrn. [21] 

Kapalnou fázi zastupuje voda a tvoří vhodné prostředí pro interakci fází a všech 

složek rmutu. Pomocí svých specifických vlastností se aktivně podílí na elementárním aktu 

flotace. Mezi podstatné vlastnosti vody patří zejména ty, které jsou spjaty se vznikem 

a stálostí hydratačních vrstev na rozhraní fází pevná látka – voda a vzduch – voda. [21] 
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Při pozorování flotovatelnosti jednotlivých minerálů je důležité věnovat pozornost 

iontovému složení vody flotačního rmutu, produkty vzniklé rozpustnosti minerálů a jiné 

ionty by mohly ovlivňovat povrchové vlastnosti flotovaných minerálů. V mnoha případech 

může docházet k vzniku nerozpustných sloučenin a to v důsledcích reakce iontů 

obsažených ve flotačním rmutu s flotačními činidly. To způsobuje jejich nadměrnou 

spotřebu a zároveň nedostatek pro flotovaný materiál. Známé-li složení vody můžeme 

zajistit požadovanou selektivitu a kvalitu produktů flotace. [21] 

Plynná fáze je tvořena vzduchem a plyny které jsou v něm obsaženy. Vzduch je 

nezbytnou součástí flotačního procesu, plní několik úloh. Flotačního procesu se také může 

účastnit vzduch obohacený o přidané plyny, zejména pak kyslík, síru, sulfan a oxid 

uhličitý. Kyslík se adsorbuje na povrch minerálu, oxiduje ho a má vliv na jeho rozpustnost. 

Účast vody je důležitá pro aktivní účinek plynů na minerály i na průběh celé flotace. 

V mnoha případech se chemický účinek plynu projevuje formou sloučenin s vodou. [21] 

Jako nosič flotovatelných, hydrofobních zrn z objemu rmutu do vrstvy 

mineralizované pěny slouží plynná fáze, ta má zároveň vliv na vlastnosti všech tří fází 

flotační soustavy tím, že pomáhá snižovat pH kapalné fáze rmutu a také výrazně ovlivňuje 

flotovatelnost zrn pomocí reakce kyslíku a kyseliny uhličité. [21, 37] 

 

Obrázek č. 2: Třífázová flotační pěna [80] 
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3.4 Elementární akt flotace 

Elementární akt flotace je přichycení jednotlivých zrn na povrchu fázového 

rozhraní. V současné době nejlépe tento proces popisuje teorie smáčení. 

Smáčitelnost 

Závisí na schopnosti minerálů zachytit se na povrchu rozhraní plyn – kapalina 

závisí na smáčitelnosti minerálního povrchu kapalinou. Čím více je povrch minerálního 

zrna smáčitelný, tím hůře flotuje a čím méně je smáčitelný tím lépe flotuje. Zrna 

hydrofobních minerálů se mohou snadno spojit se vzduchovými bublinkami a jsou tak 

dobře flotovatelná. Hydrofilní zrna se nemohou zachytit na bublinkách, proto je nemůžeme 

flotovat. Smáčitelnost minerálů lze měnit pomocí flotačními reagenciemi, které mění 

složení a vlastnosti povrchu minerálních zrn. Smáčitelnost různých látek je 

charakterizována velikostí styčného úhlu smáčení. [21, 37] 

Chování oxidovaného uhlí při flotaci se testovalo (Xia, Yang, 2013) za použití 

různých časů namáčení (od 1 do 5 minut). Byl měřen úhel smáčení a pomocí toho popsány 

povrchové vlastnosti oxidovaného uhlí. Výsledky ukazaly, že hydrofobnost oxidovaného 

uhlí je velmi nízká, protože existuje mnoho hydrofilních funkčních skupin a několik 

hydrofobních funkčních skupin na povrchu oxidovaného uhlí. Kromě toho se vyskytuje 

mnoho trhlin a otvorů na povrchu oxidovaného uhlí. Kontaktní úhel se zvyšováním 

oxidace povrchu uhlí rychle klesá. Obsah popela pokles s růstem namáčecího času. [77] 

Úhel smáčení 

Je výslednice energetických poměrů na kontaktu všech tří fází. V rovnovážném 

stavu bude mít kapka vody na povrchu tuhého tělesa tvar závislý na povrchovém napětí tří 

rozhraní. Rovnovážný styčný úhel je fyzikálně-chemickou konstantou pro tři dané fáze a je 

určen hodnotami měrných povrchových energií fázového rozhraní všech tří fází. [75] 

Existuje několik způsobů stanovení styčného úhlu. Nejjednodušším je měření kapky 

kapaliny na pevném povrchu pomocí optického goniometru. [63] 

Měření úhlu smáčení na naklánějící se desce patří k nejstarším a nejjednodušším 

metodám. Deska ze zkoumaného materiálu je vnořena do kapaliny a poté nakláněna tak 

dlouho, až je povrch kapaliny na jedné straně desky rovný. Při měření je důležité zajistit, 

aby povrchy měřené kapaliny a desky byl čistý. [75] 
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Obrázek č. 3: Silová rovnováha na rozhraní tří fází (upraveno podle [63]) 

Youngova rovnice popisuje vztah styčného úhlu se silami působícími na hranici 

třech fází rovnovážného stavu po umístění kapky vody na povrchu tuhého tělesa. 

Rovnováhu sil definuje následující rovnice [63]: 

 

Podle velikosti úhlu smáčení se dělí povrch tuhých látek do čtyř skupin: [37] 

 Absolutně hydrofilní povrch - Je povrch, na kterém se kapka kapaliny 

zcela rozprostře a tím vytěsní vzduch. Úhel smáčení tak bude roven nule.  

 Částečně hydrofilní povrch - Voda na takovém povrchu částečně 

vytěsňuje vzduch, takto vzniklý úhel smáčení je ostrý.  

 Částečně hydrofobní povrch – Na tomto povrchu je voda částečně 

vytěsňována vzduchem. Vzniklý styčný úhel je tupý.  

 Absolutně hydrofobní povrch - Vzduch se na tomto povrchu úplně 

rozprostře a vytlačí všechnu vodu. Styčný úhel by mohl dosahovat hodnoty 

až 180°. Ovšem absolutně hydrofobní povrch tuhých látek neexistuje.  

V úpravnické praxi jsou zpravidla flotovány minerály s hodnotou styčného úhlu 

menší než 90°. Velikost styčného úhlu u uhlí je závislá na délce jeho metamorfování. 

Styčný úhel černého uhlí se většinou pohybuje v rozmezí od zhruba 50° do 85°. Čím je 

styčný úhel větší tím uhlí obsahuje více uhlíku. [37] V dnešní době je známo několik 

způsobů určování styčného úhlu, nejjednodušší a nejpoužívanější z nich je měření kapky 

vody na pevném povrchu za pomocí optického goniometru. [63] 

Měření kontaktního úhlu lze provést pomocí Hallimondovy trubky (Osasere, 2000). 

Koncentrace flotačních činidel a pH jsou při měření proměnné. Výsledky ukázují, že škrob 

jako činidlo poskytuje největší úhel smáčení na povrchu uhlí a že úhel smáčení uhlí 

s rostoucí koncentrací koagulantu klesá, ale zvyšuje se koncentrace flokulantu. [50] 
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3.5 Flotační činidla a jejich působení 

Průběh flotace lze podpořit použitím selektivně působících látek, tzv. flotačních 

činidel, které se adsorbují na povrchu některých částic a tím výrazně mění jejich 

povrchovou energii, to má za následek zvýšení výnosu flotace. [35] 

Flotační činidla patři mezi hlavní faktory flotačního procesu současně s optimální 

zrnitostí flotovaných částic a provzdušněním flotačního prostředí. Pokrok v oblasti flotace 

závisí do značné míry na zdokonalování flotačních činidel. Konkrétně na jejich lepším 

způsobu využití, rozšiřování oblasti použití, ověřování a zavádění nových účinných 

flotačních činidel a jejich kombinací. [37] 

 Flotační činidla mění a ovlivňují povrchové napětí mezi pevnou a kapalnou fází 

a mezi kapalnou a plynnou fází. Důsledkem toho se mění flotovatelnost jednotlivých 

tuhých částic ve rmutu, které se mají navzájem flotačně oddělit. Současně se mění počet a 

velikost vzduchových bublin i stálost tvořící se mineralizované pěny. [21] 

Z chemického hlediska mohou být flotační činidla organické nebo anorganické 

látky, jednoduché látky nebo sloučeniny v krystalickém nebo kapalném stavu. Některá 

činidla ve vodní bázi flotačního rmutu vytvářejí pravé roztoky iontové nebo molekulární 

disperzity. Některá činidla se naopak rozpouštějí velmi slabě a tvoří koloidně  disperzní 

roztoky, emulze nebo jemné kapičky. V současné době existuje velké množství flotačních 

činidel (asi 7500), ale v úpravnické praxi se používá pouze malá část. [21, 45] 

Základní požadavky na flotační činidla:[21] 

 vysoká selektivnost jejich působení 

 standardní kvalita 

 nízká cena 

 dostatek na trhu 

 pohodlná a snadná manipulace 

 stálost při skladování připraveného roztoku 

 snadná rozpustnost a rozptýlitelnost ve vodě 

 bez nepříjemného zápachu 

 netoxické  
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3.6 Rozdělení flotačních činidel  

K flotaci uhlí se v praxi nejčastěji využívají flotační činidla, která se dělí do dvou 

základních skupin na nepolární a heteropolární. Hlavní představitelem nepolárních činidel, 

tedy olejů jsou kerosiny, které plní funkci sběračů. Mezi heteropolární činidla se řadí 

především alkoholy, ty se při flotaci projevující jako pěniče a zároveň i sběrače. [19, 63] 

 

Obrázek č. 4: Schéma rozdělení flotačních činidel 

Důležitými faktory pro tvorbu flotační pěny jsou typy použitých reagencií a činidel. 

Čistota finálního produktu závisí na mnoha parametrech, jako je typ a množství činidla, 

povahy a velikosti pevných částic látek, adsorpce činidla na pevný povrch částic. Tvorbu 

flotační pěny testoval u černouhelných kalů (Murat a kol., 2003). Pokud byly testy 

prováděny s použitím jednoho ze tří neiontových činidel: Triton X- 100, Brij - 35 , methyl 

isobutyl karbinol (MIBC) a dodecylsulfát sodný (SDS) a směsí těchto činidel v různých 

poměrech. Výtěžnost pěnové flotace se významně měnila v souladu s přidáním činidla 

nebo reagenčních směsi. Nejvyšší výtěžnosti (přes 90 %) bylo dosaženo v přítomnosti 

běžných činidel MIBC nebo SDS. Hodnoty popelnatosti byly nižší při použití stejných 

reakčních činidel. Popelnatost se značně zlepšila při použití směsi reakčních činidel. Byla 

pozorována vazba mezi množstvím činidla nebo směsí činidel. [43] 

Sběrače: 

Jsou organické látky selektivně se adsorbující na povrch flotovaných minerálních 

zrn a díky tomu ovlivňují fázové rozhraní tuhá látka – kapalina. Často se ve flotaci 

používají heterololární sběrače, jejich molekuly se disociují na příslušné ionty. Zvětšují 

hydrofobnost povrchu minerálních zrn a to umožňuje pevné spojení povrchu minerálů se 

vzduchovými bublinkami. To je základní podmínkou flotace. [45]  
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Základní dělení sběračů je na polární a nepolární. Mezi nepolární sběrače se řadí 

především uhlovodíky a jejich deriváty, alkoholy a organické sloučeniny síry. Polární 

sběrače se dále dělí na kationové a aniontové. Obecně platí, že nepolární sběrače jsou ve 

vodě špatně rozpustné nebo úplně nerozpustné. [19] 

  

Obrázek č. 5: Orientace heteropolárního sběrače na povrchu minerálu (upraveno podle [45]) 

K flotaci se nejvíce používají surové oleje. Surové oleje jsou směsí alifatických 

uhlovodíků a vznikají jako jeden s produktů destilace ropy nebo uhlí. Jedním z možných 

činidel používaných k flotaci uhlí je pyrolysat, jinými slovy směs alifatických 

a aromatických uhlovodíků s vysokou teplotou varu, dále se používají dibutylmaleát nebo 

dioktylmaleát. [45] 

U dnešního vývoje sběračů je kladen důraz na větší využívání odpadních materiálů, 

které vznikly během technologických procesů, a stále se pro ně hledá vhodné využití. 

Touto problematikou se zabýval (Fečko a kol., 2010). Prováděli výzkum v oblasti 

flotačních sběračů získaných pyrolýzou různých druhů odpadů na černém uhlí z Dolu 

Lazy, OKD, a.s. Cílem práce bylo definovat vhodný poměr a kombinaci pyrolýzních olejů 

s Montanolem 551. Záměr výzkumu byl snížit koncentraci popela pod 10 %. Testovaly se 

dva vzorky pyrolýzních olejů získané pyrolýzou pneumatik, směsných plastů a uhlí. K 

flotaci byl využíván roztok pyrolýzních olejů a Montanolu 551 ředěný v poměru 1:1. 

Flotací byl získán koncentrát s výnosem přes 90 % a obsahem popela pod 10 %. Záměr 

výzkumu byl tedy splněn. [23] 

Pěniče: 

Patří mezi povrchově aktivní organické heterogenní sloučeniny snižující povrchové 

napětí na fázovém rozhraní kapalina – plyn. Také pomáhají dispergaci vzduchu na malé 

bubliny a nedochází tak k jejich slučování na větší bubliny, zároveň zvyšují stálost 
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a nosnost flotační pěny. Účinnost některých pěničů je velmi závislá na pH rmutu. [45] Jako 

pěniče se nejčastěji používají povrchově aktivní heterololární látky které obsahují polární 

a nepolární skupinu. [14] 

Při flotaci se účinnost pěniče hodnotí podle různých faktorů. Hlavním hodnoceným 

faktorem je výsledek flotace, konkrétně kvalita získaného koncentrátu. Také se hodnotí 

mechanické vlastnosti pěny: její pěnivost, pevnost a trvanlivost, včetně charakteristiky 

bublin a míry jejich stoupaní, rychlost a spotřeba energie při provzdušňování rmutu, 

rychlost shlukování bublin a také vzájemná interakce pěniče s minerálním povrchem. 

Tvorba stabilní pěny je důležitá pro vynášení a udržení flotovaného materiálu na hladině 

rmutu. Pěna by ovšem neměla být příliš stabilní. To by mohlo způsobit problémy s její 

manipulací. [19, 69] 

 

Obrázek č. 6: Orientace molekul pěniče na bublině vzduchu (upraveno podle [45]) 

Jako pěniče se často používají odpadní produkty ve formě čistých látek nebo 

různých odpadních směsí. Kvůli tomuto se jejich chemická složení a obchodní názvy velmi 

často mění. Obecně to však jsou vyšší alifatické alkoholy. Na trhu jsou vedeny 

a prodávány pod obchodními názvy jako například Mekol, Flotanol, Reagent HO. Dříve se 

jako činidla používaly borové oleje a výrobky s obsahem fenolu. [19] 

Jako pěnič lze použít upravený pyrolýzní olej (Brossard a kol., 1996). Pyrolýzní 

olej byl při tomto výzkumu rozpouštěn v NaOH. Takto vytvořený Alkalický roztok dehtu 

byl využíván jako pěnič při flotaci měděných rud a ve výsledku mohl nahradit standardně 

používaný borovicový olej. Při flotaci se jako pěnič použil alkalický roztok dehtu. 

V porovnání s borovicovým olejem došlo k větší spotřebě činidla a také mírnému zhoršení 

výnosů užitkové složky. Alkalický roztok dehtu používaný jako pěnič je až šestkrát 

levnější než běžný borovicový olej, takže je z ekonomického hlediska výhodnější. [10] 
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Pěniče mají velký vliv na velikost bublin, (Gupta a kol., 2007) ale také brání 

srůstání bublin. Studie byla provedena porovnáním pěničů MIBC a alfaterpineol 

s polyglykolethery (DF -1012). Došlo k porovnání parametrů jako je pěnivost, stabilita 

pěny a velikost bublin. Účinnější proti srůstání bublin bylo  DF -1012 a rovněž 

poskytovalo více stabilní a houževnaté pěny v porovnání s MIBC a alfaterpineol. [29] 

Řídící flotační reagence: 

Souhrnně označovaných jako regulátory jsou organické nebo anorganické látky, 

které podporují nebo brání adsorpci sběrače na fázové rozhraní tuhá látka – kapalina a tím 

příznivě nebo nepříznivě ovlivňují flotovatelnost. Pomocí nich se vytváří optimální 

koncentrace vodíkových iontů ve flotačním prostředí. Také jimi lze regulovat procesy 

dispergace a koagulace velmi jemných zrn.[37] Řídící flotační reagence se dělí do tří 

skupin: [45] 

Depresory, neboli potlačující reagencie potlačují nebo úplně ruší flotovatelnost 

některých vybraných částí. Řadí se mezi ně především anorganické látky (elektrolyty) 

a některé organické koloidy. 

Aktivátory, jiným názvem oživující reagencie se řadí do skupiny anorganických 

látek napomáhajících adsorpci sběrače na povrchu minerálních zrn, která se mají flotovat 

a tím zlepšují vlastnosti flotace.  

Modifikující reagencie, upravují aciditu a alkalitu kapalné fáze flotačního 

prostředí a rovněž ovlivňují interakci ostatních flotačních činidel s povrchem tuhé fáze.  

K úpravě flotačního prostředí při flotaci uhlí se mohou také využívat různé 

modifikátory (Bulatovic, 2003). Ty jsou buď podobné, nebo stejné jako u flotace rud. 

Hledal vhodné represory pro flotací sulfidických rud platinových kovů. [12] Tím navázal 

na svou dřívější práci (Bulatovic, 1999). V testované rudě byly obsaženy minerály jako 

hlinitokřemičitany, chlority, mastek. Tyto minerály jsou charakteristické vysokou 

flotovatelností. Díky tomu většina z používaných depresorů tlumila také sulfidy. 

V provedeném výzkumu se zjistilo, že nejvhodnější depresor ze všech testovaných je 

upravený guarový polymer a nízkomolekulární akrylový polymer. [13] 
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3.7 Pravděpodobnost flotace 

Mechanismus mineralizace vzduchových bublin je ve flotaci velmi složitým 

procesem. Pravděpodobnost flotace každého minerálního zrna závisí na průběhu 

jednotlivých etap procesu. Mezi etapy flotačního procesu se řadí: interakce povrchu 

minerálních zrn s flotačními reagenciemi, střed minerálu se vzduchovou bublinou, spojení 

minerálu se vzduchovou bublinou, působení sil proti spojení a odtrhnutí, podmínky vzniku 

a rozpadu složitých aeroflokul, procesy probíhající v pěnové vrstvě.[37, 38] 

V reálných podmínkách se každá z těchto uvedených etap flotace stává ještě 

složitější. Děje se to v důsledku toho že se každé etapy procesu zúčastňují různé druhy 

minerálů rozdílného tvaru s různými vlastnostmi povrchu a různé velikosti. Proto vzájemná 

souvislost jevů jednotlivých etap flotačního procesu je složitá a mnohostranná. O složitosti 

vypovídá soubor činitelů ovlivňujících pravděpodobnost flotace (obrázek č. 7).[37, 38] 

Ve flotačním rmutu jsou obsažena zrna v celé zrnitostní škále, od nejmenší 

velikosti v řádech několika mikrometrů až po ty největší v rozmezí desetin milimetrů 

a více. V praxi se ukázalo, že optimálních výsledků flotace je dosaženo tehdy, když rmut 

neobsahuje velmi jemná ani hrubá zrna. [62] 

 

Obrázek č. 7: Schéma činitelů ovlivňujících pravděpodobnost flotace. (upraveno podle [37]) 



Jakub Halas: Flotační činidla na bázi kapalných produktů z pyrolýzy odpadů 

2014  18 

3.8 Podmínky a faktory ovlivňující průběh flotace 

Průběh celého flotačního procesu, technologické a ekonomické výsledky flotace 

závisí především na počtu technologických činitelů, mezi které patří: vlastnosti užitkových 

minerálů podmiňujících flotovatelnost, specifikace složení surovin, charakteristika 

zrnitosti, složení vody, teplota a hustota rmutu, reagenční režim flotace, účinnost 

flotačního stroje, kvalitní organizace regulace a kontroly technologického procesu na 

úpravně. Optimální hodnoty uvedených faktorů je potřeba udržovat v neměnných 

hodnotách. [21, 37] 

Základní charakteristiky složení rud a surovin je důležité brát v úvahu při vytváření 

flotačního schématu, rovněž při vytváření režimu a technologického postupu flotace, jenž 

určuje technicky-technologicko-ekonomické ukazatele úpravy. Patří mezi ně především 

tyto: obsah užitkových složek, mineralogické složení, charakter srůstů a vtroušením 

minerálů, přítomnost izomorfních příměsí v minerálech, druhotné změny minerálů 

způsobené oxidací, zvětráváním a vzájemnou aktivací produkty rozpustnosti.[21] Činitelé 

ovlivňující průběh flotačního procesu popisuje obrázek č. 8. 

 

Obrázek č. 8: Interakce mezi činiteli flotačního procesu (upraveno podle [37]) 
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Účinnost flotace je také závislá na rozdílných chemických vlastnostech povrchu 

minerálních zrn. Ke změně povrchu minerálních zrn může dojít tehdy, jsou-li v kapalné 

fázi rmutu zastoupeny organické a anorganické látky. Ve flotačním prostředí mají produkty 

rozpustnosti minerálů a jiné ve vodě rozpustné látky vliv na selektivitu flotace tak i na 

spotřebu flotačních reagenci. Také je důležité zabývat se složením flotačního rmutu, 

rozpoznat druh a koncentraci látek rozpuštěných ve vodním prostředí flotačního rmutu. Při 

změně chemického složení povrchu se může nastat i potlačení flotovatelnosti minerálu, 

který se má flotovat. Složením a vlastnostmi flotačního prostředí je důležité se zabývat 

především tehdy, používá-li se při flotační úpravě uzavřený vodní okruh.[21] 

Úspěch průmyslové flotace je založen na důkladném poznání interakce mezi třemi 

komponenty konkrétního flotačního rozdružování, které jsou: mineralogická 

charakteristika jednotlivých technologických typů upravované rudy nacházejících se 

v ložisku, Fyzikálněchemické faktory ovlivňující smáčitelnost, agregačně-dispergační jevy, 

adsorpci flotačních reagencií v závislosti na druhu a koncentraci jako i na tvorbu bubliny 

a zrna. Faktory flotačního procesu v závislosti na přípravě vsázky, volbě flotačního stroje, 

volbě schématu flotačního cyklu a provozních parametrů.[37] 

Flotovatelnost minerálů 

Flotační vlastnosti uhlí se mohou v průběhů procesů dobývání a skladování 

suroviny měnit. Flotovatelnost se v souvislosti s oxidací povrchu zrn většinou zhoršuje 

nebo změny nastávají v důsledku toho, že ve vodě se nacházejí produkty rozpustnosti 

minerálů. [37] 

Z hlediska flotovatelnosti lze minerály rozdělit do dvou skupin: 

Minerál s nepolárním povrchem, skupina, do které se řadí grafit, síra a černé uhlí. 

Minerály s nepolárním povrchem jsou složeny z molekul, mezi kterými působí Van der 

Waalsovy síly. Nepolární povrchy minerálních zrn mají vlastnost odpuzovat dipóly 

molekul vody. Pro minerály této skupiny je charakteristický velký styčný úhel, který může 

být v rozpětí od 60° do 90°, díky tomu mají minerály přirozenou flotovatelnost na vysoké 

urovni. [37] 
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Minerály s polárním povrchem, s heteropolární nebo homeopolární vazbou 

souvisí charakteristika povrchu minerálů. Vazby tohoto typu jsou velice silné, z toho plyne 

vysoká hodnota volné povrchové energie polárního povrchu, když se polární povrch zrn 

dostane do styku s polární kapalinou, tak reaguje s dipóly molekuly vody, které se poté 

velice intenzivně absorbují a tím vytvářejí hydratační obal na povrchu minerálního zrna. 

[37] 

Obsah užitkové složky v surovině 

Stupeň výtěžnosti jednotlivých složek do koncentrátů závisí na obsahu užitkových 

složek ve vstupní surovině. Při stabilních podmínkách flotace výtěžnost užitkové složky 

úměrně narůstá se zvyšováním obsahu dané složky v surovině. Praxe však naznačuje, že 

tato závislost nemusí při úpravě platit pro všechny druhy surovin. V praxi se mohou 

vyskytnout případy, kdy je surovina velmi bohatá na užitkové složky, ale ty to složky se 

velmi těžko flotují, to se následně projeví na výtěžnosti. V některých případech se naopak 

ze suroviny s nízkým obsahem užitkové složky, která je lehce flotovatelná se vyrobí 

kvalitní koncentráty při vysoké výtěžnosti. [21] 

Zrnitostní složení výchozí suroviny a otevření zrna 

Díky flotační praxi víme, že v mnoha případech nelze dosáhnout úplného otevření 

všech zrn a získat tak veškeré prorostliny jednotlivých složek. K otevření zrna by bylo 

zapotřebí velmi jemného mletí celého množství vstupní suroviny. Při tomto procesu by 

docházelo k výraznému přemílání minerálů, to je nevýhodné jak z ekonomického tak 

technologického hlediska. [21] Pomletá surovina musí splňovat: 

Zrna jednotlivých minerálů musí být dostatečně narušena tak aby došlo k otevření 

srostlých a vrostlých zrn. Základní masa flotovaných minerálů se musí uvolnit do průvodní 

horniny a také do dalších užitkových minerálů. 

Musí být docíleno takového zrnitostního složení suroviny, aby průměry zrn 

flotovaných minerálů nebyly větší než je horní hranice a ani nebyly menší než je dolní 

hranice zrnitosti. V případě že dojde k překročení hranic, nemohou se dostatečně účinně 

nespojovat minerální zrna s bublinkami vzduchu a nedochází k flotaci. [21] 
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Hardgrove Grindability Index (HGI) je důležitým ukazatelem při mletí uhlí. Pro 

účely zkoumání účinku energetického příkonu na mletí v Hardgrově mlýně (Zuo a kol., 

2012) byl instalován na hřídel upraveného Hardgrova mlýna měřič krouticího momentu 

(T20WN), ten zaznamenával krouticí moment při pohánění mlýna. Vzorky ze čtyř druhů 

uhlí byly připraveny v souladu s postupem standardního testu HGI v Hardgrově mlýně při 

různých otáčkách. Vztah míry snížení velikosti vzorku na konkrétní rozmělňování (ECS) 

byl popsán podle Shi - Kojovic modelu. Výsledky ukazují, že Shi - Kojovic model 

předpověděl míru snížení velikosti uhlí. Index mletí  Shi - Kojovic modelu má podobné 

výsledky jako HGI. [83] 

Nová metoda (Shi, Zuo, 2014) pro otevření zrn byla vyvinuta na Julius Kruttschnitt 

Mineral Research Centre ( JKMRC ). Zařízení je upraveno ze standardního HGI 

(Hardgrove Grindability Index) mlýna. Odlišuje od tradičního HGI testu, který je založen 

na otevření zrn jedné velikosti. Nové zařízení nabízí flexibilitu broušení částí uhlí různé 

velikosti a různé hustoty. Spotřeba energie při mletí byla zaznamenána. Bylo použito uhlí 

z Austrálie a Číny. Výsledkem výzkumu bylo určení vlivu velikosti a hustoty částic uhlí na 

mletí zrn a zároveň vysvětluje nedostatky spojené s tradičním HGI. [64] 

Teplota flotačního prostředí 

Teplota se řadí mezi důležité parametry flotace. Teplota ve vztahu k flotačním 

reagencím zlepšuje jejich rozpustnost, emulgovatelnost a dispergovatelnost. Teplota 

rovněž aktivuje povrch minerálních zrn na interakci s reagencemi, díky tomu je možné 

dosáhnout vyšší index selektivity a rozdružovací efekt flotace. [21]  

V případě že se zvýší teplota flotačního rmutu, změní se základní charakteristika 

pěny. Suchá pěna se tvoří při zvýšené teplotě a obsahuje bubliny většího průměru. Takto 

vzniklá mineralizovaná pěna je bohatší. [37] 

Intenzifikační účinek zvýšené teploty má za následek: [21] 

 kladný účinek na kinetiku flotace, zkrátí se tím flotační čas 

 snížení spotřeby sběrače, tvorba kvalitnější flotační pěny 

 zvýšení kvality koncentrátu a výtěžnosti flotované složky  

 zvýšení ostrostí rozdružování.  
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Reagenční režim flotace 

Jako reagenční režim flotace je označován druh a charakter použitých reagenci, 

pořadí a množství, které je dávkováno do flotačního procesu a čas potřebný ke kontaktu 

reagencií s flotovanými částicemi. Reagence používané při flotaci uhlí jsou 

charakteristické schopností změnit povrchového napětí a chemické složení povrchu, 

používají se i flokulanty. [21]  

Do flotačního procesu se reagence dávkují v pořadí: 

1. řídící flotační reagencie  

2. sběrače  

3. pěniče  

Uvedené pořadí se může v konkrétních případech lišit. V některých případech 

reagencie potřebují dostatečně dlouhý čas pro kontakt s minerály. V takových případech se 

mohou dávkovat už do mlýna, přepadu třídiče, před čerpadla dávkující rmut nebo do 

mísících zařízení. Tímto způsobem se rmut lépe promíchá s reagenciemi. [21, 37] 

Sběrače většinou potřebují být 5 až 10 minut v kontaktu s flotovanými složkami, 

proto se dávkují už do mísících nádrží. V případech kdy povrch minerálu velmi rychle 

reaguje se sběračem je z  technologického hlediska lepší dávkovat sběrač po částech, část 

sběrače se dávkuje do mísící nádrže a další část se dávkuje přímo do flotačních komor. 

Technologie postupného dávkování sběrače se nejčastěji používá při flotaci černého uhlí. 

[21, 37] 

Pěniče se zpravidla dávkují přímo do flotačních komor, jelikož dostatečný čas pro 

správné působení pěniče je většinou 1 až 2 minuty v kontaktu s plynnou fází rmutu, proto 

není potřeba dávkovat dřív. [21] 

3.9 Schéma flotačního procesu 

Ve flotační praxi neexistuje téměř žádný případ kdy díky jedné flotační operaci 

získáme konečný produkt, koncentrát a odpad v požadované kvalitě. Ve většině případů to 

není možné z důvodů velmi blízké flotační charakteristiky oddělovaných minerálů, proto je 

jejich rozdružování náročnější. Je to také dáno tím, že v procesu flotace postupně 

získáváme dva a více produktů. V mnoha případech je nutné meziprodukty získané flotací 
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ještě domílat. Používá se několik flotačních operací, které jsou v technologickém schématu 

flotační úpravny vzájemně propojené. [21] 

Schéma flotace je přesný postup navzájem na sebe navazujících operací flotace 

včetně mletí a vodního třídění. Pří výběru a zpracování flotačnícho schématu je důležité 

brát v úvahu charakter a prorůst minerálů Dále je potřeba dbát na přítomnost a charakter 

velmi jemných zrn, řídit se požadavky na kvalitu koncentrátů a snažit se komplexně využit 

suroviny při co nejmenších úpravnických nákladech. [21, 37] 

Operace flotačního procesu 

Z technologického hlediska rozlišujeme tři operace flotace: [80]  

1. základní flotace  

2. pročišťovací flotace  

3. kontrolní flotace 

 

Obrázek č. 9: Schéma flotačního procesu [80] 

První operace flotačního rozdružování suroviny, která obsahuje jednu a více 

užitkových složek se nazývá základní flotace. V této operaci jsou tvořeny základní 

podmínky pro oddělení minerálů od sebe a od průvodní horniny. Podmínky se určují podle 

druhu upravované suroviny, zda je monokomponentní nebo polykomponentní. [21] 

 Základní flotace ještě zpravidla nezíská pěnový a nepěnový produkt požadovaných 

vlastností a kvality, například z důvodů blízkých flotačních vlastností rozdružovaných 
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minerálů, nedostatečného otevření zrn apod. Chudý pěnový produkt a bohatý nepěnový 

produkt získaný základní flotací je třeba reflotovat. [37] 

Opakovaná flotace pěnového produktu základní flotace je nazývána přečistná 

flotace a opakovaná flotace nepěnového produktu základní flotace se nazývá kontrolní 

flotace. [80] Přečistná flotace zpravidla zvyšuje kvalitu koncentrátu a zároveň snižuje 

obsah škodlivých příměsí. Pomocí kontrolní flotace zamezujeme únik užitkové složky 

obsažené v upravované surovině do odpadu. Celkový počet přečistných a kontrolních 

flotací závisí na složení a charakteru upravované suroviny a na požadované kvalitě 

koncentrátu. Soubor základní, kontrolní a přečistné flotace minerálu se nazývá flotační 

cyklus.[21, 37] 

Definitivní koncentrát a odpad je konečným produktem každého flotačního cyklu. 

Všechny ostatní  získávané v průběhu flotace jsou meziprodukty. Ty je nezbytné vracet do 

předchozích operací., ve které se nachází materiál s přibližně stejným obsahem flotované 

složky jako v meziproduktu. Také existují případy, kdy se meziprodukty reflotují 

v samostatném cyklu. Děje se to v případech, kdy meziprodukty obsahují velké množství 

kalových podílů. Ty vyžadují vytvoření speciálních podmínek flotace.[21, 37] 

3.10 Flotace uhlí 

Flotace uhlí se na rozdíl od flotace rud zabývá rozdružováním nejjemnějších podílů 

těženého uhlí, které mohou vznikat v průběhu těžby a úpravy. V praxi se používá pouze na 

úpravu koksovatelného uhlí. Flotace se v uhelném úpravnictví používá jako doplněk jiných 

způsobů rozdružování. Často je velmi důležitá a potřebná, zejména v souvislosti se stále 

narůstajícím podílem jemnozrnných podílů. [21] 

Flotační úprava uhlí je zpravidla čtyřikrát až pětkrát dražší než gravitační způsoby 

úpravy uhlí. Proto je snaha snížit velikost a množství uhelných zrn přiváděných na flotaci. 

Při pěnové flotaci přechází lehčí část upravované suroviny do pěnového produktu, proto 

mohou být flotována uhelná zrna o velikosti 2 až 3 mm, v praxi se však flotují zrna menší 

než 1 mm. V našich úpravnách se většinou flotují zrna menší než 0,5 mm. Z hlediska 

kvality získaných koncentrátů předstihuje flotace všechny ostatní způsoby úpravy 

uhelných kalů a prachů. [21] 
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Vliv na průběh a výsledky flotace má obsah tuhých částic ve flotačním rmutu. Při 

optimální zahuštění rmutu obvykle bývá 200 až 350 g tuhých částic na litr rmutu, to 

odpovídá poměru T:K = 1:4 až 1:1,25. Při flotaci méně zahuštěného rmutu je dosahováno 

lepších výsledků a to tehdy, když se upravuje surovina s vysokým obsahem velmi jemných 

zrn. [21] 

Ovlivňující faktory 

Optimální hodnota pH pro flotaci uhlí je od 6 do 7, nejvhodnější obvykle bývá 

okolo pH=7. Při této hodnotě se dosahuje maximální výtěžnosti uhlí do koncentrátu. 

Teplota rmutu v rozmezí od 3 do 50°C prakticky nijak neovlivňuje flotovatelnost uhlí. [54] 

Na flotovatelnost uhlí má vliv i zvětrávání a oxidace. Černé uhlí, které 

bezprostředně po těžbě postupuje do úpravny se flotuje lépe než uhlí vystavované 

atmosférickým vlivům. V tomto případě zhoršenou flotovatelnost zapříčiňuje oxidace 

povrchu uhlí, která při atmosférických podmínkách běžně probíhá. Hydrofobnost 

a flotovatelnost uhlí snižují kyselé skupiny, které se tvořící na povrchu uhlí. Lepší 

flotovatelnosti oxidovaného uhlí dosáhneme rozpuštěním povrchové oxidované vrstvy. To 

se provádí pomocí účinků 1 % roztoku kaustifikované sody. V důsledku toho flotace 

probíhá v zásaditém prostředí.[21] 

Charakteristika uhlí  

Flotovatelnost uhlí závisí ve značné míře na stupni jeho prouhelnění. Schopnost 

flotovat má pouze černé uhlí, hnědé uhlí a lignity flotovat nelze. Vysokou sorpční 

schopnost uhlí podmiňuje nepolárním charakterem povrchu. Uhlí je složeno ze čtyř 

mikrolitotypů (vitrit, klarit, durit a fuzit), ty se odlišují svou flotační schopností. Rozdílná 

flotační schopnost umožňuje selektivní flotaci lesklých složek od matných. Vitrit a klarit 

mají výrazně vyšší flotovatelnost, to se projevuje zkrácením flotačního času v porovnání 

s fuzitem a duritem. [21, 54]  

Ze vzorků s vyšším množstvím liptinitu a menším množstvím vitrinitu získáme 

koncentrát s vyšší výnosností a hořlavostí (Jorjani a kol., 2013). Liptinit měl pozitivní vliv 

na hořlavost a využití flotačního koncentrátu. Oddělení macerálových skupin podle 

velikosti částic je stejně důležité jako ostatní stanovených faktorů. [34] 
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Mikrolitotypy uhlí se od sebe liší stupněm hydrofobnosti, proto je rozdílná i jejich 

kinetika flotace. Ta se projevuje množství vyflotovaného typu uhlí do příslušného 

pěnového produktu. Tato vlastnost byla vypozorována na základě složení koncentrátu 

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

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

především vitrit, klarit a matné složky uhlí se flotují až v dalších komorách, jelikož 

potřebují delší flotační čas. [21] 

Minerální příměsi 

Efektivita a podmínky flotace závisí na složení minerálních příměsí a také na jejich 

disperzitě. Do uhlí se velká část příměsí (hlíny, písky) dostává přímo z okolních hornin. 

Hlíny se ve vodě snadno rozmáčejí a poté mohou přecházet do jemně disperzních kalů. 

Část hlíny proroste s uhlím a poté se nedostává do vody ani při jemném mletí. Kromě 

těchto venkovních příměsí se do uhlí mohou dostávat i vnitřní příměsi z rostlinné hmoty. 

Množství těchto příměsi v uhlí kolísá kolem 1 – 2 %. [21, 59]  

Druhy minerálních příměsí: [21] 

• Sulfidy (pyrit, markazit)  

• Jíly (kaolín, jílovité břidlice a hlíny)  

• Uhelné a hořící břidlice  

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

• Nesulfidické minerály (silikáty, oxidy, karbonáty)   
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4. Pyrolýza odpadu 

Pyrolýza (řecky pýr = oheň, lysis = rozpuštění) je fyzikálně-chemický děj, který se 

řadí do široké skupiny termických procesů. Termické procesy jsou technologie, které 

působí na surovinu takovou teplotou, která přesahuje mez její chemické stability. Pyrolýza 

je rozklad pevných látek za zvýšené teploty a nepřístupu vzduchu, vznikají produkty jako 

uhlíkatý skelet, kapalná složka výrazně organického charakteru, plynné produkty 

a pyrogenetická voda. Pyrolýza může probíhat v širokém rozmezí teplot a to 300 - 

2000 °C, přičemž není brána v úvahu chemická povaha probíhajících dějů. [33, 58, 73] 

Termické procesy mohou být děleny do dvou kategorií:  

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

vyšší vzhledem ke zpracovávanému materiálu (nízkoteplotní a vysokoteplotní spalování), 

2. procesy redukční - v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování) 

V dnešní době je pyrolýza velice diskutovaným tématem. Princip pyrolýzy je znám 

od 18. století, ale při likvidaci odpadů nebyl kladen dostatečný důraz na využívání této 

technologie. [47] Pomoci pyrolýzy můžeme snížit množství odpadů a následnou 

ekologickou zátěž. Pyrolýzou můžeme tyto odpady snadno přeměnit na kapalné produkty. 

Výsledný produkt této technologie můžeme použít nejen jako surovinu pro jiné 

technologie a výrobní procesy, ale také k výrobě energie Využití této technologie může 

přispět k  řešení energetiky na malé či střední úrovni. [71] 

Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez termické stability přítomných 

organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty 

a tuhý zbytek. Proces pyrolýzy probíhá zpravidla v teplotním rozmezí 400 až 700 °C. [3] 

Velkou předností je množství vyprodukovaných spalin, které je podstatně nižší oproti 

spalování. Množství a složení produktů je závislé na složení zplyňované látky a také záleží 

na době odplynění, teplotě a rychlosti zahřívaní. Reakce může probíhat i sama v přírodě ale 

velice pomalu. To platí i pro většinu organických látek [56]. V následující tabulce jsou 

uvedeny reakce probíhající při pyrolýze organického materiálu v závislosti na teplotě. [7] 
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Tabulka č. 1:  Reakce probíhající při pyrolýze organického materiálu v závislosti na teplotě  

Teplota Chemická reakce 

100 – 200°C Termické sušení, fyzikální odštěpení vody 

250°C 
Deoxidace, desulfurace, odštěpení vázané vody a CO2,depolymerace, začátek 

odštěpování H2S 

340°C Štěpení alifatických uhlovodíku, vznik metanu a jiných alifatických uhlovodíků 

380°C Karbonizační fáze 

400°C Štěpení vazeb uhlík-kyslík, uhlík-dusík 

400-600°C Přeměna bitumenových složek na pyrolýzní olej a dehet 

600°C Krakování za vzniku plynných uhlovodíků s krátkým uhlíkovým řetězcem 

nad 600°C 
Dimerizace etylenu na buten, dehydrogenace na butadien, dienová reakce s etylenem na 

cyklohexan, termická aromatizace na benzen a výševroucí aromáty 

U pyrolytického procesu lze v závislosti na dosahované teplotě pozorovat řadu 

dějů, které lze rozdělit do 3 teplotních fází.  

 nízkoteplotní (< 500 °C),  

 středněteplotní (500-800 °C),  

 vysokoteplotní (> 800 °C).  

 První fáze procesu probíhá v oblasti teplot do 200 °C, dochází zde k sušení 

a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně endotermické. 

[33] Druhá fáze procesu probíhá v rozmezí teplot 200 až 500 °C a tím dochází k suché 

destilaci. Nastává zde odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek 

a dochází k přeměně makromolekulárních struktur na plynné a kapalné organické produkty 

a pevný uhlík. Ve třetí fázi dochází v oblasti teplot 500 až 1200 °C k tvorbě plynu. 

Produkty vzniklé suchou destilací jsou dále štěpeny a transformovány. Z pevného uhlíku, 

ale i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny, jako H2, CO, CO2 a CH4. [3, 

56]  

Většina v současné době provozovaných pyrolýzních systémů je založena na 

termickém rozkladu odpadu v rotační peci vytápěné zevně spalinami, které vznikají 

z následného spalování pyrolýzních plynů v tzv. termoreaktoru. [71] 
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4.1 Technologie pyrolýzy 

Tím, že můžeme řídit hlavní reakční parametry jako je teplota, rychlost zahřátí 

a doba zadržení materiálu tak můžeme ovlivnit vlastnosti získávaných produktů. [55] 

Konvenční pyrolýza 

Jinak označována jako pomalá pyrolýza se velmi dlouhou dobu používala k výrobě 

dřevěného uhlí. Surovina se při ní zahřívá na teplotu okolo 500 °C, s nízkou rychlostí 

zahřívaní, střední doba zadržení se při této teplotě pohybuje mezi 5 a 30 min, takže 

sekundární reakce mohou proběhnout s poměrně velkou konverzí. [82] To má za následek 

vypařování a vzniklý produkt má přibližně stejný podíl tuhých kapalných a plynných 

produktů. Označení pomalá pyrolýza může být někdy značně relativní, existuje totiž 

několik variant jejího provozování. [8] Známe dvě základní varianty, hlavní rozdíl mezi 

nimi je v přívodu tepla, kterého je potřeba pro pyrolýzu. [9] 

Dvě základní varianty: [20, 74] 

 Karbonizační pece, teplo je dopravováno zevnitř a to spalováním části dřeva 

 Pálení v retortách, teplo je dopravováno z venku přes plášť spalováním 

jiného paliva většinou odpadního  

Rychlá pyrolýza 

Tzv. rychlá pyrolýza je jeden z nejnovějších procesů ve skupině technologií, které 

mění biomasu na produkty vyšší energetické úrovně, jako jsou plyny, kapaliny a pevné 

látky. Je nezbytná vysoká rychlost ohřevu celého objemu pyrolyzované částice, což je 

zpravidla podmíněno malou velikostí částic. Dále je nezbytné, aby vznikající parní fáze 

neměla v reaktoru dobu zdržení delší než 2 s, a aby bylo zajištěno co nejrychlejší ochlazení 

a zkondenzování par a aerosolů, které jinak mohou podléhat sekundárním reakcím. Rychlá 

pyrolýza je stále ve fázi vývoje. [49, 79] 

Jejím primárním energetickým produktem je kapalina – bioolej, kterou lze snadno 

skladovat a přepravovat. Je možné ji upravovat na motorové či jiné bio-palivo. Kapalina 

má hustotou 1,2 kg/dm
3
, výhřevnost kolem 20 MJ/kg a tmavě-hnědé zbarvení. [48] 

Abychom omezili obsah vody v bio-oleji, je důležité biomasu předsušit na vlhkost nižší 

než 10 % (výjimečně až 15 %). Za správný průběh pyrolýzy zodpovídá rychlé ohřátí 
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suroviny a následné udržení potřebné teploty a krátká doba, po kterou se páry zdrží 

v reakční zóně a následně se co nejrychleji ochladí vzniklý produkt. [49] 

Produkci tekutého paliva pyrolýzou lze uskutečnit z libovolné biomasy. Rychlá 

pyrolýza je intenzivně vyvíjena řadou výrobců. Před vstupem do reaktorů je biomasu nutno 

rozdrtit na požadovanou velikost (různou podle typu reaktoru). To následně zabezpečuje 

rychlý průběh reakce a snadnou separaci pevných částí. [48] Topení může být provedeno 

různými způsoby. [49] 

Produktem rychlé pyrolýzy bývá asi 75 % kapalného bio-paliva, 13 % hořlavého 

plynu a 12 % tuhé karbonizované biomasy. [48] Pro tento proces se využívá teplota 500°C 

až 600°C a biomasa setrvává v reaktoru velmi krátkou dobu (0,5 až 1s). To zaručuje 

vhodné podmínky pro rychlé odplynění. [79] 

Plazmové zplyňování  

Pevné, pastovité nebo tekuté odpady jsou pomocí speciálního zařízení dávkovány 

do prostoru plazmového reaktoru, kde pomocí vysokovýkonného plazmového hořáku 

nastává rychlá destrukce škodlivin obsažených v odpadu. Plazmový hořák pracuje na 

principu elektrického oblouku a je napájen stejnosměrným proudem. [53] 

Je to rozklad plynných látek za vysokých teplot. Samotná plazma je ionizovaný 

vodivý plyn o teplotě kolem 4000 – 5000 °C, ale mohou být dosahovány teploty až 20 000 

°C. [72] Jedná se o energeticky náročný proces. Jsou známa zařízení s relativně malým 

prosazením speciálních odpadů (cca 0,1 – 1,0 t/h). [53] 

Plazmových hořáků může být instalováno více – např. hlavní a podpůrný hořák. 

Instalovaný výkon hořáku se může pohybovat okolo 1500 kW. Díky tomuto údaji si 

můžeme představit vysokou „energetickou hustotu“ procesu a o vysokou energetickou 

náročnost plazmové technologie na zpracování relativně malého množství prosazovaných 

odpadů. [72] 

Anorganické podíly odpadu vytvářejí strusku v tekutém stavu, jejichž teplota může 

dosáhnout hodnot vysoko přes 1500 °C, struska je ze spodní části reaktoru odpouštěna a po 

ochladnutí tvoří inertní zbytkový materiál se skelnou strukturou (vitrifikace). [72] Tento 

materiál je vhodný k dalšímu použití či ke konečnému uložení na skládku. [53] 
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Organické podíly odpadu jsou pyrolyticky rozloženy na jednotlivé elementy. Tento 

procesní krok nastává v redukčním prostředí a vzniklý pyrolytický (syntézní plyn) může 

být pomocí kyslíku či směsi vzduchu a kyslíku v oxidační části plazmového reaktoru 

oxidován. [53, 72] 

Upravené spaliny jsou o teplotě přes 1000°C v kotli využity k výrobě páry, která 

v kogeneračním procesu produkuje energii. Vystupující plyn je průchodem kotlem 

ochlazen na teplotu okolo 200°C a poté podroben několikastupňovému standardnímu 

komplexnímu čištění. [72] Dále může být zařazen proces katalytické redukce oxidů dusíku 

na molekulární dusík a vodu s následným procesem katalyticko – oxidační destrukce látek 

typu PCDD, PCDF. Provozní teplota katalytického stupně kolem 300°C je dosažena 

patřičně dimenzovaným zařízením k přesunu tepla. Výstupní emisní hodnoty dosahují 

zlomků zákonných emisních limitů. [53] 

Rozkládané plyny jsou přiváděny do plazmy, kde dochází k jejich rozkladu až na 

prvky, které jsou následně vlivem vysokých teplot spáleny. Spaliny jsou pomocí 

ventilátoru odváděny pryč z plazmového reaktoru. Díky odtahu se spaliny prudce ochladí. 

Vlivem tohoto postupu se sníží riziko vzniku polychlorovaných dibenzodioxinů 

a dibenzofuranů v případě likvidace plynu z pyrolýzy. [46, 70] 

4.2 Technologické parametry ovlivňující výtěžnost 

pyrolýzy  

Pyrolýza je velmi komplexní proces zahrnující mnoho sousledných a vzájemně si 

konkurujících paralelních reakcí, průběh těchto reakcí, a tím i výsledné produkty lze 

ovlivnit řadou parametrů. [18] 

Složení pyrolýzních produktů závisí (De Marco a kol., 2007) v první řadě na 

složení vstupního materiálu, poměru organické a anorganické složky, vlhkosti materiálu, 

množství a velikosti částic vstupního materiálu. [17] Výtěžnost jednotlivých frakcí 

(kapalná, plynná a pevná fáze) je dále ovlivněna konečnou teplotou, rychlostí ohřevu, 

použitým nosným plynem, dobou zdržení plynných produktů v pyrolýzní komoře, tlakem 

a konstrukčním provedením pyrolýzního zařízení. Výtěžnost i vlastnosti produktů pyrolýzy 

může významně ovlivnit také přítomnost katalyzátoru a poměr materiál/katalyzátor. [30, 

76] 
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Vzhledem k velké proměnlivosti výše uvedených parametrů musí být celý proces 

pyrolýzy navržen tak, aby vycházel z konečného využití pyrolýzních produktů. 

Vliv rychlosti ohřevu, teploty, tlaku a doby zdržení  

Místo štěpení se v řetězci se posouvá na konce molekul v souvislosti se stoupající 

teplotou, takže dochází k tvorbě plynných uhlovodíků a následně v konečné fázi ke tvorbě 

vodíku. Čím vyšší je teplota procesu, tím lépe se mohou rozštěpit vazby s vyšší disociační 

energií. Zvětšení objemu paliva a snížení teploty může vest k neúplnému rozkladu, a to 

zvyšuje vznik pyrolytického koksu a snižuje vznik kapalné a plynné složky produktů 

pyrolýzy. Jako první vznikají při pyrolýze kyslíkaté (primární) páry a to při teplotách cca 

do 400 - 500°C, při vyšších teplotách se uvolňují uhlovodíkové (sekundární) dehty 

a nakonec se při teplotách nad 850°C uvolňují aromatické (terciární) dehty. Složení roste 

v pořadí kyslíkaté sloučeniny, fenolické ethery, alkyl-fenoly, heterocyklické fenoly, 

polyaromatické uhlovodíky. [48] S konečnou rostoucí teplotou procesu klesá množství 

vzniklého koksu, dokud není tepelný rozklad zcela dokončen. Zvýšení teploty nad mez, 

kdy je rozklad zcela dokončen, už množství vznikajícího koksu nijak neovlivňuje. Díky 

zvýšení konečné teploty také dochází ke krakování těžkých molekul obsažených 

v pyrolytické kapalině. To následně vede ke snížení množství kapalné fáze a zvýšení 

množství plynných produktů. [52] 

Krátká doba setrvání produktů v plynné fázi, (Arabiorutia a kol., 2007) z pravidla 

méně než 2s a následné rychle zchlazení par podporuje vznik kapalných produktů proti 

plynným. [2] Zvýšení teploty a prodloužení doby zdržení produktů v plynné fázi podporuje 

průběh sekundárních reakcí, a to následně vede ke vzniku většího množství plynného 

produktu na úkor kapalné složky [31] 

Obecně je možné konstatovat, že se stoupajícím tlakem probíhá štěpení 

uhlovodíkových molekul symetričtěji a místo štěpení v řetězci se stoupající teplotou se 

posouvá na konce molekul, takže dochází k tvorbě plynných uhlovodíků a v konečné fázi 

vodíku. Vysoký tlak zvyšuje množství vzniklého pyrolýzního koksu a jeho reaktivitu ke 

zplyňování. [36] 

Rychlost ohřevu má výrazný vliv na výtěžnost jednotlivých frakcí při nízkých 

pyrolýzních teplotách. Zvýšení rychlosti ohřevu a přenosu tepla v reakční zóně vede při 
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teplotách kolem 450°C k dokonalejšímu tepelnému rozkladu, a to vede ke vzniku většího 

množství pyrolytického oleje a plynu na úkor pyrolytického koksu. Při teplotách 

přesahujících 650°C je vliv rychlosti ohřevu zanedbatelný. Při nižších teplotách vznikají 

pomocí krakovacích reakcí přednostně lehčí sloučeniny. Ty mohou být podpořeny 

zvýšením rychlosti ohřevu na teplotu přes 650 °C, nad krakovacími reakcemi převládají 

karbonizace kyslíkatých uhlovodíků a hydrogenace a to vede k polymeraci 

a polykondenzaci. [32] 

Vliv vlhkosti materiálu  

Čím více materiál obsahuje vlhkosti, tím se prodlužuje doba potřebná pro termický 

rozklad materiálu a také je potřeba dodat větší množství tepla. [65] Při nízkých rychlostech 

ohřevu má vlhkosti materiálu na výtěžnost a vlastnosti pyrolýzních produktů menší vliv, 

jelikož uvolněná vodní pára opustí reakční komoru a na rozkladných reakcích se příliš 

nepodílí. Naopak při vyšších rychlostech ohřevu (Yip a kol., 2007) dochází k častým 

interakcím mezi uvolněnou párou a produkty pyrolýzy. [78] Vyšším obsahem vlhkosti ve 

vstupním materiálu (Shie a kol., 2010) se především zvyšuje výtěžnost pyrolytické 

kapaliny. Vyšší vlhkost materiálu způsobuje vyšší obsah vodíku a oxidu uhličitého 

v pyrolytickém plynu, to způsobuje rozklad vody. [65] 

Vliv vlhkosti na průběh pyrolýzy závisí na formě, jakou je voda k materiálu vázána. 

Organický materiál (biomasa) obsahuje vodu ve třech fázích: [4] 

 Voda chemicky vázaná, je součástí chemických sloučenin, nelze ji z biomasy 

odstranit sušením, pouze rozkladem materiálu.  

 Voda vázaná, neboli hydroskopická se nachází v buněčných stěnách a je vázána 

vodíkovými můstky.  

 Voda volná, neboli kapilární vyplňuje lumeny buněk a mezibuněčné prostory.  

Vlhkost, při které jsou buněčné stěny nasyceny, se nazývá bod nasycení vláken 

(např. u  dřeva je bod nasycení vláken roven 30 % suché báze). Je to množství vody, která 

může být adsorbována. Při pyrolýze vlhké biomasy dochází nejprve k sušení. V této etapě 

je většina dodané energie spotřebována na ohřívání a vypařování vody. [27] 

Ztráta vázané vody během pyrolýzy vede k fyzikálním změnám struktury materiálu, 

jako je smršťování, praskání povrchu a tvorba trhlin a puklin na povrchu materiálu., vznik 



Jakub Halas: Flotační činidla na bázi kapalných produktů z pyrolýzy odpadů 

2014  34 

vnitřního tlaku, změny struktury a velikosti částic materiálu mají značný vliv na průběh 

pyrolýzy. [27] 

Vliv anorganických látek 

Obsah anorganických látek v materiálu může ovlivňovat proces pyrolýzy pozitivně 

i negativně. Studie vlivů vlastností kalů na průběh pyrolýzy (Mendéz a kol., 2005). 

Výsledky ukázaly, že přítomnost kovů v organickém materiálu může negativně ovlivnit 

uvolňování prchavých látek při pyrolýze. [42] Anorganické látky mohou rovněž ovlivnit 

průběh pyrolýzy svými katalytickými účinky. Některé s anorganických látek katalyzují 

rozklad přírodních polymerů a krakovacích reakcí. Díky tomu dochází k rozkladu rychleji 

a při nižších teplotách, snižuje se tím aktivační energie, tvoří se větší množství 

pyrolytického koksu a plynu na úkor menšího množství pyrolytické kapaliny. [25] Může to 

být způsobeno tím, že vyšší obsah anorganických látek podporuje kontakt s organickou 

složkou. To může vést k vypařování těkavých složek i při nižších teplotách. [39] 

Také minerály mohou ovlivňovat průběh pyrolýzy a vlastnosti pyrolýzních 

produktů. Některé minerály se používají jako katalyzátory při zplyňovacích procesech, 

např. zeolit, olivín, dolomit a jiné. Pyrolýzu ovlivňují i minerály obsažené přímo 

v materiálu. [57] 

4.3 Produkty pyrolýzy 

Vzniklé produkty pyrolýzy jsou do jisté míry závislé na složení zpracovávaného 

odpadu. Zpracování různorodého odpadu a následné využití plynných produktů je 

omezeno obsahem různých cizorodých látek, které byly obsaženy v odpadu. Využívání 

pevného produktu zase stěžuje obsah těžkých kovů. Proto byla vyvinuta pyrolýza za 

pomocí plazmového rozkladu. [15] 

Hlavní produkty pyrolýzy: 

 Pyrolýzní olej 

 Pyrolýzní plyn 

 Tuhý zbytek 

 Odpadní vody z procesu pyrolýzy  
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Pyrolýzou můžeme zpracovat každý organický materiál, který je možno ohřát nad 

mez jeho termické stability přítomných organických sloučenin. [3] Produktem pyrolýzy 

bývá tuhá fáze na bázi koksu, kterou můžeme využívat jako aktivní uhlí, bezkouřové 

palivo nebo také jako výztuhy v gumárenském průmyslu. Kapalná fáze má charakter 

surové motorové nafty a je podobného složení a používá se jako základní produkt 

v petrochemii, dále jako zdroj chemických látek nebo jako palivo. Plynná fáze může 

obsahovat vodu, oxid uhelnatý, vodík a nezkondenzované kapalné produkty nebo 

jednoduché organické látky jako třeba metan. [56, 71]  

Pyrolýzní olej 

Pyrolýzní oleje jsou jedním z možných produktů pyrolýzy, liší se svými 

vlastnostmi v závislosti na složení zpracovaného odpadního materiálu a podmínkách 

pyrolýzy. Jedná se o okysličené, komplexní organické kapaliny typicky do 40 % 

(v některých případech do 85 %) rozpustné ve vodě, kyselinách či zásadách. V polárních 

organických rozpouštědlech např. glycerolu je rozpustnost omezená. V nepolárních 

organických rozpouštědlech, jako např. nafta, karbontetrachlorid, pentan, dekan, benzen, 

toluen a hexan jsou pyrolýzní oleje relativně nerozpustné. Je však známo, že pyrolytické 

oleje lze postupně mísit s různými palivovými oleji. [28] 

Příkladem pyrolytického oleje je olej získaný z pyrolýzy odpadního materiálu 

obsahujícího asi 70 % celulózy. Takový olej bude přibližně obsahovat od 52 do 60 % 

uhlíku, od 6 do 8 % vodíku, od 1 do 2 % dusíku a od 29 do 33 % kyslíku. [40] 

Pyrolýzní plyn  

Organické sloučeniny se v průběhu pyrolýzy rozkládají na jednoduché 

nízkomolekulární látky např. vodík (H2), oxid uhelnatý (CO) nebo oxid uhličitý (CO2). 

Kromě všech základních složek obsažených v pyrolýzním plynu, vznikají také 

neoxidované sloučeniny vodíku, jako amoniak (NH3), sirovodík (H2S) a chlorovodík 

(HCl), doprovázené vznikem redukční atmosféry v reaktoru. [6] 

Pokud dochází k pyrolýze při nízkých teplotách, kolem 500 °C, vzniká 

v destilačním plynu významné množství aromatických a alifatických uhlovodíků. Po 

ochlazení plynu tyto sloučeniny kondenzují jako dehtové látky a způsobují znečištění 

kondenzátu nebo vody z filtrace plynu. [6] 
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Emise těžkých kovů obsažené v pyrolýzním plynu jsou velmi závislé na teplotě. Při 

teplotě kolem 500 °C lze již předpokládat, že pouze malé množství těžkých kovů přechází 

do plynné fáze. [6] 

Odpadní vody z procesu pyrolýzy  

Do odpadních vod vzniklých při pyrolýze počítáme i vlhkost obsaženou 

v odpadech, ta vzniká rozkladem vody ze spalování, je spotřebována při reakci tvorby 

vodního plynu. Odpadní vody z procesu pyrolýzy opouštějí reaktor ve formě páry, a po 

ochlazení přecházejí do kondenzátu. Kromě toho patří do odpadních vod z pyrolýzy také 

odpadní vody z mokrého čištění pyrolytických plynů a chladicí vody z mokrého (post-

proces) odstraňování tuhých zbytků. Celkové množství vody bývá v rozmezí 0,4 až 2,0 

mg/m3 odpadu. [11] 

Silně znečištěné vody organickými látkami, především kvůli obsahu olejů a fenolů 

v odpadech, potřebují výstupní přečištění. Voda z mokrého (post-proces) odstraňování 

pevných zbytků může propírat mírně rozpustné složky zbytku, např. rozpustné v soli 

vápníku, chloridů, sulfátů a organických sloučenin. [11] 
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5. Flotační testy 

Flotační testy byly provedeny na uhlí z dolů Lazy pomocí flotačních činidel 

s pyrolýzních olejů a Montanolu 551 

5.1 Analýzy vzorků uhlí 

Z minerálních látek převažovaly jemnozrnné jílové minerály a framboidální 

a krystalický pyrit. Jílové minerály byly ve vzorku rozptýleny v porigelinitu, attrinitu, 

liptodetrinitu a bituminitu a vzácně tvořily samostatné polohy. Z uvedeného důvodu lze 

jejich obsah považovat za orientační. Kromě sulfidů byly zjištěny další rozptýlené 

minerály, jejichž bližší identifikace optickou mikroskopií v odraženém světle není možná. 

V zorném poli mikroskopu bylo také zjištěno výrazné porušení huminitu, převážně 

ulminitu, trhlinami, které by mohlo souviset s vysušením vzorků. 

Zrnitostní analýza (Tabulka č. 2) provedená na vzorku černouhelných kalů z dolu 

Lazy prokázala, že nejvíce byla zastoupena zrnitostní třída 0,3 až 0,5 mm, a to 36,41 %. 

Následovala třída zrnitosti 0,5 až 1 mm, která zaujímala 25,96% a třetí třída 0,2 až 0,3 

obsahovala 17,27 % zrn vstupu. Nepatrné ztráty byly tvořeny hraničními zrny, tzn. zrny, 

která zůstala zaklíněna v okách sít.  

Tabulka č. 2: Výsledků sítového rozboru vzorku kalů dolu Lazy 

Velikost síta (mm) Vzorek (g) Vynos (%) Popelnatost (%) Mn. Popela (kg/10t) 

> 1 3,12 1,57 22,03 34,49 

0,5 - 1 51,73 25,96 28,14 730,47 

0,3 - 0,5 72,56 36,41 30,15 1097,79 

0,2 - 0,3 34,42 17,27 41,15 710,75 

0,1 - 0,2 26,71 13,40 47,28 633,71 

0.063 - 0,1 6,56 3,29 54,21 178,45 

< 0,063 4,18 2,10 52,62 110,37 

P 199,28 100,00 34,96 3496,04 
 

 

Obrázek č. 10: Grafické znázornění výsledků sítového rozboru vzorku kalů dolu Lazy 

> 1 mm 

0,5 - 1 mm 

0,3 - 0,5 mm 

0,2 - 0,3 mm 

0,1 - 0,2 mm 

0.063 - 0,1 mm 

< 0,063 mm 
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5.2 Charakteristika použitých flotačních činidel 

Při flotačních testech byly použity dva druhy pyrolýzních olejů. Jednalo se 

o pyrolýzní oleje G1 a Z. Rovněž byly testovány tyto pyrolýzní oleje ve směsi s běžně 

používaným flotačním činidlem Montanol 551.  

IČ spektra analyzovaných vzorků olejů byla naměřena 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

. 

Montanol 551 

Montanol 551 je netoxická, homogenní, organická kapalina s rozpouštěcími 

vlastnostmi. Má nažloutlou až zlatou barvu a velmi charakteristický zápach. Jeho hustota 

při 15°C je 845 - 875kg.m
3
. Obsah vody v montanolu 551 je nižší než 0,1%, bod vzplanutí 

vyšší než 61°C a teplota varu vyšší než 175°C. Hlavní způsob použití tohoto flotačního 

činidla spočívá ve flotaci kamenných uhlí a černouhelných kalů se zrnitostí do 1 mm. 

Montanolem je možné provádět flotaci různých typů uhlí, které se liší stupněm 

prouhelnění. Může se použít od plynových, koksovacích až po antracitická uhlí. Montanol 

551 tvoří velmi stabilní mineralizovanou pěnu s nízkým obsahem vody, která se následně 

snadno rozpadá a filtruje. Montanol 551 působí velmi selektivně tím, že se váže na 

organickou substanci uhlí a nikoliv na minerální částice hlušiny. Při flotaci je tak možné 

získat flotační koncentrát s nízkým obsahem popela. Montanol 551 nevyžaduje dlouhou 

reakční dobu v procesu flotace a vykazuje velkou flotační aktivitu. V závislosti na 

podmínkách flotace stačí nízké dávkování reagentu pohybující se v rozmezí 100 až 800 

gramů na tunu suché vsázky do flotace. Z analýzy IČ spektra (obrázek č. 11) vyplývá 

následující složení: karboxylové sloučeniny, aromatické a alifatické uhlovodíky, alkény, 

alkoholy, fenoly, glykoly, estery, ethery a alkany. [44] 
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Obrázek č. 11: IČ – spektroskopický záznam flotačního činidla Montanol 551 

Pyrolýzní olej z pneumatikové drti  

Označován jako Pyrolýzní olej „G1“ byl získán teplotou kolem 600°C, viskozita je 

3,320 mm
2
.s

-1
 a hustota 0,9832 g.cm

-3
. Pyrolýzní kapalina vzniklá pyrolýzou 

pneumatikové drti má z běžně pyrolyzovaných materiálů nejvyšší zastoupení důležitých 

arénu tj. BETX, styren, naftalen, fenanthren, pyren, ad. Výtěžnost BETX látek stoupala 

s pyrolýzní teplotou. Celkové zastoupení fenolů je nízké. V daném případě nebylo možné 

stanovit obsah fenolů v odsazené vodě z důvodu homogenity vzorku. Ve vzorcích po 

pyrolýze pneumatikové drti je nejnižší množství obsahu vody oproti jiným běžně 

pyrolyzovaných materiálů. Zastoupení vody se pohybuje v průměru 1 hm. % a pyrolýzní 

kapalina se chová jako homogenní směs. Pyrolýzní olej „G1“ obsahuje vyšší podíl 

aromatických uhlovodíků.  

 

Obrázek č. 12: IČ  spektroskopický záznam Pyrolýzní olej „G1“ 
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Pyrolýzní olej „Z“ 

Olej vznikal při teplotě od 380 do 460 C. Konečným produktem transformačních 

procesů je směs uhlovodíků s mnohem kratšími vazbami v porovnání s polymerními 

řetězci a to v důsledku vysokého obsahu uhlovodíků. Při pokojové teplotě je olej hustší 

konzistence. Analýza olejů ukázala, že základní složení obsahuje přibližně 86% uhlíku (C) 

a 14% vodíku (H). Pyrolýzní olej „Z“ je složen z uhlovodíků s velkým množstvím 

methylenových skupin (- CH 2 -), má minimální obsah síry (méně než 1%) a neobsahuje 

dusík. Pyrolýzní olej „Z“ neobsahuje aromatické uhlovodíky, ale ve vzorku převažují 

alifatické uhlovodíky. 

 

Obrázek č. 13: IČ – spektroskopický záznam Pyrolýzní olej „Z“ 

5.3 Metodika flotačních testů 

Veškeré flotační testy byly realizovány v laboratoři Institutu enviromentálního 

inženýrství na VŠB – TU Ostrava. Nejprve byly flotační testy prováděny s čistými 

pyrolýzními oleji „G1“ a „Z“ a poté byly testovány ve směsi s komerčně používaným 

flotačním činidlem Montanol 551. 

Flotační testy byly provedeny podle následujících podmínek: 

 zahuštění rmutu:110 g/l, 

 dávka flotačního činidla: 300 g/t, 400 g/t 500 g/t, 600 g/t, 

 doba agitace rmutu s činidlem: 1 a 2 minuty, 

 doba flotace: 5 min. 
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Byla použita technologie frakční flotace v pneumomechanickém laboratorním 

flotátoru VRF (obrázek č. 14), jednotlivé flotační koncentráty byly odebírány v časových 

intervalech podle tvorby flotační pěny (1-5 minut). Získaný flotační koncentrát a odpad byl 

zbaven vody pomocí filtrace za sníženého tlaku a následně vysušen v sušárně Memmert 

UF 110 plus (obrázek č. 15) při teplotě 105°C. Vysušený vzorek se následně vážil, 

kvartoval a homogenizoval. Takto upravený vzorek byl podroben analýze obsahu popela. 

Stanovení obsahu popela bylo provedeno podle normy ČSN EN 14775, stanoví se 

výpočtem z hmotnosti zbytku, který zůstane po spálení vzorku na vzduchu při řízené 

teplotě 550°C. [16] 

 

Obrázek č. 14: Laboratorní flotátor VRF (foto autor) 

 

Obrázek č. 15:  Sušárna Memmert UF 110 plus (foto autor)  
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6. Diskuze výsledků 

V této části jsou uvedeny výsledky frakčních flotací za použití čistých pyrolýzních 

olejů „G1“ a „Z“ a také směsí s Montanolem 551. Výsledky testů jsou uspořádány do 

tabulek. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledky frakční flotace za použití pyrolýzního oleje 

„G1“. Obsah popela po první minutě flotace byl poměrně nízký 10,41%, avšak výnos byl 

pouze 41,72 %. S dobou flotace docházelo ke zvyšování popelnatosti uhelného koncentrátu 

a snižoval se výnos. Výnos odpadu činil 35% při popelnatosti 53%. Uhlí při těchto 

podmínkách flotuje, ale ne dostatečně, proto je vhodné se tímto činidlem dále zabývat. 

Bylo také testováno prodloužení doby agitace na 2. minuty, která zvedla výnos v 1. minutě 

flotace, ale na celkový průběh flotace neměla výrazný vliv. 

Tabulka č. 3:  Výsledky flotace, pyrolýzní olej „G1“, dávka 500g/t 

Vysvětlivky: K – koncentrát, O – odpad, P – podání 

Při snížení dávky činidla na 400g/t se výsledky flotace změnily následovně. 

Z tabulky č. 4 vyčteme, že obsah popela v první minutě flotace je pod 10%, ale výnos 31% 

v první frakcí není dostačující. Každou další minutu obsah popela výrazně rostl. Přes 53% 

uhelné hmoty zůstalo v odpadu. Z výsledku vyplývá, že při těchto podmínkách uhlí flotuje 

a pyrolízní olej „G1“je potřeba podrobit dalším zkouškám. 

 

Fra

kce 

Flot. 

čas 

Hmotn

ost 
Výnos 

Popel 

natost 
mn. pop 

Σ mn. 

pop 

Σ mn. 

vyn 

prum. 

pop 

Σ mn. 

pop 

mn. 

vyn 

prům. 

pop 

 
min g % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K1 1 45,33 41,72 10,41 434,28 434,28 41,72 10,41 2923,20 100 29,23 

K2 2 11,17 10,28 11,95 122,84 557,12 52,00 10,71 2488,93 58,28 42,70 

K3 3 7,59 6,99 36,12 252,30 809,42 58,98 13,72 2366,08 48,00 49,29 

K4 4 5,14 4,73 40,26 190,44 999,87 63,71 15,69 2113,78 41,02 51,53 

K5 5 2,14 1,97 40,33 79,43 1079,29 65,68 16,43 1923,34 36,29 53,00 

O1 5 37,29 34,32 53,73 1843,91 2923,20 100,00 29,23 1843,91 34,32 53,73 

P 
 

108,66 100 29,23 2923,20 
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Tabulka č. 4: Výsledky flotace, pyrolýzní olej „G1“, dávka 400g/t 

Fra 

kce 

flot. 

čas 

Hmotn

ost 
Výnos 

Popel 

natost 
mn. pop 

Σ mn. 

pop 

Σ mn. 

vyn 

prum. 

pop 

Σ mn. 

pop 

mn. 

vyn 

prům. 

pop 

 
min. g % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K11 1 33,64 30,97 9,16 283,71 283,71 30,97 9,16 3192,96 100 31,93 

K12 2 5,89 5,42 21,88 118,66 402,37 36,40 11,06 2909,24 69,03 42,15 

K13 3 4,08 3,76 30,69 115,29 517,66 40,15 12,89 2790,58 63,60 43,87 

K14 4 4,4 4,05 33,37 135,19 652,85 44,20 14,77 2675,30 59,85 44,70 

K15 5 2,25 2,07 31,13 64,49 717,34 46,28 15,50 2540,11 55,80 45,52 

O3 5 58,35 53,72 46,08 2475,62 3192,96 100 31,93 2475,62 53,72 46,08 

P 
 

108,61 100 31,92 3192,96 
      

Přidáním Montanolu 551 200g/t k pyrolýznímu oleji „G1” 400g/t se výnos v 1. 

minutě zvýšil na 59% a popelnatost byla 10,14 %. Opět platí, že s dobou flotace se 

zvyšovala popelnatost a snižoval výnos flotačního koncentrátu. Na rozdíl od předchozích 

výsledků flotace byl výnos odpadu 25 % s popelnatostí 86%, proto se toto dávkování 

činidel ukázalo jako mnohem vhodnější. Za těchto podmínek je vhodné pyrolýzní olej 

„G1” podrobit dalšímu testování. 

Tabulka č. 5: Výsledky flotace, pyrolýzní olej „G1“, dávka 400g/t, Montanol 551 200g/t 

Fra 

kce 

flot. 

čas 

Hmotn

ost 
Výnos 

Popel 

natost 
mn. pop 

Σ mn. 

pop 

Σ mn. 

vyn 

prum. 

pop 

Σ mn. 

pop 

mn. 

vyn 

prům. 

pop 

 
min. g % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K16 1 63,61 58,59 10,14 594,09 594,09 58,59 10,14 2982,03 100 29,82 

K17 2 13,92 12,82 10,27 131,67 725,77 71,41 10,16 2387,94 41,41 57,66 

K18 3 2,02 1,86 21,85 40,65 766,42 73,27 10,46 2256,27 28,59 78,92 

K19 4 0,91 0,84 29,79 24,97 791,39 74,11 10,68 2215,61 26,73 82,89 

K20 5 0,89 0,82 48,21 39,52 830,91 74,93 11,09 2190,64 25,89 84,61 

O4 5 27,22 25,07 85,80 2151,12 2982,03 100 29,82 2151,12 25,07 85,80 

P 
 

108,57 100 29,82 2982,03 
      

Dalším testovaným flotačním činidlem byl pyrolýzní olej „Z“. Z tabulky č. 6. 

můžeme vyčíst, že při dávce 500g/t byl získán výnos v 1. minutě flotace téměř 55% 

a popelnatost pod 10%. V dalších minutách flotace výnos výrazně klesl a popelnatost 
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rostla. Výnos odpadu činil 27% a popelnatost odpadu byla 85%. Z výsledků je patrné, že 

uhlí při těchto podmínkách flotuje, ale je zapotřebí provést optimalizaci podmínek flotace. 

Tabulka č. 6: Výsledky flotace, pyrolýzní olej „Z“, dávka 500g/t 

Fra 

kce 

flot. 

čas 

Hmotn

ost 
Výnos 

Popel 

natost 
mn. pop 

Σ mn. 

pop 

Σ mn. 

vyn 

prum. 

pop 

Σ mn. 

pop 

mn. 

vyn 

prům. 

pop 

 
min. g % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K26 1 58,65 54,84 9,90 542,90 542,90 54,84 9,90 2931,94 100 29,32 

K27 2 13,22 12,36 10,86 134,24 677,14 67,20 10,08 2389,03 45,16 52,90 

K28 3 3,69 3,45 13,65 47,10 724,24 70,65 10,25 2254,79 32,80 68,74 

K29 4 2,45 2,29 15,14 34,68 758,92 72,94 10,40 2207,70 29,35 75,22 

K30 5 2,01 1,88 17,81 33,47 792,39 74,82 10,59 2173,02 27,06 80,31 

O6 5 26,93 25,18 84,97 2139,54 2931,94 100 29,32 2139,54 25,18 84,97 

P 
 

106,95 100 29,31 2931,94 
      

Pyrolýzní olej Z byl dále testován ve směsi s Montanolem 551 (500g/t : 100g/t; „Z“ 

: Montanol 551). Výsledky flotace jsou uvedeny v tabulce č. 7. Použitím těchto činidel 

bylo dosaženo tvorby bohaté a pevné flotační pěny. Většina uhelné hmoty byla 

odflotována již po 1. minutě. V první minutě flotace bylo dosaženo výnosu 80% 

a popelnatost byla 10,5%. V druhé minutě flotace výnos výrazně klesl přibližně na 3% 

a popelnatost byla 13%. Výnos odpadu činil 25% a popelnatost byla 89%. I když jsou 

výsledky poměrně dobré, nebylo dosaženo popelnatosti pod 10%. Z tohoto důvodu bude 

testování tohoto činidla dále probíhat. 

Tabulka č. 7: Výsledky flotace, pyrolýzní olej „Z“, dávka 500g/t, Montanol 551 100g/t 

Fra 

kce 

flot. 

čas 

Hmotn

ost 
Výnos 

Popel 

natost 
mn. pop 

Σ mn. 

pop 

Σ mn. 

vyn 

prum. 

pop 

Σ mn. 

pop 

mn. 

vyn 

prům. 

pop 

 
min. g % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K36 1 80,16 73,51 10,56 776,24 776,24 73,51 10,56 2936,42 100 29,36 

K37 2 3,18 2,92 13,38 39,02 815,26 76,42 10,67 2160,18 26,49 81,54 

O8 2 25,71 23,58 89,97 2121,16 2936,42 100 29,36 2121,16 23,58 89,97 

P 
 

109,05 100 29,36 2936,42 
      

Při snížení dávky pyrolýzního oleje „Z“ na 300g/t a stejné dávce Montanolu 

551 100g/t se výsledek flotace téměř nezněmily. Z tabulky č. 8 můžeme vyčíst, že většina 

uhelné hmoty byla odflotována už po 1. minutě. Získaný výnos v 1. minutě flotace byl 
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73,29% a popelnatost vzrostla na 12, 75%, v další minutě flotace výnos výrazně klesl na 

2,2% a popelnatost vzrostla na 32%. Pouze 24,49% uhelné hmoty zůstalo v odpadu, I když 

jsou výsledky poměrně dobré, nebylo dosaženo popelnatosti pod 10%. Z tohoto důvodu 

bude testování tohoto činidla dále probíhat. 

Tabulka č. 8: Výsledky flotace, pyrolýzní olej „Z“, dávka 300g/t, Montanol 551 100g/t 

Fra 

kce 

flot. 

čas 

Hmotn

ost 
Výnos 

Popel 

natost 
mn. pop 

Σ mn. 

pop 

Σ mn. 

vyn 

prum. 

pop 

Σ mn. 

pop 

mn. 

vyn 

prům. 

pop 

 
min. g % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K41 1 79,88 73,29 12,75 934,46 934,46 73,29 12,75 3080,04 100 30,80 

K42 2 2,42 2,22 32,38 71,90 1006,36 75,51 13,33 2145,58 26,71 80,33 

O9 2 26,69 24,49 84,68 2073,68 3080,04 100 30,80 2073,68 24,49 84,68 

P 
 

108,99 100 30,80 3080,04 
      

Montanol 551 je běžně používané činidlo na našich úpravnách ukázalo svoji 

kvalitu, což je patrno z tabulky č. 9. Při této flotaci je možné získat kvalitní flotační 

koncentráty s vysokým výnosem v prvních frakcích, v našem případě se v 1. minutě 

vyflotovalo 80% celkové hmotnosti, ale obsah popela převyšuje 10% hranici již při 1. 

minutě flotace. Obsah popela v odpadu se pohybuje okolo 83%. 

Tabulka č. 9: Výsledky flotace, Montanol 551 500g/t 

Fra 

kce 

flot. 

čas 

Hmotn

ost 
Výnos 

Popel 

natost 
mn. pop 

Σ mn. 

pop 

Σ mn. 

vyn 

prum. 

pop 

Σ mn. 

pop 

mn. 

vyn 

prům. 

pop 

 
min. g % % kg/10t 

 
% % 

 
% % 

K46 1 87,18 80,04 14,12 1130,17 1130,17 80,04 14,12 2839,40 100 28,39 

K47 2 2,15 1,97 55,97 110,48 1240,65 82,01 15,13 1709,23 19,96 85,63 

O10 2 19,59 17,99 88,89 1598,75 2839,40 100 28,39 1598,75 17,99 88,89 

P 
 

108,92 100 28,39 2839,40 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo otestovat flotační sběrače na bázi pyrolýzních olejů na 

vzorku černouhelných kalů pocházejících z dolu Karviná Lazy. Výsledky jsem porovnával 

s flotačním činidlem Montanol 551, které patři mezi nejpoužívanější flotační činidla 

v České republice. 

Bylo zjištěno, že použitím samotných pyrolýzních olejů ve flotaci černého uhlí se 

dosahuje poměrně malý výnos flotačních koncentrátů, proto byla aplikována technologie, 

míchaní pyrolýzních olejů s Montanolem 551 v různých koncentracích. Nejlepšího výnosu 

flotačního koncentrátů bylo dosaženo smícháním pyrolýzního oleje „Z“ 500g/t 

a Montanolu 551 100g/t, bylo dosaženo výnosů 73,5% a popelnatosti 10,56%. Při snížení 

dávky pyrolýzního oleje „Z“ na 300g/t a stejné dávce Montanolu 551 100g/t se výsledek 

flotace příliš nezměnil, výnos byl 73,29 a popelnatost vzrostla na 12,75. Z realizovaných 

testů proto vyplynulo, že aplikace pyrolýzních olejů jako formy nových flotačních činidel 

je za určitých podmínek možná. Je však nutné optimalizovat proces jejich užití. Z výsledků 

práce proto vyplynulo, že aplikace pyrolýzních olejů může přinést značný ekonomický 

efekt, protože jsou v podstatě vyráběny z odpadových materiálů. 
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