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Anotace 

 Práce se zabývá optimalizací procesu flotace uhlí z dolu Lazy a dolu ČSM. 

K flotaci obou vzorků uhlí byly použity činidla montanol 551 ve směsi se sběračem, 

montanol 508 a jejich různé dávky, které byly testovány na rozdílných zahuštěních rmutu. 

Dávky činidel byly 300g/t, 400g/t, 500g/t. Tyto dávky činidel byly testovány na zahuštění 

90g/l a 120g/l jak u vzorku Lazy tak i ČSM. 

  

Klíčová slova: Flotace, Černé uhlí, Flotační činidla 

 

Summary 

 The thesis deals with the optimization of the flotation process of coal from both 

the mines Lazy and CSM. For flotation of both coal samples were used Montanol agent 

551 in the mixture with a collector, Montanol  508 and the various doses that were tested 

on different concentrated of pulp. Dosages of agents were 300 g/ton, 400 g/ton, 500 g/ton. 

These doses of reagents were tested at concentration of pulp 90 g / l and 120 g / l for both 

samples Lazy and CSM. 
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1 Úvod 

 Uhlí je surovina, která se využívá v různých průmyslových odvětvích. 

Nejdůležitější z nich je metalurgie a energetika. V současné době je snaha lidské populace 

nahrazovat neobnovitelné zdroje za zdroje obnovitelné. Spolu s objevením nových 

povrchových ložisek, jejíž těžba je méně nákladná než těžba hlubinnou metodou, dochází k 

útlumu těžby v dolech s hlubinnou těžbou, které nemohou konkurovat cenou s doly 

povrchovými. Proto firma OKD, a.s. učinila opatření, se kterými začala v roce 2013 a 

pokračovala v následujících letech. Opatření se týkala celkové restrukturalizace, jejímž 

cílem bylo snížit náklady na 1 tunu vytěženého uhlí na hodnotu 60 euro. Dále si firma 

vytyčila cíl ušetřit v roce 2013 100 mil. Euro, čímž chtěla stabilizovat svoji finanční 

situaci. Tento proces probíhá i nadále. Snižování nákladů mělo bohužel za následek i 

snižovaní počtu zaměstnanců, které v roce 2014 činilo 300 lidí. Ti byli v důchodovém či 

předdůchodovém věku. 

 Společnost OKD, a.s. předložila v roce 2014 MŽP ČR dokumentaci EIA, která se 

tyká rozvoje dolu ČSA v Karviné. Žádost je oproti dřívější verzi z roku 2012 zredukována, 

a nepočítá s těžbou pod průmyslovou zónou v Karviné ani pod Karvinskými rybníky 

zahrnutými v seznamu NATURA 2000. Těžba by měla probíhat v letech 2015 až 2023 a 

mělo by se vytěžit 16 milionů tun uhlí. [48] 

 Snaha firem získávat i jemné podíly frakcí, které vznikly při těžbě, dopravě na 

povrch a jejich úpravě vede k vylepšování, již dostupných úpravnických technologií, aby 

se zabránilo přechodu těchto jemných frakcí do kalových nádrží. Jednou z těchto 

úpravnických technologií je flotace. Flotace je významný proces při úpravě nejjemnějších 

uhelných zrn. Ovšem náklady na provoz několikanásobně překračují ostatní úpravnické 

metody. Proto se klade důraz, aby do vstupu flotačního procesu přicházely pouze frakce 

nižší jak 0,5 mm někdy i jemnější frakce. Tím se zabrání zbytečnému plýtvání penězi a 

zvýšení nákladů. Větší frakce mohou být zachyceny v gravitačních způsobech úpravy. 

 Flotační proces je závislý na určitých parametrech, jako je složení vstupní 

suroviny, teplota vody, pH, zrnitost, konstrukce flotačního zařízení a jeho nastavení, ale 

zejména na použitých flotačních činidlech, která mohou ovlivňovat tento proces velice 

významně. Díky jejích použití lze potlačovat, nebo zvyšovat hydrofobnost či hydrofilnost 

určitých typů minerálů, a tím dosáhnout selektivních výnosů určité suroviny. 
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 Činidla, kromě jejich účinnosti, musí splňovat i požadavky, jako jsou ekologická a 

ekonomická přijatelnost.  

 V teoretické části diplomové práce je popsána teorie flotace, flotačních činidel, 

flotace černého uhlí a současný stav na trhu s uhlím. 

 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce bylo: 

- Optimalizovat proces flotace uhlí z obou lokalit 

- Zjistit, které zahuštění rmutu v kombinaci s dávkou a druhem činidla je nejlepší 

řešení  

- Porovnat výnosy a popelnatosti, a najít nejlepší možnou variantu 

- Upřesnit časovou linii flotačního procesu a popsat jeho chovaní v celém jeho 

průběhu 
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2 Současný stav 

Flotace uhlí závisí na přirozených vlastnostech uhlí, jako je smáčitelnost. Dále ho 

ovlivňují velikost částic a použitá činidla. Přestože je flotace uhlí jednodušší než flotace 

rud, i tak je stále široké spektrum parametrů, které mají vliv na proces. Tyto parametry lze 

zařadit do 4 skupin. Za prvé je to charakteristika uhlí, za druhé charakter rmutu, za třetí 

aplikace činidel a za čtvrté je nutné zahrnou i parametry flotačního stroje. [1] 

Flotace je jedním z nejúčinnějších postupů pro rozdružování částic uhlí pod 

0,5 mm, vzhledem k jeho hydrofobní povaze. Uhlí je sedimentární hornina, ve které bylo 

identifikováno více jak 100 druhů různých minerálů. Typ nalezených minerálů se liší podle 

uhelné sloje a geologických podmínek, za kterých uhlí vzniklo. Důležitou roli také hraje 

složení rostlin, ze kterých vzniklo, a podmínky panující při procesu prouhelnění [2]. 

VČeské republice se flotace používá pouze pro koksovatelné uhlí. [3] 

Wencheng Xia, Jianguo Yang řešili chování oxidovaného uhlí při různých 

agitačních časech, které byly 1 min, 2 min, 3 min, 4 min a 5 min. Pomocí rentgenového 

fotoelektronového spektrometru (XPS) a rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) 

měřili styčný úhel a povrchové vlastnosti uhlí. Jejich výsledky pomocí XPS ukazují, že 

hydrofobní a oxidované uhlí by mělo být smáčeno velice rychle, aby nedošlo k uchycení 

hydrofilních látek obsažených ve vodě na povrchu zrna, a nedošlo k zhoršení jeho 

flotovatelnosti. Na povrchu oxidovaného uhlí jsou trhliny a praskliny, jak ukázali SEM 

snímky. Tyto trhliny jsou velmi rychle zaplněny vodou, a styčný úhel velice rychle klesá 

s nárůstem doby agitačního času. [4] 

Dariuh Azizi, Mahdi Gharabaghi, Negar Saeedi se zabývali zlepšením kvality 

vzorku uhlí. Využili Plackett–Burmanovu metodiku. Při použití sběrače v koncentraci 

5,29 Kg/t, napěňovače 78 g/t a zahuštění 10 %. Zjistili, že optimální doba flotace je 

2 minuty, než dojde k ukončení procesu. Díky tomu klesne výrazně spotřeba energie, a 

kvalita uhlí by se i v průmyslových podmínkách měla zlepšit. [5] 

Soni Jaiswal, Sunil Kumar tripathy, P.K. Banerjee se věnovali obrácené flotaci 

uhlí, při které se v uhlí dá snížit obsah síry. Snažili se přijít na vhodné dávkovaní flotačních 

činidel a základní mechanismy procesu. Tento způsob by mohl vést ke snížení popelnatosti 

uhlí díky plovoucím minerálním látkám obsažených v něm. Díky této úvaze se stala 

obracená flotace zajímavým tématem a hledá se její uplatnění ve flotačním cyklu uhlí. [2] 
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Xia W., Xie G., Pan D., Yang J., se zabývali chlazením při těžbě uhlí, které 

zabraňuje samovznícení. Metody chlazení uhlí můžeme rozdělit do dvou skupin. Chlazení 

vodou a izolovanou chladící metodou ve vakuovém prostředí. Výzkum se zabýval 

zjištěním účinku chlazení uhlí na jeho povrchové vlastnosti. Uhlí bylo ve vakuové komoře 

ochlazeno, a poté ponořeno do vody. Pomoci SEM a XPS byl měřen styčný úhel a 

povrchové vlastnosti uhlí. Výsledky ukázaly, že pokud se uhlí chladilo ve vodě, bylo více 

hydrofilní než uhlí chlazené ve vakuové komoře. Uhlí chlazené ve vodě bylo více 

oxidováno než uhlí chlazené ve vakuové komoře. Z toho vyplývá, že chlazení uhlí pod 

vakuem je prospěšné pro zvýšení výnosnosti jemně upraveného uhlí, s ohledem na jeho 

hydrofobnost. [6] 

Obecně používaná flotace, která využívá mechanické flotační komory, je méně 

účinná při zpracování jemných zrn uhlí, a dochází ke strhávání hlušin do pěny.  V důsledku 

tohoto jevu je nutné provádět několik stupňů přečistných flotací [17,19]. K flotaci 

nejjemnějších podílu je vhodná kolonová flotace. Nedochází k takovému výraznému 

strhávání hlušin do pěnového produktu, vhledem ke snížení turbulentního proudění, a 

konstrukce flotačního aparátu je taky jednodušší [17,18]. Několik studií taky uvádí, že 

kolonová flotace snižuje, jak u hrubé, tak jemné frakce, výrazně obsah popela a zvyšuje 

výnosnost [19,20,21,22]. [17] 

Qun Yi, Wenying Li, Xiaochao Zhang, Jie Feng, Jilong Zhang, Jinjing Wu se 

zabývali využitím odpadních olejů na vaření v procesu flotace. Na světě vzniká každý den 

velké množství odpadních olejů, které lze využít jako alternativní palivo místo nafty, kdy 

dojde ke snížení energetické náročnosti a emisí. Tyto oleje jsou užitečné při smíchání s již 

ověřenými flotačními činidly. Takto použitým olejům se říká bio-flotační činidla. Takto 

použité oleje způsobí snížení finanční náročnosti procesu a přitom bude proces 

ekologičtější. Jejich výsledky napovídají tomu, že by se tento proces mohl uplatnit v 

procesu flotace uhlí. [23] 

Bo Wang, Yongjun Peng se zabývali vlivem slané vody na přenesení minerálních 

zrn a hlušin do pěnového produktu. Tento proces srovnávali s hodnotami demineralizované 

vody. Tento výzkum podnítili podmínky vypouštění vody z procesu flotace v Austrálii, 

která zavedla přísné podmínky pro vypouštění slané vody do říčních toků, a proto firmy 

zavedli uzavřený okruh flotačního cyklu. V důsledku toho došlo ke zvýšení slanosti vody v 



 Bc. David Längauer: Flotace surových kalů 

 

 

2015  5 

tomto cyklu. Byla provedena řada studií zabývající se využitím slané vody v procesu 

flotace uhlí [24]. Obecně platí, že u slané vody se zvýší výnos užitkové složky 

s porovnáním se sladkou vodou [25,26]. Výsledkem pokusu bylo, že obsah popela v 

koncentrátu po flotaci v demineralizované vodě byl 9 %. Naproti tomu pokus provedený 

ve slané vodě vykazoval 26 % popela v koncentrátu. Flotace ve slané vodě sice výrazně 

zvyšuje procento minerálních látek přecházejících do pěnového produktu, ale také 

negativně zvyšuje obsah popela. [24] 

Xia, Ren, Peng a Pan se zabývali problémem flotovatelnosti oxidovaného uhlí za 

použití běžně používaných olejových sběračů v procesu obecné flotace [38,39]. Místo toho 

použili flotaci nazývanou zero-conditioning, která byla navržena v literatuře [40,41].  

 

Obrázek 1Způsob působení činidla u Konvekční flotace a u Zero conditioning [41] 

U této metody oproti normálnímu procesu flotace, kdy dochází ke smáčení uhlí 

 vodou, následným přidáním flotačních činidel, agitací, provzdušnění a zahájení flotačního 

procesu, se v procesu zero-conditioning zaprvé do cely s vodou přidají flotační činidla, 

která spolu s vodou jsou promíchávána velmi krátkou dobu zhruba 5 s, kdy dojde ke 

stabilizaci a jejich disperzi. Poté se přidá vzorek uhlí, okamžitě se otevře vzduchový ventil 

a dochází k provzdušnění a začátku procesu flotace bez agitace. [37] Tedy v obecné flotaci, 

kde díky agitaci dochází k zachycení činidel na povrchu minerálu a změně jeho 

hydrofobnosti u zero-conditioning způsobu, nemá činidlo dostatečný čas se zachytit na 

povrchu uhlí. Naproti tomu vzduchové bubliny pokryte činidlem mají větší šanci se 
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přichytit k neúplně smáčenému povrchu uhlí díky nulovému času agitace, a tím dochází 

ke zvýšení výnosu flotačního procesu oxidovaného uhlí, jak vyplývá z výsledků. 

Výsledky ukazují zlepšení výnosu oproti běžné flotaci při různých dávkách činidel, 

kdy bylo dosaženo 16,04 % a 24,3 % hořlavých složek na 37,12 % a 55,35 % za použití 

zero-conditioning procesu. Nedošlo jenom k zvýšení výnosu, ale i k snížení popelnatosti 

z 10,89  % na 8,15 %. [37] 
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3 Princip flotace 

Je to proces rozdružování nerostných surovin, který se zakládá na selektivním 

přilnutí flotavaných částic na bublinkách vzduchu. Flotace je založená na rozdílných 

fyzikálněchemických vlastnostech minerálních zrn. Ta určuje pro různé minerály 

specifickou povrchovou energie, která se skládá s energie povrchové a potencionální. 

Potencionální energie je závislá na velikosti částic a jejich objemu. Naproti tomu energie 

povrchová je závislá na velikosti povrchu částic. [7,9] 

V minerálním zpracovatelském průmyslu se oddělují cenné minerální látky 

od nežádoucích minerálních látek a hlušin pomocí pěnové flotace, kde plynové bubliny 

jsou přiváděny do minerální suspenze vytvořené upravenou rudou smíchanou s vodou a 

flotačními činidly. Bubliny na sebe vážou minerální látky a tvoří mineralizovanou pěnu 

na hladině. [43] 

Flotace se používá k rozdružování jemných podílů zrn. Při flotaci rud je tato 

velikost v rozmezí 0,1 až 0,25 mm. Na rozdíl od rud je při flotaci uhlí možno rozdružovat 

větší zrna až do velikosti 2 mm. V procesu se flotuje zrnitostní frakce pod 0,5 mm, kde 

dochází k nárůstu specifického povrchu a dochází k několikanásobnému zvětšení energie 

povrchové, oproti potencionální. [7,9] 

Proces flotace je založen na rozdílných schopnostech minerálních zrn, která jsou 

schopna se přichytit a ustálit na povrchu fázového rozhraní. Rozdílná schopnost minerálu 

se udržet na fázovém rozhraní, je důsledkem různých hodnot jejích specifické povrchové 

energie, která závisí na struktuře minerální mřížky a chemickém složení minerálu. Díky 

rozdílnému chemickému složení a stavby minerální mřížky, vzniká rozdíl mezi 

povrchovými energiemi různých minerálů na rozhraní plyn – minerál a minerál – kapalina. 

Díky tomuto je proces flotace výjimečným procesem, který umožňuje rozdružovaní 

jakýchkoli minerálů. [7] 

Při flotačním procesu se využívají různé činidla, která se adsorbují na povrch zrn 

minerálů, a tím dochází ke změně povrchové energii v různém směru podle potřeby 

procesu a podle toho, kterou složku rmutu chceme získat [7]. Flotační činidla upravuji 

hydrofobnost nebo hodrofilnost určitých minerálů, a tím ovlivňují, který minerál přejde 

do pěnového produktu. Přilnutí flotačního činidla je závislé na smáčitelnosti minerální 

fáze. [43] 
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3.1 Význam flotace 

Největší předností flotace je, oproti ostatním metodám rozdružovaní, že umožňuje 

získávat jemné složky nerostných surovin všech druhů. V době, kdy nebyla flotace 

zavedena v úpravě surovin, docházelo k přechodu velmi jemných částic užitkové složky 

do odpadu, které končili na odvalech a haldách. [10] 

Dalším důležitým hlediskem je zisk nových ložisek nerostných surovin, které by 

ostatními metodami nebylo možné efektivně rozdružovat. Jako jsou ložiska Cu, Sn 

pod 1%, W rudy do 0,1% nebo Mo rudy do 0,01%. 

Neméně cennou se stala schopnost získávání všech složek dané suroviny. 

Například u polymetalických kovů nebylo možné oddělit selektivně rudy pomoci 

magnetických, gravitačních nebo jiných metod. Pomoci těchto metod byl získáván pouze 

kolektivní koncentrát, a to představovalo problém pro vsázku pro vysoké pece. Po 

zavedení flotace došlo k získávání selektivních koncentrátu, a tím se získaly všechny 

minerály obsažené v polymetalických rudách. [7] Aby bylo dosaženo selektivních výnosu 

určitých složek, tak jsou používána flotační činidla [43]. Další výhodou je vysoká 

výtěžnost kovových složek do koncentrátu, které není jinak možné dosáhnout. [7] 

3.2 Technologické rozdělení flotačních procesů 

Při flotaci nedochází většinou k získání konečných produktů požadované kvality 

ihned po první flotaci. Většinou to způsobují velmi blízké vlastnosti flotovaných materiálů. 

Díky tomu dochází k obtížnějšímu procesu získání selektivních složek z flotačního rmutu. 

Toho se docílí několika flotačními procesy zapojenými kontinuálně do úpravnické 

technologie. [7,8] 

Tyto procesy lze rozdělit na: 

 • Základní flotace 

 • Přečistná  flotace 

 • Kontrolní flotace 
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Obrázek 2 Schéma flotačního cyklu [7] 

První operací rozdružování pomocí flotace je základní flotace. V tomto stupni lze 

oddělovat jeden nebo skupinu minerálů od doprovodných hornin. Podle druhu vstupní 

suroviny se nastaví podmínky procesu. Záleží, jestli je vstupní surovina mono nebo 

polykomponentní. Proces lze nastavit i pro selektivní, kolektivní nebo semikolektivní 

flotaci. Po provedení základní flotace většinou nezískáme koncentrát, ani odpad 

požadované kvality. Většinou to bývá způsobeno podobnými vlastnostmi flotovaných 

surovin. Proto je nutné proces flotace zopakovat pomoci 1. přečistné nebo 1. kontrolní 

flotace. 

Přečistná flotace je opakovaný proces flotace pěnového produktu ze základní 

flotace, a kontrolní flotace je opakovaný proces flotace nepěnového produktu z procesu 

základní flotace (viz. Obrázek č. 2). Úkolem přečistné flotace je zvýšit koncentraci 

užitkových složek, oproti tomu snížit obsah příměsi v koncentrátu. Naproti tomu účelem 

kontrolní flotace je získat zbývající užitkovou složku obsaženou v odpadu, která v ní 

zůstala po základní flotaci a prošla s odpadem do 1. Stupně kontrolní flotace. Díky tomu se 

zabrání, aby zbytečně velká část užitkové složky skončila v odpadním zbytku. 

Počet stupňů přečistné a kontrolní flotace se nastaví podle charakteristiky vstupní 

suroviny, a podle potřebné konečné kvality koncentrátu a odpadu. Většinou cyklus 

nepřesahuje více jak 2 až 4 přečistné flotace, a 2 až 3 kontrolní. Konečným produktem 

flotačního cyklu je koncentrát a odpad. [7,8,10] 
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3.3 Složení flotační soustavy  

Pěnová flotace je charakterizována dějí, které se vyskytuji na rozhraní tři fázi. 

Tyto fáze jsou součásti procesu. 

- Pevná fáze 

- Kapalná fáze 

- Plynná fáze 

Proces flotace je komplikovaný fyzikálněchemický děj, který je ovlivněný 

charakterem flotovaného materiálu, složením použitých činidel, složením vody a stupněm 

provzdušnění. Díky důkladnějšímu poznání vlastností těchto třech fáz,i můžeme dovést 

flotační proces k větší dokonalosti. [7,10] 

Pevná fáze 

 U této fáze nás zajímají složení, struktura a energetická charakteristika mřížky 

minerálů, chemické a fyzikální vlastnosti, a síly působící na plochách povrchu minerálů. 

Všechny tyto vlastnosti ovlivňují chování minerálů při kontaktu s ostatními složkami 

flotační soustavy. Stálost mřížky je závislá na typu vazby, která částice mezi sebou váže. 

Rozlišujeme tyto typy vazeb iontová, kovalentní, kovová a van der waalsova síla. 

Kapalná fáze 

 Pro průběh flotace je důležité znát složení a vlastnosti vody, která významně 

ovlivňuje selektivitu a účinnost rozdružovaní. Tato fáze slouží jako médium pro interakci 

mezi ostatními složkami rmutu. Při sledování vlastnosti vody je důležité sledovat iontové 

složení vody a možnost rozpustnosti flotovaného materiálu ve vodě. Při rozpouštění 

minerálu do vodného prostředí by mohlo dojít k interakci mezi ionty obsaženými ve vodě 

s produkty rozpouštění a flotačních činidel za vzniku sloučenin, které mohou být 

nerozpustné. To by vedlo k nedostatku flotačních činidel pro flotavaný materiál a nedošlo 

by k výtěžnosti materiálu v takové míře, jaké by se mělo dosáhnout. Proto je důležité 

zaměřit se na složení vody používané v technologii úpravy a omezit tak pomoci řízení 

procesu nechtěné ztráty surovin. 

Plynná fáze 

 Plyny hrají důležitou roli při průběhu pěnové flotace. Ovlivňují průběh, a tedy i 

výsledky procesu. Některé plyny jsou do flotačního procesu přiváděny záměrně, a 
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uplatňují se jako činidla (kyslík, síra, oxid siřičitý). Vzduch je přirozenou součástí rmutu a 

uvnitř flotačního procesu plní několik důležitých úloh. Kyslík ve vodném prostředí oxiduje 

zrnka minerálů a mění průběh flotace. Obsah kyslíku má vliv i na rozpustnost minerálů a 

tvoří s vodou a rozpuštěnými minerály sloučeniny. Hlavním úkolem vzduchových 

bublinek je spojit se pevně s hydrofobním povrchem minerálního zrna, a poté vynést zrno 

k hladině, kde se vytvoří pěna. [7,10] 

3.4 Základní proces flotace 

Jde o přichycení minerálních zrn na povrchu rozhraní dvou fázi. Tento proces je 

nejlépe popsán teorií smáčitelnosti. 

3.4.1 Smáčitelnost 

Podle této teorie je schopnost minerálního zrna se přichytit na rozhraní kapalina – 

plyn závislá na smáčitelnosti minerálního povrchu kapalinou. Jestliže je minerální zrno 

dobře smlčitelné, tak dochází ke zhoršení podmínek flotačního procesu, a naopak pokud je 

zrno špatně smlčitelné, tedy hydrofobní, dochází ke zlepšení podmínek flotace. Zrna 

hydrofobní se tedy lehce spojují s bublinkami vzduchu a zrna hydrofilní, jejíž povrch je 

pokryt vodou, nemohou byt zachyceny bublinkami vzduchu, a dochází k tomu, že jsou 

neflotovatelné. [1,7] Doba potřebná pro přilnutí bubliny k minerálnímu zrnu je ovlivněna 

jak velikosti částic a bublin, tak také chemickým složením minerálu a tvaru povrchu 

zrna [44].  

Smáčitelnost různých druhů minerálů se liší, a je ji možné měnit v širokém 

spektru. Z tohoto hlediska se na tuto širokou škálu můžeme dívat jako na problém, ale je to 

i výhodou, jelikož použitím flotačních činidel si smáčitelnost můžeme upravit podle svých 

podmínek. Díky této úpravě můžeme vyvolávat nebo potlačovat smáčitelnost určených 

druhů minerálních zrn a získávat selektivní koncentráty z koncentrátu kolektivních. [1,7] 

3.4.2 Styčný úhel 

V pěnové flotaci, jako separačním procesu pro minerální látky, je studium 

styčného úhlu velice důležité. Styčný úhel tvoří základní krok v procesu připevnění 

minerálního zrna k bublině vzduchu. [45] 

 Různé minerály mají rozdílnou smáčitelnost. Tento rozdíl je charakterizován 

velikostí styčného úhlu. Styčným uhel nám ukazuje energetické poměry na kontaktu tři 
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fázi. Rovnovážný styčný úhel je fyzikálněchemickou konstantou, která nám určuje hodnoty 

specifické energie fázového rozhraní všech tří fází. 

Stávající metody měření styčného úhlu předpokládají, že materiál bude mít 

dokonale hladký a rovný povrch [44]. Ne každý typ minerálu jde opracovat tak, aby byly 

zajištěny tyto podmínky. Styčný úhel můžeme změřit několika způsoby, ale nejjednodušší 

je měření kapky kapaliny na pevném povrchu za pomoci optického goniometru. Při měření 

je důležité, aby povrch desky byl dokonale čistý. Deska tvořena minerálem, který chceme 

měřit je ponořena do kapaliny, a poté je s ní nakláněno tak dlouho, dokud nedojde 

k vytvoření rovného povrchu kapaliny na povrchu desky. [7,12] 

 

Obrázek 3 Rovnovážný stav povrchového napětí v trojfázovém kontaktu (upraveno podle [12,7]) 

 

Podle velikosti úhlu smáčení dělíme povrch tuhých látek do těchto skupin: 

o Absolutně hydrofilní povrch – Kapka kapaliny je zcela rozprostřena, a tím 

dochází k vytěsnění vzduchu. Úhel smáčení je roven nule. 

o Částečně hydrofilní povrch – Kapka kapaliny částečně vytěsní vzduch. 

Úhel smáčení je ostrý. 

o Částečně hydrofobní povrch – Vzduch částečně vytěsní kapku. Vzniklý 

úhel je tupý. 

o Absolutně hydrofobní povrch – Vzduch se úplně rozprostřel na povrchu a 

úplně vytěsnil kapku. Styčný úhel může dosahovat hodnoty 180 stupňů, ale 

nedosahuje, žádny úplně absolutní povrch neexistuje. [7,12] 
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3.5 Flotační činidla a mechanismus působení 

Flotační činidla jsou jedním s důležitých faktorů ovlivňující flotační proces. 

Dalšími je provzdušnění a zrnitost. Činidla ovlivňují povrchovou energii díky tomu, že se 

adsorbuji na povrchu minerálních zrn a působí na rozhraní pevná látka – kapaliny, kapalina 

– plyn.[13] Změnou povrchové energie na těchto rozhraních zásadně ovlivníme schopnost 

flotovatelnosti minerálů a složek. Díky přidání činidel změníme i schopnost stability pěny 

udržet se na hladině a dojde i ke změně velikosti bublin. [7] 

Flotační činidla mohou být organické, anorganické látky jednoduchého složení, 

nebo složité sloučeniny v pevném nebo kapalném skupenství. V současnosti známe zhruba 

sedm a půl tisíce látek vhodných jako flotační činidla, ale v praxi se používá jen nepatrná 

část. Ve rmutu mohou tvořit emulze, roztoky (koloidní, iontové, molekulární). [7,8,14] 

3.6 Základní specifikace činidel 

Aby bylo možné používat činidla v průmyslovém procesu, je nutné, aby splňovali 

určité požadavky. [7] 

Při používání flotačních činidel v praxi je důležité se zaměřit na tyto požadavky: 

- Selektivita (působí na určitou složku rmutu) 

- Kvalita (účinnost) 

- Dostupnost (aby se dalo sehnat v rozumném dosahu firmy) 

- Cena (najít kompromis mezi cenou a kvalitou) 

- Stálost roztoku (zachování vlastnosti v čase i v roztoku) 

- Rozpustnost (při různých teplotách pokud se nejedná o kapalinu) 

- Zápach (přiměřený k manipulaci) 

- Toxicita (v mezích přijatelnosti, s ohledem na koncový produkt a ŽP) 

 

3.7 Rozdělení činidel 

Činidla mohou působit na povrch minerálního zrna fyzikálně nebo chemicky. 

Fyzikální mohou být nepolární nebo polární. U chemické sorpce se činidlo naváže na 

povrch minerálu pevněji, než u fyzikální sorpce. [7,8] 

 



 Bc. David Längauer: Flotace surových kalů 

 

 

2015  14 

Podle úlohy flotačních činidel ve flotačním procesu je můžeme dělit: 

1) Činidla ovlivňující fázové rozhraní pevná látka – kapalina 

a) Sběrače 

b) Řídící činidla 

 Potlačující činidla 

 Oživující činidla 

 Modifikující činidla 

 Flokulanty, koagulanty a peptizátory 

 Ionexy 

2) Činidla ovlivňující fázové rozhraní kapalina – plyn 

a) Pěniče 

3.7.1 Sběrače 

Jsou to org. látky, které se na povrch minerálního zrna adsorbují a zvětšují jeho 

hydrofobnost. To umožní lepší spojení mezi vzduchovou bublinou a minerálním zrnem.  

V praxi se využívají heteropolární i nepolární sběrače. Heteropolární sběrače se 

disociují ve vodném prostředí na ionty. Uhlovodíkový radikál, který muže byt alifatická, 

nebo cyklická sloučenina, která je tvořena nepolární, i polární časti. Polární skupina určuje 

schopnost sběrače se přichytit na polárním povrchu zrna. [7,12,14,15] 

Výběr sběračů a jiných chemických činidel v procesu flotace je velmi důležitý. Za 

posledních několik desetiletí se ve vývoji činidel udělal velký pokrok. Mají za cíl 

maximalizovat výnosy a minimalizovat provozní náklady. [47] 

Sběrače dělíme na: 

1) Ionogenní 

a) Anionaktivní 

o Sulfhydrilové sběrače  

 Zástupci (xantogeny, alkyl – aryldithiofosfáty) 

 Flotují sulfidické minerály, ušlechtilé kovy, silikáty mědi 

o Oxydrilové sběrače  

 Zástupci (alkylsulfáty, alkylsulfonáty) 

 Flotují uhličitanové minerály, fluorit, fosfáty, oxidy železa 
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b) Kationaktivní  

 Zástupci (aminy a jejich prim. sek. ter. kvar. soli) 

 Flotují silikáty, draselné a sodné soli 

c) Amfotermní 

- Mají charakter jak anionaktivních, tak kationaktivních sběračů. Jsou velmi drahé, 

proto se při flotaci v provoze příliš nepoužívají. 

 Zástupci (aminokyseliny s jednou nebo dvěma karboxylovými 

skupinami) 

2) Neionegenní  

a) Nepolární   

- Nepolární kapalné uhlovodíky 

- Posilují účinek anionaktivních sběračů 

 Zástupci (Ropa, petrolej) 

 Flotují černé uhlí, grafit, síru, molybden 

3) Komlexotvorné 

- Organické látky schopné tvořit sloučeniny s kationty kovů 

- Obsahuji nejméně dvě funkční skupiny, kde lze vodík nahradit kationtem kovů 

- -COOH, -SO3H, -OH, -NH2, 

 Flotují malachit, azurit, nesulfidické minerály mědi 

3.7.2 Řídící činidla 

Jsou to organické nebo anorganické látky. Podporují nebo ztěžuji adsorpci 

sběračů na rozhraní pevná látka – kapalina, které ovlivňuji flotaci. Spotřeba těchto činidel 

je oproti sběracím a pěnicím činidlům několikanásobná. [7,8,14] 

Aktivátory 

 Oživující flotační činidla, která mohou zvyšovat flotovatelnost určitých minerálů. 

Popřípadě mohou aktivovat minerální zrna, která byla zpočátku flotačního cyklu potlačena 

pomocí depresorů. 
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Depresory 

 Potlačující flotační činidla, která dokážou potlačit nebo úplně zrušit flotovatelnost 

určitých minerálů. A tak je možné získat selektivní oddělení jiných minerálů z flotačního 

rmutu. 

Modifikatory 

 Dokážou měnit pH prostředí flotačního rmutu. Mají vliv na rozpouštění povrchu 

minerálů, rychlost reakci a jejich směr. Mají silný potlačující nebo oživující účinek. 

Flokulanty, koagulanty a peptizátory 

 S jejich pomocí můžeme měnit agregaci nejjemnějších složek flotačního rmutu. 

Měniče iontů 

 Slouží k výměně iontů v kapalném prostředí, které by mohli záporně ovlivnit 

průběh a výsledek selektivní flotace. 

3.7.3 Pěniče 

Mají důležitou úlohu. Snižují povrchové napětí na rozhraní kapalina – plyn. 

Dochází k většímu rozptylu bublin ve flotačním prostředí. Vzniká stabilní mineralizovaná 

pěna, tvořící na hladině flotačního rmutu vrstvu.  

Na rozhraní kapalina – pevná látka ovlivňují pěniče  sílu spojení minerálního zrna 

se vzduchovou bublinou a určuje charakter trojfázové pěny. [7] 

Jako pěniče se používají povrchově aktivní látky, které obsahuji polární a 

nepolární skupinu [16]. Polární je aktivní vůči kapalině a nepolární je aktivní vůči 

vzduchu.  Některé pěniče jsou závisle na pH rmutu. [14] 

3.8 Flotace uhlí 

Flotace se při úpravě uhlí využívá jako doplněk jiných rozdružovacích procesů. 

S rostoucí mechanizací procesu těžby uhlí narůstá podíl jemných částic, a tím vzrůstá 

význam flotace[46]. Díky schopnosti získat i nejjemnější podíly, a tím zabránit ztrátě 

užitkové složky. Flotovat by se dali i podíly o velikosti 1 až 2 mm, ale otázkou, je zda je 

ekonomicky výhodné je flotovat, když je lze oddělit od hlušin jinými levnějšími 

rozdružovacími procesy[10,29]. Pěnová flotace spoléhá na povrchové vlastnosti uhlí 

při oddělování částic. V tomto procesu hraje i významnou roli složení uhlí. [27]  
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V posledních letech se podíl velmi jemných částic uhlí (menší než 74 μm). Obsah 

popela z velmi jemných částic uhlí je vyšší než u hrubých částic. Ultra-jemné uhelné 

částice obvykle zhoršují flotační proces. Proto se kvalita čistého uhlí v mnoha úpravnách 

uhlí zhoršuje. Účinné oddělení ultra-jemných částic uhlí se stalo vážným problémem v 

úpravě uhlí. 

Flotace je komplexní proces, který zahrnuje interakci mezi kapalnou fází (voda a 

činidla), pevnou fází a plynnou fází. Ultra-jemné částice mají tendenci mít vysokou 

povrchovou energii, a tak jejich interakce s jinými fázemi je velmi aktivní. Kontaminace 

koncentrátu ultra jemnými částicemi byla studována po dlouhou dobu a byly objeveny tři 

mechanismy. 

Strhávání pomoci vody (Bisshop a White, 1976, Warren, 1985, Kirjavainen, 1989, 

1992, Kirjavainen Savassi et al., 1998, Cilek a Umucu, 2001, Stevenson 2007 a Yianatos a 

Contreras, 2010). Ultra jemné částice, jak uhlí tak minerálních příměsí, přecházejí do 

koncentrátu spolu s vodní fázi. 

Dalším mechanismem je, že velmi jemné částice se mohou přichytit na povrchu 

hrubě plovoucích částic, a přecházet s nimi do pěnového produktu. Ultra jemné částice 

tvoří i minerální příměsi a tak mohou snižovat kvalitu koncentrátu. Arnold a Aplan (1986) 

a Xu a Kol. (2003) popisují, že montmorillonit má dobrou vlastnost se připojit na povrch 

hrubým částic uhlí, vzhledem k tomu, kaolinit a illit se připojují k hrubým částicím uhlí ve 

velmi malé míře. 

Poslední mechanismus strhávání je vytvoření povlaku z ultra jemných částic 

kolem povrchu bubliny. K procesu potahování dochází rychle, takže připevnění 

hydrofobních částic bubliny k minerálnímu zrnu je zabráněno. 

Ultra-jemné částice mohou kontaminovat flotační koncentrát na jedné straně, ale 

na druhé straně mohou také ovlivnit navrácení hrubých částic z pěnového produktu. Jejich 

vliv na obnovu hrubých částic se určuje do značné míry interakci mezi ultra-jemnými 

částicemi a flotačními činidly. Ultra-jemné částice silně adsorbují flotační činidla (Tao et 

al., 2000, Bazin a Proulx, 2001, Manev a Nguyen, 2005 a Gupta et al., 2009). Nadměrné 

adsorpce činidel ultra jemnými částicemi snižuje pravděpodobnost kontaktu hrubých částic 

s činidlem. Adsorpce různých činidel s různými ultra-jemnými částicemi stále zůstává 

nejasná. [46] 
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3.8.1 Charakteristika uhlí 

Uhlí je definováno jako heterogenní hořlavá sedimentační hornina tvořená 

z rostlinných zbytků v různých fázích procesu. Při klasifikaci uhlí jsou brány tři hlavní 

parametry (petrografické složení, úroveň prouhelnění, obsah anorganických složek). [29] 

Schopnost flotace uhlí závisí na jeho stupni prouhelnění. Flotovat lze pouze uhlí 

černé. Uhlí se skládá ze čtyř mikrolitotypů, které jsou vitrit, klarit, durit a fuzit. Tyto 

mikrolitotypy hraji z hlediska flotace vliv díky jejich rozdílným flotačním schopnostem. 

Vitrit a klarit vykazují o poznání vyšší flotovatelnost, než fuzit s duritem, a tudíž první dva 

typy mají za následek kratší flotační čas a menší spotřebu flotačních činidel. [27] Flotační 

čas těchto typu uhlí je 3 až 12 minut. V prvních flotačních komorách se v pěnovém 

produktu objevují vitrit a klarit. Mastné složky uhlí se objevují až později, jelikož jejich 

flotační čas je delší.[10] Pomoci pokusů a výzkumu bylo zjištěno, že pořadí hydrofobních 

uhelných macerálů je lipnit, vitrit a inertit. A rozsah jejich kontaktních úhlů je 90 až 130 

stupňů, 60 až 70 stupňů a 25 až 40 stupňů [28]. Vitrinit je hlavní macerálová skupina a 

významně přispívá k chování uhlí v procesu flotace a spalování uhlí. [29]  

Díky používání nekvalitního uhlí v řadě průmyslových odvětví, jako jsou 

elektrárny, hutě, cementárny, atd., se vytváří znečištěné životní prostředí, a z takových to 

procesů vzniká velké množství plynných a pevných odpadů. Proto je důležité, aby se 

odstranili příměsi před jeho využitím. [31] 

Uhlí hraje klíčovou roli při výrobě elektřiny, a je hlavním vstupem pro výrobu 

železa a oceli. Podle odhadu World Coal Association je 70 % světové produkce oceli 

založeno na uhlí a 41 % elektrické energie vzniká z uhlí. Díky vnímání jaderné energie 

po nedávných nehodách, bude uhlí hrát roli i v budoucnosti jako jeden z hlavních zdrojů 

energie. [31,32] Světové zásoby uhlí se odhadují na 861000000000 t [33]. Ze všech 

fosilních paliv má uhlí největší rezervy a těží se ve více než 100 zemích světa. Největší 

zásoby jsou v USA, Rusku, Číně, Austrálii a Indii viz Tabulka č. 1, která obsahuje data 

platná ke konci roku 2011. Podle, které mají USA dvojnásobné zásoby uhlí než Čína, ale ta 

těží dvojnásobné množství ročně než USA. Tabulka obsahuje zásoby černého uhlí, uhlí 

hnědého a uhlí sub-bituminous, někdy označované jako black lignite. Posledně zmiňovaný 

typ uhlí je uhlí, které má vlastnosti mezi uhlím hnědým a černým. Toto označení bývá 

používáno hlavně v USA a Kanadě. [31]  
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Tabulka 1 Zásoby uhlí ve světě za rok ke konci roku 2011 [33] 

Země 
Antracit a černé 

 uhlí 
sub-bituminous Hnědě uhlí Celkově % ve světě 

USA 108,501 98,618 30,176 237,295 22.6 

Rusko 49,088 97,472 10,450 157,010 14.4 

Čína 62,200 33,700 18,600 114,500 12.6 

Australie 37,100 2100 37,200 76,400 8.9 

Indie 56,100 0 4500 60,600 7.0 

Německo 99 0 40,600 40,699 4.7 

Ukrajina 15,351 16,577 1945 33,873 3.9 

Kazachstán 21,500 0 12,100 33,600 3.9 

Jižní Afrika 30,156 0 0 30,156 3.5 

Srbsko 9 361 13,400 13,770 1.6 

Columbie 6366 380 0 6746 0.8 

Kanada 3474 872 2236 6528 0.8 

Plsko 4338 0 1371 5709 0.7 

Indonesie 1520 2904 1105 5529 0.6 

Brazilie 0 4559 0 4559 0.5 

Řecko 0 0 3020 3020 0.4 

Bosna 

Hercegovina 
484 0 2369 2853 0.3 

Mongolsko 1170 0 1350 2520 0.3 

Bulharsko 2 190 2174 2366 0.3 

Pakistán 0 166 1904 2070 0.3 

Turecko 529 0 1814 2343 0.3 

Uzbekistán 47 0 1853 1900 0.2 

Maďarsko 13 439 1208 1660 0.2 

Thajsko 0 0 1239 1239 0.1 

Mexiko 860 300 51 1211 0.1 

Íran 1203 0 0 1203 0.1 

Česká Republika 192 0 908 1100 0.1 

Kyrgyzstán 0 0 812 812 0.1 

Albanie 0 0 794 794 0.1 

Severní Korea 300 300 0 600 0.1 

Nový Zéland 33 205 333–7000 571–15,000 0.1 

Španělsko 200 300 30 530 0.1 

Laos 4 0 499 503 0.1 

Zimbabwe 502 0 0 502 0.1 

Argentina 0 0 500 500 0.1 

Zbylé státy 3421 1346 846 5613 0.7 

Součet 404,762 260,789 195,387 860,938 100 
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Obrázek 4 Rozložení světových zásob v letech 1993,2003 a 2013 [32] 
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S ohledem na rostoucí poptávku po energiích a problému s dodávkami ropy, by 

při současném využívání uhlí mohly jeho zásoby vydržet na 300 až 600 let. Celosvětové 

zásoby uhlí a jejich rozdělení se v posledních letech měnily, díky novým ložiskům 

viz obrázek č. 4. [34] 

V České Republice je zhruba 10 miliard tun uhlí v ložiscích, a z toho je 50 % 

možno vytěžit dostupnými technologiemi. Z celkových zásob je 37 % uhlí černého, 60 % 

uhlí hnědého a 3 % lignitu. Ročně se v České Republice vytěží cca. 60 milionů tun uhlí. 

A z uhlí se vyrábí i většinový podíl elektrické energie. U nás asi 55 % z celkového 

množství elektrické energie je vyrobeno z uhlí. [35] 

Do EU se černé uhlí většinou dováží z USA, Číny, Jižní Afriky a Austrálie, 

jelikož v EU je těžba nerentabilní kvůli vysokým nákladům na těžbu a bezpečnost. Díky 

čemuž musí státy těžbu dotovat. V Německu se vyrábí 40 % elektrické energie z uhlí a 

v Polsku dokonce 90 %.  

S ohledem na poslední události se postoj EU k energii s uhlí začíná měnit, jelikož 

ložiska v Evropě jsou, a jejich vytěžení a skladování zásob nejsou tak náročná jako u ropy 

a plynu. Zároveň by se tím zvětšila energetická soběstačnost EU. Proto se začíná klást 

důraz na vývoj nových čistých technologii výroby elektrické energie z uhlí. [36] 

3.9 Minerální příměsi 

Uhlí obvykle obsahuje rozdílné druhy a množství minerálních látek Ty tvoří 

nechtěné příměsi. Tyto látky nepříznivě ovlivňují vlastnosti uhlí, a mohou hrát roli i při 

jeho úpravě. [31] 

Významnou roli mají při procesu flotace, kde je třeba podle jejich složení upravit 

podmínky pro flotační proces a také mohou ovlivnit výnosy, tedy snížit účinnost [10,30]. 

Minerální látky mohou byt vnitřní nebo vnější. Vnitřní látky nejsou zahrnuté v organické 

složce uhlí, a jsou klasifikovány jako náhodné, zatímco vnější minerální látky jsou 

obklopeny nebo přímo zapracovány do organické složky. [31] Příměsi, jako písky, se do 

uhlí dostávají z prostředí. Tyto písky procházejí prostředím ve formě disperzních kalů a 

usazují se. Vnitřní příměsi tvoří kolem 1 – 2 %. [10,30] 
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Minerální látky jsou inertní materiál, který v uhlí zůstává v popelu i po spálení 

ve stejné nebo jiné podobě, než ve které se nacházel před začátkem spalovacího procesu.  

V tabulce č. 2 můžeme vidět běžně se vyskytující minerály v uhlí. [31] 

Tabulka 2 Minerální příměsi v uhlí [31,42] 

Skupina Minerál Chemický vzorec 

Jíly 

Kaolin Al2SiO5(OH)4 

Muskovit KAl2(Si3Al)O10(OH)2 

Illit K1–1.5Al4[Si6–7Al1–1.5O20](OH)4 

Smektit (Na,Ca·nH2O)(Al2yMgy)(OH)2(Si2xAlx)O10 

Oxidy 

Křemen SiO2 

Rutil 
TiO2 

Anatas 

Karbonáty 

Kalcit 
CaCO3 

Aragonit 

Dolomit CaMg(CO3)2 

Ankerit Ca(FeMg)CO3 

Siderit FeCO3 

Rhodochrosit MnCO3 

Živce 

Ortoklas 
KAlSi3O8 

Mikrolin 

Plagioklas Na[AlSi3O8]–Ca[Al2Si2O8] 

Skampolity Analcim NaAlSi2O6·H2O 

Sulfidy 
Pyrit 

FeS2 
Markazit 

Fosfáty 

Apatit Ca5(PO4)3(F, Cl, OH) 

Crandallit CaAl3(PO4)2(OH)5·H2O 

Gorceixit BaAl3(PO4)2(OH)5·H2O 

Goyazit SrAl3(PO4)2(OH)5·H2O 

Sírany 

Sádrovec CaSO4·2H2O 

Alunit KAl3(SO4)2(OH)6 

Jarosit KFe3(SO4)2(OH)6 
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3.9.1 Vliv některých příměsí na proces flotace 

Vliv některých vybraných příměsi vyskytujících se v uhlí a jejich vliv na flotační 

proces. 

Sulfidy 

Do této skupiny patří pyrit a markazit, které mohou být v určitých případech 

flotovány stejnými činidly jako uhlí, a může dojít ke zvýšení obsahu síry v užitkové složce. 

Jíly 

Zde patří hlíny, kaolín a jílové břidlice ty při rozmíchání ve rmutu vytvářejí jemně 

dispergované částice, které zhoršují flotovatelnost uhelných zrn. 

Uhelné břidlice 

 Mají podobné vlastnosti jako uhlí, jsou hydrofobní, a tudíž se mohou dostávat do 

koncentrátů. 

Rozpustné minerály 

Sádrovec a rozpustné soli mohou vytvářet vrstvy na zrnech uhlí a zhoršit přilnuti 

vzduchových bublin. 

Nesulfidické minerály 

Patří zde oxidy, silikáty a karbonáty, které netvoří pro flotační proces větší 

problém, pokud nejsou jemně namleté, jelikož jsou hydrofilní. [10] 

3.10 Flotační stroje 

Nejen provzdušnění a flotační činidla, ale i flotační stroje mají zásadní vliv na 

průběh flotačního procesu. Dnešní stroje jsou dokonale přizpůsobené podmínkám 

flotačních procesu, jak z hlediska fyzikálních, chemických, fyzikálněchemických, tak i 

hydrodynamických procesu probíhajících ve flotačním prostředí. [7] 

Základní funkce flotačních strojů: 

- Nepřetržité promíchávaní rmutu 

- Nepřetržité nasycení flotačního prostředí vzduchem 

- Kontinuální oddělovaní pěnového a nepěnového produktu flotace 

- Vytvoření vhodného prostředí pro mineralizovanou pěnu na hladině 
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Rozdělení strojů podle míchaní a provzdušnění rmutu: 

- Mechanické michadlové stroje 

- Pneumatické stroje 

- Pneumatickticko-mechanické stroje 

- Speciální stroje 

Flotační stroje se srovnávají podle: 

- Výtěžnosti užitkové složky do pěnového produktu 

- Výkon podle množství hmotnosti užitkové složky, získané za určitý čas, 

v porovnání s objemem flotační komory 

- Spotřeba energie 

- Náklady na provoz, údržbu s ohledem na výkon 
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4 Praktická část 

Praktická část se zabývá optimalizaci procesu flotace uhlí. Dva různé vzorky uhlí 

z různých dolů, byli testovaný za použití dvou druhů činidel, v různých dávkách, z různým 

zahuštěním rmutu. Výsledky pokusu byly zpracovány a vyhodnoceny. V následujícím 

textu se budu věnovat popisu výsledků flotačních testu a konečnému hodnocení výsledků. 

Montanol 508 je v následujícím textu popisován jako činidlo č. 1 a Montanol 551 ve směsi 

se sběračem jako činidlo č. 2. 

Zadáni č. 1)  

Technologický výzkum energetického uhlí z lokality Lazy. Zpracování výzkumu 

flotace s činidlem pro Darkov MONTANOL 508 a pro ČSM MONTANOL 551 ve směsi 

se sběračem, při zahuštění rmutu 90 a 120g/l, a flotačním čase 6 min. Doba agitace 

1 minuta. Dávka sběrače 0,3 Kg/t, 0,4 Kg/t, 0,5 Kg/t. 

 Na základě výsledků budou vyhodnoceny optimální podmínky flotovatelnosti 

energetického uhlí z lokality Lazy. Pro flotaci bude použita frakce pod 0,5mm. 

Zadáni č. 2) 

Na vzorku uhlí z lokality ČSM se provede flotace pomocí činidla č. 2 a ověří se 

vliv tohoto činidla na proces flotace, při zahuštěni 90 a 120g/l, a flotačním čase 6 min. 

Doba agitace 1 minuta. Dávka sběrače 0,3 Kg/t, 0,4 Kg/t. Frakce s lokality ČSM je z velmi 

jemných podílu. 

4.1 Příprava vzorku 

Vzorek uhlí z dolu Lazy byl již upravený a vysušený od firmy OKD, a.s. na frakci 

pod 1 mm. Po převzetí vzorku byla provedená sítová analýza na sítovacím stroji RETSCH 

AS 200. Byla použita síta značky RETSCH o velikosti ok 0,5mm. Sítování bylo nutné 

provést z důvodu nutnosti získat ze vzorku pouze frakci pod 0,5 mm, jak požadovalo 

zadání od firmy OKD, a.s. 

4.2 Metodika flotačních testů 

Veškeré testy byly prováděny v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství 

VŠB – TU na laboratorním flotačním přístroji VRF – 1. K flotaci byla použita činidla 

montanol 551 ve směsi se sběračem a montanol 508. 
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Flotační testy byly prováděny za těchto podmínek: 

 Zahuštění rmutu 90 g/l a 120 g/l 

 Dávka sběrače 0,3 Kg/t, 0,4 Kg/t, 0,5 Kg/t. 

 Flotační čas 6 minut  

 Doba agitace 1 minuta 

Flotační stroj VRF – 1 je pneumaticko – mechanicky flotátor, který byl vyroben 

v RD Příbram. Míchání je prováděno pomoci míchadla, které má kruhovitý tvar a je 

osazeno malými lopatkami. Provzdušnění je zajištěno pomocí stlačeného vzduchu, který je 

generován kompresorem, který jde regulovat, a tak zvolit vhodnou intenzitu provzdušnění 

rmutu. Vývod vzduchu je v hlavě rotoru. Přistroj má možnost regulovat otáčky rotoru 

pomocí řemenu skrytému v horní části přístroje. Na těle rotátoru je úchyt pro flotační celu, 

která lze umístit v námi zvolené výšce rotoru od dna flotační cely. Pěnový produkt je 

odváděn z hladiny pomocí stěrky, jejíž výška lze také regulovat. 

 

     Obrázek 5 Flotační stroj VRF - 1 

V průběhu flotace bylo zaznamenáváno, jak se chová pěna a jaké má vlastnosti. 

Dále bylo sledováno, kdy dochází k ukončení flotovatelnosti uhelných složek, aby bylo 

možné určit optimální flotační čas.  

V celém průběhu flotace byl koncentrát stíraný stěrkou zachytáván do 

připravených a označených kádinek, které následně po skončení flotace byly filtrovány 
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přes filtrační papír s velmi velkou rychlosti filtrace. Následně byly vzorky vysušeny v 

sušárně Memmer UF 110 Plus při teplotě 105 °C. Po vysušení byly vzorky zváženy na 

předvážkách. 

 

Obrázek 6 Sušárna Memmer UF 110 Plus 

Následně byla provedena homogenizace vzorku a jeho kvartace. Takto upravený 

vzorek byl převeden do sáčku. Poté došlo k navážení na analytických vahách do 

připravených a očíslovaných misek, a byla provedena analýza obsahu popela.  

 

Obrázek 7 Vzorek K2/1 koncentrát a O2/1 Hlušina po homogenizaci 
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Tato analýza byla provedena podle normy ČSN EN 14775, ta stanoví, že obsah 

popela se vypočte z hmotnosti zbytku, který zůstane po spálení vzorku při řízené teplotě 

550 °C za přístupu vzduchu.  

 

 

Obrázek 8 Vzorky připravené na stanovení obsahu popela 

4.3 Sítový rozbor 

Provedená sítová analýza vzorku s lokality Lazy nám ukázala zrnitostní složení 

daného uhelného kalu. Pro tuto analýzu bylo odebráno 200 g vzorku a byla provedená 

analýza na sítech RETSCH. Velikost ok sít byli 0,5 µm, 0,355µm, 0,2 µm, 0,1 µm, 

0,063 µm. Byl použit sítovací stroj RETSCH AS 200. Ze získaných frakcí byly odebrány 

vzorky a následně byla provedená analýza zjišťující popelnatost každé frakce. 

Tabulka 3 Výsledky sítového rozboru s lokality Lazy 

Velikost síta Vzorek (g) Výnos (%) popelnatost % 

> 0,5 1,18 0,59 17,83 

0,5 > 0,355 82,17 41,10 22,35 

0,355 > 0,2 65,91 32,96 20,76 

0,2 > 0,1 33,21 16,61 21,03 

0,1 > 0,063 8,77 4,39 23,88 

0,063 > 8,71 4,36 26,81 

Součet 199,95 100 22,27 
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Z výsledků vyplývá, že nejvíce zastoupenou frakcí je frakce 0,5 až 0,355 µm, 

která tvoří celých 41,1 %. Následuje frakce 0,355 až 0,2 µm, kterou tvoří 32,96 % a frakce 

0,2 až 0,1 µm, která je zastoupena 16,61 %. Zbylé frakce jsou zastoupeny v minimálních 

hodnotách. Ze součtu výnosu z daných frakcí vyplívá, že 0,05 g vzorku se při síťovací 

analýze ztratilo. Tyto zrna patrně zůstala mezi oky sít. Vypočtená průměrná popelnatost 

sítového rozboru neodpovídá vstupní popelnatosti vzorku z lokality Lazy, ani popelnatosti 

flotačních pokusu K1 až K12, které vycházeli kolem 19 %.  

 

Tabulka 4 Grafické znázornění sítového rozboru uhlí Lazy 

4.4 Diskuze výsledků 

V této kapitole se budu věnovat popisu a hodnocení výsledků prováděných 

pokusů. Výsledky jsou uspořádány do tabulek, pod kterými jsou vždy popsány výsledky 

daného pokusu, a následně chovaní flotační pěny po dobu celého flotačního pokusu. 

4.4.1 Zadání č. 1) Lokalita Lazy 

Před provedením flotačních testů byl odebrán homogenizovaný vzorek uhlí 

z lokality Lazy, a byla u něho zjištěna popelnatost. Tedy popelnatost vstupu, jejíž hodnota 

byla 19,63 %. Pomocí této hodnoty bylo možné se orientovat ve výsledcích flotačních 

testu, díky vypočtených průměrných popelnatostí daného pokusu. 
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Pokus č. 1) 

Použité flotační činidlo č. 1 s dávkou 0,4 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 90 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

3 krát. Označení vzorku bylo K1/1, K1/2, K1/3. 

Tabulka 5 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K1/1 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,93 10,94 

O 11,07 89,64 

P 100 19,65 

Tabulka 6 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K1/2 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,90 11,51 

O 11,10 87,31 

P 100 19,92 

Tabulka 7 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K1/3 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,96 11,30 

O 11,04 87,67 

P 100 19,73 

U pokusu č. 1 lze ve všech třech provedených flotacích vidět přibližně stejná 

hodnota výnosu pěnového produktu. U pěnového produktu je hodnota výnosu v rozmezí 

88,9 – 88,96 % a u hlušin 11,04 – 11,10 %. Popelnatost pěnového produktu se pohybuje 

v rozmezí 10,94 – 11,51 % a popelnatost hlušin v rozmezí 87,31 – 89,64 %. Vypočtené 

průměrné popelnatosti u daných pokusů odpovídají popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 

K1/1,2,3 Pěny Bohatá mineralizovaná pěna s jemnými bublinkami. Po 30 s se 

začali objevovat větší bubliny. Pěna se zdá hustá. Po 1 min. se jemná černá pěna mění na 

šedou. Šedá pěna přechází na bílou kolem 1,5 až 2 min. Po 2 až 2,5 min. ukončení přenosu 

užitkové složky do pěnového produktu. Flotace probíhá další 3 minuty na prázdno, žádný 

přechod užitkové složky. Od 3 min. dochází ke stírání jemných podílu hlušin 

do koncentrátu. 
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Pokus č. 2) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,4 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 90 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

3 krát. Označení vzorku bylo K2/1, K2/2, K2/3. 

Tabulka 8 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K2/1 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 87,13 8,40 

O 12,87 85,33 

P 100 18,3 

Tabulka 9 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K2/2 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,35 11,07 

O 11,65 87,18 

P 100 19,94 

Tabulka 10 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K2/3 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,37 10,15 

O 11,63 86,70 

P 100 19,05 

U pokusu č. 2 se u pěnového produktu hodnota výnosu pohybuje v rozmezí 

87,13 – 88,37 % a u hlušin 11,63 – 12,87 %. Popelnatost pěnového produktu se pohybuje 

v rozmezí 8,40 – 12,87% a popelnatost hlušin v rozmezí 85,33 – 87,18 %. První pokus 

K2/1 měl nižší hodnotu výnosu pěnového produktu než ostatní dva pokusy K2/2,K2/3 a 

obsah popela byl výrazně nižší než u následujících dvou měření. Vypočtené průměrné 

popelnatosti pokusu K2/2 a K2/3 odpovídají popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 

 K2/1,2,3 Pěny Pěna není homogenní s jemnými bublinkami. Zdá se byt hustá, 

těžká. Větší bublinky se začínají objevovat zhruba mezi 20 až 30 s, po 40 s hodně velkých 

bublin. Po 1 min se objevuje šedá pěna. Šeda pěna přechází v bílou kolem 1 min. 30 s. 

V přechodu mezi šedou pěnou a bílou, se začíná objevovat mastný povlak na hladině. 

Mastný povlak zůstává i na stěrce flotátoru. Po 2 až 2,5 min. ukončení přenosu užitkové 

složky do pěnového produktu. Flotace probíhá další 3 minuty na prázdno, žádný přechod 

užitkové složky. Od 3 minuty dochází ke stírání jemných podílu hlušin do koncentrátu  
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Pokus č. 3) 

Použité flotační činidlo č. 1 s dávkou 0,4 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 120 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

3 krát. Označení vzorku bylo K3/1, K3/2, K3/3. 

Tabulka 11 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K3/1 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,00 10,31 

O 12,00 87,66 

P 100 19,59 

Tabulka 12 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K3/2 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,46 9,49 

O 11,54 87,39 

P 100 18,48 

Tabulka 13 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K3/3 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,79 10,84 

O 11,21 87,71 

P 100 19,46 

U pokusu č. 3 se u pěnového produktu hodnota výnosu pohybuje v rozmezí      

88 - 88,79 % a u hlušin 11,21 – 12 %. Popelnatost pěnového produktu se pohybuje 

v rozmezí 9,49 – 10,81 % a popelnatost hlušin v rozmezí 87,39 – 87,71%. U druhého 

pokusy K3/2 byl obsah popela v pěnovém produktu viditelně nižší než v ostatních dvou 

měřeních K3/1 a K3/3. Vypočtené průměrné popelnatosti pokusu K3/1 a K3/3 odpovídají 

popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 

 K3/1,2,3 Pěny  Hustá nadýchaná pěna. Male bublinky, ale hodně. Po 1,2 až 

1,5 min. se začíná objevovat šedá pěna. Šedá pěna přechází na bílou kolem 2 minuty. 

Během 2 až 2,5 min. konec flotace. Pěna v kádince drží tvar. Flotace probíhá další 

3 minuty na prázdno, žádný přechod užitkové složky. Od 3 min. dochází ke stírání 

jemných podílu hlušin do koncentrátu. 
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Pokus č. 4) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,4 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 120 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

3 krát. Označení vzorku bylo K4/1, K4/2, K4/3. 

Tabulka 14 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K4/1 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,73 10,05 

O 11,27 87,82 

P 100 18,82 

Tabulka 15 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K4/2 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,45 10,12 

O 11,55 87,62 

P 100 19,07 

Tabulka 16 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K4/3 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,31 10,42 

O 11,69 87,80 

P 100 19,46 

U pokusu č. 4 lze ve všech třech provedených flotacích vidět přibližně stejná 

hodnota výnosu pěnového produktu. U pěnového produktu je hodnota výnosu v rozmezí 

88,31 – 88,73 % a u hlušin 11,27 – 11,69 %. Popelnatost pěnového produktu se pohybuje 

v rozmezí 10,05 – 11,42 % a popelnatost hlušin v rozmezí 87,62 – 87,82 %. Vypočtené 

průměrné popelnatosti u pokusu K4/2 a K4/3 odpovídají popelnatosti vstupního vzorku 

uhlí. U pokusu K4/1 je průměrná popelnatost lehce nižší než průměrná popelnatost vstupu. 

K4/1,2,3 Pěny   Méně Hustá pěna než K3. Hodně malých bublinek. Po 1 min. 30 s 

se objevuje šedá pěna, která přechází, na bílou kolem 2 min. Konec flotace nastává během 

2 min. 20 s až 2 min. 30 s. Na hladině a stěrce zůstává mastný povlak. Flotace probíhá 

další 3 minuty na prázdno, žádný přechod užitkové složky. Od 3 min. dochází ke stírání 

jemných podílu hlušin do koncentrátu. 
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Pokus č. 5) 

Použité flotační činidlo č. 1 s dávkou 0,3 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 90 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 1 

krát. Označení vzorku bylo K5. 

Tabulka 17 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,3 Kg/t 

Produkt K5 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 88,23 10,97 

O 11,77 86,78 

P 100 19,89 

U pokusu č. 5 je hodnota výnosu pěnového produktu 88,23 % a u hlušin 11,77 %. 

Popelnatost pěnového produktu je 10,97 % a popelnatost hlušin 86,78 %. Vypočtená 

průměrná popelnatost odpovídá popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 

 K5 Pěna       Jemná pěna s malými bublinkami. Velké se tvoří jen výjimečně. Po 1 

min 10 s se začíná objevovat šedá pěna, která se mění na bílou kolem 1 min 45 sec. Flotace 

je u konce kolem 2 min. 20 s. Flotace probíhá další 3 minuty na prázdno, žádný přechod 

užitkové složky. Dochází ke stírání jemných podílu hlušin do koncentrátu. 

Pokus č. 6) 

Použité flotační činidlo č. 1 s dávkou 0,3 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 120 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

1 krát. Označení vzorku bylo K6. 

Tabulka 18 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,3 Kg/t 

Produkt K6 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 86,98 10,14 

O 13,02 85,42 

P 100 19,94 

U pokusu č. 6 je hodnota výnosu pěnového produktu 86,98 % a u hlušin 13,02 %. 

Popelnatost pěnového produktu je 10,14 % a popelnatost hlušin 85,42 %. Vypočtená 

průměrná popelnatost odpovídá popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 

 K6 Pěna       Jemná kompaktní pěna s malými bublinkami. Velké se netvoří. Po 1 

min. se začíná objevovat šedá pěna, která se mění na bílou kolem 1 min. 40 s. Flotace je u 
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konce kolem 2 min. 20 s. Flotace probíhá zbytek času na prázdno, žádný přechod užitkové 

složky. Dochází ke stírání jemných podílu hlušin do koncentrátu. 

Pokus č. 7) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,3 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 90 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 1 

krát. Označení vzorku bylo K7. 

Tabulka 19 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,3 Kg/t 

Produkt K7 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 86,73 9,37 

O 13,27 85,75 
P 100 19,51 

U pokusu č. 7 je hodnota výnosu pěnového produktu 86,73 % a u hlušin 13,27 %. 

Popelnatost pěnového produktu je 9,37 % a popelnatost hlušin 85,75 %. Vypočtená 

průměrná popelnatost odpovídá popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 

 K7 Pěna      Bublinky větší než u K5 a K6. Po 30 s se začínají tvořit větší bubliny, 

které přecházejí ve velké kolem 1min. 30 s. Hladina má lesklý povrch, tvoří se na ni a na 

stěrce film. Pěna je mastná. Po 2 min. nastává konec flotace. Flotace probíhá zbytek času 

na prázdno, žádný přechod užitkové složky. Dochází ke stírání jemných podílu hlušin do 

koncentrátu. 

Pokus č. 8) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,3 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 120 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

1 krát. Označení vzorku bylo K8. 

Tabulka 20 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,3 Kg/t 

Produkt K8 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 86,33 9,65 

O 13,67 85,32 
P 100 19,99 

U pokusu č. 8 je hodnota výnosu pěnového produktu 86,33 % a u hlušin 13,67 %. 

Popelnatost pěnového produktu je 9,65 % a popelnatost hlušin 85,32 %. Vypočtená 

průměrná popelnatost odpovídá popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 
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 K8 Pěna       Jemná pěna s malými bublinkami, které se po 40 s zvětšují. S blížící 

se 2 min. přechází pěna s černé na šedou a kolem 2 min. 20 s se stává bílou. Hladina má 

lesklý povrch tvoří se na ni a na stěrce film. Pěna je mastná. Po 2 min. 30 s nastává konec 

flotace. Flotace probíhá zbytek času na prázdno, žádný přechod užitkové složky. Dochází 

ke stírání jemných podílu hlušin do koncentrátu. 

Pokus č. 9) 

Použité flotační činidlo č. 1 s dávkou 0,5 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 90 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 1 

krát. Označení vzorku bylo K9. 

Tabulka 21 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,5 Kg/t 

Produkt K9 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 89,13 11,55 

O 10,87 86,59 

P 100 19,67 

U pokusu č. 9 je hodnota výnosu pěnového produktu 89,13 % a u hlušin 10,87 %. 

Popelnatost pěnového produktu je 11,55 % a popelnatost hlušin 86,59 %. Vypočtená 

průměrná popelnatost odpovídá popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 

 K9 Pěna       Lehká kompaktní pěna s malými bublinkami. Po 30 s se barva pěny 

mění na šedou, která se kolem 1 min. stává bílou. Flotace je ukončena kolem 1 min. 30 s 

už nepřecházejí žádné užitkové složky do koncentrátu. Flotace probíhá zbytek času na 

prázdno, žádný přechod užitkové složky. Dochází ke stírání jemných podílu hlušin do 

koncentrátu. 

Pokus č. 10) 

Použité flotační činidlo č. 1 s dávkou 0,5 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 120 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

1 krát. Označení vzorku bylo K10. 

Tabulka 22 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 1, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,5 Kg/t 

Produkt K10 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 89,64 10,99 

O 10,36 87,36 

P 100 18,9 
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U pokusu č. 10 je hodnota výnosu pěnového produktu 88,64 % a u hlušin 

10,36 %. Popelnatost pěnového produktu je 10,99 % a popelnatost hlušin 87,36 %. 

Vypočtená průměrná popelnatost je lehce nižší než popelnatost vstupního vzorku uhlí. 

 K10 Pěna     Hustší pěna než u K9. Malé bublinky, ale velký počet. Během 40 s se 

s černé pěny mění barva na šedou, která přechází na bílou kolem 1 min. 10 s. Flotace je 

ukončena kolem 1 min. 30 až 45 s už nepřecházejí žádné užitkové složky do koncentrátu. 

Flotace probíhá zbytek času na prázdno, žádný přechod užitkové složky. Dochází ke stírání 

jemných podílu hlušin do koncentrátu. 

Pokus č. 11) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,5 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 90 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 1 

krát. Označení vzorku bylo K11. 

Tabulka 23 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,5 Kg/t 

Produkt K11 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 86,18 9,83 

O 13,82 82,94 

P 100 19,93 

U pokusu č. 11 je hodnota výnosu pěnového produktu 86,18 % a u hlušin 

13,82 %. Popelnatost pěnového produktu je 9,83 % a popelnatost hlušin 82,94 %. 

Vypočtená průměrná popelnatost odpovídá popelnatosti vstupního vzorku uhlí. 

K11 Pěna   Lehká pěna s malými bublinkami, které se zvětšují kolem 1 min. Pěna 

se mění na šedou kolem 1 min. 15 s. Bílou se stává kolem 1 min. 30 s. Na hladině a 

stírátku se tvoří povlak. Flotace je ukončena kolem 1 min. 45 s až 2 minut, už nepřecházejí 

žádné užitkové složky do koncentrátu. Flotace probíhá zbytek času na prázdno, žádný 

přechod užitkové složky. Dochází ke stírání jemných podílu hlušin do koncentrátu. 

Pokus č. 12) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,5 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 120 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

1 krát. Označení vzorku bylo K12. 
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Tabulka 24 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,5 Kg/t 

Produkt K12 Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 86,63 8,83 

O 13,37 82,45 

P 100 18,67 

U pokusu č. 12 je hodnota výnosu pěnového produktu 86,63 % a u hlušin 

13,37 %. Popelnatost pěnového produktu je 8,83 % a popelnatost hlušin 82,45 %. 

Vypočtená průměrná popelnatost je lehce nižší než popelnatost vstupního vzorku uhlí. 

K12 Pěna    Hustá pěna s malými bublinkami, které se po 1 min zvětšují. Přechod 

pěny z černé na šedou probíhá prudce kolem 1 minuty. S činidlem č. 1 je pěna o dost 

světlejší. Na hladině a stěrce se tvoří povlak. Flotace je ukončena kolem 2 minuty, už 

nepřecházejí žádné užitkové složky do koncentrátu. Flotace probíhá zbytek času na 

prázdno, žádný přechod užitkové složky. Dochází ke stírání jemných podílu hlušin do 

koncentrátu. 

4.4.2 Závěr: Zadaní č. 1) Lokalita Lazy 

Cílem práce byl technologický výzkum flotace surových kalů z lokality Lazy. 

Z výsledků flotačních testů vyplývá, že testované uhlí vykazuje dobré flotační vlastnosti. 

Nelze jednoznačně určit, které z použitých činidel vykazuje lepší výsledky. Montanol 508 

má popelnatost v rozmezí 10 – 11 % při výnosu 88 – 89 % a Montanol 551 ve směsi se 

sběračem má popelnatost v rozmezí 9 – 11% při výnosu 87 – 88 %. Při nižším zahuštění 

rmutu se projevuje vyšší selektivita flotačního činidla Montanol 551 ve směsi se sběračem 

než u samotného Montanolu 508. U obou flotačních činidel můžeme konstatovat, že po 

třech minutách je možné flotační proces ukončit. Pokusy K5 až K12 byli prováděny pouze 

jednou, jelikož jsme byli omezeni množstvím dodaného vzorku uhlí. 

4.4.3 Zadání č. 2) Lokalita ČSM 

Před provedením flotačních testů byl odebrán homogenizovaný vzorek uhlí 

z lokality ČSM a byla u něho zjištěna popelnatost. Tedy popelnatost vstupu, jejíž hodnota 

byla 29,17 %. Pomocí této hodnoty bylo možné se orientovat ve výsledcích flotačních 

testu, díky vypočtených průměrných popelnatostí daného pokusu. 
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Pokus č. 14) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,4 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 90 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

2 krát. Označení vzorku bylo K14a, K14b. 

Tabulka 25 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K14a Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 80,11 12,66 

O 19,89 90,47 

P 100 28,14 

Tabulka 26 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K14b Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 82,29 12,9 

O 17,71 93,46 

P 100 27,17 

U pokusu č. 14 je hodnota výnosu pěnového produktu v rozmezí 80,11 – 82,29 % 

a u hlušin 17,71 – 19,81 %. Popelnatost pěnového produktu je v rozmezí 12,66 – 12,90 % a 

popelnatost hlušin 90,47 – 93,46 %. Zvýšený obsah popelu v pěnovém produktu je 

způsobený vysokou popelnatostí vstupu.  

K14a,b Pěny Kompozitní jemná pěna s malými bublinkami, které se zvětšují 

kolem 40 s. Na hladině a na stírátku se tvoří mastná pěna. Pěna není nikdy bíla, stále 

zůstává šedou. Po 3 min. již nepřechází žádná užitková složka do koncentrátu. Flotace 

probíhá zbylé 3 min. naprázdno. 

Pokus č. 15) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,3 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 90 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

2 krát. Označení vzorku bylo K15a, K15b. 

Tabulka 27 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,3 Kg/t 

Produkt K15a Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 80,82 12,73 

O 19,18 90,03 

P 100 27,56 
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Tabulka 28 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 90g/l, dávkou 0,3 Kg/t 

Produkt K15b Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 81,75 13,54 

O 18,25 90,82 

P 100 27,65 

U pokusu č. 15 je hodnota výnosu pěnového produktu v rozmezí 80,82 – 81,75 % 

a u hlušin 12,25 – 19,18 %. Popelnatost pěnového produktu je v rozmezí 12,73 – 13,54 % a 

popelnatost hlušin 90,03 – 90,82 %. Zvýšený obsah popelu v pěnovém produktu je 

způsobený vysokou popelnatostí vstupu.  

K15a,b Pěny Kompozitní jemná pěna s malými bublinkami, které se zvětšují 

kolem 45 s. Na hladině a na stírátku se tvoří mastná pěna. Pěna nikdy není bíla, stále 

zůstává šedou. Po 3 min. již nepřechází žádná užitková složka do koncentrátu. Flotace 

probíhá zbylé 3 min. naprázdno. 

Pokus č. 16) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,4 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 120 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

2 krát. Označení vzorku bylo K16a, K16b. 

Tabulka 29 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K16a Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 81,21 12,74 

O 18,79 89,29 

P 100 27,12 

Tabulka 30 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,4 Kg/t 

Produkt K16b Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 82,28 13,91 

O 17,72 89,53 

P 100 27,31 

U pokusu č. 16 je hodnota výnosu pěnového produktu v rozmezí 81,21 – 82,28 % 

a u hlušin 17,72 – 18,79 %. Popelnatost pěnového produktu je v rozmezí 12,74 – 13,91 % a 

popelnatost hlušin 89,29 – 89,53 %. Zvýšený obsah popelu v pěnovém produktu je 

způsobený vysokou popelnatostí vstupu.  
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 K16a,b Pěny  Kompozitní hustá pěna s malými bublinkami. Větší se 

netvoří. Na hladině a na stěrce se tvoří mastná pěna. Po 2 min. 20 s již nepřechází žádná 

užitková složka do koncentrátu. Flotace probíhá zbylé 3 min. naprázdno.  

Pokus č. 17) 

Použité flotační činidlo č. 2 s dávkou 0,3 Kg/t a agitačním časem 1 minuta. 

Zahuštění rmutu 120 g/l. Doba flotace 6 minut. Flotace s těmito parametry byla provedena 

2 krát. Označení vzorku bylo K17a, K17b. 

Tabulka 31 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,3 Kg/t 

Produkt K17a Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 80,90 12,01 

O 19,10 89,61 

P 100 26,83 

Tabulka 32 Výsledky základní flotace s flotačním činidlem č. 2, zahuštěním 120g/l, dávkou 0,3 Kg/t 

Produkt K17b Výnos (%) Obsah popela (%) 

K 82,05 13,55 

O 17,95 89,14 

P 100 27,12 

U pokusu č. 17 je hodnota výnosu pěnového produktu v rozmezí 80,09 – 82,05 % 

a u hlušin 17,95 – 19,01 %. Popelnatost pěnového produktu je v rozmezí 12,01 – 13,55 % a 

popelnatost hlušin 89,14 – 89,61 %. Zvýšený obsah popelu v pěnovém produktu je 

způsobený vysokou popelnatostí vstupu.  

 K17a,b Pěny Hustá pěna, ale méně hustá než u K16. Kolem 1 minuty se 

z černé pěny stává šeda, která přetrvává až do konce flotace. Na hladině a na stěrce se tvoří 

mastná pěna. Po 2 min. 20 s již nepřechází žádná užitková složka do koncentrátu. Flotace 

probíhá zbylé 3 min. naprázdno. 

4.4.4 Závěr: Zadaní č. 2) Lokalita ČSM 

Cílem práce byl technologický výzkum flotace surových kalů z lokality ČSM. 

Vstupní uhlí mělo docela vysokou popelnatost 29,17 %. Průměrná popelnatost u pěnového 

produktu u všech flotaci prováděných se vzorkem uhlím z lokality ČSM vyšla v rozmezí 

26,83 - 28,14 %. S toho lze soudit, že při analýze průměrné popelnatosti vstupu došlo 

k chybě v některém z kroků pracovního postupu, jelikož průměrná popelnatost vstupu by 

měla odpovídat průměrné popelnatosti vypočtené z hodnot pokusu.  
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Bylo dosaženo výnosu v rozmezí 80,11 – 82,28 % a popelnatosti v rozmezí 

12,01 – 13,91 %. Z výsledků vyplývá, že rozdíl v dávkách činidla 0,3 Kg/ a 0,4 Kg/t  na 

výnos pěnového produktu, a jeho popelnatost nemá velký vliv. Tudíž jako dostačující 

dávku pro flotaci uhelných kalu z ČSM doporučuji dávku o hodnotě 0,3Kg/t. Různá 

hodnota zahuštění rmutu také nevykázala žádné zásadní změny v hodnotách výnosů a 

popelnatosti a proto bych za vhodnou zvolil 120g/l. 

Flotační čas byl nastaven na 6 minut, ale jelikož všechny provedené flotace již po 

3 minutě nevykazovali žádnou aktivitu přechodu užitkové složky do pěnového produktu je 

zřejmé, že flotační čas nemusí byt tak dlouhý a lze ho zkrátit. 

4.5 Celkový závěr 

V zadání č. 1 byla u montanolu 508 popelnatost v rozmezí 10 – 11 % při výnosu  

88 – 89 % a u montanolu 551 ve směsi se sběračem popelnatost v rozmezí 9 – 11% při 

výnosu 87 – 88%. Obě činidla vykazují ve všech pokusech podobný výnos pěnového 

produktu i jeho popelnatost.  

V zadání č. 2 bylo použito pouze činidlo  montanol 551 ve směsi se sběračem. Bylo 

dosaženo výnosu v rozmezí 80,11 – 82,28 % a popelnatosti v rozmezí 12,01 – 13,91 %. Při 

flotacích vzorku z lokality ČSM bylo dosažené výsledků, které mají větší rozptyl 

popelnatostí pěnového produktu.  

U obou zadání lze říci, že lze zkrátit flotační čas z původních 6 minut na 3 minuty. 

Jelikož všechny pokusy skončili již před 3 minutou. 
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