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Anotace 

Cílem diplomové práce bylo ověření flotovatelnosti klasických sběračů Montanolu 

800 a Flotakolu NX, které se běžně používají na flotačních úpravnách uhlí v ČR i v Polsku 

a porovnat jejich flotovatelnost s olejmi získanými pyrolýzou dřevných štěpků. Konkrétně 

byl testován sběrač – olej označený jako KODP 1.  

Z výsledků flotačních experimentů vyplynulo, že všechny testované sběrače je 

možné použít pro flotaci černého uhlí – hlavně pro flotaci koksovatelného uhlí. U uhlí, 

které se dnes používá pro energetické účely (uhlí z lokality Darkov a Jankowice) , je 

možné taky aplikovat flotací,ale je nutné aplikovat přečistné flotace,aby se získala 

požadovaná flotovatelnost. 

 

Klíčová slova: 

flotace, černé uhlí, pyrolýza 

 

Summary 

The Diploma Thesis deals with verification of floatability of classical collectors of 

Montanol 800 and Flotakol NX that are commonly applied in the coal flotation plants in 

the Czech Republic and Poland. It also compares their floatability with oils obtained from 

pyrolysis of wooden chips. To be specific, the collector oil labelled KODP 1 was tested. It 

is apparent from the results of the flotation experiments that all the tested collectors may be 

used for flotation of black coal, especially for the flotation of cokeable coal. With coal that 

is currently used for energetic purposes (coal from the locality of Darkov and Jankowice) it 

is also possible to apply flotation, but it is necessary to apply reflotation to reach the 

desired floatability. 
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1. ÚVOD 

Uhlí je surovina dobývaná pro četná průmyslová odvětví. Globální význam uhlí v 

lidské společnosti je na začátku 21. století univerzální. Používá se v metalurgii, energetice, 

chemii a dalších odvětvích průmyslu. 

V současné době těžba černého uhlí stagnuje, avšak spotřeba užitkových surovin, 

jejichž přírodní zdroje jsou neobnovitelné a lidskou činností vyčerpatelné, se zvyšuje.  

Míra útlumu v uhelném hornictví je závislá na vývoji mezinárodních a vnitrostátních 

podmínek. Dalším významným faktorem, který toto ovlivňuje je plnění mezinárodní 

dohody o postupném snižování oxidů síry vypouštěných do ovzduší. Stojí před námi 

otázka, jak tyto problémy související s útlumem těžby řešit. Jednou z možností je co 

nejdokonalejší zpracování těženého uhlí a maximální využití jeho hořlavé složky. 

Tato tendence klade před úpravnictví nové úkoly – zpracovávat a komplexně 

využívat nejjemnější uhelné frakce, které vznikají v procesech úpravy černého uhlí. 

Vzniklý velký podíl kalových frakcí se nedá upravit klasickými způsoby úpravy.  

Tyto frakce potom odcházejí z úpraven nevyužité, dostávají se do oběhových vod úpravny, 

způsobují zhoršení procesů sedimentace, filtrace, dochází k znečištění vodních toků  

a ztrátám cenné suroviny, protože uhelné kaly jsou odvodňovány na kalových polích nebo 

lagunách a dále zůstávají nevyužity.  

Technologické postupy úpravy nerostných a druhotných surovin, kterými je možno 

řešit důležitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního využívání 

surovinových zdrojů, je flotace, flokulace, popř. jejich kombinace flotoflokulace.  

Flotací, jako technologickým postupem úpravy nerostných a druhotných surovin, je 

možno řešit důležitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního 

využívání surovinových zdrojů. Flotace je jedním ze způsobů, kterým lze zpracovat jemný 

nehomogenní černouhelný kal. 

Flotace uhlí se zabývá rozdružováním nejjemnějších podílů těženého uhlí, které 

vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy. V praxi se využívá pouze na 

úpravu koksovatelného uhlí. Flotace v uhelném úpravnictví je doplňkem jiných způsobů 

rozdružování, doplňkem velmi důležitým a často potřebným, zejména v souvislosti se stále 
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narůstajícím podílem jemnozrnných podílů v důsledku zvýšeného stupně mechanizace 

dobývání uhlí. 

Se zdokonalováním selektivnosti flotace je možno v současné době využívat i staré 

odvaly jako zdroj surovin. Tyto odvaly se dříve nedaly využít. Při flotaci uhlí se využívá 

flotace k rozdružení velmi jemných podílů, které by jinak přecházely do odpadu. Dále je 

možnost využití flotace k získávání uhlí pro energetické účely ze starých odkališť.  

Tímto způsobem jde odstranit značný podíl jalové složky ze rmutu a tím ho 

obohatit. Selektivní flotace může být konečnou rozdružovací metodou nebo jen částí 

celkového úpravnického procesu, která vede k předběžnému obohacení rmutu, před dalším 

úpravnickým procesem. Nedílnou součásti flotačního procesu je taky aplikace vhodného 

sběrače, který by byl ekologicky i ekonomický zajímavý, a proto je nutné hledat stále  

nové sběrače, které by dané podmínky splňovaly. 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce byl výzkum nových flotačních sběračů, které  vznikli 

pyrolýzou a jejich srovnání s klasickými sběrači, které se používají ve flotaci černého uhlí. 

Flotační exeperimenty byly realizovány na různých typech černého uhlí odebraných 

z lokalit Darkov, Lazy, ČSA, Darkov – Česká republika a na dvou vzorcích uhlí z Polska a 

to z lokalit Marcel a Jankowice. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

3. TEORIE FLOTACE 

3.1 PRINCIP A VÝZNAM FLOTACE 

Flotace, jako proces úpravy nerostných surovin, je založena na rozdílných 

fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které pro 

jednotlivé minerály podmiňuje rozdílná specifická povrchová energie. Velikost 

flotovaných zrn, určená jejich průměrem, obvykle nepřevýší 0,5mm. Při flotaci rud je 

maximální velikost flotovaných zrn asi 0,1 až 0,25mm. V praxi se flotují obvykle zrna 

podstatně menší, pro která platí, že se zmenšováním průměru narůstá specifický povrch a 

povrchová energie několikrát převyšuje hodnotu potenciální energie. [6] 

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

umožňuje získat jemně rozptýlené a jemně prorostlé užitkové složky z nerostných surovin 

všech druhů. Před zavedením flotační úpravy přecházela větší část velmi jemně rozptýlených 

a prorostlých užitkových složek monominerálních a polyminerálních surovin do odpadu na 

odval. Obsah užitkových složek v odpadech gravitační úpravy býval často velmi velký. Proto 

se zavedením flotačních technologií znovu zpracovávají některé staré odvaly, přitom se 

získává značné množství užitkových složek, které byly považovány za nevyužitelné. 

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

úpravě se suroviny často nadměrně rozdrobují a tvoří se kal obsahující užitkové složky 

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

Flotační technologie úpravy kalů umožňuje získat jemné podíly vysoce hodnotného 

koksovatelného uhlí. [9] 

 

3.2 PODSTATA FLOTAČNÍHO PROCESU 

Flotační proces lze definovat jako způsob rozdružování založený na schopnosti 

určitých minerálů vyplavat na hladinu flotačního rmutu a druhých klesat a setrvávat v 

objemu rmutu. Tato definice je nepřesná, protože neodráží podstatu dějů a jevů 

probíhajících ve flotačním procesu na rozhraní tří fází. Lépe vystihuje flotaci definice prof. 
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K. A. RAZUMOVA: „Flotace, jako proces oddělování minerálů, je založená na rozdílné 

schopnosti minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“. [9] 

Rozdílná schopnost minerálních zrn udržovat se na povrchu fázového rozhraní 

vyplývá z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, jejíž velikost závisí na 

chemickém složení a stavbě strukturní mřížky minerálů. Jednotlivé minerály se od sebe liší 

chemickým složením a stavbou mřížky, proto mají různé hodnoty povrchové energie. 

Proto je flotace, na rozdíl od jiných úpravnických rozdružovacích procesů, univerzálním 

procesem. Univerzálnost flotačního procesu se dosahuje ještě tím, že se používají 

selektivně působící flotační reagence, které se adsorbují na povrch zrn určitých minerálů, a 

tím výrazně mění jejich povrchovou energii v požadovaném směru, podle toho jaký 

minerál má flotovat. [6] 

Rozdíly specifické povrchové energie koexistujících fází rozhraní kapalina-plyn se 

nejúčinněji využívají tehdy, kdy povrch rozhraní není rovný, ale zakřivený, jako tomu je u 

pěnové flotace. V tomto případě se flotační rmut nasycuje bublinkami plynu, nejčastěji 

vzduchu. Při pěnové flotaci se spojují flotovaná zrna s bublinkami vzduchu a jsou jimi 

vynášena na hladinu rmutu, kde se tvoří vrstva mineralizované pěny. Tento způsob flotace 

má v praxi největší význam.  

Polohu, kterou bude mít částice malého rozměru ve vztahu k povrchu fázového 

rozhraní dvou fází při dotyku s povrchem fázového rozhraní, určuje pouze hodnota 

specifických povrchových energií koexistujících fází. Přitom v souladu s druhou 

termodynamickou větou celý systém musí dosáhnout stav odpovídající minimu volné energie. 

Jako minimum volné energie soustavy jednoho minerálního zrna bude zodpovídat 

jedna z prvních třech poloh, potom se splní podmínka pro to, aby se mohla minerální zrna 

od sebe oddělovat flotačním způsobem. Když se minerální zrna dostanou do styku 

s povrchem fázového rozhraní, zrno prvního minerálu se bude zdržovat na povrchu 

fázového rozhraní, kdy zrno druhého minerálu přejde do nižší polohy vzhledem k povrchu 

fázového rozhraní a bude tvořit vnitřní objem fáze. [23] 

 

3.3 STAVBA A SLOŽENÍ FLOTAČNÍ SOUSTAVY 

Pěnová flotace je charakterizována ději, které se uskutečňují na rozhraní tří fází, 

které jsou součástí flotačního procesu, jsou to: tuhá fáze (minerální zrna), kapalná fáze 

(voda resp. vodný roztok) a plynná fáze (vzduch). Flotační proces je složitý a rozmanitý 
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fyzikálně-chemický děj podmíněný druhem a charakterem flotovaných minerálů, složením 

a vlastnostmi vody, složením a vlastnostmi flotačních reagencií, stupněm provzdušnění 

flotačního rmutu. Čím více se má rozvíjet a zdokonalovat flotace jako jeden z 

nejdůležitějších způsobů úpravy surovin, tím víc detailně je třeba poznávat vlastnosti všech 

tří fází, z nichž ani jedna není homogenní. Poznání jejich specifických vlastností a 

vzájemného vztahu je důležité nejenom ke zdokonalování teorie, ale i technologie 

flotačního procesu. 

Vlastnost jednotlivých minerálů výchozí suroviny souvisí s charakterem interakce 

jejich povrchu s vodou, plyny a reagencemi. Jsou to právě flotační reagence, které 

umožňují ovládat a měnit vlastnosti povrchu jednotlivých druhů minerálů a to tak, aby se 

vytvořily podmínky na jejich selektivní oddělování. [9] 

3.3.1 Tuhá fáze 

Existuje úzký vzájemný vztah mezi chemickým složením, charakterem struktury 

mřížky a vazebními silami působícími mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu. V 

souvislosti s flotační charakteristikou jednotlivých minerálů nás zajímá složení a strukturní 

mřížka minerálů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, energetická charakteristika mřížky 

a charakter sil působících na lomových plochách minerálního povrchu. Všechny tyto 

faktory ovlivňují interakce minerálů s plyny, vodou a flotačními reagencemi. 

Krystalochemické vlastnosti vychází z poznatků fyziky tuhé fáze, mineralogie a 

krystalochemie. Základní strukturní částice tuhých látek jsou atomy, ionty a molekuly. Ty 

mají zákonitě pravidelné prostorové uspořádání a vytvářejí krystalovou mřížku. Stálost 

krystalové mřížky závisí od sil, kterými se stavební částice navzájem vážou. Je to 

heteropolární, kovová a Van der Waalsova vazba  

Reálný krystal má venkovní a vnitřní morfologii závislou na podmínkách vzniku a 

na charakteru vazebných sil. Poruchy v mřížce reálných krystalů ovlivňují fyzikální a 

fyzikálně-chemické vlastnosti, to se projevuje i na povrchových tzn. flotačních 

vlastnostech minerálních zrn. [9] 

3.3.2 Kapalná fáze 

Voda je silně polární kapalina. Tvoří ji tři jádra (dvě jádra vodíku a jedno jádro 

kyslíku) obklopené deseti elektrony. Elektrony se pohybují po svých orbitech po dvojicích. 
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Molekuly vody jsou kulovitě symetrické, mají diploidní charakter, a proto můžou 

asociovat do uspořádaných celků. 

Voda je prostředím pro interakci fází a všech složek rmutu a v důsledku 

specifických vlastností se aktivně účastní elementárního aktu flotace. Voda je velmi 

aktivním činitelem flotace. Velmi důležité jsou ty vlastnosti, které jsou spjaty se vznikem a 

stálostí hydratačních vrstev na rozhraní fází minerál-voda a vzduch-voda. Zajímavé a do 

dnešní doby málo prozkoumané jsou otázky interakce vody s uhlovodíkovými skupinami 

molekul flotačních reagencí. 

Při sledování flotovatelnosti jednotlivých minerálů upravované suroviny je třeba 

věnovat pozornost iontovému složení vody flotačního rmutu. Produkty rozpustnosti 

minerálů a jiné ionty rmutu můžou mít vliv na povrchové flotační vlastnosti minerálů. V 

řadě případů dochází i k reakci iontů rmutu s flotačními reagencemi za vzniku 

nerozpustných sloučenin. To může způsobovat jejich nadměrnou spotřebu a nedostatek pro 

flotovaný materiál. Pro účinné ovládání a regulaci podmínek flotace je třeba znát a 

zohledňovat složení vody, protože jenom takto zajistíme požadovanou selektivitu a kvalitu 

produktů flotace. [9] 

3.3.3 Plynná fáze 

Při pěnové flotaci mají plyny, které jsou součásti vzduchu, důležité funkce pro 

průběh a výsledky rozdružování. Do flotačního prostředí se mohou přidávat plyny jako 

speciální flotační reagence (např. kyslík, síra, sulfan, oxid siřičitý). Vzduch je nezbytnou 

součástí flotačního rmutu a má ve flotačním procesu několikerou úlohu. Plyny obsažené ve 

vzduchu, především kyslík a oxid uhličitý, se aktivně účastní flotačního procesu. Kyslík se 

adsorbuje na minerálním povrchu, a oxiduje ho a má vliv na jeho rozpustnost. Aktivní 

účinek plynů na minerály i na průběh flotace je podmíněný účastí vody. V mnohých 

případech se chemický účinek plynů projevuje formou jejich sloučenin s vodou (např. 

kyselina uhličitá, kyselina sírová, které vznikají jako produkt reakce oxidu uhličitého a 

oxidu siřičitého s vodou). 

Vzduchové bublinky přiváděné do flotačního rmutu se přednostně spojují s 

hydrofobním povrchem flotovaných minerálních zrn. Po vytvoření pevného kontaktu 

vynášejí bublinky vzduchu přichycená minerální zrna na hladinu rmutu, kde se tvoří 

mineralizovaná pěna. 
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Vzduch používaný ve flotačním procesu nejenom, že vynáší flotovatelné minerály 

na hladinu rmutu, ale aktivně ovlivňuje vlastnosti všech tří fází flotační soustavy. Snižuje 

pH kapalné fáze rmutu, kyslík a kyselina uhličitá ze vzduchu reagují s povrchem 

minerálních zrn a dost výrazně ovlivňují flotovatelnost zrn [21, 22]. 

 

3.4 ELEMENTÁRNÍ AKT FLOTACE 

Elementární akt flotace je přichycení jednotlivých zrn na povrchu fázového 

rozhraní. Na vysvětlení příčin výběrového přichycení různých minerálů na mezifázovém 

rozhraní bylo vypracováno několik hypotéz (např. adsorbční, elektrostatická atd.).  

Tyto jsou však překonané. 

V současnosti tento proces nejlépe popisuje hypotéza smáčení. Podle této hypotézy 

způsobilost minerálů přichytit se na povrchu rozhraní vzduch-voda závisí na smáčitelnosti 

minerálního povrchu vodou. Čím více je povrch minerálního zrna smáčitelný, tím hůře 

flotuje a naopak. Zrna hydrofobních minerálů se lehce spojují se vzduchovými bublinkami 

a jsou dobře flotovatelná. Hydrofilní zrna, jejichž povrch je vodou smáčený, se nemohou 

zachytit na bublinkách, a proto jsou neflotovatelné. Smáčitelnost, a tím i flotovatelnost 

různých minerálů, je možné měnit specificky působícími flotačními reagencemi, které 

adsorbcí mění složení a vlastnosti povrchu minerálních zrn. [24] 

 

3.5 PRAVDĚPODOBNOST FLOTACE  

Mechanismus mineralizace vzduchových bublin je ve flotačním procesu velmi 

složitý. Jde o to, že se ve flotačním prostředí nachází obrovské množství vzduchových 

bublin a asi desetinásobné množství minerálních zrn a pravděpodobnost flotace každého 

z nich závisí na pravděpodobnosti jednotlivých etap tohoto procesu. 

Etapy a podetapy flotačního procesu jsou: 

• Interakce povrchu minerálních zrn s flotačními reagenciemi 

• Střet minerálu se vzduchovou bublinou 

• Spojení minerálu se vzduchovou bublinou 

• Působení sil proti spojení a odtrhnutí 

• Podmínky vzniku a rozpadu složitých aeroflokul 
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• Procesy probíhající v pěnové vrstvě 

V reálných podmínkách flotace se každá z uvedených etap stává ještě složitější.  

A to proto, že se v každé etapě procesu zúčastňují různé druhy minerálů s různými 

vlastnostmi povrchu, různého tvaru, velikosti, apod. Vzájemná souvislost a podmíněnost 

jevů každé etapy flotačního procesu je velmi složitá a mnohostranná, o tom svědčí i 

následující schéma (obrázek č. 1), kde jsou uvedeny hlavní činitelé ovlivňující 

pravděpodobnost flotace. [21] 

 
Obrázek 1: Schéma hlavních činitelů ovlivňujících pravděpodobnost flotace 
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4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH A VÝSLEDKY FLOTACE 

Průběh flotačního procesu, technologické a technicko-ekonomické výsledky flotace 

závisí na velkém počtu technologických parametrů. K nim patří: vlastnosti užitkových 

minerálů podmiňující jejich flotovatelnost, specifika ve složení surovin, jejich charakteristika 

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

flotačního stroje, stupeň organizace kontroly a regulace technologického procesu na úpravně. 

Optimální hodnoty každého z uvedených faktorů je potřeba udržovat na konstantních 

hodnotách.  

K základním charakteristikám složení surovin, které je důležité vzít v úvahu při 

vypracovávání flotačního schématu, režimu a technologického postupu flotace, a které určují 

technicko-technologicko-ekonomické ukazatelé úpravy, patří: obsah užitkové složky, 

mineralogické složení, charakter srůstu a vrůstu minerálů, přítomnost izomorfních příměsí v 

minerálech, druhotné změny minerálů způsobené oxidací, zvětráváním a vzájemnou aktivací 

produkty rozpustnosti. Činitelé ovlivňující průběh flotačního procesu a jejich vzájemnou 

interakci ukazuje následující obrázek č. 2 [21]. 
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Obrázek 2: Interakce mezi činiteli flotačního procesu 
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4.1 FLOTOVATELNOST MINERÁLŮ 

Z hlediska flotovatelnosti můžeme všechny minerály rozdělit do dvou skupin: 

• Minerál s nepolárním povrchem 

Do této skupiny patří grafit, síra a černé uhlí. Tyto minerály se skládají z molekul, mezi 

kterými působí Van der Waalsova síla. Nepolární povrchy minerálních zrn odpuzují dipóly 

molekul vody. Minerál této skupiny charakterizuje velkých styčný úhel, který je v rozpětí od 

60° do 90°, to podmiňuje vysokou přirozenou flotovatelnost nepolárních minerálů. 

• Minerály s polárním povrchem 

Charakteristika povrchu minerálů souvisí s heteropolární nebo homeopolární 

vazbou. Tyto typy vazeb jsou velmi silné, z toho vyplývá velká hodnota volné povrchové 

energie polárního povrchu. Polární povrch zrn ve styku s polární kapalinou, např. jako je 

voda, reaguje s dipóly molekuly vody, které se velmi intenzivně absorbují a vytvářejí 

hydratační obal na povrchu minerálního zrna. 

Flotační vlastnosti uhlí se mění v procesech dobývání a skladování suroviny. 

Flotovatelnost se obyčejně zhoršuje v souvislosti s oxidací povrchu zrn nebo změny nastávají 

účinkem vody, resp. ve vodě se nacházejících produktů rozpustnosti minerálů. [22] 

 

4.2 OBSAH SLOŽKY V SUROVINĚ 

Stupeň výtěžnosti každé složky do jednotlivých koncentrátů závisí i na obsahu ve 

výchozí surovině. Při stálých podmínkách flotace výtěžnost narůstá se zvyšováním obsahu 

dané složky v surovině. Praxe však ukazuje, že uvedená závislost nemusí platit pro úpravu 

všech druhů surovin. Může existovat také případ, že je surovina velmi bohatá na užitkové 

složky, ale ty velmi těžko flotují, to se projeví na výtěžnosti. Naopak, ze suroviny s nízkým 

obsahem užitkové složky, která je lehce flotovatelná, se vyrobí kvalitní koncentráty při 

vysoké výtěžnosti. [21] 

 

4.3 VLIV VELIKOSTI ZRNA NA FLOTACI 

Z technologického i fyzikálněchemického hlediska je flotovatelnost pro každý 

minerál přesně ohraničena dvěma důležitými parametry, a to horní a dolní hranicí průměru 

zrna. Oba dva hraniční průměry závisí na hustotě minerálního zrna, stavu hydrofobizace, 

hydrodynamických podmínkách proudění a dalších činitelích. H. SCHUBERT určuje horní 
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hranici průměru zrna vzhledem na flotovatelnost minerálů černého uhlí (ρ=1,4.103 kg.m-3) 

1,0-2,0 mm. 

Zrna, která mají kinetickou energii vyšší, než je energie potřebná na vytvoření 

pevného agregátu s bublinou, neflotují. Naproti tomu, když je kinetická energie zrn menší, 

než je energie potřebná na vytvoření pevného agregátu zrna s bublinou, minerál také 

neflotuje. [21] 

 

4.4 SMÁČITELNOST 

Smáčitelnost závisí nejen na povrchových vlastnostech tuhé látky, ale i na povaze 

kapaliny. 

Smáčitelnost nerostů může být charakterizována velikostí styčného úhlu, tj. úhlu, 

který tvoří povrch nerostu s povrchem vody. Čím větší je tento styčný úhel, tím menší je 

smáčitelnost nerostu. Nerosty, které mají malý styčný úhel a jsou snadno smáčitelné, 

nazýváme hydrofilní. Naopak nerosty, které mají velký styčný úhel a které se vodou špatně 

smáčejí, jsou hydrofobní.  

Při oxidaci povrchu se hydrofobní nerosty mohou změnit v hydrofilní. Na smáčitelnost 

a tím i na velikost styčného úhlu mohou mít vliv flotační reagencie.  

Při dobře smáčitelném nerostu s malým styčným úhlem se vzduchová bublinka 

dotýká povrchu nerostu jen na malé plošce. V takovém případě ulpění vůbec nenastane 

nebo spojení nerostné částice s bublinkami není dost trvanlivé. Při špatně smáčitelném 

nerostu přilne vzduchová bublinka pod vodou k nerostu na poměrně velké ploše. Spojení je 

trvanlivé a částice takového nerostu může být vynášena bublinkami ke hladině rmutu. 

Nemá-li flotovaný nerost schopnost se vzduchovými bublinkami se spojovat, je 

nutno změnit vlastnosti jeho povrchu chemicky tak, že se na něm adsorbují takové 

molekuly, které umožňují, aby se spojil se vzduchovou bublinou. [8] 

 

4.5 ZRNITOSTNÍ SLOŽENÍ VÝCHOZÍ SUROVINY A OTEVŘENÍ ZRNA 

Mletím připravená surovina musí splňovat tyto požadavky: 

• zabezpečit otevření srostlých a vrostlých zrn jednotlivých minerálů tak, aby 

se základní masa flotovaných minerálů uvolnila do průvodní horniny a také 

do dalších užitkových minerálů.  
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• vytvořit takové zrnitostní složení suroviny, aby průměry zrn flotovaného 

minerálu nepřevýšily horní hranici a ani nebyly menší, než je dolní hranice 

zrnitosti. Po jejím překročení se dostatečně účinně nespojují minerální zrna 

s bublinkami vzduchu a nedochází k flotaci. 

Flotační praxe ukazuje, že v mnohých případech není možné dosáhnout úplné 

otevření zrna veškerých prorostlin jednotlivých složek. Vyžadovalo by to velmi jemné 

mletí celého množství výchozí suroviny. Při tom vzniká nebezpečí výrazného přemílání 

minerálů, a to je nevhodné z ekonomického a technologického hlediska. [21, 22] 

 

4.6 TEPLOTA A SLOŽENÍ FLOTAČNÍHO PROSTŘEDÍ 

Výsledky výzkumu ukazují, že teplota je jedním z důležitých parametrů flotace.  

Ve vztahu k flotačním reagencím teplota intenzifikuje jejich rozpustnost, 

dispergovatelnost a emulgovatelnost. Teplota aktivuje povrch minerálních zrn na interakci 

s reagencemi a tím je možné dosáhnout vyšší index selektivity a rozdružovací efekt flotace. 

Intenzifikační účinek zvýšené teploty se projeví: 

• kladným účinkem na kinetiku flotace, tím se zkrátí flotační čas 

• snížením spotřeby sběrače 

• zvýšením kvality koncentrátu a výtěžnosti flotované složky do pěnového 
produktu 

• tvorbou a charakteristikami flotační pěny 

• zvýšením ostrosti rozdružování 

Zvýšenou teplotou flotačního rmutu se mění základní charakteristiky pěny. Při 

zvýšené teplotě se tvoří suchá pěna obsahující bubliny většího průměru a vznikající 

mineralizovaná pěna je bohatší. 

Účinnost flotace závisí kromě jiného na rozdílných chemických vlastnostech 

povrchu minerálních zrn. Povrch minerálních zrn se může výrazně měnit tehdy, jsou-li v 

kapalné fázi rmutu přítomné anorganické a organické látky. Produkty rozpustnosti 

minerálů a jiné ve vodě rozpustné látky ve flotačním prostředí mají vliv na selektivitu 

flotace jako i na spotřebu flotačních reagencií. Je třeba se systematicky zabývat složením 

flotačního rmutu, poznat druh a koncentraci rozpustných látek ve vodním prostředí 

flotačního rmutu. Změna chemického složení povrchu zrna se může projevit i potlačením 
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flotovatelnosti minerálu, který má flotovat. Složením flotačního prostředí je třeba se 

zabývat především tehdy, kdy se na flotační úpravně používá uzavřený vodní okruh. [21] 

 

4.7 REAGENČNÍ REŽIM FLOTACE 

Reagenční režim flotace je druh a charakter používaných reagencí, jejich množství, 

pořadí dávkování do flotačního procesu a potřebný čas kontaktu reagencí s flotovanými 

částečkami. 

Reagence se do flotačního procesu dávkují v tomto pořadí: 

1) Jako první se do flotačního rmutu dávkují řídící flotační reagence, které potlačí 

ty minerály nebo složky, které nemají přecházet do pěnového produktu nebo na 

aktivaci těch složek, jejichž flotovatelnost je třeba vyvolat, zlepšit nebo 

zprostředkovat. 

2) Jako druhé se dávkují sběrače, které bezprostředně podmiňují požadovanou 

hydrofobnost a elementární akt flotace. 

3) Jako poslední se dávkuje pěnič potřebný na tvorbu mineralizované pěny na 

hladině flotačního prostředí. 

Samozřejmé je, že uvedené pořadí může mít v konkrétních případech svoje 

specifika. Když potřebují reagence dost dlouhý čas pro kontakt s minerály, jde převážně o 

řídící reagence, dávkují se už do mlýna, přepadu třídiče, před čerpadla dávkující rmut nebo 

do mísících zařízení. Tím se rmut lépe promíchá s reagencemi. 

Sběrače obvykle potřebují 5 až 10 minut kontaktu s flotovanými složkami, proto se 

dávkují do mísících nádrží. V některých případech (např. když povrch minerálu velmi 

rychle reaguje se sběračem) je lepší dávkovat sběrač po částech. V těchto případech se 

určité množství sběrače dávkuje do mísící nádrže a další dávky se dávkují do flotačních 

komor. Postupné dávkování sběrače se používá většinou při flotaci černého uhlí. 

Pěniče se dávkují přímo do flotačních komor. Čas kontaktu s plynnou fází rmutu 

nemusí být větší než 1 až 2 minuty. [9] 
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5. FLOTAČNÍ REAGENCE 

Flotační reagence jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu, 

zároveň s optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí. Vývoj teorie a 

praxe v oblasti flotační úpravy nerostných surovin ukazuje, že pokrok a účinný průběh 

flotačního procesu do značné míry závisí na zdokonalování reagenčního režimu - 

zlepšování způsobů využívání flotačních reagencí, rozšiřování oblasti jejich použití, 

ověřování a zavádění nových účinných reagencí a jejich kombinace. 

Flotační reagence ve flotačním prostředí ovlivňují a mění povrchovou energii 

fázového rozhraní mezi tuhou a kapalnou fází a kapalnou a plynnou fází. Změnou energie 

na fázovém rozhraní se mění podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálů - složek, 

které se mají navzájem oddělit flotační úpravou. Mění se i počet a velikost vzduchových 

bublinek a stálost tvořící se mineralizované pěny. [19] 

Flotační reagence mohou být z chemického hlediska organické nebo anorganické 

látky, jednoduché látky nebo sloučeniny v krystalickém nebo kapalném stavu. Část z nich 

tvoří ve vodní fázi flotačního rmutu pravé roztoky iontové nebo molekulární disperzity, 

část z nich se rozpouští velmi málo a vytvářejí koloidně-disperzní roztoky, emulze a jemné 

kapičky. V současnosti existuje široká škála látek přicházejících v úvahu jako flotační 

reagence (je jich asi 7500). V úpravnické praxi se využívá pouze nepatrné množství těchto 

látek. [21] 

 

5.1 POŽADAVKY NA FLOTAČNÍ ČINIDLO 

Je třeba zdůraznit základní požadavky na flotační reagence všech druhů.  

Jsou to: 

• vysoká selektivnost jejich působení 

• standardní kvalita 

• nízká cena 

• dostatek na trhu 

• pohodlná a lehká manipulace 

• stálost při skladování  

• lehká rozpustnost ve vodě 
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• bez nepříjemného zápachu 

 

5.2 KLASIFIKACE FLOTAČNÍCH REAGENCIÍ 

Podle úlohy, kterou flotační reagence zastávají ve flotačním procesu, je můžeme 

rozdělit do těchto skupin: 

Flotační reagence ovlivňují rozhraní tuhá látka – kapalina 

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

zrn a zvyšují jeho hydrofobnost, tím umožňují pevné spojení povrchu flotovaného 

minerálu a vzduchové bublinky. 

Řídící flotační reagence jsou organické nebo anorganické látky, které podporují 

nebo brání adsorpci sběrače na povrch minerálních zrn a tím zvyšují nebo zabraňují 

flotovatelnosti určité skupiny minerálních zrn. 

• Potlačující reagence - depresory tvoří hlavně anorganické látky 

(elektrolyty) a některé organické koloidy. Potlačují flotovatelnost těch 

minerálů, které v dané operaci nemají přecházet do pěnového produktu a 

tím umožňují jejich oddělování od dobře flotujících minerálů. 

• Oživující reagence - aktivátory jsou anorganické látky, které pomáhají 

adsorpci sběrače na povrch minerálních zrn, které mají flotovat.  

• Modifikující reagence upravují a mění zásaditost nebo kyselost kapalné 

fáze flotačního prostředí. Ovlivňují interakční procesy sběračů, depresorů a 

aktivátorů s povrchem minerálních zrn. 

Flotační reagence ovlivňující fázové rozhraní kapalina – plyn 

Pěniče jsou organické heterogenní sloučeniny snižující povrchové napětí na 

rozhraní kapalné a plynné fáze, pomáhají dispergaci vzduchu na malé bubliny, brání jejich 

spojování a zvyšují stálost a nosnost flotační pěny. [36] 
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6. SCHÉMA FLOTACE 

Ve flotační praxi existuje jen velmi málo případů, kdy je možno při jedné operaci 

flotace získat konečné produkty, koncentrát a odpad požadované kvality. Většinou to není 

možné, protože od sebe oddělované minerály mají velmi blízké flotační charakteristiky, proto 

jsou náročnější podmínky na selektivitu. Dále je to také tím, že v procesu flotace potřebujeme 

postupně získat nejenom dva, ale i více produktů. Proto se používá několik flotačních operací, 

které jsou navzájem propojeny v technologickém schématu flotační úpravny. 

Schéma flotace je přesně určeným postupem jednotlivých operací flotace společně s 

mletím a vodním tříděním. Při vypracovávání a výběru flotačního schématu je potřeba 

vycházet z charakteru a stupně prorůstání minerálů, jejich obsahu ve výchozí surovině a 

jejich flotovatelnosti. Dále je třeba vzít v úvahu přítomnost a charakter velmi jemných zrn, 

požadavky na kvalitu koncentrátů. [21] 

 

6.1 OPERACE FLOTAČNÍHO PROCESU 

Z technologického hlediska rozlišujeme tři operace flotace: 

• Základní flotace 

• Přečistná flotace 

• Kontrolní flotace 

První operací flotačního rozdružování suroviny obsahující jednu nebo několik 

užitkových složek je základní flotace. Při této operaci jsou vytvořeny základní podmínky 

pro oddělení jednoho minerálu nebo skupiny minerálů od sebe a od průvodních 

horninotvorných minerálů. Podmínky se volí podle toho, zda se upravují mono- nebo 

polykomponentní suroviny. Rozhodující je i to, zda se uplatní postup selektivní, kolektivní 

nebo kombinované flotace. 

Ze základní flotace se většinou ještě nezíská pěnový a nepěnový produkt 

požadované kvality, např. pro blízké flotační vlastnosti rozdružovaných minerálů, 

nedostatečné otevření zrna apod.  

Operace opakované flotace pěnového produktu základní flotace se nazývá přečistná 

flotace a operace opakované flotace nepěnového produktu základní flotace se nazývá 

kontrolní flotace. Přečistná flotace má zvýšit kvalitu nebo snížit obsah škodlivých příměsí 

v koncentrátu. Kontrolní flotací se získávají užitkové složky z nepěnového produktu, které 
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by jinak skončily v odpadu. Počet přečistných a kontrolních operací flotace závisí na 

požadované kvalitě koncentrátu, ale i na složení a charakteru upravované suroviny. 

Ve většině případů počet kontrolních flotací nebývá větší než dvě až tři a počet 

přečistných flotací se volí od dvou do čtyř ve výjimečných případech i více. Soubor 

základní, kontrolní a přečistné flotace se nazývá flotační cyklus. 

Konečným produktem každého cyklu flotace je definitivní koncentrát a odpad. 

Všechny ostatní produkty, cirkulující uvnitř schématu, jsou meziprodukty. Meziprodukty se 

většinou vracejí do předcházející operace, ale mohou vést i do ostatních operací. V každém 

případě je nezbytné meziprodukty vracet do takové operace, ve které se nachází materiál 

přibližně se stejným obsahem flotovatelné složky jako v meziproduktu. Existují případy, kdy 

se meziprodukty reflotují samostatně. Bývá to v případech, kdy obsahují velké množství 

kalových podílů, které vyžadují vytvoření speciálních podmínek flotace. [9] 

 

6.2 FLOTACE UHLÍ 

Na rozdíl od flotace rud se flotace uhlí zabývá jenom rozdružováním nejjemnějších 

podílů těženého uhlí, které vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy. V 

praxi se využívá pouze na úpravu koksovatelného uhlí. Flotace v uhelném úpravnictví je 

doplňkem jiných způsobů rozdružování, doplňkem velmi důležitým a často potřebným, 

zejména v souvislosti se stále narůstajícím podílem jemnozrnných podílů v důsledku 

zvýšeného stupně mechanizace dobývání uhlí. 

Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu specificky lehčí část upravované 

suroviny, proto uhelná zrna o velikosti 2 až 3 mm mohou flotovat. V praxi se však flotuje 

vsázka menší než 0,75 až 1 mm a v našich úpravnách se většinou flotují pouze zrna menší 

než 0,5 mm. V této souvislosti je potřeba připomenout, že flotační úprava uhlí je čtyřikrát 

až pětkrát dražší než gravitační způsoby úpravy uhlí. Proto je snaha snížit velikost 

uhelných zrn přiváděných na flotaci, a tím omezit celkové množství uhlí, které musí být 

flotací rozdruženo. Z hlediska kvality získaných koncentrátů a dosahované ostrosti 

rozdružování předstihuje flotace všechny ostatní způsoby úpravy uhelných kalů a prachů. 

Obsah tuhých částic ve flotačním rmutu má velký vliv na průběh a výsledky 

flotace. Optimální zahuštění rmutu je obvykle 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 jsou 
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dosahovány lepší výsledky hlavně tehdy, když se upravuje surovina s vysokým obsahem 

velmi jemných zrn. 

 

6.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ FLOTACI UHLÍ 

Optimální hodnota pH pro flotaci uhlí je v intervalu od 6 do 7, optimum je obvykle 

okolo pH=7, kdy se dosahuje maximální výtěžnosti uhlí do koncentrátu. Teplota rmutu  

v rozmezí od 3 do 50 °C prakticky neovlivňuje flotovatelnost uhlí. 

Zvětrávání a oxidace má vliv na flotovatelnost uhlí. Černé uhlí, které bezprostředně  

z těžby postupuje do úpravny, flotuje lépe než uhlí vystavené atmosférickým vlivům. 

Zhoršenou flotovatelnost zapříčiňuje oxidace povrchu uhlí, která probíhá při běžných 

atmosférických podmínkách. Tvořící se kyselé skupiny na povrchu uhlí snižují 

hydrofobnost a flotovatelnost uhlí. Flotovatelnost oxidovaného uhlí se dosáhne 

rozpuštěním povrchové oxidované vrstvy. To se provádí účinkem 1 % roztoku 

kaustifikované sody, tzn. že flotace probíhá v zásaditém prostředí. 

 

6.4 REAGENCE POUŽÍVANÉ PŘI FLOTACI UHLÍ  

Nejdůležitější flotační reagence pro flotaci uhlí se dělí na dvě základní skupiny:  

• nepolární (oleje) 

• heteropolární 

Hlavními představiteli nepolárních reagencí jsou kerozíny. K reagencím 

s heteropolární stavbou molekul patří např. alkoholy. Oleje mají hlavně sběrací vlastnosti. 

Emulgují se na malé kapičky, které se přichycují k hydrofobním částicím a zvyšují jejich 

hydrofobnost. Druhou vlastností těchto reagencí je flokulace uhelných částic a regulování 

vlastností pěny. Heteropolární reagence jsou aktivními pěniči a současně při flotaci uhlí 

mají sběrací vlastnosti. Adsorbují se svými polárními skupinami na hydrofilnějších 

místech povrchu uhelných částic. Největší sběrací schopnosti mají reagence s 

hydroxylovou polární skupinou, potom sulfo- skupina nakonec karboxy- skupina. Největší 

sběrací schopnosti mají také alkoholy s 6-8 uhlíky v nepolární části alkoholu.  

Zvýšení hydrofobního účinku na povrchu uhelných zrn ve flotaci se může 

dosáhnout adsorpcí alifatických alkoholů, jejichž přítomnost způsobuje snížení zeta 
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potenciálu. Hydrofobní účinek, který je spojený se snížením povrchové energie důsledkem 

přítomnosti OH skupiny, se zvýší s délkou alifatického řetězce alkoholu.  

Dosud se používal flotační olej z Urxových závodů (v současnosti DEZA), solarový 

olej, solventní nafta, petrolej, oxidovaný nebo sulfonovaný petrolej. V současnosti 

se v úpravnách OKR používají především nefenolické reagence Flotakol NE a Flotakol 

NX. Sběrací složkou Flotakolu je minerální vřetenový olej nebo plynový olej (80 až 85 %). 

Pěnotvornou složkou jsou vyšší alkoholy vznikající jako odpadní produkt při výrobě 

butylalkoholu nebo odpadní produkty oxosyntézy oktanolu (15 až 20 %). Ve Flotakolu NE 

pěnotvornou složku tvoří estery vyšších alkoholů (10 až 15 %). Spotřeba Flotakolu kolísá 

v závislosti na charakteru flotovaného uhlí a podmínkách jeho úpravy od 0,7 do 2,2 kg 

na tunu sušiny ve rmutu. Při použití nepolárních uhlovodíků jako sběračů je vhodná jejich 

emulgace, čímž se sníží spotřeba a zvýší účinnost. Pro zvětralé a oxidované povrchy 

uhelných zrn účinným sběračem jsou aminy. Souvisí to se záporným nábojem povrchu 

oxidovaných zrn uhlí. 

Důležitou úlohu při flotaci uhlí má i vápno dávkované jako vápenné mléko 

Ca(OH)2. Spotřeba vápna kolísá od 1,0 do 5,0 kg na tunu. Vápno potlačuje vliv jemných 

kalových podílů ve rmutu a současně potlačuje flotovatelnost pyritu a markazitu, které jsou 

nositeli síry v uhlí, ta je nežádoucí složkou. Podobný účinek má i soda. Když je pyrit velmi 

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

koncentrátu se tím omezuje možnost snížení obsahu síry. 

K technologickým zvláštnostem flotace uhlí patří nezbytnost potlačit škodlivý vliv 

jemně dispergovaných hlinito-jílových kalů, sádrovce nebo organických látek a 

bitumenizovaných hornin. Na dispergování velmi jemných zrn se používá vodní sklo, 

pyrofosfáty nebo sulfitový louh. [9] 
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7. CHARAKTERISTIKA UHLÍ 

Člověk v minulosti využíval pouze obnovitelné zdroje energie. Teprve průmyslová 

revoluce počátkem 18. století rozvinula využívání neobnovitelných zdrojů energie, 

uložených ve fosilních palivech. V současné době se ukazuje, že dosavadní trendy 

společenskoekonomického rozvoje narážejí na nepřekročitelné bariéry přírodních limitů. 

Stav vyčerpání přírodních zdrojů začíná být příliš blízký a jedinou cestou je zvyšování 

účinnosti využití všech zásob. Je nutno hledat způsoby, jak omezit a zpomalit transformaci 

přírodních zdrojů v odpad a jak využít odpad jako zdroj druhotné energie. [33] 

Z dlouhodobého hlediska je nejvýznamnějším energetickým zdrojem uhlí, jehož 

zásoby jsou největší. Odhadují se zhruba na 200 let, přitom výtěžnost uhelných ložisek 

nebývá příliš vysoká. V hlubinných dolech asi 30 %. Využívání uhlí je spojeno s řadou 

problémů, z nichž největší představuje obsah a složení popelovin. Nekvalitní druhy uhlí jí 

obsahují až 40%, jsou v ní obsaženy toxické kovy a další škodliviny nekovového 

charakteru. [28]  

 

7.1 ORGANICKÁ HMOTA UHLÍ 

Uhlí vzniklo převážně z rostlinných zbytků nahromaděných v oblastech mírného 

pásma ve vodních tocích, jezerech, mořských zálivech a lagunách. Formou vzniku se řadí 

mezi tzv. sedimentární horniny. Jedním z typů sedimentárních hornin jsou biolity a k nim 

patří všechny druhy uhlí, které jsou označovány jako kastobiolity. Vznik kaustobiolitů 

uhelné řady byl podmíněn vznikem organických látek a vývojem života, především rostlin 

na Zemi. [26] 

Skládá se ze dvou typů rostlinných zbytků: 

• Attrit – strukturní prvky, které neztratily rostlinnou strukturu (spory, kutikuly, 

vosk). 

• Nestrukturní hmota – základní hmota mikrokomponentů uhlí, vznikající v 

důsledku dvou procesů přeměny rostlinné hmoty a to ochlazením a funizací, 

které se různě střídají, doplňují a vytvářejí velké množství petrografických typů. 

Nestrukturní hmota představuje hlavní základní část vyskytující se v černém 

uhlí a existující ve všech typech uhlí. 
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Základní hmota podle mnoha pozorování a výzkumu má koloidní strukturu, 

elementy, kterými jsou částice s kondenzovanými – aromatickými jádry. Tato hmota 

nekrystalizuje a při rozpouštění vytváří koloidní roztoky. Základní hmota je amorfní a má 

dvojvrstvé uspořádání molekul. Obrázek č. 7 ukazuje chemickou strukturu uhlí [40]. 

 

 
Obrázek 3: Chemická struktura uhlí 

 

Uhlí je heterogenní makromolekulární systém, jehož uspořádanost roste 

s prouhelněním. Uspořádání makromolekulárního systému je nekrystalické, gelovité 

a atomy uhlíku jsou rozloženy dvojrozměrně, tj. v jedné rovině. U výše prouhelněných uhlí 

jsou atomy uhlíku uspořádány ve více méně pravidelných šestiúhelnících, 

které lze považovat za zárodky grafitického uspořádání. Zárodky mají velikost řádově 

0,01 μm.  

 

7.2 HODNOCENÍ PROUHELNĚNÍ 

Podle prouhelnění je možno uhlí rozdělit do tří skupin na hnědá uhlí, černá uhglí a 

antracity. Klasifikace uhlí podle prouhelnění vychází z kontinuálního evolučního procesu 

přeměny původního materiálu na materiál s vyšším, nebo velmi vysokým obsahem uhlíku. 

Prouhelnění uhlí se zvyšuje s rostoucím obsahem uhlíku a jeho obsah lze nejvhodněji 

vyjádřit ve vztahu k organické hmotě uhlí v suchém a bezpopelnatém stavu, který 

vyjadřujeme jako Cdaf. Dobrou korelaci s obsahem uhlíku Cdaf má prokazatelně obsah 
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prchavé hořlaviny Vdaf. Prouhelnění roste se zvyšujícím se obsahem uhlíku a s klesajícím 

obsahem prchavé hořlaviny (ČSN 44 1310). 

Z petrograficko-mineralogického hlediska je pro stanovení stupně prouhelnění 

určujícím parametrem stanovení světelné odraznosti vitrinitu, protože vitrinit je v uhlí 

většinovou macerálovou skupinou. Stanovení je prováděno mikroskopem imerzním 

objektivem ve světle vlnové délky 525 – 560 nm. Měřený vzorek má tvar zrnového 

nábrusu. Z následující tabulky (tabulka č. 1) je patrné, že stupeň prouhelnění roste 

s rostoucí střední odrazností vitrinitu. Pomocným kritériem pro hodnocení prouhelnění 

(typu) černého uhlí je obsah prchavé hořlaviny V daf . Česká norma (ČSN 441346) 

rozeznává 8 typů černých uhlí. [33]. 

 

Tabulka 1: Určení typu uhlí u černých uhlí (ČSN 441346) 

Typ uhlí Značka Odraznost [%] Přibližná korelace s % Vdaf

pálavé D pod 0,65 nad 41 
plynové G 0,65 - 0,95 33 - 41 
žírné Ž 0,96 - 1,15 28 - 33 
koksové-žírné Kž 1,16 - 1,30 24 - 28 
koksové I.skupiny Ka 1,31 - 1,45 20 - 24 
koksové II.skupiny Kb 1,46 - 1,85 14 - 20 
antracitové T 1,86 - 2,20 10 - 14 
antracit A nad 2,20 pod 10 

 

7.3 UHELNÉ MACERÁLY 

Mikrokonstituenty uhlí jsou označovány jako macerálové skupiny, jejichž původ je 

odvozován z macerace původního rostlinného materiálu. Macerálové skupiny černého uhlí 

jsou vitrinit, liptinit a inertinit (ČSN 44 1344). Macerálová skupina inertinit bývá často 

rozdělována na podskupiny mikrinit a fusinit. Tabulka č. 2 nám dává zjednodušený pohled 

na macerálové složení černého uhlí. [33] 
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Tabulka 2: Macerálové skupiny a uhelné macerály 

Macerálová skupina Macerál 

vitrinit 
telinit 
kolinit 

vitrodentrinit 

liptinit 

sporinit 
kutinit 
rezinit 
alginit 

suberinit 
liptodentrinit 

inertinit 

mikrinit 
makrinit 

semifuzinit 
fuzinit 

sklerotinit 
inertodentrinit 

 

Odlišnost macerálů i odlišnost macerálových skupin je dána odlišností původního 

rostlinného materiálu a podmínkami procesu prouhelnění. Důsledkem je jejich rozdílné 

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

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

Chemická charakteristika zmíněných macerálů je uvedena v následujících tabulkách 

(tabulka č. 3 - 5 ). [34] 

Tabulka 3: Chemická charakteristika macerálů 

Macerálová 
skupina 

Obsah atomárního uhlíku 
Cat [%] Poměr Hat / Cat Prchavá složka 

Vdaf  [%] 

liptinit 43 - 62 1,18 - 0,59 79 - 18 

vitrinit 51 - 62 0,80 - 0,60 40 - 18 

mikrinit 59 - 67 0,64 - 0,47 31 - 11 

 
Tabulka 4: Prvkové složení macerálových skupin uhlí 

Prvkové složení macerálových skupin [daf, %] Macerálová 
skupina 

 

Vdaf [%] C H O N S dif Hat / Cat

liptinit 66,7 84,1 7,0 6,3 1,3 1,3 0,99 

vitrinit 35,2 83,9 5,5 8,0 1,4 1,2 0,78 

mikrinit 22,9 85,7 3,9 8,0 1,2 1,2 0,54 
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Tabulka 5: Distribuce vodíku v macerálových skupinách uhlí 

Distribuce vodíku [%] Atomový poměr 
Macerálová skupina 

H Halif. Haromat. HOH(dif) Halif. / H Harom./ H 

liptinit 7,0 5,4 1,4 0,2 0,77 0,20 

vitrinit 5,5 3,3 1,9 0,3 0,60 0,35 

mikrinit 3,9 1,7 2,0 0,2 0,44 0,51 

 

Pokud porovnáváme hodnoty chemické charakteristiky macerálů v tabulce č. 4, 

zjistíme, že inertinit obsahuje největší množství uhlíku. Nejvariabilnější prvkové složení 

má liptinit, a proto asi nejvýrazněji ovlivňuje variabilitu vzorků uhlí u typu uhlí. Obsah 

vodíku ve skupinách macerálů je rozdílný. Atomový poměr H arom. / H se zvyšuje a 

poměr H alif. / H se snižuje od liptinitu k mikrinitu. Liptinit obsahuje tudíž prokazatelně 

více alkylových skupin. 

Z chemického hlediska můžeme konstatovat, že vitrinit se v mnohých 

charakteristikách značně podobá liptinitu. Oba macerály obsahují hydroaromatické 

struktury, které mohou být dehydrované na aromáty. Jejich chování při aromatických 

substitučních reakcích jako je sulfonace, nitrifikace a bromace je velmi podobné. 

Je zde ale několik podstatných rozdílů: 

• Liptinit je méně rozpustný v pyridinu než vitrinit. 

• Vitrinit není rozpustný v nitrobenzenu a trichlorbenzenu na rozdíl od liptinitu. 

• Vitrinit je snadno oxidovatelný na huminové kyseliny, zatímco liptinit je 

odolnější k oxidaci a nemá tendenci tvořit huminové kyseliny. 

• Vitrinit je možné lépe redukovat s lithiem v ethylaminu a produkty této redukce 

jsou velmi dobře rozpustné v pyridinu. Liptinit je redukován méně a produkty 

jsou hůře rozpustné. 

Tyto rozdíly jsou způsobeny tím, že liptinit obsahuje více C a H ve formě 

alifatických skupin, proto ve vitrinitu vznikají zvláštní intermolekulární síly polárního 

charakteru. 

Macerály mají rozdílné povrchové vlastnosti a na tomto základě je postaven princip 

selektivní flotace. 
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Z uvedených údajů vyplývá, že poznání macerálové analýzy ve flokulaci a flotaci 

uhlí je velmi důležité a bez něj není možné správně vyhodnocovat flokulační a flotační 

experimenty. [34] 

 

7.4 MINERÁLNÍ PŘÍMĚSI  

Podmínky a efektivita selektivní flotace závisí také na složení minerálních příměsí 

a na jejich disperzitě. Velká část příměsí se do uhlí dostává z okolních hornin (hlíny, 

písky). Hlíny se ve vodě rozmáčejí a přecházejí do jemně disperzních kalů. Část z nich 

však proroste s uhlím a nedostává se do vody ani při jemném mletí. Kromě těchto 

venkovních příměsí se do uhlí dostávají i vnitřní příměsi, které jsou z rostlinné hmoty. 

Jejich množství v uhlí kolísá kolem 1 – 2 %. [33] 

Některé druhy minerálních příměsí: 

• Sulfidy (pyrit, markazit) – znehodnocují koncentrát sírou. 

• Jíly (kaolín, jílovité břidlice a hlíny) – při rozmočení a promíchání s vodou 

vytvářejí velké množství jemně dispergovaných kalů. 

• Uhelné a hořící břidlice 

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

koncentraci elektrolytu ve rmutu, vytvářejí obaly na zrnech uhlí. 

• Nesulfidické minerály (silikáty, oxidy, karbonáty)  

Každé tuhé palivo obsahuje vodu, která je nehořlavou a proto nežádoucí složkou paliva, 

která snižuje jeho hodnotu. Podle svého prouhelnění obsahují tuhá paliva 1 až 60 % vody. 

Voda je v tuhých palivech vázána různými způsoby. Pouze její malá část, 

hydratovaná voda, vázána na popeloviny a voda konstituční, chemicky vázaná 

na hořlavinu se analyticky nestanovují. Přimíšenou vodu lze od paliva oddělit 

odkapáváním, filtrací nebo odstředěním. Zbývající voda je označována jako veškerá voda a 

dělí se na hrubou, hygroskopickou a okludovanou vodu. 

Kapilární vodu ztrácejí paliva postupným volným vysycháním na vzduchu. 

Množství odpařené kapilární vody závisí na teplotě a relativní vlhkosti okolní atmosféry. 

Takto uvolněné množství vody představuje vodu hrubou. 
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Sušením paliva při teplotě 105 °C se uvolňuje hygroskopická voda, analyticky 

se takto uvolněná voda nazývá zbylá voda. Veškerá voda Wt je tudíž součtem hrubé vody 

Wex a zbylé vody Wh. Okludovaná voda se z paliva uvolňuje až za vyšších teplot při 

rozkladu paliva. Přesný postup dvoustupňového stanovení obsahu hrubé, zbylé a veškeré 

vody podává ČSN 44 1377.  

Obsah vody v analytickém vzorku paliva Wa  se stanovuje jednostupňově, sušením 

při teplotě 105 až 110 ºC. Alternativní možnost stanovení Wa dává destilační toluenová 

zkouška (ČSN 44 1377). [26, 27] 

 

7.5 CHARAKTERISTIKA UHLÍ Z HLEDISKA FLOTACE 

Flotovatelnost uhlí závisí na stupni jeho prouhelnění. Flotační schopnost má pouze 

černé uhlí, hnědé uhlí a lignity nelze flotovat. Flotovatelnost uhlí souvisí s nepolárním 

charakterem povrchu. To podmiňuje jeho vysokou sorbční schopnost. Uhlí se skládá  

ze čtyř mikrolitotypů, jsou to: vitrit, klarit, durit a fuzit, které se odlišují flotační schopností. 

Rozdílná flotační aktivita umožňuje selektivní flotaci lesklých složek od matných. Vitrit a 

klarit mají výraznější flotovatelnost, což se projevuje kratším flotačním časem v porovnání s 

fuzitem a duritem.  

Protože mikrolitotypy uhlí se od sebe liší stupněm hydrofobnosti, rozdílná je  

i jejich kinetika flotace. Projevuje se vzájemným poměrem množství vyflotovaného typu uhlí 

do příslušného pěnového produktu. Tato závislost byla dokázána na složení koncentrátu 

odebraného z různých míst flotační baterie. Flotační čas jednotlivých typů uhlí bývá od 3 do 12 

minut. V prvních flotačních komorách flotační baterie přechází do pěny především vitrit. Klarit 

a matné složky uhlí flotují až v dalších komorách, protože potřebují delší flotační čas. 

Přírodní uhlí je chemickou a fyzikální směsí uhlíku, vodíku, dusíku, síry, kyslíku, 

vlhkosti a minerální hmoty. Flotační vlastnosti těchto součástí mohou být zhruba odhadovány 

z testovacích dat. Hydrokarbonáty, které jsou reprezentovány dřevěnou pryskyřicí a včelím 

voskem (C26H54) jsou hydrofilní a následkem toho mohou být více flotovatelné. Krystalický 

uhlík, reprezentovaný Ceylonským grafitem je dobře flotovatelný. Neflotovatelnost kyslíku a 

minerální hmoty je indikována neflotovatelným lignitem a živočišným uhlím. Schopnost 

kerosinu pro adsorpci lignitu, oxidovaného uhlí a minerální hmoty jako je břidlice, kalcit, pyrit, 

křemen je extrémně nízká ve srovnání s jinými testovanými materiály. [9] 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

V experimentální části práce popisuji menieralogicko-petrografický charakter uhlí, 

metodiku flotačních experimentů, charakter použitých sběračů a výsledky flotačních 

experimentů s pyrolýzními i klasickými flotačními sběrači. 

 

8. MINERALOGICKO-PETROLOGICKÝ CHARAKTER 

TESTOVANÝCH UHLÍ 

 
Uhelné nábrusy byly zhotoveny podle normy ČSN ISO 7404-2.  

Macerálová analýza byla provedena na zrnových nábrusech dle normy ČSN ISO 7404-

3. Uhelně-petrografické rozbory vzorku byly provedeny na mikroskopu NU 2 fy. Carl Zeiss 

Jena v olejové imerzi při podmínkách nD = 1,515, λ = 546 nm a teplotě 20 oC. Měřítko 

zvětšení je 50 µm na fotografiích uhelných nábrusů. Petrografické analýzy byly 

realizovány v laboratořích Výzkumného ústavu Nové Huti, a.s.Ostrava.. Vyhodnocení 

jjednotlivých vzuorků uhlí udávají tabulky č. 6 až 10 a obrázky č. 4, 6, 9, 11, 13. 

Vysvětlivky k údajům uvedeným v tabulkách 

 
D   - uhlí plamenné                        Ka  - uhlí koksové I.typu 

G   - uhlí plynové                           Kb - uhlí koksové II.typu 

Ž   - uhlí žírné                                 T   - uhlí antracitové 

Kž - uhlí koksové-žírné                  Rn – náhodná odraznost stanovená dle ČSN ISO 7404-5 

 

8.1 Vzorek č. 1.: Černé uhlí z  Dolu  Darkov  

Z výsledků petrologické analýzy vyplynulo, že uhlí obsahuje vitrinit, cca 49 % a 

inertinit 45%. Na obr. č. 5 je uvedeno zrno megasporinitu. 
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Tabulka 6: Vyhodnocení petrologické analýzy uhlí z Dolu Darkov 

Macerálová analýza 
(%) 

Typová analýza 
(%) 

Odraznost vitrinitu 
(%) 

Vitrinit:      48,6 D:                 Ka:   2 Rn:        1,050 
Inertinit:    45,4 G:   16          Kb:    Rmin:    0,878 
Liptinit:       6,0 Ž:    71          T:        Rmax:    1,324 
 Kž:  11          A:       s:            0,102 

 

 
Obrázek 4: Odraznost černého uhlí z Dolu Darkov 

 
Obrázek 5:  Zrno megasporinitu 

 

8.2 Vzorek č.2  Černé uhlí z Dolu ČSA 

Výsledky petrologických analýz jsou uvedeny v tabulce č. 7 a na obr. č. 6. Na obr. 

č. 7 je uvedeno zrno megasporinitu a na obr. č. 8 zrno kutinitu ve vitrinitu. 
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Tabulka 7: Vyhodnocení petrologické analýzy uhlí z Dolu ČSA 

Macerálová analýza 
(%) 

Typová analýza 
(%) 

Odraznost vitrinitu 
(%) 

Vitrinit:      49,2 D:                Ka:    Rn:        1,028 
Inertinit:    44,8 G:   22          Kb:    Rmin:    0,853 
Liptinit:       6,0 Ž:   60          T:        Rmax:    1,294 
 Kž: 18          A:       s:            0,113 

 

 
Obrázek 6: Odraznost černého uhlí z Dolu ČSA 

 
Obrázek 7: Zrno megasporinitu – Důl ČSA 
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Obrázek 8: Zrno kutinitu a vitrinitu (Důl ČSA) 

 

8.3 Vzorek č.3.: Černé uhlí z Dolu Lazy  

Z výsledků petrologické analýzy vyplynulo, že uhlí obsahuje vitrinit, cca 36 %, 

inertinit, cca 54 %. Výsledky macerálové analýzy jsou uvedené v tabulce č. 8 a na obr. č. 

9. Na obr.č. 10 je znázorněno zrno duritu.   

 
Tabulka 8: Výsledky petrologické analýzy vzorku černého uhlí z Dolu Lazy 

Macerálová analýza 
            (%) 

  Typová analýza 
           (%) 

Odraznost vitrinitu 
            (%) 

Vitrinit:      36,0 D:                Ka:    Rn:        1,099 
Inertinit:    53,6 G:      3        Kb:    Rmin:    0,928 
Liptinit:     10,4 Ž:    78         T:        Rmax:    1,216 
 Kž:  19        A:       s:            0,064 

 

 
Obrázek 9: Odraznost černého uhlí z Dolu Lazy 
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Obrázek 10: Černé uhlí z Dolu Lazy  - zrno duritu 

 

8.4 Vzorek č.4.: Černé uhlí z KWK Jankowice 

Z výsledků  petrologické analýzy vyplynulo, že uhlí obsahuje vitrinit, 64 % a 

inertinit, 26 %.  Výsledky petrologické analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 9 a na obr.č. 11. 

Obr.č. 12 znázorňuje sulfidickou mineralizaci fuzinitu. 

 
Tabulka 9: Výsledky petrologické analýzy černého uhlí z KWK Jankowice 

Macerálová analýza 
(%) 

Typová analýza 
(%) 

Odraznost vitrinitu 
(%) 

Vitrinit:      63,9 D:                Ka:    Rn:        0,943 
Inertinit:    26,2 G:    53         Kb:    Rmin:    0,813 
Liptinit:       9,9 Ž:    47         T:        Rmax:    1,042 
 Kž:              A:       s:            0,044 

 

 
Obrázek 11: Odraznost černého uhlí z DOLU KWK Jankowice 
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Obrázek 12: Sulfidická mineralizace fuzinitu 

 

8.5 Vzorek č.5.: Vzorek černého uhlí z KWK  Marcel  

Výsledky petrologické analýzy udává tab č. 10 a obr.č. 13. Na obr.č. 14 je uvedeno 

zrno uhlí s rezinitem ve vitrinitě. 

 
Tabulka 10: Výsledky petrologické analýzy černého uhlí z KWK Marcel 

Macerálová analýza 
(%) 

Typová analýza 
(%) 

Odraznost vitrinitu 
(%) 

Vitrinit:     63,0 D:                Ka:    Rn:        0,928 
Inertinit:    28,0 G:   69         Kb:    Rmin:    0,826 
Liptinit:       9,0 Ž:   31         T:        Rmax:    1,051 
 Kž:              A:       s:            0,049 

 

 
Obrázek 13: Odraznost černého uhlí z KWK Marcel 
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Obrázek 14: Rrezinit v buněčné struktuře vitrinitu 

 

9. TESTOVÁNÍ KLASICKÝCH  A PYROLÝZNÍCH  SBĚRAČŮ 

V následující kapitole uvádím výsledky flotačních experimentů na testovaných 

vzorcích uhlí. Byly aplikovány klasické sběrače, používané na úpravnách OKD a 

v Polsku,a to Flotakol NX a Montanol 800. Dále byly testovány různé pyrolýzní oleje, 

ze kterých nejlepší výsledky byly dosaženy pouze se sběračem KOPD 1, který byl získán 

pyrolýzou  odpadních dřevních štěpků. K charakterizaci testovaných sběračů byla použita 

infračervená spektroskopie, která byla realizovaná v Ústavu geotechniky SAV v Košicích a 

jejíž výsledky jsou uvedeny na obr.č. 15 a popis jednotlivých pásem uvádějí další 

podkapitoly.  
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Obrázek 15: IČ spektrum sběračů Montanol, Flotalex, KOPD1 
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9.1 POPIS VÝSLEDKŮ INFRAČERVENÉ SPEKTROSKOPIE 

 

MONTANOL 

 3414 cm –1  m,b    

v̴  (OH) valenční vibrace OH skupin vodíkově vázaných, mohou z H2O, z alkoholů 

nebo karboxylových kyselin, 

 

 2959,2927,2873  cm –1  s,    

v̴  (C-H) valenční vibrace vazeb C-H asymetrické i symetrické pro CH3 ,CH2,CH 

skupiny v nasycených  uhlovodících lineárních nebo rozvětvených, 

 
 1732cm –1  , 1689cm –1 dublet, popřípadě triplet.,  

v̴  valenční vibrace dvou C=O skupin z karboxylových kyselin, které mohou 

vytvářet dimery mezi sebou, 

 
 1642cm –1  w,    

v̴  (C=C) valenční vibrace, patřícím k olefinům (velmi slabé intenzity, zřejmě 

nečistota)  

 
 1460 cm –1  1378 cm –1  m,      

δ(C-H) deformační vibrace C-H, patřící k CH3 ,CH2 skupinam, 

 
 1248,1178 cm –1     

skeletární vibrace, 

 

 1107,1039 cm –1  m,    

v̴  (C-F)valenční vibrace C-F vazeb pro fluorované uhlovodíky, 

 

 848,770,727,674cm –1      
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mimořádné deformační γ (C-H) vibrace patřící k alkanům, 

 
 622 cm –1      

v̴  (C-Cl) valenční vibrace C-Cl vazeb, patřící k alifatickým chlorovaným 

uhlovodíkům. 

 

Symboly: 

vs- very strong intensity,    s-strong intensity,  m- medium intensity,  w- weak 

intensity, 

b-broad (široký absorpčný pás) 

 

FLOTALEX 

 3339 cm –1 v s,b,    

v̴  (OH) valenční vibrace OH skupin vázaných vodíků, mohou být z H2O, 

z alkoholů nebo karboxylových kyselin 

 

 2956,2927, 2872 cm –1  s,    

v̴  (C-H) valenční vibrace vazeb C-H asymetrické i symetrické pro CH3 ,CH2,CH 

skupiny v nasycených lineárních uhlovodících nebo rozvětvených (stejné s Montanolem) 

 
 1724 cm –1  dublet  w,     

může být valenční vibrace dvou v̴ (C=O) skupin z karboxylových kyselin, ačkoliv 

intenzita tohoto absorpčního pásma by měla být vyšší 

  

 1650,1562 cm –1  w,    

v̴  (C=C) valenční vibrace, patřící k olefínům (velmi slabé intenzity, zřejmě 

nečistota)  

 1465,1384,1367 cm –1   
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δ(C-H) deformační vibrace C-H, patřící k CH3 ,CH2 skupinám, 

 
 1211 až 1119 cm –1     

skeletární vibrace, 

 
 1053,1010 cm –1  s,   

v̴  (C-F) valenční vibrace C-F vazeb pro fluorované uhlovodíky, 

 

 967 až 835 cm –1  m,    

mimořádné deformační γ (C-H) vibrace patřícíá alkánům, 

 
 633, 622 cm –1  s,   

v̴  (C-Cl) valenční vibrace C-Cl vazeb, patřící alifatickým chlorovaným 

uhlovodíkům. 

 

Symboly: 

vs- very strong intensity,    s-strong intensity,  m- medium intensity,  w- weak 

intensity, 

b-broad (široký absorpční pás) 

 

KOPD 1 

 3396 cm –1 v s,b,    

v̴  (OH) valenční vibrace OH skupin vodíkově vázaných, mohou být z H2O, 

z alkoholů nebo karboxylových kyselin, 

 
 2965,2924,  cm –1  s,    

v̴  (C-H) valenční vibrace vazeb C-H asymetrické i symetrické pro CH3 ,CH2,CH 

skupiny v nasycených  uhlovodících lineárních nebo rozvětvených, 

 pásy kolem 2362 cm –1   
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těžko identifikovatelné, zřejmě nějaké overtony nižší ležících vibrací, 

 
 1711 cm –1 nerozlíšený triplet  m,     

jsou to buď dvě v̴ (C=O) skupiny patřící  karboxylovým kyselinám, které tvoří 

dimery nebo v ̴ (C=O) + v̴ (C=C) pro olefinické uhlovodíky, 

 
 1438,1366 cm –1 m,   

δ(C-H) deformační vibrace C-H vazeb, patřící CH3 ,CH2 skupinám, 

 

 1221 až 1109 cm –1     

skeletarní vibrace, 

 

 1021,912 cm –1  ,   

asi v̴  (C-F)valenční vibrace C-F vazeb pro fluorované sloučeniny, 

 
 836,799 cm –1  ,    

mimořádné deformační γ (C-H) vibrace patřící alkanům, 

 
 627, 612 cm –1  s,   

v̴  (C-Cl) valenční vibrace C-Cl vaze, patřící alifatickým chlórovaným 

uhlovodíkům. 

 

Symboly: 

vs- very strong intensity,    s-strong intensity,  m- medium intensity,  w- weak 

intensity, 

b-broad (široký absorpčný pás) 
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9.2 VÝSLEDKY FLOTAČNÍCH  TESTŮ 

Flotační testy byly realizovány v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství 

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

vlastním nasáváním vzduchu. K testování selektivnosti flotačních sběračů byly použity 

sběrače Flotalex , Montanol a pyrolýzní olej  KOPD 1. 

Flotace byla provedena za těchto podmínek: 

 hustota rmutu: 150 g/l 

 dávka sběrače: 500 g/t. 

Byla realizována frakční flotace. Flotační koncentráty byly odebírány po 1., 2., 3. a 

5. minutě. Po jejím ukončení byl flotační koncentrát i odpad zfiltrován na tlakovém filtru a 

vysušen v sušárně při teplotě 105 °C. Jednotlivé produkty flotace tj. koncentráty po 1., 2., 

3. a 5. minutě jakož i flotační odpad byly podrobeny analýze na obsah popela. Výsledky 

jednotlivých experimentů jsou uvedeny v tabulkách č. 11 až 25.  

Z výsledků jednotlivých experimentů vyplynulo, že uhlí z lokality Darkov 

představuje energetické uhlí se zvýšeným obsahem popela , kde popelnatost je vyšší než 30 

% obsahu popela. Nejlepších výsledků bylo dosaženo se sběračem KOPD1, pro případnou 

aplikací v provozu by bylo zavést u daného uhlí jednu až tři přečistné flotace.  

Úplně jiných výsledků bylo dosaženo u uhlí z lokality Marcel, kde byla na vstupu 

do flotace poloviční popelnatost uhlí, která se pohybovala kolem 17 %, a již po první 

minutě flotace byla dosažena kvalita flotačních koncentrátů nižší než 10 % při vysokém 

výnosu koncentrátu, který byl u flotačního sběrače Montanol cca 70 % a u sběrače KOPD1 

cca 65 %, u Flotakolu byl výnos koncentrátu třetinový.  

 Výsledky flotačních experimentů  s uhlím z lokality Jankowice byly srovnatelné 

s uhlím z lokality Darkov a je jasné, že se jedná o energetické uhlí s obsahem popela kolem 

40 %.  

Nejlepších výsledků flotace bylo dosaženo s uhlím z lokality Lazy, kde bylo 

dosaženo nejnižších obsahů popela ve flotačních koncentrátech.  

Uhlí z lokality ČSA vykazovalo poměrně dobrou flotovatelnost u všech 

testovaných sběračů  a pro aplikaci v provozu by bylo vhodné zavést přečistnou flotaci. 
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Tabulka 11: Výsledky flotačních testů – uhlí Darkov, Flotakol 

m v a Darkov - Flotakol
[g] [%] [%] 

KDI1. 1. min. 67,37 44,91 18,82
KDI2. 2. min. 34,6 23,07 18,32
KDI3. 3. min. 11,98 7,99 28,61
KDI5. 5. min. 12,69 8,46 48,56
ODI odpad 23,36 15,57 90,68
    150 100 33,19

 
Tabulka 12: Výsledky flotačních testů – uhlí Darkov, Montanol 800 

m v a Darkov - 
Montanol 800 [g] [%] [%] 

KDII1. 1. min. 96,24 64,16 16,01
KDII2. 2. min. 22,1 14,73 36,58
KDII3. 3. min. 3,98 2,65 55,75
KDII5. 5. min. 3,04 2,03 70,12
ODII odpad 24,64 16,43 77,44
    150 100 31,28

 
Tabulka 13: Výsledky flotačních testů – uhlí Darkov, KOPD 1 

m v a Darkov - KOPD1
[g] [%] [%] 

K1 1. min. 68,94 45,96 14,85
K2 2. min. 28,2 18,80 20,5
K3 3. min. 6,76 4,51 21,94
K5 5. min. 8,55 5,70 54,5
O odpad 37,55 25,03 73,9
    150 100 33,27

 
Tabulka 14: Výsledky flotačních testů – uhlí Marcel, Flotakol 

m v a Marcel - Flotakol
[g] [%] [%] 

KMI1. 1. min. 32,88 21,92 8,1
KMI2. 2. min. 18,6 12,4 8,64
KDI3. 3. min. 13,89 9,26 11,11
KMI5. 5. min. 15,87 10,58 16,1
OMI odpad 68,76 45,84 21,87
    150 100 15,6

 
Tabulka 15: Výsledky flotačních testů – uhlí Marcel, Montanol 800 

m v a Marcel - 
Montanol 800 [g] [%] [%] 

KMII1. 1. min. 105,25 70,17 9,6
KMII2. 2. min. 23,31 15,54 12,59
KMII3. 3. min. 5,69 3,79 16,95
KMII5. 5. min. 3,95 2,63 50,29
OMII odpad 11,8 7,87 83,93
    150 100 17,26
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Tabulka 16: Výsledky flotačních testů – uhlí Marcel, KOPD 1 
m v a Marcel - KOPD1 
[g] [%] [%] 

K1 1. min. 97,79 65,19 7,93
K2 2. min. 28,1 18,73 11,21
K3 3. min. 6,93 4,62 25,43
K5 5. min. 3,9 2,60 59,57
O odpad 13,28 8,85 80,07
    150 100 17,08

 
Tabulka 17: Výsledky flotačních testů – uhlí Jankowice, Flotakol 

m v a Jankowice - 
Flotakol [g] [%] [%] 

KJI1. 1. min. 47,86 31,91 13,4
KJI2. 2. min. 21,27 14,18 25,72
KJI3. 3. min. 9,6 6,4 37,72
KJI5. 5. min. 8,88 5,92 45,79
OJI odpad 62,39 41,59 57,95
    150 100 37,15

 
Tabulka 18: Výsledky flotačních testů – uhlí Jankowice, Montanol 800 

m v a Jankowice - 
Montanol 800 [g] [%] [%] 

KJII1. 1. min. 91,65 61,1 24,18
KJII2. 2. min. 10,44 6,96 30,82
KJII3. 3. min. 7,87 5,25 32,14
KJII5. 5. min. 8,04 5,36 45,52
OJII odpad 32 21,33 83,28
    150 100 38,81

 
Tabulka 19: Výsledky flotačních testů – uhlí Jankowice, KOPD 1 

m v a Jankowice - 
KOPD1 [g] [%] [%] 

K1 1. min. 54,21 31,91 13,5
K2 2. min. 27,93 14,18 15,88
K3 3. min. 12,7 6,4 29,77
K5 5. min. 5,56 5,92 53,77
O odpad 49,6 41,59 64,49
    150 100 38,47

 
Tabulka 20: Výsledky flotačních testů – uhlí Lazy, Flotakol 

m v a Lazy - Flotakol 
[g] [%] [%] 

KLI1. 1. min. 106,2 70,8 5,7
KLI2. 2. min. 8,7 5,8 12,07
KLI3. 3. min. 1,79 1,19 62,05
KLI5. 5. min. 1,53 1,02 82,07
OLI odpad 31,78 21,19 85,61
    150 100 24,45
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Tabulka 21: Výsledky flotačních testů – uhlí Lazy, Montanol 800 
m v a Lazy - Montanol 

800 [g] [%] [%] 
KLII1. 1. min. 96,15 64,1 9,4
KLII2. 2. min. 27,27 18,18 24,1
KLII3. 3. min. 13,46 8,97 44,25
KLII5. 5. min. 10,82 7,21 78,21
OLII odpad 2,3 1,54 96,24
    150 100 21,5

 
Tabulka 22: Výsledky flotačních testů – uhlí Lazy, KOPD 1 

m v a Lazy - KOPD1 
[g] [%] [%] 

K1 1. min. 106,62 71,08 8,7
K2 2. min. 11,85 7,90 11,85
K3 3. min. 1,91 1,27 30,49
K5 5. min. 2,03 1,35 59,07
O odpad 27,59 18,39 80,7
    150 100 23,15

 

Tabulka 23: Výsledky flotačních testů – uhlí ČSA, Flotakol 
m v a ČSA - Flotakol  
[g] [%] [%] 

KČI1. 1. min. 139 92,67 11,61
KČI2. 2. min. 3 2 25,29
KČI3. 3. min. 1,06 0,7 58,73
KČI5. 5. min. 0,57 0,38 76,75
OČI odpad 6,37 4,25 84,19
    150 100 15,54

 
Tabulka 24: Výsledky flotačních testů – uhlí ČSA, Montanol 800 

m v a ČSA – Montanol 
800 [g] [%] [%] 

KČII1. 1. min. 111,56 74,37 8,37
KČII2. 2. min. 27,3 18,2 11,52
KČII3. 3. min. 3,46 2,31 21,75
KČII5. 5. min. 1,31 1,87 32,43
OČII odpad 6,37 3,25 83,69
    150 100 12,15

 
Tabulka 25: Výsledky flotačních testů – uhlí ČSA, KODP 1 

m v a ČSA - KOPD1 
[g] [%] [%] 

K1 1. min. 136,52 91,01 10,61
K2 2. min. 2,29 1,53 21,29
K3 3. min. 1,89 1,26 52,73
K5 5. min. 1,86 1,24 69,75
O odpad 7,44 4,96 78,19
    150 100 15,39
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10. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo ověření flotovatelnosti klasických sběračů Montanolu 

800 a Flotakolu NX, které se běžně používají na flotačních úpravnách uhlí v ČR i v Polsku 

a porovnat jejich flotovatelnost s olejmi získanými pyrolýzou dřevných štěpků. Konkrétně 

byl testován sběrač – olej označený jako KODP 1.  

Z výsledků flotačních experimentů vyplynulo, že všechny testované sběrače je 

možné použít pro flotaci černého uhlí – hlavně pro flotaci koksovatelného uhlí. U uhlí, 

které se dnes používá pro energetické účely (uhlí z lokality Darkov a Jankowice) , je 

možné taky aplikovat flotací,ale je nutné aplikovat přečistné flotace,aby se získala 

požadovaná flotovatelnost. 

. 
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