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Anotace

Tato diplomová práce se zabývá flotací černouhelných kalů. V teoretické části

jsou popsány obecné principy flotace, působení a rozdělení flotačních činidel,

podmínky a faktory ovlivňující průběh flotačního procesu a samotný průběh flotačního

procesu.

Cílem práce je zkoumání působení dvou flotačních činidel, která jsou nejčastěji

používána na úpravnách v ČR a Polsku  - Montanol 551 (belgické flotační činidlo, které

se nejčastěji používá v Polsku) a Flotalex NX (český výrobek běžně používaný v ČR).

Flotační činidla byla vyzkoušena na třech vzorcích uhlí z dolů Szczyglowice, Jankowice

a Knurów (Polsko).

Nejlepších výsledků bylo dosaženo s flotačním činidlem Montanol 551  za

těchto flotačních podmínek: dávka flotačního sběrače 500g/t, optimální flotační doba 5

minut, byly získány koncentráty s obsahem popela pod 20%.

Flotační testy byly realizovány v laboratoři VŠB – TU Ostrava.

Klíčová slova:  flotace, černé uhlí, flotační činidla



Annotation

This  diploma  work  deals  with  floatation  of  carboniferous  sludges.  In  theoretic

parts are circumscribed common principles of floatation, incidence and partition of

floatation surfactants, conditions and factors influencing flotation course of the process

and itself floatation course of the process.

Aim of work is investigation incidence of two floatation surfactants that there

are most often used in concentrators in CR  and  Poland   - Montanol 551 (Belgian

floatation agent that is most often used in the Poland) and Flotalex NX (Czech product

in common used in the CR). Floatation agents were approved on three samples of coal

from mines Szczyglowice, Jankowice and Knurow (Poland).

Best results were achieved with floatation surfactant of Montanol 551 behind

these floatation conditions: dose of floatation collector 500g/t, optimum floatation time

5 minutes, were gained concentrates with ash content below 20%.

Floatation tests were realized in laboratory of VŠB – TU Ostrava.

Keywords:  flotation, hard coal, flotation reagents
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1.  Úvod a cíl práce

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 průmyslových odvětvích.

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

jejichž přírodní zdroje jsou neobnovitelné a vyčerpatelné, se zvyšuje. Míra útlumu

v uhelném hornictví je závislá na vývoji mezinárodních a vnitrostátních podmínek.

Dalším ovlivňujícím faktorem je dohoda o postupném snižování oxidů síry

vypouštěných do ovzduší. Jednou z možností, jak řešit problémy související s útlumem

těžby, 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 nelze upravit klasickými způsoby. Tyto frakce pak

odcházejí z úpraven nevyužité, způsobují zhoršení procesů sedimentace, filtrace,

dochází ke znečištění vodních toků a ztrátám cenné suroviny, protože uhelné kaly jsou

odvodňovány na kalových polích nebo lagunách a dále zůstávají nevyužity.

Jedním z technologických postupů, kterým je možno řešit důležitou úlohu

zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního využívání surovinových zdrojů, je

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.

Se zdokonalováním selektivnosti flotace je možno v současné době jako zdroj

surovin využívat i staré odvaly.  Při flotaci uhlí dochází k rozdružování velmi jemných

podílů, které by jinak přecházely do odpadu. Dále je možnost využití flotace k získávání

uhlí pro energetické účely ze starých odkališť.
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Tímto způsobem lze 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.

Cílem mé diplomové práce je zkoumání působení dvou flotačních činidel, která

jsou nejčastěji používána na úpravnách v ČR a Polsku  - Montanol 551 (belgické

flotační činidlo, které se nejčastěji používá v Polsku) a Flotalex NX (český výrobek

běžně používaný v ČR). Flotační činidla byla vyzkoušena na třech vzorcích uhlí z dolů

Szczyglowice, Jankowice a Knurów (Polsko).

2. Princip a význam flotace

2.1.  Obecné principy flotace

Flotace je způsob rozdružování, tedy třídění jemného materiálu, který se zakládá

na výběrovém spojování vzduchových bublinek s minerálními zrníčky na principu

rozdílnosti přirozených nebo reagenty vyvolaných vlastností povrchu. Spojování

vzduchových bublinek s minerálem závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech

jeho povrchu a je ovlivňován přísadami. Agregáty – minerál a vzduchová bublinka

vyplouvají na povrch a na hladině rmutu vytvářejí mineralizovanou pěnu, která se stírá,

čímž se užitkový minerál oddělí od jaloviny. (9)

Princip flotace je založen na rozdílných fyzikálně-chemických vlastnostech

povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které pro jednotlivé minerály podmiňuje

rozdílná specifická povrchová energie. Volná energie částice v libovolné soustavě se

skládá z její potenciální a povrchové energie. Potenciální energie je úměrná hmotnosti

nebo objemu částice a povrchová energie je úměrná velikosti specifického povrchu

částice. Velikost flotovaných zrn, určená jejich průměrem, obvykle nepřevýší 0,6 mm.

Při flotaci rud je maximální velikost flotovaných zrn asi 0,1 až 0,25 mm. Při úpravě



Julie Prokopová:  Flotace černouhelných kalů

2008/2009 - 3 -

nerudných surovin uhlí, grafitu, síry a jiných minerálů s malou hustotou, do pěnového

produktu mohou přecházet zrna až do velikosti 2,0 mm, při speciálních flotačních

režimech. 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. (2)

Flotační proces je definován jako způsob rozdružování založený na schopnosti

určitých minerálů vyplavat na hladinu flotačního rmutu a ostatních klesat a setrvávat

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

probíhající ve flotačním procesu na rozhraní tří fází.

Podstatu flotačního procesu přesněji vystihuje definice prof. K. A. Razumova:

„Flotace, jako proces oddělování minerálů, je založena na rozdílné schopnosti

minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“.

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 systém musí dosáhnout stav odpovídající minimu volné

energie.

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 procesů, univerzálním

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

selektivně působící flotační reagencie, které se adsorbují na povrch zrn určitých

minerálů, a tím výrazně mění jejich povrchovou energii v požadovaném směru, podle

toho jaký minerál má flotovat.

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
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jsou jimi vynášena na hladinu rmutu, kde se tvoří mineralizované pěny. Tento způsob

flotace má v praxi největší význam. (1)

Obr. 1 Schéma pěnové flotace (10)

2.2.  Význam flotace

Flotací jako technologickým postupem úpravy nerostných a druhotných surovin,

je možno řešit důležitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního

využívání surovinových zdrojů.

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 a na odval. Proto zavedením flotačních technologií

se znovu zpracovávají některé staré odvaly, přitom se získává značné množství

užitkových složek, které se považovaly za nevyužitelné.

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

gravitační úpravě suroviny se často nadměrně rozdrobují a tvoří se kal obsahující

užitkové složky společně s průvodními horninami. Bez použití flotace nelze tyto kaly



Julie Prokopová:  Flotace černouhelných kalů

2008/2009 - 5 -

vůbec využít. Flotační technologie úpravy kalů umožňuje získat jemné podíly vysoce

hodnotného koksovatelného uhlí. (1)

Flotace má široké průmyslové uplatnění při separaci minerálních rud, uhlí, při

recyklaci plastů nebo čištění odpadních vod. V čistírnách odpadních vod při

zahušťování přebytečného kalu vede k ekonomickým a prostorovým úsporám a je

předpokladem k účinnému redukování fosforu. Významné použití flotace je také při

odstraňování olejů a tuků. (10)

3. Stavba a složení fází flotační soustavy

Pěnovou flotaci charakterizují děje, které se uskutečňují na rozhraní tří fází:

· tuhá fáze (minerální zrna),

· kapalná fáze (voda, popř. vodný roztok),

· plynná fáze (vzduch).

Základní formou vzájemného působení fází při flotaci jsou:

· adsorpční procesy,

· heterogenní chemické reakce.

Flotační proces je podmíněn druhem a charakterem částic flotované tuhé fáze,

složením a vlastnostmi vody a flotačních reagencií a stupněm provzdušnění flotačního

rmutu. Pro pochopení dějů probíhajících při flotaci je důležité obeznámit se

s vlastnostmi všech tří zúčastněných fází. (3)
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3.1. Tuhá fáze a její vlastnosti

Flotovatelnost jednotlivých látek závisí na jejich chemickém složení a složení

strukturní mřížky, na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, na energetické

charakteristice mřížky a charakteru sil, které působí na lomových plochách povrchu

částic. Tyto faktory ovlivňují interakci povrchu látky s plyny, vodou a flotačními

přísadami.

Ve všech typech strukturních mřížek se vyskytují poruchy a nepravidelnosti,

které významně ovlivňují vlastnosti dané látky. V té souvislosti pak hovoříme o tzv.

reálných krystalech. Ty se vyznačují nerovnoměrností minerálního povrchu, což

zásadně ovlivňuje flotační schopnost minerálních zrn. Jednotlivé plošky povrchu látky

se od sebe liší adsorpčními i jinými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Místy s největší

adsorpční schopností jsou rohy, nejméně aktivní jsou rovné plochy. (3)

3.2. Kapalná fáze a její vliv na flotaci

Voda je prostředím pro interakci fází a všech složek rmutu podrobovaného

flotaci. Složení a vlastnosti vodného roztoku ovlivňují účinnost a selektivitu flotačního

rozdružování. Velmi důležité jsou její vlastnosti, které jsou spjaty se vznikem a stálostí

hydratačních vrstev na rozhraní fází minerál – voda a vzduch – voda.

Voda je silně polární kapalina, což se projevuje tím, že je výborným

rozpouštědlem iontových sloučenin. Při sledování flotovatelnosti jednotlivých minerálů

upravované suroviny je třeba věnovat pozornost iontovému složení vody flotačního

rmutu. Produkty rozpustnosti minerálů a jiné ionty rmutu mohou mít vliv na povrchové

tzv. 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. (3)
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3.3. Plynná fáze

Vzduch je nezbytnou součástí flotačního rmutu a má ve flotačním procesu
několik významů:

· kyslík a oxid uhličitý ze vzduchu se aktivně zúčastňují flotačního procesu,

· vzduchové bublinky přivedené do flotačního rmutu se výběrově spojují
s hydrofobním povrchem flotovaných částic a vynášejí je na hladinu rmutu, kde
se vytváří mineralizovaná pěna,

· kyslík se adsorbuje na minerálním povrchu, oxiduje ho a má vliv na jeho
rozpustnost.

Do flotačního prostředí se mohou přidávat plyny jako speciální flotační

reagencie (např. kyslík, oxid siřičitý). Aktivní účinek plynů na minerály i na průběh

flotace je podmíněný účastí vody. V mnohých případech se chemický účinek plynů

projevuje ve formě jejich sloučenin s vodou (např. kyselina uhličitá, kyselina sírová,

které vznikají jako produkt reakce oxidu uhličitého a oxidu siřičitého s vodou).

Vzduch používaný ve flotačním procesu nejen, že vynáší flotovatelné minerály

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

Snižuje pH kapalné fáze rmutu, kyslík a vzniklá kyselina uhličitá ze vzduchu reagují

s povrchem minerálních zrn a dost výrazně ovlivňují flotovatelnost zrn.

Velký význam pro flotaci má také rozpustnost vzduchu ve vodě. (3)

4.  Třífázový kontakt – elementární akt flotace

4.1.  Smáčitelnost

Elementární akt flotace je přichycení jednotlivých částic tuhé fáze na povrchu

fázového rozhraní dvou fází. Příčiny výběrového přichycení různých částic na



Julie Prokopová:  Flotace černouhelných kalů

2008/2009 - 8 -

mezifázovém povrchu objasňuje řada hypotéz, z nichž nejpřesnější je hypotéza smáčení.

Podle ní závisí schopnost minerálů zachytit se na povrchu rozhraní plyn – kapalina na

smáčitelnosti povrchu tuhé látky kapalinou. Čím více je povrch tuhé látky smáčitelný,

tím hůře flotuje a naopak. Zrna hydrofobních (špatně smáčených) minerálů se lehce

spojují se vzduchovými bublinkami a jsou dobře flotovatelná. Hydrofilní zrna, jejichž

povrch je smáčen vodou, se nemohou zachytit na bublinkách, a proto jsou

neflotovatelná. Smáčitelnost, a tím i flotovatelnost různých minerálů, lze měnit

specificky působícími flotačními reagenciemi, které adsorpcí mění složení a vlastnosti

povrchu minerálních zrn. (5,8)

4.2.  Úhel smáčení

Smáčitelnost různých látek je nejčastěji charakterizována velikostí tzv. styčného

úhlu smáčení, což je výslednice energetických poměrů na kontaktu všech tří fází.

V rovnovážném stavu bude mít kapka vody na povrchu tuhého tělesa tvar závislý na

povrchovém napětí tří rozhraní. Rovnovážný styčný úhel je fyzikálně-chemickou

konstantou  pro tři dané fáze a je určen hodnotami měrných povrchových energií

fázového rozhraní všech tří fází.

Kapka kapaliny na povrchu tuhé nebo kapalné fáze zůstane ve formě kapky (obr.

2), je-li splněna podmínka rovnováhy: vektorový součet všech tří mezifázových napětí

je roven nule

Obr. 2 Kapka kapaliny na povrchu tuhé látky (10)

http://:@vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/mezifazove_napeti.html
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Kapalina dobře smáčí povrch tuhé nebo kapalné fáze, jestliže kapka kapaliny

(A), umístěná na povrch tuhé (obr. 3a) nebo kapalné (obr. 3b) fáze (B) zůstane ve formě

kapky s ostrým úhlem smáčení ( ). Mezifázová energie γBC, je větší než

mezifázová energie γAB mezi kapalinou A tvořící kapku a fází B:

Obr. 3 Kapka kapaliny dobře smáčející (a) tuhý povrch, (b) povrch jiné kapaliny (10)

Kapalina špatně smáčí povrch tuhé nebo kapalné fáze, jestliže kapka kapaliny

(A), umístěná na povrch tuhé (obr. 4a) nebo kapalné (obr. 4b) fáze (B) zůstane ve formě

kapky s tupým úhlem smáčení. Mezifázová energie γBC, je menší než mezifázová

energie γAB mezi kapalinou A tvořící kapku a fází B:

Obr. 4 Kapka kapaliny špatně smáčející (a) tuhý povrch, (b) povrch jiné kapaliny (10)

http://:@vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/smaceni.html
http://:@vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/uhel_smaceni.html
http://:@vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/mezifazova_energie.html
http://:@vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/smaceni.html
http://:@vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/uhel_smaceni.html
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5. Flotační činidla a jejich působení

Univerzálnost flotace lze podpořit a zvýraznit použitím selektivně působících

látek, tzv. flotačních činidel – reagencií, které se adsorbují na povrchu některých částic

a tím výrazně mění jejich povrchovou energii.

Flotační reagencie jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu

spolu s optimální zrnitostí flotovaných částic a provzdušněním flotačního prostředí.

Ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi pevnou a kapalnou fází a

mezi kapalnou a plynnou fází. Tím se mění flotovatelnost jednotlivých tuhých částic ve

rmutu, které se mají flotačně oddělit. Současně se mění počet, velikost a pevnost

vzduchových bublin i stálost tvořící se mineralizované pěny.

Z chemického hlediska mohou být flotační reagencie organické nebo

anorganické látky, jednoduché látky nebo sloučeniny v krystalickém nebo kapalném

stavu. (7)

Flotační činidla musí splňovat následující základní požadavky:

· vysoká selektivita působení,

· standardní kvalita,

· stálost při skladování,

· netoxičnost,

· lehká rozpustnost nebo rozptýlitelnost ve vodě. (6)

5.1. Rozdělení flotačních činidel

Sběrače – ovlivňují fázové rozhraní tuhá látka – kapalina. Jsou to organické látky,

které se selektivně adsorbují na povrch flotovaných minerálních zrn. Zvětšují
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hydrofobnost jejich povrchu a tím umožňují pevné spojení povrchu minerálu se

vzduchovými bublinkami, což je základní podmínkou flotace.

Pěniče – ovlivňují fázové rozhraní kapalina – plyn. Jsou to povrchově aktivní

organické heterogenní sloučeniny snižující povrchové napětí na rozhraní kapalné a

plynné fáze. Napomáhají dispergaci vzduchu na malé bubliny, brání jejich spojování a

zvyšují stálost a nosnost flotační pěny.

Řídící flotační reagencie – ovlivňují fázové rozhraní tuhá látka – kapalina. Jsou to

organické nebo anorganické látky, které podporují nebo brání adsorpci sběrače na

povrchu tuhé fáze a tím ovlivňují příznivě nebo nepříznivě její flotovatelnost.   Jejich

pomocí se také vytváří optimální koncentrace vodíkových iontů ve flotačním prostředí.

Lze jimi regulovat procesy dispergace a koagulace velmi jemných zrn.

Dělí se dále na:

· depresory,
· aktivátory,
· modifikující reagencie. (3)

5.2. Reagenční režim flotace

Reagenční režim flotace je druh a charakter používaných reagencií, jejich

množství, pořadí dávkování do flotačního procesu a potřebný čas kontaktu reagencií

s flotovanými částicemi.

Reagencie použité při flotaci jsou obecně modifikátory povrchového napětí a

chemického složení povrchu nebo flokulanty.  Do flotačního procesu se dávkují v tomto

pořadí:

1. řídící flotační reagencie -  potlačí  ty  minerály  nebo  složky,  které  nemají

přecházet do pěnového produktu nebo na aktivaci těch složek, jejichž

flotovatelnost je třeba vyvolat, zlepšit nebo zprostředkovat,
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2. sběrače - bezprostředně podmiňují požadovanou hydrofobnost a elementární akt

flotace,

3. pěnič - podporující vznik mineralizované pěny, která po určitou dobu nese

vyflotované nerosty.

Uvedené pořadí může mít v konkrétních případech svá specifika. Když potřebují

reagencie dost dlouhý čas pro kontakt s minerály, jde převážně o řídící reagencie,

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

zařízení. Tím se rmut lépe promíchá s reagenciemi.

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. (1)

6. Podmínky a faktory ovlivňující průběh a výsledky
flotace

Průběh flotačního procesu, technologické a technickoekonomické 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.
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K základním charakteristikám složení surovin, které je důležité vzít v úvahu při

vypracování flotačního schématu, režimu a technologického postupu flotace, a které

určují technicko – technologicko – ekonomické ukazatele 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.

6.1. Obsah užitkové 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 umožňuje, 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.

6.2. Zrnitostní složení výchozí suroviny a otevření zrna

Mletím připravená surovina musí splňovat tyto požadavky:

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

základní masa flotovaných minerálů se uvolnila do průvodní horniny a také do

dalších užitkových minerálů,

· vytvořit takové zrnitostní složení suroviny, aby průměry zrn flotovaných

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

minerálů, a to je nevhodné z ekonomického a technologického hlediska.

6.3. Teplota a složení flotačního prostředí

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

Ve vztahu k flotačním reagencím 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 ostrostí 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. Systematicky je třeba se zabývat

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

prostředí flotačního rmutu. Změna chemického složení povrchu se může projevit i

potlačením flotovatelnosti minerálu, který má flotovat. Složením flotačního prostředí je

třeba se zabývat především tehdy, kdy se na flotační úpravně používá uzavřený vodní

okruh. (1)
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7. Průběh flotačního procesu

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 nejen 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 vypracování a výběru flotačního schématu je

potřeba vycházet z charakteru a stupně prorůstu 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 a nevyhnutelnost komplexního využití

suroviny při minimálních úpravnických nákladech.

Z technologického hlediska rozlišujeme tři operace flotace:

· základní,

· přečistná,

· kontrolní.

První operací flotačního rozdružování suroviny obsahující jednu nebo několik

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

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

horninotvorných minerálů. Podmínky se volí podle toho, 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. Chudý pěnový produkt a bohatý nepěnový produkt

základní flotace je potřeba znovu přeflotovat, tzv. reflotace.
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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 by

jinak skončily v odpadu. Počet přečistných a kontrolních operací flotace závisí nejen 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 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, 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.

(1)

8. Flotace uhlí

8.1. Složení a stavba uhlí

8.1.1. Organická hmota uhlí

Skládá se ze dvou typů rostlinných zbytků:

· attritu – strukturní prvky, které neztratily rostlinnou strukturu (spory, kutikuly,

vosk),

· nestrukturní hmota, tj. základní hmota mikrokomponentů uhlí, vznikající

v důsledku dvou procesů přeměny rostlinné hmoty a to ochlazením a fundací,
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které se různě střídají, doplňují a vytvářejí velké množství petrografických typů;

představuje hlavní část vyskytující se v černém uhlí a existující ve všech typech

uhlí.

Základní hmota uhlí má koloidní strukturu, elementy, kterými jsou částice

s kondenzovanými-aromatickými jádry. Tato hmota nekrystalizuje a při rozpouštění

vytváří koloidní roztoky. (4)

8.1.2. Uhelné macerály

Tato složka uhlí je klasifikována do tří skupin podle svých fyzikálně-
chemických vlastností:

· liptinit,

· vitrinit,

· inertinit.

Macerály mají různé povrchové vlastnosti, které se využívají ve flotaci.

Z chemického složení macerálů (tab. č. xy) vyplývá, že největší množství uhlíku

obsahuje  inertinit. Vitrinit je lépe rozpustný v pyridinu než exinit, protože obsahuje

méně C a H ve formě alifatických skupin, a tak vznikají ve vitrinitu zvláštní

intermolekulární síly polárního charakteru. (1)

Tabulka č. 1:  Chemická charakteristika macerálů (1)

Skupina macerálů Obsah C (%) Distribuce H (%) Prchavá složka
(%)

liptinit 43 – 62 7,0 79 – 18

vitrinit 51 – 62 5,5 40 – 18

inertinit 59 – 67 3,9 31 – 11
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8.1.3. Minerální příměsi

Podmínky a efektivita flotace závisí 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%. (1)

8.2. Faktory ovlivňující flotaci uhlí

Flotovatelnost uhlí závisí na stupni jeho prouhelnění. Flotační schopnost má

pouze černé uhlí. Hnědé uhlí a lignity flotovat nelze. Flotovatelnost uhelných částic

souvisí s nepolárním charakterem jejich povrchů, což podmiňuje jeho vysokou sorpční

schopnost. Flotační schopnost různých typů uhlí je ovlivněna poměrem zastoupení

jednotlivých uhelných mikrolitotypů (vitrit, klarit, durit, fuzit) ve flotované částici.

Jednotlivé mikrolitotypy se svou flotovatelností výrazně liší. Flotovatelnost uhlí se mění

také v závislosti na obsahu uhlíku v uhlí a také na druhu a obsahu popelovin. (3)

Optimální hodnota pH pro flotaci uhlí je obvykle okolo pH = 7, kdy se dosahuje

maximální výtěžnosti uhlí do koncentrátu. Teplota rmutu v rozmezí od 3 do 50°C

flotovatelnost prakticky neovlivňuje.

Také zvětrávání a oxidace mají vliv na flotovatelnost uhlí. Černé uhlí, které

bezprostředně z těžby postupuje do úpravny, flotuje lépe, než uhlí vystavené

atmosférickým vlivům. Tvořící se kyselé skupiny na povrchu uhlí snižují jeho

hydrofobnost a tím i flotovatelnost. Flotovatelnosti oxidovaného uhlí se dosáhne

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

kaustifikované sody, tzn., že flotace probíhá v zásaditém prostředí. (3)
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8.3. Reagencie používané při flotaci uhlí

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

· nepolární (oleje),

· heteropolární. (4)

Hlavními představiteli nepolárních reagencií jsou kerozíny. K reagenciím

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 reagencií je flokulace uhelných

částic a regulování vlastností pěny. Heteropolární reagencie 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 reagencie s hydroxylovou polární skupinou, potom sulfo skupina a

nakonec karboxy skupina.

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, a ta je nežádoucí složkou.

Když je pyrit velmi jemně prorostlý uhelnou hmotou, jeho flotovatelnost není

možné potlačit a v získaném koncentrátu se tím omezuje možnost snížení obsahu síry.

(1)

9.  Experimentální část

V experimentální části jsou popsány výsledky flotačních testů s aplikací

flotačních činidel Montanol 551 a Flotalex NX. Bylo testováno černé uhlí z dolů

Szczyglowice, Jankowice a Knurów (Polsko).
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9.1. Metodika flotačních testů

Flotační testy byly provedeny na VŠB – TU Ostrava v laboratoři Institutu

environmentálního inženýrství. Byla aplikována technologie frakční flotace

v pneumomechanickém flotátoru, jednotlivé flotační koncentráty byly odebírány po 1.,

2., 3. a 5. minutě. Po ukončení flotace byl flotační koncentrát i odpad zfiltrován na

tlakovém filtru a vysušen v sušárně při teplotě do 105°C. Vysušený vzorek se poté

zvážil, zkvartoval a provedla se analýza obsahu popela.

Obr. 5 Měsidlový flotátor VRF-1
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Obr. 6 Filtrace flotačního koncentrátu

9.2.  Podmínky flotačních testů

Flotace s flotačními sběrači Montanol 551 a Flotalex NX byla provedena za těchto

podmínek:

· zahuštění přívodu: 150 g/l,

· zrnitostní třída vzorku: <0,5 mm,

· dávka flotačního činidla: 500 g/t,

· provzdušnění: od 200 do 300 l.m-2.min-1.

· doba agitace rmutu s činidlem: 1 min,

· doba flotace: 5 min (podle tvorby mineralizační pěny).
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9.3.  Charakteristika použitých flotačních činidel

K testování selektivnosti flotačních sběračů byla použita tato flotační činidla:

· Flotalex NX,

· Montanol 551.

Vzhledem k tomu, že výrobci neuvádějí jejich chemické složení, byla tato

flotační činidla podrobena IČ spektroskopii, která byla realizována v centrálních

analytických laboratořích VŠB-TU Ostrava. Z výsledků IČ-spektroskopických

záznamů, uvedených na obr. č. 7. vyplývá, že testovaná flotační činidla mají stejné

funkční skupiny a jsou si značně podobná.

Obr. 7    IČ – spektroskopické záznamy testovaných flotačních činidel

%T

Oleje ze sběrače cw-1 
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Flotalex  NX  - Je to běžně používané flotační činidlo. Jedná se o český výrobek. Z

analýzy IČ spekter vyplývá následující složení: karboxylové sloučeniny, aromatické,

alifatické, chlorované a fluorované uhlovodíky, alkoholy, fenoly, glykoly, arylester kys.

fosforečné, parafíny a aromáty.

cw-1 

Obr .8   IČ – spektroskopický záznam flotačního činidla Flotalex NX

%T
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Montanol 551 - Z analýzy IČ spekter vyplývá následující složení: karboxylové

sloučeniny, aromatické a alifatické uhlovodíky, alkény, alkoholy, fenoly, glykoly,

estery, ethery a alkany.

cw-1 

Obr.9     IČ – spektroskopický záznam flotačního činidla Montanol

%T
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9.4.  Výsledky frakční flotace

Při flotaci uhlí z dolu Jankowice bylo zjištěno, že flotační činidlo Montanol prokázalo

lepší selektivitu, průměrný obsah popela byl 17,70%. Flotační činidlo Flotalex vykázalo

horší sběrací účinky, průměrný obsah popela byl 18,26%. Průběh flotace je znázorněn

v tabulkách č. 2 a 3.

 Tabulka č. 2     Výsledky flotace z dolu Jankowice –Montanol 551

frakce
flot.
čas hmot. výnos popelnat.

mn.
popela

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

min. g % % kg/10t % % % %
K1 1 102,88 68,0 7,82 531,74 531,74 68,0 7,82 1769,66 100,0 17,70
K2 2 21,66 14,3 12,06 172,65 704,39 82,3 8,56 1237,92 32,0 38,68
K3 3 6,45 4,3 30,21 128,79 833,18 86,6 9,62 1065,27 17,7 60,23
K4 5 4,7 3,1 46,16 143,39 976,57 89,7 10,89 936,48 13,4 69,76
O1 5 15,61 10,3 76,87 793,09 1769,66 100,0 17,70 793,09 10,3 76,87
P 151,3 100 17,70

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

Tabulka č. 3     Výsledky flotace z dolu Jankowice –Flotalex NX

frakce
flot.
čas hmot. výnos popelnat.

mn.
popela

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

min. g % % kg/10t % % % %
K21 1 69,75 46,4 6,91 320,35 320,35 46,4 6,91 1825,93 100,0 18,30
K22 2 39,01 25,9 7,63 197,84 518,19 72,3 7,17 1505,58 53,6 28,07
K23  3 13 8,6 12,69 109,65 627,84 80,9 7,76 1307,74 27,7 47,19
K24 5 9,38 6,2 36,76 229,18 857,03 87,2 9,83 1198,09 19,1 62,83
O2 5 19,31 12,8 75,49 968,90 1825,92 100,0 18,26 968,90 12,8 75,49
P 150,45 100 18,26
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Při flotaci uhlí z dolu Szczyglowice bylo zjištěno, že flotační činidlo Montanol

prokázalo horší sběrací účinky, průměrný obsah popela byl 49,29%. Flotační činidlo

Flotalex vykázalo lepší selektivitu, průměrný obsah popela byl 47,93%. Průběh flotace

znázorňují tabulky č. 4 a 5.

Tabulka č. 4     Výsledky flotace z dolu Szczyglowice – Montanol

frakce
flot.
čas hmot. výnos popelnat.

mn.
popela

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

min. g % % kg/10t % % % %
K31 1 70,26 46,7 18,35 856,54 856,54 46,7 18,35 4929,03 100,0 49,29
K32 2 14,28 9,5 45,69 433,47 1290,01 56,2 22,97 4072,48 53,3 76,38
K33 3 7,27 4,8 63,53 306,85 1596,86 61,0 26,18 3639,02 43,8 83,02
K34 5 6,11 4,1 73,72 299,25 1896,11 65,1 29,15 3332,17 39,0 85,43
O3 5 52,6 34,9 86,79 3032,92 4929,03 100,0 49,29 3032,92 34,9 86,79
P 150,52 100 49,29

Tabulka č. 5     Výsledky flotace z dolu Szczyglowice – Flotalex

frakce
flot.
čas hmot. výnos popelnat.

mn.
popela

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

min. G % % kg/10t % % % %
K41 1 58,88 39,0 15,23 594,07 594,07 39,0 15,23 4793,31 100,0 47,93
K42 2 16,48 10,9 27,07 295,54 889,60 49,9 17,82 4199,24 61,0 68,85
K43 3 9,48 6,3 45,61 286,44 1176,04 56,2 20,92 3903,71 50,1 77,96
K44 5 10,48 6,9 66,21 459,68 1635,72 63,1 25,90 3617,26 43,8 82,59
O4 5 55,63 36,9 85,68 3157,59 4793,31 100,0 47,93 3157,59 36,9 85,68
P 150,95 100 47,93
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Při flotaci uhlí z dolu Knurów bylo zjištěno, že flotační činidlo Montanol prokázalo

horší sběrací účinky, průměrný obsah popela byl 56,45%. Flotační činidlo Flotalex

vykázalo lepší selektivitu, průměrný obsah popela byl 54,89%. Průběh flotace

znázorňují tabulky č. 6 a 7.

Tabulka č. 6     Výsledky flotace z dolu Knurów –Montanol

frakce
flot.
čas hmot. výnos popelnat.

mn.
popela

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

min. g % % kg/10t % % % %
K51 1 57,06 37,9 25,32 958,89 958,89 37,9 25,32 5644,82 100,0 56,45
K52 2 18,22 12,1 49,26 595,68 1554,57 50,0 31,11 4685,93 62,1 75,42
K53 3 9,01 6,0 62,39 373,09 1927,66 55,9 34,46 4090,25 50,0 81,75
K54 5 11,28 7,5 76,08 569,58 2497,24 63,4 39,37 3717,16 44,1 84,37
O5 5 55,1 36,6 86,07 3147,58 5644,82 100,0 56,45 3147,58 36,6 86,07
P 150,67 100 56,45

Tabulka č. 7     Výsledky flotace z dolu Knurów –Flotalex

frakce
flot.
čas hmot. výnos popelnat.

mn.
popela

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

Σ
mn.pop

Σ
mn.vyn

prům.
popeln.

min. g % % kg/10t % % % %
K61 1 37,11 24,7 19,05 470,61 470,61 24,7 19,05 5488,76 100,0 54,89
K62 2 22,73 15,1 26,47 400,52 871,13 39,8 21,87 5018,15 75,3 66,65
K63 3 11,92 7,9 39,96 317,08 1188,21 47,8 24,87 4617,63 60,2 76,75
K64 5 7,53 5,0 55,95 280,46 1468,67 52,8 27,82 4300,55 52,2 82,34
O6 5 70,93 47,2 85,14 4020,09 5488,76 100,0 54,89 4020,09 47,2 85,14
P 150,22 100 54,89
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10.  Závěr

Cílem mé diplomové práce bylo porovnat účinek dvou flotačních činidel, která

jsou nejčastěji používána na úpravnách v ČR a Polsku  - Montanol 551  a Flotalex NX.

Flotační činidla byla vyzkoušena na třech vzorcích uhlí z dolů Szczyglowice, Jankowice

a Knurów (Polsko).

Po porovnání výsledků flotace vyplynulo, že nejkvalitnější uhlí bylo z dolu

Jankowice, kdy po použití obou flotačních činidel byl průměrný obsah popela pod

dvacet procent. Nejméně kvalitní uhlí bylo z dolu Knurów, průměrný obsah popela byl

vyšší než padesát procent. Na všech těchto vzorcích by se dala ještě provést přečistná

flotace pro snížení obsahu popela.
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