
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ 
 
 
 
 

Disertační práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studijní program: Inženýrská ekologie 

Studijní obor: Ochrana životního prostředí v průmyslu  

Autor práce: Mgr. Alena Kašpárková  

Školitel: prof. Ing. Peter Fečko, CSc. 

 
 
 

Ostrava 2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místopřísežné prohlášení 
 

„Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracovala samostatně, podle pokynů školitele, 

s použitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana č. 1/2010 disertační práce a 

autoreferát a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských 

studijních programech Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.  

 

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové stránce HGF VŠB-TU 

Ostrava.”  

 

 

V Ostravě, 28. května 2010 

 
 
 
 

....................................... 
Mgr. Alena Kašpárková 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
 

Za velmi cenné rady poskytnuté při zpracování této disertační práce děkuji svému školiteli 

prof. Ing. Peteru Fečkovi, CSc. Kolektivu pracovníků Institutu environmentálního 

inženýrství děkuji za vstřícnost a vytvoření výborných pracovních podmínek.  

 

  



Abstrakt 

 S potřebou a zájmem o čisté uhelné technologie souvisí nezbytný kontinuální 

výzkum a vývoj, což je úkol, který není možný bez porozumění principům úpravy a využití 

uhlí. Komputerizace a dostupnost stále lepšího vybavení je ohromující, ale flotace je stále 

procesem založeným na chemii povrchu, při kterém je často nutné použití lepších reagentů, 

lepší využití existujících činidel a optimalizace podmínek, za kterých flotační proces 

probíhá. Zatímco byly jemnozrnné podíly uhlí v minulosti považovány často za odpad, 

v dnešní době je potřeba zvážit environmentální a ekonomickou hodnotu tohoto produktu. 

 Tato disertační práce se zabývá výzkumem nových flotačních činidel na bázi 

pyrolýzy pro flotaci černouhelných kalů. Požadavkem bylo, aby byla nová činidla 

zajímavá jak ekonomicky tak ekologicky. Surovinou pro výrobu nových flotačních činidel, 

splňujících oba požadavky, jsou zemědělské odpady z prvovýroby a dále to jsou různé 

druhy směsných odpadních plastů, pneumatiky a pryže, které lze pyrolyzovat spolu 

s černým uhlím. Cílem práce je buď nahrazení doposud používaného sběrače nebo snížení 

jeho spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací s pyrolýzními oleji. Dalším cílem práce je 

získání vhodného prodejního černouhelného koncentrátu, ve kterém je obsah popela nižší 

než 10 %. 
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Abstract 

 With the interest and need for clean coal technologies, research and development is 

continuously required, a task impossible without understanding of coal beneficiation and 

utilisation principles. Computerisation and availability of better equipment is 

overwhelming, but flotation is still a surface chemistry based process in which what is 

frequently needed is the use of better reagents, better use of the existing collectors or 

optimisation of the conditions under which the process is carried out. While coal fines 

were in the past often discarded as tailings, the impact on the environment and the 

economic value of this product is currently taken into consideration. 

 The dissertation deals with research in new pyrolysis based flotation agents for 

black-coal slurry flotation. The new collectors are required to be interesting both from the 

points of view of economy as well as ecology. The starting material for new flotation agent 

production, meeting both the requirements, are primary agricultural residues and next, 

various types of mixed waste plastic, tyres and waste rubber, which may be pyrolyzed with 

black coal. The objective of the dissertation was either substitution of a commonly applied 

collector or reduction of its consumption in flotation through a suitable combination 

with pyrolytic oils. Another objective was to obtain suitable marketable black-coal 

concentrate with ash content below 10 %. 
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1 ÚVOD 

Uhlí je surovina využívaná v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou například 

metalurgie, energetika, chemie a další. Těžba černého uhlí v současné době stagnuje, avšak 

spotřeba užitkových surovin, jejichž přírodní zdroje nejsou obnovitelné, roste. Je otázkou, 

jak tyto problémy související s útlumem těžby a také úsilím o větší ochranu životního 

prostředí řešit. Jednou z možností je co nejdokonalejší zpracování těženého uhlí a 

maximální využití jeho hořlavé složky. 

Úpravnictví tak stojí před velkou výzvou – zpracovávat a komplexně využívat i ty 

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

podíl kalových frakcí se nedá upravit klasickými způsoby. Tyto frakce pak odcházejí z 

úpraven nevyužity, 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 se nevyužijí. 

Problém úpravy velmi jemných zrn a kalových podílů může řešit flotace, flokulace, 

popř. jejich kombinace flotoflokulace. V praxi se využívá flotace pouze na úpravu 

koksovatelného uhlí. Avšak, se zdokonalováním selektivnosti flotace je možné v dnešní 

době jako zdroj surovin využívat i stará odkaliště a odvaly. Při flotaci uhlí se využívá 

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

selektivní flotace může být konečnou rozdružovací metodou nebo jen částí celkového 

úpravnického procesu, která povede k předběžnému obohacení rmutu před dalším 

úpravnickým procesem. 

Nedílnou součásti flotačního procesu je rovněž aplikace vhodného činidla, které by 

bylo ekologicky i ekonomicky zajímavé, a proto je nutné hledat stále nová činidla, která by 

vyhovovala daným podmínkám. Co se týče materiálu pro výrobu nových flotačních 

činidel, splňují oba požadavky zemědělské odpady z prvovýroby a dále například různé 

druhy průmyslových odpadů, jako jsou směsné odpadní plasty, pneumatiky a pryže, které lze 

pyrolyzovat spolu s černým uhlím. 
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Pyrolýza, tj. termický rozklad za nepřístupu vzduchu je v oblasti surovinového 

využití odpadních látek velmi zajímavou alternativou. Pyrolýze odpadů je v posledních 

letech věnována pozornost v řadě zemí. [26,3] Současným i budoucím úkolem této oblasti 

výzkumu je nalézt takové využití odpadů, které bude splňovat stále se zpřísňující 

environmentální požadavky, zejména na ochranu ovzduší v souladu s platnými zákony. 

Hlavní fyzikální a chemické vlastnosti, které určují vhodnost odpadů pro pyrolýzní proces, 

jsou zejména obsah popela, obsah vody, chemické a elementární složení (zvláště obsah C, 

H, O, N, S). 

Likvidace odpadů jak z komunálních tak průmyslových zdrojů, jako např. odpady 

z domácností, domovní odpad, smetky z ulic, živočišný odpad, zemědělský odpad a 

odpadní plasty, se rychle stává předmětem zájmu. Předchozí metody hromadné likvidace 

odpadu jako skládkování i zavážky nejsou již mnohdy možné, zatímco jiné metody jako 

spalování jsou finančně náročné a znečišťují životní prostředí. 

Velké množství odpadu, které je momentálně likvidováno, obsahuje produkty, které 

lze okamžitě dostat recyklací zpět do ekonomiky. Zvlášť atraktivní metoda přeměny 

pevného organického odpadu na nové a užitečné produkty se skládá z několika procesů, 

kdy je odpadní materiál nejdříve sušen a pak rozmělněn na potřebnou zrnitost. Následně je 

odpad pyrolyzován, kdy výnosem je pevný polokoks a odpařující se uhlovodíková složka, 

která se odděluje do pyrolýzního oleje a běžně plynné uhlovodíkové složky. Plynná složka 

může být znovu recyklována a spálena na teplo. Část polokoksu lze také znovu použít jako 

zdroj tepla či přeměnit dekarbonizací na zdroj inertního tepla. 

Vzniklé pyrolýzní oleje se svou podstatou liší v závislosti na složení zpracovaného 

odpadního materiálu a použitých pyrolýzních podmínkách a jsou zároveň jedinečné. Lze je 

charakterizovat jako okysličené, komplexní organické kapaliny typicky do 40 % a 

v některých případech do 85 % rozpustné ve vodě, kyselinách či zásadě. Rozpustnost 

v polárních organických rozpouštědlech jako glycerol je omezená a pyrolýzní oleje jsou 

relativně nerozpustné v nepolárních organických rozpouštědlech, jako např. nafta, 

karbontetrachlorid, pentan, dekan, benzen, toluen a hexan. Je však známo, že pyrolytické 

oleje lze postupně mísit s různými palivovými oleji. 
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Typický příklad elementární analýzy pyrolytického oleje je příklad oleje získaného 

z pyrolýzy odpadního materiálu obsahujícího asi 70 % celulózy. Takový olej bude tudíž 

přibližně obsahovat od 52 do 60 % uhlíku, od 6 do 8 % vodíku, od 1 do 2 % dusíku a od 29 

do 33 % kyslíku. [17] 

V budoucnu bude udržitelný rozvoj společnosti založen na širokém uplatnění 

oběhového cyklu látek a materiálů, který představuje především následné využití odpadů v 

různých průmyslových odvětvích. Již dnes spočívá odpovědnost lidské populace ke své 

budoucnosti také v tom, jak nakládá se svými odpady. Díky výzkumu, technologickým 

změnám a uplatňování nových poznatků jsou objevovány nové materiály i energetické 

zdroje rychleji, než jsou stávající zdroje spotřebovávány. I touto cestou se zvyšuje kvalita 

lidského života. 
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2 CÍL PRÁCE 

Vědeckovýzkumné a experimentální činnosti byly v průběhu studia zaměřeny na 

výzkum nových flotačních činidel – pyrolýzních olejů vzniklých pyrolýzou odpadů ze 

zemědělské prvovýroby, a to konkrétně ze skořápek vlašských ořechů, pecek broskví, 

fazolových lusků, makovic, arašídových skořápek, slupek z cibule, listí z kukuřice a listí 

z jabloně, které by byly vhodné k použití při flotaci černouhelných kalů. Dále jsou v rámci 

disertační práce testovány pyrolýzní oleje vzniklé z průmyslových odpadů, např. 

odpadových pryží, pneumatik a směsných plastů, v kombinaci s černým uhlím z dolu Lazy. 

Cílem práce je výzkum nových flotačních činidel a ověření flotovatelnosti 

pyrolýzních olejů na vzorku černého uhlí z Dolu ČSA a jejich srovnání s běžně 

používaným sběračem Montanolem 551, který se používá na úpravnách černého uhlí 

v České republice a v Polsku. V neposlední řadě se práce soustřeďuje na optimalizaci 

flotace, za účelem dosažení kvality flotačního koncentrátu s obsahem popela pod 10 % a 

dosažení zajímavého ekonomického efektu, např. kombinací klasického sběrače 

Montanolu 551 a pyrolýzního oleje. 

Teoretická část shrnuje nejdůležitější poznatky o teorii flotace, flotačních 

reagencích, flotaci černého uhlí a pyrolýze. Věnuje se také historii pyrolýzních procesů a 

moderním pyrolýzním postupům. Experimentální část nejdříve studuje mineralogicko-

petrologický charakter testovaného uhlí. Následuje metodika a výsledky pyrolýzních testů, 

včetně záznamů IČ analýz získaných olejů. Experimentální část pokračuje metodikou a 

výsledky flotačních testů, které zkoumaly použití získaných pyrolýzních olejů, klasického 

sběrače Montanolu 551 a pak v kombinaci se zmiňovanými pyrolýzními oleji. 

Průkaznými laboratorními zkouškami, prováděnými podle platných českých technických 

norem, byly stanoveny základní technologické jakostní znaky jednotlivých vzorků 

pyrolýzních olejů použitých při řešení. Komplexní kvantitativní analýzy výsledků testování 

výstupních produktů z pyrolýzních zkoušek byly zaměřeny na získání souborů dat, které se 

staly základem pro komplexní vyhodnocení pyrolýzy vybraných druhů olejů. 
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Na základě komplexní analýzy výsledků laboratorního zkoumání testovaných vzorků jsou 

v disertační práci definovány parametry získaných olejů a výsledky flotačních testů, které 

mají za cíl nalézt alternativu pro současné používaní klasických flotačních sběračů, které 

jsou pro úpravny ekonomicky náročné. Dalším významným hlediskem je také přívětivost 

reagentů k životnímu prostředí. 
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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 0,5 mm. Při flotaci rud je 

maximální velikost flotovaných zrn asi 0,1 až 0,25 mm. 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. [4] 

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 a získává se 

přitom 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. [6] 

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“. [6] 

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. [4] 

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. 

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 

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. 
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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. [6] 

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 

adsorpcí mění složení a vlastnosti povrchu minerálních zrn. [16] 

3.5 FLOTOVATELNOST MINERÁLŮ 

Z hlediska flotovatelnosti můžeme všechny minerály rozdělit do dvou skupin: 

• Minerály 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. 
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• 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. [13] 

3.6 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. [12] 

3.7 VLIV VELIKOSTI ZRNA NA FLOTACI 

Z technologického i fyzikálně-chemického 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 

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

neflotuje. [12] 

3.8 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. [5] 

3.9 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.  

• vytvořit takové zrnitostní složení suroviny, aby průměry zrn flotovaného 

minerálu nepřevýšily horní hranici a ani nebyly menší, než je dolní hranice 
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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. [12,13] 

3.10  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 
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flotačního rmutu. Změna chemického složení povrchu zrna 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. [12] 

3.11  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. [6] 
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4 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. [11] 

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. [12] 

4.1 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  
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• lehká rozpustnost ve vodě 

• bez nepříjemného zápachu 

4.2 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. [30]   
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5 FLOTACE UHLÍ 

Flotace uhlí, na rozdíl od flotace rud, se zabývá rozdružováním jen 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 

dosahovány lepší výsledky hlavně tehdy, když se upravuje surovina s vysokým obsahem 

velmi jemných zrn. 

5.1 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 
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hydrofobnost a flotovatelnost uhlí. Flotovatelnost oxidovaného uhlí se dosáhne 

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

kaustifikované sody a tak flotace probíhá v zásaditém prostředí. 

5.2 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 potenciálu. 

Hydrofobní účinek, který je spojený se snížením povrchové energie důsledkem přítomnosti 

OH skupiny, se zvýší s délkou alifatického řetězce alkoholu. 

V současnosti se v úpravnách OKR používají především nefenolické reagence, např. 

Flotalex (česká výroba), Montanol (belgické činidlo) nebo se flotační činidla míchají. 

Například, sběrací složkou je směs vypíracího oleje a pěničem je OXO – těžkých podílů 

vyšších alkoholů v poměru 1:1. Vypírací oleje je z ekologického hlediska možno 

charakterizovat jako nepolární kapalné uhlovodíky. Spotřeba tohoto činidla kolísá v závislosti 

na charakteru flotovaného uhlí a podmínkách jeho úpravy 0,25 – 0,35 kg/t sušiny ve rmutu. Při 

použití nepolárních uhlovodíků jako sběračů je vhodná jejich emulgace, čímž se sníží spotřeba 
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a zvýší účinnost. Pro zvětralé a oxidované povrchy uhelných zrn jsou účinným sběračem 

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/t. 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. [6] 

5.3 UHELNÉ MACERÁLY 

Uhlí není homogenní substance, ale skládá se z různých složek. Mikropertografická 

klasifikace uhlí má přímou vazbu na výzkum uhelné hmoty pod mikroskopem. V podstatě 

je založena na mikroskopických výzkumech ve světle procházejícím a ve světle 

odraženém. Pracuje s nábrusy, třídí mikrokomponenty uhlí geneticky. Základním 

mikropetrografickým pojmem je macerál, což je mikroskopicky odlišitelná 

mikrokomponenta uhlí rostlinného původu. Macerály třídíme do tří základních skupin, 

které se liší svým chemickým složením a různými fyzikálními vlastnostmi. Pro černé uhlí 

jsou to skupiny vitrinitu, liptinitu, inertinitu. [6] Tabulka č. 2 nám dává zjednodušený 

pohled na macerálové složení černého uhlí. [26] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mgr. Alena Kašpárková: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlí 

2010  25 

 

Tabulka č. 1 Macerálové skupiny a uhelné macerály 

Macerálová skupina Macerál 

vitrinit 

telinit 
kolotelinit 
telokolinit 

korpogelinit 
desmokolinit 
gelokolinit 

gelinit 
kolodetrinit 

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 tabulkách č. 2 – 4). [27] 

Tabulka č. 2 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 č. 3 Prvkové složení macerálových skupin uhlí 

Macerálová 
skupina Vdaf [%] 

Prvkové složení macerálových skupin [daf, %] 

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 č. 4 Distribuce vodíku v macerálových skupinách uhlí 

Macerálová skupina 
Distribuce vodíku [%] Atomový poměr 

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. 
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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. 

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. [27] 

5.4 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 %. [26] 

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. 
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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. 

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 110ºC. Alternativní možnost stanovení Wa dává destilační toluenová 

zkouška (ČSN 44 1377). [20,21] 

5.5 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 sorpční 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 
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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. [6] 



Mgr. Alena Kašpárková: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlí 

2010  30 

 

6 PYROLÝZA 

Pyrolýza je v podstatě tepelný rozklad pevných látek za nepřístupu vzduchu, jehož 

produkty jsou uhlíkatý skelet, kapalná složka výrazně organického charakteru, plynné 

produkty a pyrogenetická voda. Tento proces v odborné literatuře označovaný jako 

pyrolýza, sloužil původně k získávání dehtů z uhlí jako suroviny pro další chemické 

zpracování [26,10,25,29]. 

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

řadí do relativně široké skupiny termických procesů. Termickými procesy jsou v praxi 

míněny technologie, které působí na surovinu takovou teplotou, která přesahuje mez její 

chemické stability. Tato obecná definice zahrnuje velmi široké rozmezí teplot používaných 

v jednotlivých technologiích, a to od 300°C do 2000°C. 

Podle chemické povahy probíhajících dějů se termické procesy dělí do 2 kategorií, a to na: 

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

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

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

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). 

Z chemického hlediska je pyrolýzní proces charakterizován řadou reakcí uhlíku a 

vodíku, z nichž některé jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
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Tabulka č. 5 Charakteristické reakce uhlíku a vodíku 

Reakce Reakční entalpie 
(MJ.kmol-1) 

Spalování uhlíku C + O2 → CO2 - 406,4 

Částečná oxidace 2C + O2 → 2CO - 246,4 

Reakce páry s uhlíkem C + H2O → CO + H2 + 118,6 

Reakce páry s uhlíkem C + 2H2O → CO2 + 2H2 + 16,2 

Hydrogenace C + 2H2 → CH4 - 83,8 

Oxidace CO 2CO + O2 → 2CO2 - 567,3 

Spalování vodíku 2H2 + O2 → 2H2O - 482,2 

Spalování methanu CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O - 801,1 

Vodní přesmyk CO + H2O → CO2 + H2 - 42,4 

Methanace CO + 3H2 → CH4 + H2O - 206,7 

Poznámka: Reakce se zápornou hodnotou reakční entalpie jsou exotermické, při nichž se uvolňuje teplo, 
naopak reakce s kladnou hodnotou entalpie jsou reakcemi endotermickými, při nichž se teplo spotřebovává. 

Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy dále rozdělit dle dosahované 

teploty na: 

• nízkoteplotní (< 500 °C), 

• středněteplotní (500 ÷ 800 °C), 

• vysokoteplotní (> 800 °C). 

V závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolýzním procesu pozorovat řadu dějů, které 

je možné pro jednoduchost rozdělit do 3 teplotních intervalů. V oblasti teplot do 200°C 

dochází k sušení a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. Tyto procesy jsou silně 

endotermické. Rozmezí teplot 200 až 500 °C je oblastí tzv. suché destilace, kdy dochází ve 

značné míře k odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních organických látek a přeměně 

makromolekulární struktury na plynné a kapalné organické produkty, pyrogenetickou vodu a 

pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu v oblasti teplot 500 až 1200 °C jsou produkty vzniklé 

suchou destilací dále štěpeny a transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných 

organických látek vznikají plyny, jako je H2, CO, CO2 a CH4. [26] 

Při vysokoteplotní pyrolýze na rozdíl od nízkoteplotní, tj. při teplotách nad 800 °C, 

vzniká jako hlavní produkt plyn (v plynárenství) a koks (v koksovnách pro hutnictví), 

přičemž tuhý zbytek – koks – je kusový, pevný, zbavený dehtu a co největšího množství 
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prchavých podílů. Oproti surovině, tj. uhlí, je obsah uhlíku v koksu vyšší. [10] Hlavními 

produkty nízkoteplotní pyrolýzy jsou pak polokoks a dehet. Základní produkty 

vysokoteplotní a nízkoteplotní pyrolýzy jsou shrnuty v následující tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 Produkty pyrolýzy 

Produkty pyrolýzy 

nízkoteplotní vysokoteplotní 

polokoks koks 

plyn plyn 

dehet (alifatický) dehet (aromatický) 

voda (fenolová) voda (čpavková) 

benzin (pyrolýzní) benzol (surový) 

olej -- 

 

6.1 HISTORIE PYROLÝZNÍCH PROCESŮ 

Průmyslové použití procesu pyrolýzy, dříve nazývaného procesem nízkoteplotní 

karbonizace, je známo od roku 1832, kdy se tento postup používal ve Francii a v Německu 

při výrobě oleje z břidlic, který sloužil ke svícení. V roce 1839 byla ve Francii dokončena 

výstavba závodu na výrobu olejů z břidlic a v roce 1847 byla v Německu v závodě u 

Hamburku zahájena výroba oleje, kde se zpracovávala břidlice v horizontálních retortách, 

vytápěných produkovaným plynem. V téže době byl v Sasku uveden do provozu první 

závod na pyrolýzní zpracování hnědého uhlí. 

Velkého rozvoje dosáhl tento způsob výroby olejů z uhlí v Německu na počátku 

první světové války, kdy Německo bylo nuceno krýt potřebu olejů vlastní výrobou. V této 

době byly uvedeny do provozu účinné a vysoce výkonné pyrolýzní, „karbonizační“ pece. 

Zejména v Německu došlo v období mezi dvěma světovými válkami k bouřlivému rozvoji 

technologie pyrolýzy uhlí. Nejcennějším produktem tohoto procesu byl dehet, který se dále 

zpracovával na pohonné hmoty hydrogenačními postupy. V průběhu patnácti let, od roku 

1927 do roku 1942, byla uvedena do provozu nová, složitá, nikde předtím nevyzkoušená 

vysokotlaká hydrogenační technologie, která při nedostatku vlastní ropy měla Německu 
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zaručit dostatek pohonných hmot, zvláště pro vojenskou techniku. Podstatou této 

technologie byla vysokotlaká hydrogenace uhelných dehtů na benzin, zvláště letecký, 

potřebný především pro válečné účely. Dalšími hlavními výrobky byly autobenzíny, 

zkapalněné topné plyny, motorová nafta, později i tryskový petrolej a vedlejšími produkty 

zejména jednomocné a dvojmocné fenoly. [18,19] 

Bohatá naleziště hnědého uhlí v mostecké pánvi pod Krušnými horami v 

severozápadních Čechách vedla Německo po okupaci naší země k projekci a výstavbě 

jednoho z posledních hydrogenačních závodů. Závod v Záluží u Mostu s názvem 

Sudetenlandische Treibstoffwerke A.G. byl vyprojektován v letech 1927– 1942. Bylo 

rozhodnuto o výstavbě hydrogenačního závodu v oblasti Mostecka na bázi mosteckého 

hnědého uhlí. V závodě se mělo zpracovávat 6,6 milionů tun uhlí a vyrábět 670 tisíc tun 

pohonných hmot. V další, poválečné fázi se plánovalo 100 % zvýšení výroby. V závodě 

mělo být postaveno celkem 80 pyrolýzních pecí, výrobna vodíku, 16 hydrogenačních 

komor, jednotky destilací, elektrárna, teplárna a výrobna kyslíku. Stavební práce byly 

zahájeny ve 40. letech minulého století a do roku 1942 zde pracovalo přes 30 tisíc 

zaměstnanců různých národností. První benzin byl vyroben 15. prosince 1942 a za 

surovinu sloužilo uhlí ze severočeských dolů Herkules, Kolumbus, Quido a dalších. 

Výrobna vodíku byla uvedena do provozu začátkem roku 1943 stejně jako výrobna 

kyslíku, tehdy největší v Evropě. Začala se vyrábět i motorová nafta a svítiplyn. V závodě 

se v roce 1943 již zpracovávalo ročně 280-360 tisíc tun hnědouhelných dehtů. Zpracovával 

se dehet získaný nízkotepelnou karbonizací, tj. pyrolýzou mosteckých hnědých uhlí v 

Lurgi pecích s přímým ohřevem spalinami, uvedených do provozu už v roce 1941. 

Pyrolýza byla úspěšně provozována až do dubna 1944, kdy byl závod v Záluží 

bombardován spojenci. 

I když se poválečná výroba benzinu novou progresivní technologií dařila, 

specifické vlastnosti mosteckých uhlí způsobovaly již tehdy závažné problémy ve výrobě. 

Ty se během války nepodařilo vyřešit. Přes řadu těžkých leteckých náletů v letech 1944 - 

1945 byl mostecký hydrogenační závod na konci války po krátkém čase schopen opět 

omezeného provozu. Již 3. června 1945 byl vyroben první benzin. V závěru roku 1945 zde 

pracovalo již 2 100 zaměstnanců a produkce činila 49 tisíc tun motorových paliv. 
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Technologické schéma zahrnovalo zpracování kvalitního mosteckého uhlí, 

těženého převážně na rozsáhlých povrchových lomech Obránců míru, Československé 

armády a dalších. [22] Uhlí se třídilo na tři frakce podle velikosti zrna. Nejjemnější prach 

do 5 mm se používal pro výrobu páry a elektrického proudu v závodní teplárně. Střední 

frakce, 5-20 mm, se zplyňovala moderním způsobem s kyslíkem a vodní parou pod tlakem 

2,0 MPa v tlakových generátorech systému Lurgi. Vzniklý svítiplyn byl velmi kvalitním 

výrobkem se spalným teplem okolo 16 kJ.m-3. Frakce s největším zrnem 20-80 mm se 

pyrolyzovala ve vysokokapacitních pecích Lurgi přímým ohřevem spalinami. Při teplotě 

650°C se získávalo z uhlí asi 12 hm. % dehtových frakcí. Z původních 60 pecí pracovalo 

trvale okolo 50 a získávalo se denně zhruba 1000 tun dehtu. K tomuto dehtu se přidávaly 

také hnědouhelné dehty, získávané z českých beztlakových plynáren a později také z 

dalších severočeských tlakových plynáren Úžín (Ústí n./L.) a Vřesová. K dispozici tak 

bylo v průběhu let 1945 - 1965 až 500 tisíc tun dehtů za rok, z čehož asi 70 % byl dehet 

vyráběný pyrolýzou hnědého uhlí v pecích Lurgi. Ty byly v provozu až do roku 1972. 

Mostecké hnědouhelné dehty byly bohaté na fenoly. Z dehtového destilátu se vyráběly 

směsi fenolů a z nich technické fenolické produkty – fenol, kresoly a xylenoly. Paralelně se 

zpracovávaly i karbonizační vody, z nichž se navíc získávaly pyrokatechin a jeho 

homology. V roce 1946 byl rozšířen počet karbonizačních pecí, zlepšen jejich chod a 

výroba benzinu. V roce 1946 se již vyrobilo 130 tisíc tun pohonných hmot, z čehož bylo 

60 % autobenzinu, 25 % motorové nafty a zbytek petrolej a kapalné uhlovodíkové plyny. 

Dále se vyráběly technické benziny, letecký benzin 87 a začal se vyrábět tryskový petrolej. 

Podobně pracovaly v té době také východoněmecké závody v Böhlenu a Leuně. 

Západoněmecké závody v Scholvenu a v Ludwigshafenu se přeměnily po válce na ropné 

rafinerie. 

Konkurenceschopnost výroby benzinu z dehtů vzhledem k nízké ceně ropy na 

světových trzích se stávala na konci padesátých let stále problematičtější, neboť údržba 

vysokotlakého zařízení z vysoce legovaných ocelí, spotřeba vodíku až 10 % hm a ztráty 

zplyněním více než 20 %, i vysoká energetická náročnost byly při srovnání se zpracováním 

dodávané ropy neúměrně vysoké. To vedlo na začátku šedesátých let k rozhodnutí zásadně 

změnit surovinovou základnu z dehtu na ropu, jejíž zpracovávané množství bylo již v roce 

1956 vyšší než množství všech dehtů, a v roce 1961 již bylo trojnásobné. Postupně byly 
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odstaveny nejnákladnější technologické celky (hydrogenace) a v roce 1972 byl ukončen 

provoz také pyrolýzy uhlí a výroba dehtu. 

Pyrolýzní proces se provádí v retortách, v praxi se osvědčily tzv. Lurgi pece, 

vyvinuté v Německu ve dvacátých letech. Dehty a oleje, které za těchto podmínek vznikají, 

jsou výchozí surovinou pro výrobu motorových paliv hydrogenací. [10,22] 

Dehtové produkty pyrolýzy představují velmi pestré směsi látek. Pro použití na 

výrobu motorových paliv musí být tyto směsi rozděleny na jednodušší frakce a ty potom 

dále chemicky přepracovány. Jako vedlejší produkty vznikají hydrogenační plyny, které se 

přidávají do rozvodů plynu a do topných plynů zpracovatelského závodu nebo se tyto 

plyny zkapalňují a tlakovou destilací se z nich vyrábí ethen jako surovina pro syntetický líh 

a propan-butan (pyrolýzního plynu se využívalo jako topného média přímo v Chemických 

závodech v Záluží). Při výrobě dehtů odpadá značné množství znečištěných vod, 

obsahujících zejména fenoly, které se dále upravují, čistí a oddělují. 

V německých hydrogenačních závodech se asi jedna třetina vyráběných 

motorových paliv získávala hydrogenací dehtů, zejména hnědouhelných nízkoteplotních 

dehtů. Tyto dehty se z větší části získávaly v pyrolýzních pecích Lurgi [10]. Počet těchto 

pecí v jednotlivých závodech je uveden v následující tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 Provozy používající pece Lurgi 

Závod Počet pecí Lurgi 

Espenheim 30 

Böhlen 24 

Offleben 10 

Regis-Breitigen 10 

Deuben 6 

Hirschfelde 6 

Deutzen 5 

Most 50 

Po roce 1945 se význam pyrolýzy výrazně snížil a účelově se nízkoteplotní 

pyrolýzní dehet většinou již nevyráběl. V Chemických závodech v Záluží byla pyrolýza 
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severočeského hnědého uhlí odstavena v roce 1972, do 90. let minulého století pak byly v 

provozu původní pece Lurgi v bývalé NDR. 

Pyrolýzní pece Lurgi, s nimiž byly získány bohaté provozní zkušenosti v 

Chemických závodech v Záluží v období let 1945 až 1972, zpracovaly za toto období asi 

100 milionů tun severočeského hnědého uhlí.[14] Schéma technologického procesu je 

patrné z obrázku č.1, schéma pyrolýzní pece pak z obrázku č.2. 

 

Obrázek č. 1 Schéma technologického zařízení Lurgi 
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V období let 1945 až 1975 byly rozpracovány pyrolýzní postupy, od kterých se 

očekávalo, že budou zhodnocovat celé množství těženého uhlí ve velkokapacitních 

jednotkách. V tabulce č. 8 je uvedena stručná charakteristika těchto postupů. [14] 

Tabulka č. 8 Charakteristika pyrolýzních postupů 

Postup Charakteristika Ověření 

Toscoal Odplynění drceného uhlí při 
ohřevu v rotujícím bubnu Poloprovoz na 25 t uhlí za den 

Sovětské postupy Ohřev a odplynění práškového 
uhlí plyny. Odplynění břidlice 

Poloprovozy 4-40 t uhlí za hodinu 
Rotační buben na 500 t břidlice za 

den 

Lurgi-Ruhrgas 
Ohřev práškového uhlí 
cirkulovaným horkým 

polokoksem 

3 jednotky na 750 t uhlí za den, 
NSR 

Garret coal pyrolysis Ohřev práškového uhlí pomocí 
předehřátého horkého polokoksu Poloprovoz na 3,6 t uhlí za den 

COED 

Fluidní odplynění uhlí ve 4 
stupních, v posledním stupni se 

část polokoksu spaluje s 
kyslíkem. Předpokládaná kapacita 
provozní jednotky 10 000 t uhlí za 

den. 

Poloprovoz 36 t uhlí za den v 
USA 

Coalcon (Union Carbide) 

Fluidní odplynění uhlí v 
atmosféře vodíku při zvýšeném 
tlaku 0,7 MPa, zvýšené výtěžky 

dehtu. 

Poloprovoz na 300 t uhlí za den, 
projekčně připraveno zařízení na 

2 600 t uhlí za den 

 

K provoznímu zavedení těchto postupů však nedošlo. Za hlavní nevýhodu lze 

považovat to, že ve zmíněném období nebyl o produkovaný polokoks zájem. 

Hydropyrolýza uhlí podle postupu Coalcon je však i dnes považována za perspektivní 

způsob zhodnocení uhlí. [14] 

6.2 MODERNÍ PYROLÝZNÍ POSTUPY 

Pyrolýze uhlí je v posledních letech věnována pozornost v řadě zemí. Do popředí 

zájmu se však v současné době dostává také společné tepelné zpracování, tzv. ko-pyrolýza 

uhlí a biomasy, resp. uhlí a odpadů (směsné odpadní plasty, pneu pryž, atd.), které může 

být z hlediska využití alternativních zdrojů energie a požadavků na větší materiálové 

využití odpadů zajímavé. Příčinou tohoto trendu jsou snižující se světové zásoby ropy a 

zvyšující se náklady na její těžbu z podmořských a z rozptýlených menších, případně 
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obtížně těžitelných ložisek za současného stavu znalostí a těžební techniky. Trendy 

vedoucí ke ko-pyrolýze podporují i zákony omezující skládkování objemného organického 

odpadu, zvyšující se produkce skleníkových plynů provázející spalování fosilních paliv a 

snaha o snížení dovozu ropy její substitucí kapalnými produkty ko-pyrolýzy 

(„rekonstituce“ ropy). [3] 

V posledním desetiletí se pozornost výzkumu zaměřila na aplikaci pyrolýzního 

postupu pro odpadní látky, zejména ty, které vykazují vlastnosti vhodné pro pyrolýzní 

způsob jejich zpracování. Jedná se hlavně o odpady (komunální odpad, biomasa), které 

mají vyšší obsah uhlíku, spalitelných látek, vyšší výhřevnost a nižší obsah popelovin. 

Nezastupitelné místo má v současné době pyrolýza při zpracování odpadní biomasy, neboť 

je jedním z moderních postupů jejího zpracování na produkty vhodné pro další využití 

(plyn, pevný zbytek po pyrolýze, kapalný produkt). Plyn je často spalován v turbině, která 

vyrábí elektrický proud, nebo v kotli pro výrobu tepla. Alternativou je pak úprava 

vzniklého plynu, zejména poměru vodíku a oxidu uhelnatého, a jeho následná konverze na 

motorová paliva postupem Fischer-Tropsch. [28] 

Moderní způsob výroby motorových paliv z odpadní biomasy založený na pyrolýze 

je vyvíjen v Německu ve Freibergu již od roku 2004 [8], kdy bylo uvedeno do provozu 

poloprovozní zařízení o výkonu 1 MW. Tento technologický postup zpracování odpadní 

biomasy je označován jako Carbo V a licenci zakoupila společnost Choren. Surovinou pro 

pyrolýzu je dřevní odpadní hmota s obsahem vody 15 – 25 hm. %. Proces je 

dvoustupňový, prvním stupněm je nízkoteplotní pyrolýza probíhající v rozmezí teplot 400-

600°C. Plyn vyrobený pyrolýzou suroviny obsahuje vysoké koncentrace dehtu a je veden 

do vysokoteplotního zplyňovacího reaktoru označeného Carbo V, kde se štěpí v prostředí 

kyslíku při teplotách 1300 – 1500 °C. Do spodní části reaktoru je přiváděn polokoks z 

pyrolýzního stupně, který reaguje s CO2 nebo vodní parou a tím dochází k ochlazení plynu 

na 800 °C. Plyn ze zplyňovacího reaktoru obsahuje asi 14 % H2, asi 25 % CO2 a asi 32 % 

CO a po vyčištění a úpravě poměru H2 : CO se pomocí Fischer-Tropschovy syntézy z 

plynu syntetizují kapalná paliva. V roce 2008 byl uveden do provozu technologický celek, 

který bude při plném výkonu vyrábět 15 tisíc tun motorových paliv za rok a je 

připravována výstavba dalších závodů o výkonu 200 tisíc tun motorových paliv za rok. 

Technologické schéma je uvedeno na obrázku č. 3. 
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Obrázek č. 3 Technologické schéma postupu Carbo V 

Dalším neméně zajímavým a účinným způsobem využití pyrolýzního postupu pro 

zpracování odpadní biomasy je systém „slurry“, který je vyvíjen v Německu firmami 

Future Energy, Siemens, Forschungszentrum Karlsruhe a Technickou univerzitou BA ve 

Freibergu. [1,2] Při tomto technologickém postupu se pyrolýza biomasy provádí v malých 

decentralizovaných jednotkách rychlým zahříváním biomasy pomocí teplosměnného 

média (např. písek nebo železné kuličky) na teplotu kolem 500°C za normálního tlaku. 

Těkavé produkty pyrolýzy jsou rychle odváděny z reakčního prostoru a po ochlazení 

kondenzují. Výtěžky kapalného podílu se pohybují v rozmezí 60 – 80 %. Plynný podíl se 

používá k otopu pyrolýzní jednotky. Pyrolýzní koks se rozemele a rozmíchá do kapalného 

podílu za vzniku kalu, resp. suspenze (odtud pochází označení tohoto postupu – slurry). 

Tento kal je pak zplyňován ve velkém zplyňovacím reaktoru (hořákový reaktor), vyrobený 

plyn se čistí a upravuje a používá k syntéze kapalných motorových paliv. 

Pyrolýzní jednotka je konstruována ve dvou konstrukčních variantách – s otočným 

trychtýřem, v němž je surovina mžikově pyrolyzována s přídavkem žhavého písku, nebo se 

používá šnekový pyrolyzér, kde je šnekem postupně vynášen tuhý produkt pyrolýzy, tj. 

koks z pyrolýzní jednotky. Technologická varianta s otočným trychtýřem je schematicky 

zobrazena na následujícím obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4 Pyrolýzní jednotka s otočným trychtýřem se žhavým pískem 

V současné době jsou technologicky vyvíjena a využívána různá konstrukční řešení 

pecí pro mžikovou pyrolýzu jak biomasy, tak i vhodných druhů odpadů. Obecně je možné 

rozdělit pyrolýzní pece pro mžikovou pyrolýzu do 3 technologicko-konstrukčních 

kategorií: 

• pneumatické fluidní pece, kam lze počítat pyrolýzní pec s pevným a 

cirkulujícím fluidním ložem; 

• mechanické fluidní pece, kam je možné zahrnout pyrolýzní otočný trychtýř a 

šnekový pyrolyzér s dvojitým šnekem; 

• pece s přímým kontaktem, kam se řadí zejména rotující diskový pyrolyzér a 

vakuový pyrolyzér. 

Schematicky jsou různé konstrukční varianty uvedeny na následujícím obrázku č.5. 
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Obrázek č. 5 Konstrukční typy pyrolýzních pecí pro mžikovou pyrolýzu 

Mžiková (rychlá) pyrolýza biomasy a odpadních látek v otočném trychtýři při 

teplotách 450 – 600°C (doba kontaktu 2 – 3 s) je základem technologie označené BTG - 

Biomass Technology Group, která je v provozu v Malajsii pro zpracování odpadní 

kokosové hmoty na bioolej. Výkon tohoto zařízení je 10 tun za hodinu a vyrobený olej s 

výhřevností asi 16 MJ.kg-1 se používá k topení. Výtěžek biooleje je v rozmezí 65 – 80 %, 

koksu 10 – 20 % a plynu 10 – 20 %. [9] 

6.3 PYROLÝZNÍ OLEJE 

Pyrolýzní oleje, které jsou jedním z možných produktů pyrolýzy, se liší svou podstatou 

v závislosti na složení zpracovaného odpadního materiálu a použitých pyrolýzních 

podmínkách a jsou zároveň jedinečné. Lze je charakterizovat jako okysličené, komplexní 

organické kapaliny typicky do 40 % a v některých případech do 85 % rozpustné ve vodě, 

kyselinách či zásadě. Rozpustnost v polárních organických rozpouštědlech jako glycerol je 

omezená a pyrolýzní oleje jsou relativně nerozpustné v nepolárních organických 
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rozpouštědlech, jako např. nafta, karbontetrachlorid, pentan, dekan, benzen, toluen a hexan. Je 

však známo, že pyrolytické oleje lze postupně mísit s různými palivovými oleji. 

Typický příklad elementární analýzy pyrolytického oleje je příklad oleje získaného 

z pyrolýzy odpadního materiálu obsahujícího asi 70 % celulózy. Takový olej bude přibližně 

tudíž obsahovat od 52 do 60 % uhlíku, od 6 do 8 % vodíku, od 1 do 2 % dusíku a od 29 do 

33 % kyslíku. [17] 

Kapalný produkt z pyrolýzy biomasy je znám jako pyrolýzní olej z biomasy, bio-olej 

nebo pyrolýzní olej. Bio-olej není produktem termodynamické rovnováhy během pyrolýzy, ale 

je vyroben za krátký reaktorový čas a následně rychle ochlazen z pyrolýzní teploty. Výsledkem 

je kondenzát, který také není při skladovacích podmínkách v termodynamické rovnováze. 

Chemické složení bio-olejů se mění směrem k termodynamické rovnováze během skladování. 

Bio-oleje jsou multi-složkové směsi molekul různých velikostí, odvozených od 

depolymerizace a fragmentace celulózy, hemicelulózy a ligninu. Tudíž elementární složení 

bio-oleje a paliva pocházející z nafty se liší. Pro zajímavost jsou základní data uvedena 

v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9 Typické vlastnosti pyrolýzního bio-oleje ze dřeva a těžkého topného oleje [23] 

Fyzikální vlastnost Bio-olej Těžký topný olej 

Vlhkost (% hm.) 15–30 0.1 

pH 2.5  

Měrná hmotnost 1.2 0.94 

Elementární složení (% hm.) 

C 54–58 85 

H 5.5–7.0 11 

O 35–40 1.0 

N 0–0.2 0.3 

Popel 0–0.2 0.1 

Výhřevnost  (MJ/kg) 16–19 40 

Viskozita (při 50°C) (cP) 40–100 180 

Sušina (% hm.) 0.2–1 1 

Destilační zbytek (% hm.) do 50 1 
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Až 99.7 % bio-olejů, komplexní směs obsahující uhlík, vodík a kyslík, se skládá z 

kyselin, alkoholů, aldehydů, esterů, ketonů, cukrů, fenolů, guajakolů, syringolů, furanů, 

fenolů odvozených od ligninu a vyluhovatelného terpenu s multi-funkčními skupinami. [7] 

Zhang et al. [31] rozdělili bio-olej do čtyř frakcí: alifatické, aromatické, polární a 

neprchavé fragmenty, za použití extrakce louhováním a kapalinové chromatografie. Zjištěn 

byl vysoký obsah kyseliny octové a hydroxyacetonů ve vodní fázi a více polárních 

komponentů a méně alifatických a aromatických uhlovodíků v olejové fázi. Stručně 

řečeno, bio-olej je komplexní směs, vysoce okysličená s velkým množstvím velkých 

molekul, které obsahují téměř všechny druhy okysličených organických sloučenin, jako 

jsou estery, étery, aldehydy, ketony, fenoly, karboxylové kyseliny a alkoholy. [24] 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V souladu s cílem disertační práce se experimentální část zabývá výzkumem 

nových flotačních činidel prostřednictvím testování pyrolýzních olejů, které vznikly 

pyrolýzou odpadů ze zemědělské prvovýroby ve flotaci černého uhlí. Jako možná nová 

flotační činidla jsou testovány pyrolýzní oleje, které vznikly pyrolýzou fazolových lusků, 

skořápek z ořechů, skořápek z arašídů, z pecek broskví, z cibulových slupek, z listí 

z jabloně, listí z kukuřice a z makovic. 

Dále jsou testovány pyrolýzní oleje, které vznikly pyrolýzou průmyslových odpadů, 

a to směsných plastů, pneumatik a odpadové pryže v kombinaci s černým uhlím z Dolu 

Lazy ve flotaci černého uhlí. 

K flotačním testům bylo použito černé uhlí z úpravny ČSA OKD, a.s. Výsledky 

flotace s pyrolýzními oleji byly srovnávány s výsledky flotace, které byly dosaženy 

s doposud používaným sběračem Montanolem 551. Cílem práce bylo buď nahrazení 

doposud používaného sběrače nebo snížení jeho spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací 

s pyrolýzními oleji. Dalším cílem práce je získání vhodného prodejního černouhelného 

koncentrátu, ve kterém je obsah popela nižší než 10 %. 

Pro názornost následuje přehled věcných postupů experimentálních prací a 

laboratorních zkoušek vzorků a metody zpracování výsledků pro naplnění cílů disertační 

práce: 

 volba materiálů k výrobě nových flotačních činidel 

 mineralogicko-petrologický rozbor testovaného uhlí 

 stanovení uhelně-petrografických parametrů uhlí 

 provedení pyrolýzních testů 

 provedení infra-červených analýz pyrolýzních olejů 

 stanovení kvalitativních parametrů produktů z pyrolýzních testů 
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 provedení flotačních testů se získanými pyrolýzními oleji a následně v kombinaci 

s klasickým sběračem Montanolem 551 

 vyhodnocení souboru dat získaných experimentální prací 

7.1 VOLBA MATERIÁLŮ K VÝROBĚ NOVÝCH FLOTAČNÍCH ČINIDEL 

Rychlá pyrolýza bio olejů (pyrolýzních kapalin) z rostlinného odpadu je jedna z 

alternativ jak nahradit fosilní paliva a výchozí suroviny. Kapaliny z rychlé pyrolýzy jsou 

potenciálním zdrojem příjmů pro firmy, které mají k dispozici zbytky biomasy. Vyrobené 

bio-oleje lze dopravovat, skladovat a používat po zvážení jejich specifických vlastností 

velmi podobně jako konvenční kapalná paliva. 

Tato fakta vedla k myšlence hledání dalšího využití pyrolýzních olejů a pyrolýza 

zemědělských odpadů a směsných odpadních plastů byla vybrána jako cesta k získání 

olejů, které by mohly mít podobné vlastnosti jako mnohá flotační činidla. Vzhledem 

k tomu, že se v naší republice vyskytuje množství různých druhů odpadů, jsou v práci 

zkoumány průmyslové odpady stejně jako odpady ze zemědělské prvovýroby, kde se dalo 

předpokládat, že získané pyrolýzní oleje nebudou toxické. 

7.2 MINERALOGICKO-PETROLOGICKÝ CHARAKTER TESTOVANÉHO 

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 firmy Carl Zeiss Jena v olejové 

imerzi při podmínkách nD = 1,515, λ = 546 nm a teplotě 20oC. Měřítko zvětšení na 

fotografiích uhelných nábrusů je 50 µm. Petrografické analýzy byly realizovány 

v laboratořích Výzkumného ústavu Arceloru Mittal, a.s. Ostrava. Vyhodnocení 

petrologické analýzy udává tabulka č.10, kde jednotlivé symboly znamenají: 

 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 
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Obrázek č. 10 IČ záznam pyrolýzního oleje ze skořápek vlašských ořechů 

 

 

Obrázek č. 11 IČ záznam pyrolýzního oleje z pecek broskví 
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Obrázek č. 12 IČ záznam pyrolýzního oleje z lusků fazolí 

 

 

Obrázek č. 13 IČ záznam pyrolýzního oleje z makovíc 
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Obrázek č. 14 IČ záznam pyrolýzního oleje ze skořápek arašíd 

 

 

Obrázek č. 15 IČ záznam pyrolýzního oleje z cibulového listí 
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Obrázek č. 16 IČ záznam pyrolýzního oleje z listí kukuřice 

 

 

Obrázek č. 17 IČ záznam pyrolýzního oleje z listí jabloně 
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Všechny vzorky biologického původu obsahují významné množství vody (široké 

vibrační pásy kolem 3300 cm-1). Ve většině vzorků byla prokázána přítomnost C-H vazeb 

v nasycených uhlovodících (ostré vibrační pásy mezi 2800 – 2960 cm-1). Nejvyšší intenzita 

těchto píků byla u vzorku skořápek z arašídů. Naopak velmi slabá intenzita byla u vzorků 

fazolí, cibule a listí z jabloně. Ve většině vzorků byla stanovena přítomnost karbonylové 

skupiny C=O (kolem 1700 cm-1) v ketonech nebo karboxylových kyselinách. U vzorků 

vlašských ořechů a arašídů byla analyzována přítomnost aromátů. 

V případě testování různých druhů průmyslových odpadů, tj. odpadních směsných 

plastů, pneumatik a pryže, byla charakteristika získaných olejů také analyzována v laboratořích 

VUCHEM VŠB-TU Ostrava na infračerveném spektrometru M 500. Pro názornost uvádím 

pouze dva výsledky IČ analýz, a to u vzorku G-SP16 (jedná se o olej získaný pyrolýzou 

směsných plastů a černého uhlí z Dolu Lazy) a G-PR18 (jedná se o olej získaný pyrolýzou 

pneumatiky, pryže a černého uhlí z Dolu Lazy), které jsou uvedeny na obrázcích č.18 a 19. 

Z důvodu malého množství vzorků nebylo možné realizovat další IČ záznamy. 

 

Obrázek č. 18 IČ záznam pyrolýzního oleje získaného pyrolýzou směsných plastů a černého uhlí 

Bylo použito 20 % směsných plastů a 80 % černého uhlí. Z výsledku analýzy vyplývá, 

že olej má absenci charakteristických vibrací hydroxylů v molekule vody, to znamená, že má 
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minimální obsah vody. Ve vzorku je výrazné zastoupení C-H vazeb přítomných 

v nenasycených uhlovodících (4 píky v oblasti spektra 2954 – 2871 cm-1), dále pak obsahuje 

karbonyl v oblasti spektra 1737 – 1721 cm-1. Možná je i přítomnost aromátů (vibrace nad 

3000 cm-1, overtony kolem 2000 cm-1, píky kolem 1600,1500 a 1400 cm-1). 

 
Obrázek č. 19 IČ záznam pyrolýzního oleje získaného pyrolýzou černého uhlí a směsi pneumatik a pryže 

Pyrolýza byla realizována za kombinace 85 % černého uhlí a 15 % směsi pneumatik a 

odpadové pryže. Z výsledků FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) vyplývá, že 

v páse 3372 cm-1 je možná přítomnost vody, v pásmech 2953 – 2855 cm-1 byly identifikovány 

C-H vazby a kolem pásma 1700 cm-1 byl identifikován karbonyl. Ve vzorku je možná 

přítomnost aromátů (vibrace nad 3000 cm-1, overtony kolem 2000 cm-1, píky kolem 1600,1500 

a 1400 cm-1). 

Ve většině vzorků byla prokázána přítomnost C-H vazeb v nasycených uhlovodících 

(ostré vibrační pásy mezi 2800 – 2960 cm-1). Nejvyšší intenzita těchto píků byla u vzorků 

směsných plastů a vzorku, kde byla použita kombinace pneumatik a pryže. Ve většině vzorků 

byla stanovena přítomnost karbonylové skupiny C=O (kolem 1700 cm-1) v ketonech nebo 

karboxylových kyselinách. Přítomnost aromátů byla stanovena u vzorků plastů a pneumatik 

a pryže. 
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7.4 METODIKA A 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 olejů byly tedy použity 

oleje vzniklé po pyrolýze různých odpadních materiálů a byly srovnány se sběračem 

Montanolem 551. 

Flotace byla provedena za těchto podmínek: 

 hustota rmutu: 150 g/l 

 dávka sběrače: 500 g/t 

 flotační čas: 5 min. 

 doba agitace s činidly: 1 minuta 

Výsledky jednotlivých experimentů se zemědělskými odpady jsou uvedeny 

v tabulkách č. 11 až 19. Z dosažených výsledků vyplynulo, že pyrolýzní odpady z odpadů 

ze zemědělské prvovýroby je možné použít jako flotační sběrače. Z výsledků dále 

vyplynulo, že kvalita flotačního koncentrátu je vyhovující, ale oproti sběrači Montanolu 

551 je dosahován malý hmotnostní výnos, a proto byly následně realizovány testy flotace, 

kde byl poměr pyrolýzního sběrače vzhledem k Montanolu 551 mixován v poměru 1:1. 

Tyto výsledky jsou uvedeny v tabulkách č.20 až 27. 

V tabulkách v znamená výnos produktu, kde K je koncentrát a O je odpad, a znamená 

obsah popela, P je vstup. 

Tabulka č. 11 Výsledky flotačních testů s Montanolem 551 

Montanol 551
v a 

% % 

K 94,02 8,14

O 5,98 78,17

P 100,00 12,33
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Tabulka č. 12Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z ořechových skořápek 

BIO 01  
vl. ořechy 

v a 

% % 

K 19,17 8,7

O 80,83 13,12

P 100,00 12,27
 

Tabulka č. 13Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z pecek broskví 

BI 02  
Broskve 

v a 

% % 

K 28,04 8,17

O 71,96 11,43

P 100,00 10,52
 

Tabulka č. 14Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z fazolových lusků 

BI 03  
Fazole 

v a 

% % 

K 12,1 7,85

O 87,9 13,5

P 100,00 12,81
 

Tabulka č. 15 Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z makovic 

BI 04 
Makovice 

v a 

% % 

K 23,73 9,82

O 76,27 10,83

P 100,00 10,59
 

Tabulka č. 16 Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z arašídových skořápek 

BIO 05 
Arašídy 

v a 

% % 

K 26,86 8,75

O 73,14 16,75

P 100,00 14,6
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Tabulka č. 17 Výsledky flotačních testů pyrolýzním olejem z cibulových slupek 

BI 06  
Cibule 

v a 

% % 

K 14,22 9,7

O 85,78 9,36

P 100,00 9,41
 

Tabulka č. 18 Výsledky flotačních testů pyrolýzním olejem z listí z kukuřic 

BIO 07 
Kukuřice listí

v a 

% % 

K 17,13 9,51

O 82,87 13,25

P 100,00 12,61

 

Tabulka č. 19 Výsledky flotačních testů pyrolýzním olejem z listí jabloně 

BI 08  
Listí 

v a 

% % 

K 22,11 8,29

O 77,89 12,89

P 100,00 11,87
 

Tabulky č. 20 až 27 znázorňují výsledky flotačních testů, kde byl poměr 

pyrolýzního sběrače vzhledem k Montanolu 551 mixován v poměru 1:1. 
 

Tabulka č. 20 Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z ořechových skořápek a Montanolem 551 (1:1) 

BIO 01+Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 95,85 10,53 

O 4,15 78,32 

P 100,00 13,34 
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Tabulka č. 21 Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z pecek broskví a Montanolem 551 (1:1) 

BIO 02+Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 93,70 9,35 

O 6,30 79,37 

P 100,00 13,76 
 

Tabulka č. 22 Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z fazolových lusků a Montanolem 551 (1:1) 

BIO 03+Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 93,73 10,69 

O 6,27 70,24 

P 100,00 14,42 
 

Tabulka č. 23 Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z makovic a Montanolem 551 (1:1) 

BIO 04+Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 86,69 7,24 

O 13,31 50,82 

P 100,00 13,04 
 

Tabulka č. 24 Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z arašídových skořápek a Montanolem 551 (1:1) 

BIO 05+Mont. 1:1 v a 
% % 

K 95,30 10,61 
O 4,70 73 

P 100,00 13,54 
 

Tabulka č. 25 Výsledky flotačních testů pyrolýzním olejem z cibulových slupek a Montanolem 551 (1:1) 

BIO 06+Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 92,01 10,91 

O 7,99 55,57 

P 100,00 14,48 
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Tabulka č. 26 Výsledky flotačních testů pyrolýzním olejem z listí z kukuřic a Montanolem 551 (1:1) 

BIO 07+Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 93,99 9,78 

O 6,01 79,41 

P 100,00 13,97 
 

Tabulka č. 27 Výsledky flotačních testů pyrolýzním olejem z listí jabloně a Montanolem 551 (1:1) 

BIO 08+Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 92,03 10,19 

O 7,97 58,41 

P 100,00 14,03 
 

Pro lepší přehlednost shrnují dvě následující tabulky všechny výsledky flotačních 

testů s pyrolýzními oleji ze zemědělské prvovýroby a výsledky v kombinaci s klasickým 

sběračem Montanolem 551 v poměru 1:1. 
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Tabulka č. 28 Přehled výsledků flotačních testů s bio-oleji 

Sběrač  
Výnos 
(%) 

Obsah popela  
(%) 

Montanol 551 
Koncentrát 94,02 8,14 

Odpad 5,98 78,17 
Vstup 100,00 12,33 

BIO 01 ořechové skořápky 

Koncentrát 19,17 8,70 

Odpad 80,83 13,12 

Vstup 100,00 12,27 

BIO 02 pecky z broskví 
Koncentrát 28,04 8,17 

Odpad 71,96 11,43 
Vstup 100,00 10,52 

BIO 03 fazolové lusky 

Koncentrát 12,10 7,85 
Odpad 87,90 13,50 

Vstup 100,00 12,81 

BIO 04 makovice 
Koncentrát 23,73 9,82 

Odpad 76,27 10,83 
Vstup 100,00 10,59 

BIO 05 arašídové skořápky 
Koncentrát 26,86 8,75 

Odpad 73,14 16,75 
Vstup 100,00 14,6 

BIO 06 slupky z cibule 
Koncentrát 14,22 9,70 

Odpad 85,78 9,36 
Vstup 100 9,41 

BIO 07 listí z kukuřice 
Koncentrát 17,13 9,51 

Odpad 82,87 13,25 
Vstup 100,00 12,61 

BIO 08 listí jabloně 
Koncentrát 17,13 9,51 

Odpad 82,87 13,25 
Vstup 100,00 12,61 
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Tabulka č. 29 Výsledky flotačních testů s pyrolýzními oleji a Montanolem 551 (1:1) 

Sběrač  
Výnos  

(%) 
Obsah popela  

(%) 

BIO 01 + Mont. 1:1 
Koncentrát 95,85 10,53 

Odpad 4,15 78,32 
Vstup 100,00 13,34 

BIO 02 + Mont. 1:1 
Koncentrát 93,70 9,35 

Odpad 6,30 79,37 
Vstup 100,00 13,76 

BIO 03 + Mont. 1:1 
Koncentrát 93,73 10,69 

Odpad 6,27 70,24 
Vstup 100,00 14,42 

BIO 04 + Mont. 1:1 
Koncentrát 86,69 7,24 

Odpad 13,31 50,82 
Vstup 100,00 13,04 

BIO 05 + Mont. 1:1 
Koncentrát 95,3 10,61 

Odpad 4,70 73,00 
Vstup 100,00 13,54 

BIO 06 + Mont. 1:1 
Koncentrát 92,01 10,91 

Odpad 7,99 55,57 
Vstup 100,00 14,48 

BIO 07 + Mont. 1:1 

Koncentrát 93,99 9,78 

Odpad 6,01 79,41 

Vstup 100,00 13,97 

BIO 08 + Mont. 1:1 
Koncentrát 92,03 10,19 

Odpad 7,97 58,41 
Vstup 100,00 14,03 

 

V případě testování odpadních směsných plastů, pneumatik a pryže, bylo 

k dispozici jen malé množství vzorku získaných olejů, a tak následují pouze výsledky za 

použití dvou pyrolýzních olejů z odpadních plastů, a to vzorku G-SP16 (jedná se o olej 

získaný pyrolýzou směsných plastů a černého uhlí z Dolu Lazy) a G-PR18 (jedná se o olej 

získaný pyrolýzou pneumatiky, pryže a černého uhlí z Dolu Lazy). Dále následují výsledky 

těchto pyrolýzních olejů v kombinaci s klasickým sběračem Montanolem 551 v poměru 

1:1 – viz tabulky č. 30 až 33. 

 

 



Mgr. Alena Kašpárková: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlí 

2010  62 

 

Tabulka č. 30 Výsledky flotace s olejem G-SP16 (černé uhlí z Dolu Lazy + směsné plasty 20 %) 

G-SP16 
v a 

% % 

K 78,17 4,67

O 21,83 41,97

P 100,00 12,81
 

Tabulka č. 31 Výsledky flotace s olejem G-SP18 (černé uhlí z Dolu Lazy + pryž 15 %) 

G-SP18 
v a 

% % 

K 70,34 5,13

O 29,66 24,22

P 100,00 10,79
 

Tabulka č. 32 Výsledky flotace s olejem G-SP16 a Montanolem 551 (1:1) 

GSP 16 + Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 93,64 11,02 

O 6,36 64,66 

P 100,00 14,43 
 

Tabulka č. 33 Výsledky flotace s olejem G-SP18 a Montanolem 551 (1:1) 

GPR 18 + Mont. 1:1 
v a 

% % 

K 94,63 9,31 

O 5,37 89,16 

P 100,00 13,60 
 

Pro lepší přehlednost shrnují dvě poslední tabulky, tj. č.34 a 35, výsledky flotačních 

testů s pyrolýzními oleji z odpadních plastů a černého uhlí, a pak výsledky v kombinaci 

s klasickým sběračem Montanolem 551 v poměru 1:1. 

 



Mgr. Alena Kašpárková: Aplikace pyrolýzních olejů ve flotaci uhlí 

2010  63 

 

Tabulka č. 34 Výsledky flotačních testů s pyrolýzními oleji z odpadních plastů 

Sběrač 
 

Výnos 
(%) 

Obsah popela  
(%) 

G-SP16 

Koncentrát 78,17 4,67 

Odpad 21,83 41,97 

Vstup 100,00 12,81 

G-SP18 

Koncentrát 70,34 5,13 

Odpad 29,66 24,22 

Vstup 100,00 10,79 
 

Tabulka č. 35 Výsledky flotačních testů s pyrolýzními oleji z odpadních plastů a Montanolem 551(1:1) 

Sběrač 
 

Výnos 
(%) 

Obsah popela  
(%) 

GSP 16 + Mont. 1:1 

Koncentrát 93,64 11,02 

Odpad 6,36 64,66 

Vstup 100,00 14,43 

GPR 18 + Mont. 1:1 

Koncentrát 94,63 9,31 

Odpad 5,37 89,16 

Vstup 100,00 13,60 
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9 ZÁVĚR 

Cílem doktorské dizertační práce byl výzkum nových flotačních činidel a ověření 

jejich flotovatelnosti na vzorku černého uhlí z Dolu Lazy. Výchozím materiálem pro 

výrobu nových flotačních činidel byly různé druhy zemědělských odpadů z prvovýroby, a 

to skořápky vlašských ořechů, pecky broskví, fazolové lusky, makovice, arašídové 

skořápky, slupky z cibule, listí z kukuřice a listí z jabloně. Dalším materiálem byly 

průmyslové odpady, jako jsou směsné plasty, pneumatiky a odpadní pryže. 

Pomocí pyrolýzy byly vyrobeny pyrolýzní oleje, které byly analyzovány a následně 

použity k testům flotace černého uhlí. Pyrolýzní oleje byly použity ve flotaci černého uhlí 

jednak samostatně a také v kombinaci s běžně používaným sběračem Montanolem 551, 

který se používá na úpravnách černého uhlí v České republice a v Polsku. 

Z výsledků práce vyplynulo, že z odpadů ze zemědělské prvovýroby lze po 

následné pyrolýze vytvořit oleje, které mohou sloužit jako flotační sběrače. Získaná kvalita 

koncentrátů byla ve většině případů vyhovující pod 10 % obsahu popela, čímž se podařilo 

dosáhnout kvalitu prodejných uhelných flotačních koncentrátů. Z výsledků práce 

vyplynulo, že pyrolýzní oleje ze zemědělské prvovýroby nejsou toxické a tudíž splňují 

požadavek na ekologičnost činidel. Bylo zjištěno, že je možné jimi nahradit až 70 % dávky 

sběrače Montanolu 551. 

Z testů dále vyplynulo, že i z odpadních materiálů, jako jsou směsné plasty, 

pneumatiky a odpadní pryže v kombinaci s černým uhlím z dolu Lazy, je možné vyrobit 

sběrače, které mohou být uplatnitelné ve flotaci černého uhlí. V kombinaci pyrolýzních 

olejů a Montanolu 551 v poměru 1:1 se podařilo dosáhnout výborné kvality flotačních 

koncentrátů při výnosu koncentrátu větším než 90 %. Z toho vyplývá, že každé snížení 

spotřeby Montanolu 551 může přinést značný ekonomický efekt. 
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