
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

FLOTACE ČERNÉHO UHLÍ A UHELNÝCH KALŦ NA 

FLOTAČNÍ LINCE 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Josef Janota 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Iva Janáková Ph.D. 

 

OSTRAVA 2010



Prohlášení 
 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval(a) samostatně a uvedl(a) jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

 

- Byl(a) jsem byl seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  
 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3).  
 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO.  
 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  
 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  
 

V Ostravě dne 30. 4. 2010                                         Bc. Josef Janota  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za odborné vedení a cenné rady při zpracovávání diplomové práce bych chtěl 

poděkovat vedoucí mé diplomové práce Ing. Ivě Janákové Ph.D.  

 



Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá flotací černého uhlí a uhelných kalŧ na flotační 

lince. V teoretické části je popsán význam flotace, její obecné principy, pŧsobení a 

rozdělení flotačních činidel, samotný prŧběh flotačního procesu, faktory a podmínky 

ovlivňující jeho prŧběh. 

Cílem práce je porovnání výsledkŧ frakčních flotací s flotačním činidlem Montanol 

551, a Montanol 551 s přidáním Ca(OH)2. Flotační testy byly provedeny na vzorcích uhlí 

z černouhelných dolŧ Jankowice a Marcel (Polsko). 

Flotační testy byly provedeny na poloprovozní flotační lince v laboratořích VŠB-

TU Ostrava. 

 

Klíčová slova: flotace, Montanol 551, černé uhlí. 



Annotation 

This Diploma thesis deals with flotation of the bituminous-coal and coal flurry on 

the flotation line. The theoretical part describes the sense of flotation, its general principles, 

incidence and division of flotation agents, the process of flotation itself, factors and 

conditions influencing its process.  

The goal is the comparison of the results of fractional flotation with flotation agent 

Montanol 551 and Montanol 551 with addition of  Ca(OH)2.  Flotation tests were 

conducted on the samples of coal from bituminous coal mines Jankowice and Marcel 

(Poland). 

Flatation tests were conducted on the pilot-plant flotation line in the laboratories of 

VŠB-TU Ostrava.   

The key words: Flotation, Montanol 551, bituminous-coal 
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1 Úvod a cíl práce 

Uhlí je dodnes nejvýznamnějším pevným palivem a jedním z významných zdrojŧ 

elektrické energie. Vedle zušlechťování na koks má i další využití v rŧzných odvětvích 

jako jsou například hutnictví, metalurgie a chemický prŧmysl.  

V současnosti má spotřeba užitkových surovin, zvyšující se tendenci, přičemž těžba 

černého uhlí stagnuje. Tento útlum v uhelném hornictví se odvíjí od mezinárodních a 

vnitrostátních podmínek. Dalším faktorem, který silně ovlivňuje toto odvětví je dohoda o 

snižování oxidŧ síry vypouštěných do ovzduší. Problémy s útlumem těžby lze řešit 

dokonalým zpracováním těženého uhlí s maximálním využitím jeho hořlavé složky. 

Jednou z možností, jak řešit maximální využití hořlavé složky černého uhlí, je 

flotace jako technologický postup při úpravě černého uhlí. Ta dovoluje upravovat i 

nejemnější uhelné frakce, které vznikají v procesech úpravy černého uhlí a nelze je upravit 

klasickými zpŧsoby. Tyto frakce pak odcházejí z úpraven bez dalšího využití a dochází 

k ztrátám cenné suroviny. 

Cílem práce bylo porovnání výsledkŧ frakčních flotací s flotačním činidlem 

Montanol 551, a Montanol 551 s přidáním Ca(OH)2. Flotační testy byly provedeny na 

vzorcích uhlí z černouhelných dolŧ Jankowice a Marcel (Polsko). 

2 Princip a význam flotace 

2.1 Obecné principy flotace 

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

fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které pro 

jednotlivé minerály podmiňuje rozdílná specifická povrchová energie. Jestliže volná 

energie částice v libovolné soustavě se skládá z její potenciální a povrchové energie, 

potenciální energie je úměrná hmotnosti anebo objemu částice a povrchová energie je 

úměrná velikosti specifického povrchu částice. Velikost flotovaných zrn, určená jejich 

prŧměrem, obyčejně nepřevyšuje 0,6 mm. Při flotaci rud je maximální velikost flotovaných 

zrn asi 0,1 až 0,25 mm. Při úpravě nerudných surovin, uhlí, grafitu, síry a jiných minerálŧ 

s malou hustotou, do pěnového produktu mŧžou přecházet zrna o velikosti 2,0 mm, při 

speciálních flotačních režimech. V praxi se flotují obvykle zrna podstatně jemnější, pro 
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která platí, že se zmenšujícím se prŧměrem narŧstá specifický povrch a povrchová energie 

několikrát převyšuje hodnotu potenciální energie. 

Flotační proces mŧžeme definovat jako zpŧsob rozdružování založený na 

schopnosti jedněch minerálŧ vyplavat na hladinu flotačního rmutu a plavat a druhých 

klesat a zŧstávat v objemu rmutu. Samozřejmé je, že takováto definice je nepřesná, protože 

neodráží podstatu dějŧ a jevŧ odehrávajících se ve flotačním procesu na rozhraní tří fází. 

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

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

minerálních zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“.[1] 

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

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

měrných povrchových energií koexistujících fází. Přitom v souladu s druhou 

termodynamickou větou musí celý systém dosáhnout stav odpovídající minimu volné 

energie (viz obr. 1).[3] 

                                                     I    II    III   IV 

 

                                 

 

                                                 kapalná fáze 

 

Obrázek 1 Poloha zrna minerálu ve vztahu k fázovému rozhraní (a a) [3] 

Jestliže minimum volné energie soustavy jednoho minerálního zrna bude odpovídat 

jedné ze tří prvních poloh (I. - III.) a minimum volné energie jiného zrna poloze IV., pak je 

splněna podmínka, aby se tato zrna mohla od sebe oddělit procesem flotace. [3]  

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 minerálŧ. Jak je známé ze studia 

mineralogie, jednotlivé minerály se od sebe odlišují chemickým složením a stavbou 

mřížky, a proto mají rŧznou hodnotu povrchové energie na rozhraní fází minerál-plyn a 

plynná fáze 

(vzduch) 

fáze 1 

fáze 2 

a a 
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minerál-kapalina. Proto je flotace na rozdíl od jiných úpravnických rozdružovacích 

zpŧsobŧ univerzálním procesem, protože neexistují principiální omezení ve vztahu 

k možnosti použití flotace na oddělování kterýchkoliv minerálŧ. [1] 

Univerzálnost flotace k separaci rŧzných materiálŧ lze dále podpořit a zvýraznit 

použitím selektivně pŧsobících látek (tzv. flotačních činidel-reagencií), které se adsorbují 

na povrchu některých částic (minerálŧ) a tím výrazně mění jejich povrchovou energii 

v požadovaném směru, podle toho, která částice má flotovat (přejít do pěnového produktu).  

Nejčastější praktické využití má separace na povrchu fázového rozhraní kapaliny a 

plynu ve formě pěnové flotace. Tato pěnová flotace se úspěšně používá také pro 

oddělování zrn uhlí od zrn ostatních doprovodných minerálŧ.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Schéma pěnové flotace [7] 

2.2 Význam flotace 

Technologický proces, kterým je flotace, lze použít v širokém spektru úpravy 

nerostných a druhotných surovin. 

Dosavadní praktické zkušenosti toto tvrzení podporují a flotace se uplatňuje při 

separaci velkého počtu rŧzných druhŧ nerostných surovin, při zpracování odpadních kalŧ 

z papíren a textilních provozŧ, ve farmaceutickém prŧmyslu apod. [3]  

3 Stavba a složení fází flotační soustavy 

Pěnovou flotaci charakterizují děje, probíhající na rozhraní tří fází, které jsou 

součástí flotačního procesu a to: 
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a) tuhá fáze (např. částice uhlí a hlušiny) 

b) kapalná fáze (voda) 

c) plynná fáze (vzduch) 

Flotační proces je složitý a rŧznorodý fyzikálněchemický děj, podmíněný druhem a 

charakterem částic flotované fáze, složením a vlastnostmi vody, složením a vlastnostmi 

flotačních reagencií a stupněm provzdušnění flotačního rmutu. Pro pochopení dějŧ 

probíhajících při flotaci, jsou nezbytné poznatky o vlastnostech všech 3 zúčastněných 

fází.[3] 

3.1 Tuhá fáze a její vlastnosti 

Je známo, že lze nalézt vzájemný vztah mezi chemickým složením, charakterem 

strukturní mřížky a vazebními silami, pŧsobícími mezi stavebními jednotkami uvnitř 

krystalu. Flotovatelnost jednotlivých látek pak závisí ne jejich chemickém složení a složení 

strukturní mřížky, jejich fyzikálních a chemických vlastnostech, na energetické 

charakteristice mřížky a charakteru sil, pŧsobících na lomových plochách povrchu částic 

(minerálŧ). Všechny tyto faktory ovlivňují interakci povrchu látky s plyny, vodou a 

flotačními přísadami.[3] 

3.2 Kapalná fáze a její vliv na flotaci 

Voda je prostředím pro interakci fází a všech složek rmutu podrobovaného flotaci. 

V dŧsledku svých specifických vlastností se sama aktivně zúčastňuje elementárního aktu 

flotace. Složení a vlastnosti vody, vlastně vodného roztoku, ovlivňují účinnost a selektivitu 

flotačního rozdružování.[3] 

Voda je silně polární kapalina, a proto přírodní a prŧmyslové vody jsou většinou 

více nebo méně zředěnými roztoky elektrolytŧ, resp. neelektrolytŧ.  Z uvedené věty 

vyplývá, že při rozboru flotačního procesu a sledování flotovatelnosti jednotlivých 

minerálŧ upravované suroviny je třeba věnovat pozornost iontovému složení vody 

flotačního rmutu. Produkty rozpustnosti minerálŧ a jiné ionty rmutu mohou v podstatné 

míře mít vliv na povrchové, či flotační vlastnosti minerálŧ, jako i na jejich změnu. V řadě 

případŧ nastává i reakce iontŧ rmutu s flotačními reagencemi, při tvorbě nerozpustných 

sloučenin, a to mŧže zpŧsobit jejich nadměrnou spotřebu a nedostatek pro flotovaný 
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materiál. Pro účinné ovládání a regulaci podmínek flotace je bezprostředně třeba poznat a 

zohlednit složení vody, protože jedině tak zabezpečíme požadovanou selektivitu a kvalitu 

produktu flotace.[1] 

3.3 Plynná fáze a její vlastnosti 

Vzduch je nezbytnou součástí flotačního rmutu a má ve flotačním procesu 

několikerou úlohu: 

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

 vzduchové bublinky přivedené do flotačního rmutu se mají výběrově spojovat 

s hydrofobním povrchem flotovaných částic a vynášet je na hladinu rmutu, kde se 

vytvoří mineralizovaná pěna, 

 kyslík se absorbuje na povrchu částice a oxiduje ho (ovlivňuje i jeho 

rozpustnost).[3] 

Do flotačního prostředí se však mohou přivádět plyny v úloze speciálních 

flotačních reagencií, jako např.: kyslík, síra, sulfan, oxid siřičitý. Aktivní účinek plynŧ na 

minerály i na prŧběh flotace je podmíněn spoluúčastí vody. V mnohých případech se 

chemický účinek plynŧ projevuje formou jejich sloučenin s vodou, jako např. kyselina 

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

uhličitého s vodou. [1] 

4 Třífázový kontakt - elementární akt flotace 

4.1 Smáčitelnost 

Elementární akt flotace je přichycení jednotlivých zrn na povrchu fázového 

rozhraní dvou fází. Zpŧsobilost minerálŧ přichytit se na povrchu rozhraní vzduch-voda 

závisí na smáčitelnosti minerálního povrchu vodou. Čím více je povrch minerálního zrna 

smáčitelný vodou, tím hŧře flotuje a naopak. Zrna hydrofobních minerálŧ se lehce spojují 

se vzduchovými bublinami a jsou dobře flotovatelné. Hydrofilní zrna, jejichž povrch je 

vodou smáčitelný, se nemohou zachytávat na bublinkách, a proto jsou neflotovatelné. 

Smáčitelnost rŧzných minerálŧ mŧžeme měnit v dost širokém rozsahu, zvětšovat nebo 

zmenšovat a tom je jeden z problémŧ a současně i velká přednost flotačního rozdružování. 
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Smáčitelnost, tedy i flotovatelnost rŧzných minerálŧ, mŧžeme měnit specificky pŧsobícími 

flotačními reagenciemi, které adsorpcí mění složení a vlastnosti povrchu minerálních 

zrn.[1] 

4.1.1 Úhel smáčení 

Smáčitelnost rŧzných látek se nejčastěji charakterizuje velikostí styčného úhlu 

smáčení. Styčný úhel (úhel smáčení) odráží v určitém smyslu energetické poměry kontaktu 

tří fází tuhé, kapalné a plynné. V rovnovážném, stavu kapka vody na povrchu tuhého tělesa 

bude mít tvar, který závislý na povrchovém napětí tří rozhraní jako je to na obr. č. 3. 

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

determinován hodnotami specifických povrchových energií fázového rozhraní všech tří 

fází. [1] 

Obrázek 3 Kapka kapaliny na povrchu tuhé látky [9] 

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

3), tj. nerozestře se, je-li splněna podmínka rovnováhy: vektorový součet všech tří 

mezifázových napětí je roven nule  

0 ABBCAC 


 

Při tzv. dobrém smáčení je úhel smáčení ostrý, špatné smáčení je charakterizováno tupým 

úhlem smáčení.[9]  

4.1.2 Dobré smáčení 

Kapalina dobře smáčí povrch tuhé nebo kapalné fáze, jestliže kapka kapaliny (A), 

umístěná na povrch tuhé (obr. 4a) nebo kapalné (obr. 4b) fáze (B) zŧstane ve formě kapky 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/dobre_smaceni.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/uhel_smaceni.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/spatne_smaceni.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/smaceni.html
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s ostrým úhlem smáčení (0 <  < 90
o). 

Mezifázová energie γBC, je větší než mezifázová 

energie γAB mezi kapalinou A tvořící kapku a fází B:  

BC  > AB 

 

Obrázek 4 Kapka kapaliny dobře smáčející (a) tuhý povrch, (b) povrch jiné kapaliny[8] 

Za předpokladu, že vliv gravitace mŧže být zanedbán, je podmínka rovnováhy  

 pro kapku kapaliny na tuhém povrchu (obr. 4a) dána Youngovou rovnicí  

BC=AB+AC •cos 

 v případě kapky kapaliny v  mobilním rozhraní (obr. 4b) buď vztahem  

BC • cos 3=AB • cos1+AC •cos2 

nebo je možno vyjádřit rovnovážnou podmínku pomocí tzv. Neumannova trojúhelníku.  

Tvar kapky je zde výsledkem pŧsobení řady faktorŧ. Pro výpočet tloušťky velkých 

čočkovitých kapek t∞ byl navržen vztah   

 

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/mobilni_fazove_rozhrani.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/neumannuv_trojuhelnik.html
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kde ρA a ρB jsou hustoty horní a spodní kapaliny a g tíhové zrychlení a SA/B je rozestírací 

koeficient kapaliny A na B (pro nerozestírající se kapaliny je záporný).  

U malých kapek, u kterých je nutno uvažovat vliv liniového napětí τ, pŧsobícího 

podél obvodu kapky o poloměru R, má tento vztah tvar [8] 

 

4.1.3  Špatné smáčení 

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

umístěná na povrch tuhé (obr. 1) nebo kapalné (obr. 2) fáze (B) zŧstane ve formě kapky 

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

mezi kapalinou A tvořící kapku a fází B:  

BC < AB 

 

Obrázek 5  Kapka kapaliny špatně smáčející (a) tuhý povrch, (b) povrch jiné kapaliny[10] 

Za předpokladu, že vliv gravitace lze zanedbat, je podmínka rovnováhy  

 pro kapku kapaliny na tuhém povrchu (obr. 5 a) dána Youngovou rovnicí  

BC =AB + AC  cos 

 v případě kapky kapaliny v  mobilním rozhraní (obr. 5 b) vztahem  

BC  cos 3=AB  cos1+AC  cos2 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/rozestiraci_-harkinsuv-_koeficient.html
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/rozestiraci_-harkinsuv-_koeficient.html
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nebo je možno vyjádřit rovnovážnou podmínku pomocí tzv. Neumannova 

trojúhelníku.[10]  

5 Flotační činidla a jejich působení 

V obecném případě se při flotaci setkáváme často s nerosty, které jsou v přirozeném 

stavu hydrofilní, popřípadě jen částečně hydrofobní. Abychom zvýraznili jejich 

flotovatelnost a regulovali ji podle potřeb technologie, zavádíme do flotačního systému 

flotační přísady (flotační činidla). [5] 

Flotační reagencie jsou hlavním a rozhodujícím činitelem flotačního procesu spolu 

s optimálním otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí.[1] 

Flotační reagencie ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi 

pevnou a kapalnou fází a kapalnou a plynnou fází. Tím se mění flotovatelnost jednotlivých 

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

pevnost vzduchových bublin i stálost tvořící se mineralizované pěny.[3] 

Pokud jde o chemickou charakteristiku, mohou být flotační reagencie organické 

nebo anorganické látky, jednoduché látky nebo sloučeniny v krystalickém nebo kapalném 

stavu. Některá činidla tvoří ve vodní fázi flotačního rmutu pravé roztoky iontové nebo 

molekulární disperzity, některá činidla se rozpouští velmi slabě a tvoří koloidně-disperzní 

roztoky emulze nebo jemné kapičky. Flotační reagencie musí splňovat následující základní 

požadavky:  

 vysoká selektivita pŧsobení, 

 standardní kvalita, 

 stálost při skladování,  

 netoxičnost,  

 lehká rozpustnost nebo rozptylnost ve vodě. [3] 

5.1 Rozdělení flotačních činidel 

Sběrače – jsou to povrchově aktivní činidla, která pŧsobí na rozhraní fází tuhá látka 

– kapalina. Zvětšují nebo vyvolávají hydrofobii minerálních částic, a umožňují jejich 
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flotovatelnost. Sběrače jsou vázány na minerálním povrchu fyzikální adsorpcí, chemisorpcí 

nebo také chemickou reakcí zasahující hlouběji do krystalové struktury. [5] 

Pěniče - ovlivňují fázové rozhraní kapalina – plyn, povrchově aktivní organické 

heterogenní sloučeniny snižující povrchové napětí na rozhraní kapalné a plynné fáze, 

napomáhají dispergaci vzduchu na malé bublinky, brání jejich spojování a zvyšují stálost a 

nosnost flotační pěny. [3] 

Řídící flotační reagencie – jsou organické nebo anorganické látky, které podporují 

anebo brání adsorpci sběrače na povrch minerálních zrn, a tím zvětšují anebo zabraňují 

flotovatelnosti určité skupiny minerálních zrn. Těmito reagenciemi se vytváří i optimální 

koncentrace vodíkových iontŧ ve flotačním prostředí. Řídící reagencie zamezují 

shlukování jemných a velmi jemných minerálních zrn. Vytváří podmínky na selektivní 

vzájemné oddělování jednotlivých druhŧ minerálŧ. Do této skupiny patří podle účinku tyto 

reagencie: 

 potlačující reagencie – depresory 

 oživující reagencie – aktivátory 

 modifikující reagencie – aktivátory.[1] 

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 se do flotačního procesu dávkují v tomto pořadí: 

1. Jako první se do flotačního rmutu dávkují regulující – řídící flotační reagencie, na 

úpravu pH prostředí, potlačení těch minerálŧ nebo složek, které v určeném stádiu 

nemají přecházet do pěnového produktu anebo na oživení – aktivaci těch složek, jejichž 

flotovatelnost je třeba vyvolat, zlepšit nebo zprostředkovat. 

2. V druhém pořadí 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. 
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Samozřejmě, že uvedené všeobecné pořadí mŧže mít v konkrétních případech svoje 

specifika a je třeba ho upřesnit. Když reagencie potřebují dost dlouhý čas kontaktu 

s minerály, jde zejména o řídící flotační reagencie, dávkují se už do mlýna, přepadu třídiče, 

před čerpadla dopravující rmut nebo do mísících nádrží. Tím se rmut lépe promísí 

s reagenciemi. 

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

dávkuje do mísících nádrží. V mnoha 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 část se dávkuje do flotačních komor. 

Postupné dávkování sběrače je většinou použito ve flotaci černého uhlí. 

Pěniče se dávkují bezprostředně do flotačních komor. Čas jejich kontaktu s plynnou 

fází rmutu nemusí být větší jak 1 až 2 minuty. [1] 

6 Flotační proces z praktického hlediska 

Prŧběh flotačního procesu, technologické a technicko-ekonomické výsledky flotace 

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

minerálŧ podmiňující jejich flotovatelnost, specifika ve složení rud a 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 faktorŧ je potřeba udržovat 

v konstantních hodnotách. 

K základním charakteristikám složení rud a surovin, které je nevyhnutelné brát 

v úvahu při vypracování schématu, režimu a technologického postupu flotace, a které 

určují technicky--technologicko-ekonomické ukazatele úpravy, patří:  

 obsah užitkových složek, 

 mineralogické složení, 

 charakter srŧstŧ a vtroušením minerálŧ, 

 přítomnost izomorfních příměsí v minerálech, 

 druhotné změny minerálŧ zpŧsobené oxidací, 

 zvětráváním a vzájemnou aktivací produkty rozpustnosti.[1] 
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6.1 Faktory ovlivňující průběh a výsledky flotace 

Úspěch prŧmyslové flotace je spojený s dŧkladným poznáním interakcí mezi třemi 

komponenty konkrétního flotačního rozdružování, to jsou 

1. Mineralogická charakteristika upravované nejenom rudy a jejich jednotlivých 

technologických typŧ nacházejících se v ložisku. 

2. Fyzikálněchemické faktory ovlivňující smáčitelnost, agregačně-dispergační jevy, 

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

bubliny a zrna. 

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

volbě schématu flotačního cyklu a provozních parametrŧ.[1] 

6.1.1 Obsah složek v surovině 

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

výchozí surovině. Při stálých a stejných podmínkách flotace výtěžnosti narŧstá se 

zvyšováním obsahu dané složky v surovině. Praxe však ukazuje, že uvedená závislost 

nemusí platit pro úpravu všech druhŧ surovin. Mŧže existovat takový případ, že surovina 

je velmi bohatá na užitkové složky, ale ty velmi těžko flotují, a toto se projeví na 

výtěžnosti. Naopak, ze suroviny s nízkým obsahem užitkové složky, která je lehce 

flotovatelná se vyrobí kvalitní koncentráty při vysoké výtěžnosti.[1] 

6.1.2 Zrnitostní složení výchozí suroviny a otevření zrna 

Mletím připravená surovina musí splňovat tyto požadavky: 

 zabezpečit otevření srostlých a vrostlých zrn jednotlivých minerálŧ, tak aby základní 

masa flotovaných minerálŧ se uvolnila od prŧvodní horniny a i od dalších užitkových 

minerálŧ, 

 vytvořit takové složení zrnitosti suroviny, aby prŧměry zrn flotovaného minerálu 

nepřevýšili horní hranici a nebyli menší, než je dolní hranice zrnitosti, po jejímž 

překročení se už účinně nespojují minerální zrna s bublinami vzduchu a nedochází 

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

otevření všech prorostlin a vtroušenin jednotlivých složek. Vyžadovalo by to velmi jemné 

mletí celého množství výchozí suroviny.[1] 

6.1.3 Teplota a složení flotačního prostředí 

Výsledky výzkumu ukazují, že teplota je jedním z dŧležitých parametrŧ flotace. Ve 

vztahu k flotačním reagenciím zvyšuje jejich rozpustnost, dispergovatelnost a 

emulgovatelnost. Teplota aktivizuje povrch minerálních zrn na interakci s reagenciemi, a 

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

účinek zvýšené teploty se projeví, tak že: 

 má kladný účinek na kinetiku flotace, to se odrazí ve zkrácení flotačního času,  

 na snížení spotřeby sběrače, 

 zvýšením kvality koncentrátu a výtěžností flotované složky do pěnového produktu, 

 tvorbou a charakteristickými parametry pěny, 

 zvýšením ostrosti rozdružování. 

Zvýšenou teplotou flotačního rmutu se mění základní charakteristiky pěny. Při 

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

mineralizovaná pěna je bohatší.[1]  

Tématem této práce je flotace uhlí, při které není teplota rozhodujícím faktorem, a 

proto se tímto tématem nebudu dále zaobírat.    

Účinnost flotace závisí kromě jiného na rozdílných chemických vlastnostech 

povrchu minerálních zrn. Povrch minerálních zrn se mŧže výrazně změnit tehdy, když 

v kapalné fázi rmutu jsou přítomné anorganické látky. Produkty rozpustnosti minerálŧ a 

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

spotřebu flotačních reagencií.[1] 

7 Průběh flotačního procesu 

Ve flotační praxi existuje velmi málo případŧ, kdy je možné v 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, a proto 
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jsou náročnější podmínky na selektivitu. Dále je to také tím, že v procesu flotace 

potřebujeme postupně získat nejen dva, ale i více produktŧ a nakonec je v mnoha 

případech meziprodukty získané flotací potřeba ještě domílat. Proto se používá několik 

flotačních operací, které jsou navzájem kontinuálně propojené v technologickém schématu 

flotační úpravny. 

Schéma flotace je přesně určeným postupem jednotlivých operací flotace včetně 

mletí a vodního třídění. Dále je třeba vzít v úvahu přítomnost a charakter velmi jemných 

zrn, požadavky na kvalitu koncentrátŧ a nevyhnutelnost komplexního využití suroviny při 

minimálních úpravnických nákladech. [1] 

7.1 Operace flotačního procesu 

Z technologického hlediska rozlišujeme tři operace flotace: 

1. základní flotace 

2. pročišťovací flotace 

3. kontrolní flotace  

První operací flotačního rozdružování suroviny obsahující jednu nebo několik 

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

pro oddělování jednoho nebo skupiny minerálŧ od sebe a od prŧvodních horninotvorných 

minerálŧ. Podmínky se zvolí podle toho, zda se upravuje mono anebo polykomponentní 

surovina.  

Ze základní flotace se většinou ještě nezískává pěnový a nepěnový produkt 

požadované kvality, a to např. pro blízké flotační vlastnosti rozdružovaných minerálŧ, 

nedostatečné otevření zrn apod.  

Operace opakované flotace pěnového produktu základní flotace se nazývá přečistná 

flotace a operace opakované flotace nepěnového produktu základní flotace se nazývá 

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

v koncentrátu. 

Kontrolní flotací je potřeba získat nejúplnější užitkové složky obsažené 

v upravované surovině a zabránit jejich ztrátám do odpadu. Počet přečistných a kontrolních 

operací flotace závisí na požadované kvalitě koncentrátu, ale i na složení a charakteru 

upravované suroviny. 
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Soubor operací základní, kontrolní a přečistné flotace minerálu se nazývá flotační 

cyklus. 

Konečným produktem každého cyklu flotace je definitivní koncentrát a odpad. 

Všechny ostatní produkty, jsou meziprodukty. Meziprodukty se obyčejně vracejí do 

předcházející operace, ale mohou se vrátit i do jiných operací. V každém případě je potřeba 

meziprodukty vracet do operace, ve které se nachází materiál se stejným obsahem 

flotované  složky jako v meziproduktu. Existují případy, kdy se meziprodukty přeflotují 

v samostatném cyklu. Bývá to většinou v případech, kdy obsahují velké množství kalových 

podílŧ, které vyžadují vytvoření speciálních podmínek domílání a samotné flotace.[1] 

8  Flotace uhlí 

8.1 Složení uhlí 

Uhlí obsahuje hořlavinu, minerální látky (popeloviny) a vodu. 

Hořlavina uhlí se skládá převážně z uhlíku (C), z menšího množství vodíku (H), 

z kolísajícího množství kyslíku (O), z malých množství dusíku (N) a prchavé síry (S). Čím 

více je palivo prouhelněné, tím více obsahuje uhlíku, kdežto kyslíku ubývá a poněkud 

ubývá i vodíku. Se stupněm prouhelnění klesá množství prchavé hořlaviny, která z uhlí při 

zahřívání uniká. 

Vlastnosti uhlí závisí především na složení a vlastnostech hořlaviny. Uhlí se proto 

klasifikuje podle vlastností hořlavin, s jejichž složením a vlastnostmi souvisí i technické 

využití a zpŧsob zušlechťování uhlí.[4]  

8.1.1 Uhelné macerály 

Jako macerály se označují mikroskopicky rozlišitelné součásti uhelné hmoty. 

Vytvořily se v prŧběhu prouhelňovacího procesu z rŧzných pletiv, resp. zbytkŧ rostlinného 

pŧvodu, přičemž byly více nebo méně změněny, takže nelze vždy rozlišit, ze kterého 

materiálu nebo části rostliny vznikly. 

U černého uhlí existují následující macerálové skupiny: 

 skupina vitrinitu 
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 skupina liptinitu  

 skupina inertinitu[2] 

8.2 Charakteristika uhlí z hlediska flotovatelnosti 

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

černé uhlí, hnědé uhlí a lignity je nemožné flotovat.[1]  

Flotovatelnost uhlí je závislá na několika hlavních faktorech. Jsou to obsah uhlíku, 

stupeň prouhelnění, typ uhlí a další. Uhlí snáze flotuje se zvyšujícím se obsahem uhlíku a 

stupněm prouhelnění. Neplatí to ovšem pro antracitové uhlí a antracit. Se stupněm 

prouhelnění rovněž souvisí povrchové vlastnosti uhlí. Se zvyšujícím se prouhelněním se 

zvyšuje obsah uhlíku, snižuje obsah kyslíku, snižuje se vnitřní povrch a zvyšuje 

hydrofobita. Dále je flotovatelnost závislá na vlastnostech suroviny, a to hlavně 

mineralogicko-petrografické složení, chemické složení, již dříve zmiňovaný stupeň 

prouhelnění, charakter prorostlin distribuce pórŧ, velikost povrchu, hustota a další. Ty 

faktory, které mŧžeme ovlivňovat, využíváme ke zvýšení účinnosti flotace. Jsou to vstupní 

zrnitost, zahuštění rmutu, dávka a typ činidel, pH rmutu, provzdušnění, doba flotace a 

další.[6] 

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

pH=7, kdy se dosahuje maximální výtěžnost uhlí do koncentrátu. Teplota rmutu, která se 

pohybuje v rozmezí od 3 do 50
o
C prakticky neovlivňuje flotovatelnost uhlí. Zvětrávání a 

oxidace ovlivňuje flotovatelnost uhlí. Černé uhlí, které bezprostředně po vytěžení 

postupuje do úpravny, flotuje lépe než to, které je vystavené atmosférickému pŧsobení 

několik dní, resp. pouze hodin. Flotovatelnost oxidovaného uhlí se dosáhne rozpuštěním 

povrchové oxidační vrstvy. Realizuje se účinkem 1% roztoku kaustifikované sody nebo 

přidáním Ca(OH)2. Flotace se potom uskuteční v alkalickém prostředí. [1] 

8.3 Reagencie používané při flotaci uhlí 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o flotačních reagenciích používají se při flotaci uhlí 

nepolární a heteropolární flotační činidla, která vykazují současně sběrací i pěnící 

vlastnosti.  Jejich dávka kolísá v závislosti na charakteru flotovaného uhlí a rozdílných 

podmínkách jednotlivých úpraven v rozmezí 0,7-2,2 kg.t
-1

 sušiny. Pro zvětralé a oxidované 
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povrchy uhelných zrn jsou účinným sběračem aminy. Dŧležitou roli má při flotaci uhlí také 

Ca(OH)2 (vápenné mléko), který se spotřebovává v množství 1-5 kg.t
-1

. Snižuje negativní 

účinek velmi jemných kalových částic a potlačuje flotovatelnost pyritu a markazitu jako 

nositelŧ síry v uhlí. Podobný účinek vykazuje také soda nebo vodní sklo.[3] 

9 Flotační stroje 

Pro pěnovou flotaci má kromě flotačních reagencií podstatný význam dokonalé 

provzdušnění flotačního rmutu, zahrnující rovnoměrné rozptýlení vzduchu v podobě 

polydisperzních bublinek. Tuto úlohu mají flotační stroje, ve kterých flotační proces 

probíhá.[1] 

9.1 Základní funkce flotačního stroje 

Účinný prŧběh flotačního procesu podmiňují flotační stroje plněním těchto funkcí: 

1. nepřetržité promíchávání rmutu pro zajištění dokonalé dispergace zrn rozdružované 

suroviny 

2. soustavné nasycování flotačního prostředí vzduchem, 

3. vytvoření relativně stabilní mineralizované pěny na hladině flotačního rmutu, 

4. kontinuálně selektivního oddělování pěnového a nepěnového produktu flotace. [1] 

Konstrukce flotačních zařízení zohledňují optimální požadavky flotačního procesu 

z hlediska hydrodynamických, fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických procesŧ, 

které probíhají ve flotačním prostředí. Do současného období bylo vyvinuto mnoho 

rŧzných flotačních strojŧ. Jejichž základní rozdělení lze provést podle zpŧsobu 

promíchávání a provzdušňování rmutu na: 

1. Mechanické míchadlové flotační stroje 

2. Pneumatické flotační stroje 

3. Pneumaticko-mechanické flotační stroje 

4. Nové konstrukce flotačních strojŧ 
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U mechanických míchačových flotačních strojŧ se flotační rmut promíchává 

současně s nasáváním a dispergací potřebného vzduchu rychle se otáčejícím míchadlem. 

Mezi tyto flotační stroje patří typy jako Mechanobr, Denver. Flotační stroje mohou být 

konstruovány jako komorové nebo prŧtočné. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Mechanický flotační stroj Westpro[12] 

Pneumatické flotační stroje jsou konstruovány bez míchadla a potřebného 

promíchávání, dispergace bublin a provzdušňování rmutu se dosahuje stlačeným 

vzduchem. Vzduch se přivádí přes pórovité dno nebo častěji shora trubkami. Patří sem 

typy Ekof, Forrester. 

Při konstrukční řešení pneumaticko-mechanických flotačních strojŧ byly využity 

základní přednosti mechanických a pneumatických flotátorŧ. Typickým znakem 

pneumaticko-mechanických strojŧ je, že rotor se otáčí rychlostí potřebnou na dispergaci 

částic tuhé fáze a vzduchových bublin. Vzduch se přivádí do flotačního prostředí 

z kompresoru nebo ventilátoru pod tlakem 10 až 30 KPa a je možná přesná regulace jeho 

množství. Patří sem stroj typu DAVY-S. 

Mezi flotační stroje nových konstrukcí patří: 

 mechanické flotační stroje s fluidní vrstvou, 

 injektorové flotační stroje, 

 cyklónové flotační stroje, 

 vibrační flotační stroje, 

 vakuové flotační stroje aj.[3] 
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9.1.1 Flotační stroje pro flotaci uhlí 

V našich úpravnách uhlí se používají flotátory hlavně typu Denver, Wemco a VF 8,5. 

Flotátor Denver se používá jako 10-ti buňkový prŧtočný flotační stroj. Zpracovává cca 150 

m
3
.h

-1
 flotačního rmutu při zahuštění v rozmezí 120 – 150 g.l

-1
.[ 3] 

10 Experimentální část 

V experimtální části jsou popsány a graficky znázorněny výsledky flotačních testŧ 

a aplikací flotačního činidla Montanol 551 a výsledky flotačních testŧ s aplikací flotačního 

činidla Montanol 551 a přidáním depresoru Ca(OH)2. Bylo testováno černé uhlí z dolŧ 

Jankowice a Marcel (Polsko). 

10.1 Metodika flotačních testů 

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

environmentálního inženýrství. Flotace byly provedeny na poloprovozní flotační lince, 

jednotlivé flotační koncentráty byly odebírány po 2., 4., 6. a 10. minutě. Po ukončení 

flotace byly jednotlivé flotační koncentráty i odpady zfiltrovány na tlakovém filtru a 

vysušeny v sušárně při teplotě do 105
o
C. Vysušené vzorky se poté zvážily, zkvartovaly a 

byla provedena analýza obsahu popela v jednotlivých vzorcích.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Poloprovozní flotační linka 
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Obrázek 8 Promíchávání rmutu s depresorem a činidlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Odběr flotační pěny 

 

10.1.1 Podmínky flotačních testů 

Flotace s flotačním činidlem Montanol 551 a depresorem Ca(OH)2 byla provedena 

za těchto podmínek: 

 zahuštění přívodu 1800 g/dm
3
, 

 zrnitostní třída vzorku <0.5 mm, 
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 dávka flotačního činidla 2,14 g, 

 dávka Ca(OH)2 20 ml, 

 doba agitace rmutu s Ca(OH)2  5 minut, 

 doba agitace rmutu s činidlem 5 minut, 

 doba flotace 10 minut. 

10.1.2 Charakteristika flotačního činidla Montanol 551 

10.1.2.1 Vlastnosti  

 Vnější vzhled -nažloutlá až zlatá kapalina charakteristického zápachu 

 Hustota při 15°C -845-875 kg/m
3 

 Obsah vody <0.1 % 

 Bod vzplanutí > 61
o
C 

 Teplota varu > 175
o
C 

 

10.1.2.2 Toxicita a ekologie  

Bezpečný s ohledem na toxicitu a pŧsobí ekologicky velmi příznivě.  

10.1.2.3 Stabilita a skladování  

Montanol 551 je homogenní, čistá, usazenin zbavená kapalina. Ani po dlouhé době 

skladování nemá tendence k rozladu díky čemuž mŧže být ekonomicky skladován a 

používán. Je třeba brát v úvahu, že je to organická látka a má rozpouštěcí vlastnosti. V 

souvislosti s tím doporučujeme použití těsnících materiálŧ jako Hostaflen, Klingerit, 

Eternit. Vzhledem k tomu, že Montanol 551 neobsahuje vodu a tím nezpŧsobuje korozi, 

není nutné používat nerezových zásobníkŧ.  

10.1.2.4 Způsob použití  

Hlavní zpŧsob použití flotačního činidla Montanol 551 je proces flotace kamenných 

uhlí a černouhelných kalŧ se zrnitostí do 1 mm při úpravě černého uhlí na úpravnách uhlí, 

a to v uzavřených i otevřených kalových okruzích. Činidlem Montanol 551 je možno 

provádět flotaci rŧzných typŧ uhlí, lišících se stupněm prouhelnění, a to od plynových, 
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koksovacích až po antracitická. Použitím Montanolu 551 se získá stabilní mineralizovaná 

pěna s nízkým obsahem vody, která se následně snadno rozpadá a filtruje.  

Montanol 551 pŧsobí velmi selektivně tím, že se váže na organickou substanci uhlí a ne na 

minerální částice hlušiny. Při flotaci podle návodu je možno získat flotační koncentrát s 

nízkým obsahem popela. Montanol 551 nevyžaduje dlouhou reakční dobu v procesu 

flotace a vykazuje velkou flotační aktivitu.  

V závislosti na podmínkách flotace stačí nízké dávkování reagentu pohybující se v 

rozmezí 100 až 800 gramŧ na tunu suché vsázky do flotace.[11]  

Vzhledem k tomu, že výrobci neuvádějí jeho chemické složení, byl tento sběrač 

podroben IČ spektroskopii, která byla realizována v centrálních analytických laboratořích 

VŠB-TU v Ostravě. 

 

 

Obrázek 10 IČ – spektroskopický záznam sběrače Montanol 

 

Montanol - Z analýzy IČ spekter vyplývá následující složení: karboxylové sloučeniny, 

aromatické a alifatické uhlovodíky, alkény, alkoholy, fenoly, glykoly, estery, ethery  

a alkany. 

c1
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10.1.3 Výsledky poloprovozní flotace 

Při flotaci uhlí z dolu Jankowice bylo zjištěno, že použitím samotného činidla 

Montanol 551 byl prŧměrný obsah popela 18,08 %. Při použití činidla Montanol 551 

s přidáním Ca(OH)2 jako depresoru byl prŧměrný obsah popela 33,45%. Z uvedeného 

vyplývá, že přidáním depresoru nedošlo k potlačení nežádoucích složek uhlí. Výsledky 

flotace jsou popsány v tabulce č. 1, 2 a graficky znázorněny v grafech č. 1 a2.  

Poloprovozní frakční flotace: -0,5 mm, zahuštění 1800 g/dm
3
 Montanol 551 – 

Jankowice (Polsko)- jedná se o uhlí s horším stupněm prouhelnění a tím pádem méně 

kvalitní (tzn. jednotlivé flotační koncentráty nejsou pod 10% obsahu popela) 

Tabulka 1 Výsledky flotace uhlí z dolu Jankowice – Montanol 551  

 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popel. 

mn. 

pop 

Σ  

mn. pop 

Σ  

mn. vyn. pr. pop. 

Σ  

mn. pop. 

Σ 

mn. vyn. pr.pop. 

  min g % % kg/10t   % %   % % 

K1 2 1274,26 71,63 12,32 882,49 882,49 36,50 24,18 1807,67 100 18,08 

K2 4 375,61 21,11 26,59 561,43 1443,92 92,75 15,57 925,18 28,36 32,62 

K3 6 45,37 2,55 43,14 110,02 1553,95 95,30 16,31 363,75 7,25 50,17 

K4 10 14,92 1,12 49,62 55,56 1609,51 96,42 16,69 253,72 4,70 53,99 

O1 10 63,77 3,58 55,28 198,16 1807,67 100 18,08 198,16 3,58 55,35 

P  
1778,93 100 

        

Vysvětlivky: K – koncentrát; O – odpad;  P – přívod. 

Poloprovozní frakční flotace: -0,5 mm, zahuštění 1800 g/dm3 Montanol 551 + Ca(OH)2 20 

ml – Jankowice (Polsko) - jedná se o uhlí s horším stupněm prouhelnění a tím pádem méně 

kvalitní (tzn. jednotlivé flotační koncentráty nejsou pod 10% obsahu popela) 

Tabulka 2 Výsledky flotace uhlí z dolu Jankowice – Montanol 551 s přídavkem Ca(OH)2 

 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popel. 

mn. 

pop 

Σ  

mn. pop 

Σ  

mn. vyn. pr. pop. 

Σ  

mn. pop. 

Σ 

mn. vyn. pr.pop. 

  min g % % kg/10t   % %   % % 

K5 2 623 36,45 16,9 616,01 616,01 36,50 16,88 3344,79 100 33,45 

K6 4 783 45,82 29,63 1357,65 1973,66 82,27 23,99 2728,78 63,55 42,94 

K7 6 63 3,69 66,18 244,20 2217,86 85,96 25,80 1371,13 17,73 77,33 

K8 10 28 1,64 74,56 122,28 2340,14 87,60 26,71 1126,93 14,04 80,27 

O2 10 212 12,40 81,02 1004,65 3344,79 100 33,45 1004,65 12,40 81,02 

P  
1709 100 

        

Vysvětlivky: K – koncentrát; O – odpad;  P – přívod.
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Graf 1 HR křivka popelnatosti a výnosů Jankowice – Montanol 551 

 



Bc. Josef Janota: Flotace černého uhlí a uhelných kalŧ na flotační lince 

2010  25 

 

Graf 2 HR křivka popelnatosti a výnosů Jankowice – Montanol 551 + Ca(OH)2 
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Při flotaci uhlí z dolu Marcel bylo zjištěno, že při použití samotného činidla 

Montanol 551 byl prŧměrný obsah popela 26,04 %. Při použití činidla Montanol 551 

s přidáním Ca(OH)2 jako depresoru byl prŧměrný obsah popela 16,78%. Z uvedeného 

vyplývá, že přidáním depresoru bylo docíleno potlačení nežádoucích složek uhlí a obsah 

popela se snížil o 9,26%. Výsledky flotace jsou popsány v tabulce č. 3, 4 a graficky 

znázorněny v grafech č. 3 a4.  

Poloprovozní frakční flotace: -0,5 mm, zahuštění 1800 g/dm
3
 Montanol 551 – 

Marcel (Polsko) – toto uhlí má menší stupeň prouhelnění, čímž je méně kvalitní, (tz. že 

jeho jednotlivé flotační koncentráty nedosahují obsahu popela pod 10%) 

Tabulka 3 Výsledky flotace uhlí z dolu Marcel – Montanol 551  

 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popel. 

mn. 

pop 

Σ  

mn. pop 

Σ  

mn. vyn. pr. pop. 

Σ  

mn. pop. 

Σ 

mn. vyn. pr.pop. 

  min g % % kg/10t   % %   % % 

K9 2 620,40 35,15 16,51 580,38 580,38 35,15 16,51 2604,03 100 26,04 

K10 4 235,26 13,33 17,45 232,62 813,00 48,48 16,77 2023,65 64,85 31,20 

K11 6 72,01 4,08 18,98 77,44 890,44 52,56 16,94 1791,03 51,52 34,76 

K12 10 204,55 11,59 23,86 276,55 1166,99 64,15 18,19 1713,59 47,44 36,12 

O3 10 632,61 35,85 40,09 1437,04 2604,03 100 26,04 1437,04 35,85 40,08 

P  
1764,83 100 

        

Vysvětlivky: K – koncentrát; O – odpad;  P – přívod. 

Poloprovozní frakční flotace: -0,5 mm, zahuštění 1800 g/dm
3
 Montanol 551 – 

Marcel (Polsko) s přídavkem vápenného mléka 20 ml - toto uhlí má menší stupeň 

prouhelnění, čímž je méně kvalitní, (tz. že jeho jednotlivé flotační koncentráty nedosahují 

obsahu popela pod 10%) 

Tabulka 4 Výsledky flotace uhlí z dolu Marcel – Montanol 551 s přídavkem Ca(OH)2 

frakce 

flot. 

čas hmot. výnos popel. 

mn. 

pop 

Σ  

mn. pop 

Σ  

mn. vyn. pr. pop. 

Σ  

mn. pop. 

Σ 

mn. vyn. pr.pop. 

  min g % % kg/10t   % %   % % 

K13 2 1410,67 85,98 13,63 1171,91 1171,91 85,98 13,63 1677,57 100 16,78 

K14 4 110,67 6,75 21,68 146,34 1318,25 92,73 14,22 505,66 14,02 36,07 

K15 6 51,74 3,15 39,96 125,87 1444,12 95,88 15,06 359,32 7,27 49,42 

K16 10 8,71 0,53 45,57 24,15 1468,28 96,41 15,23 233,44 4,12 56,66 

O4 10 58,9 3,59 58,3 209,3 1677,57 100 16,78 209,3 3,59 58,3 

P  
1640,69 100 

        

Vysvětlivky: K – koncentrát; O – odpad;  P – přívod.
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Graf 3 HR křivka popelnatosti a výnosů Marcel – Montanol 551 
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Graf 4 HR křivka popelnatosti a výnosů Marcel – Montanol 551 + Ca(OH)2 
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11 Závěr 

Cílem práce bylo porovnání výsledkŧ frakčních flotací s flotačním činidlem 

Montanol 551, a Montanol 551 s přidáním Ca(OH)2. Flotační testy byly provedeny na 

vzorcích uhlí z černouhelných dolŧ Jankowice a Marcel (Polsko). 

Po porovnání výsledkŧ frakčních flotací vyplynulo, že v případě uhlí z dolu 

Jankowice bylo při použití samotného flotačního činidla Montanol 551 dosaženo lepších 

výsledkŧ, a to co se týče výnosu z první frakce odebrané po 2 minutě, kdy výnos byl 

71,63% s popelnatostí 12,32%, než s přidáním Ca(OH)2 jako depresoru, kde byl výnos 

pouze 36,45% s popelnatostí 16,9%. Z uvedeného vyplývá, že mezi jednotlivými frakcemi 

jsou značné rozdíly. V případě uhlí z dolu Marcel bylo naopak dosaženo lepších výsledkŧ 

s přidáním Ca(OH)2 jako depresoru, kde odebraná frakce po 2 minutě měla výnos 85,98% 

s popelnatostí 13,63% oproti frakcí s použitím pouze Montanolu 551, kde po 2 minutě byl 

výnos 35,15% s popelnatostí 16,51%. I v tomto případě je zřejmé, že mezi jednotlivými 

výnosy a popelnatostí jsou vysoké rozdíly. 
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