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ANOTACE 

 

PSOTNÁ, S. Aplikace pyrolýzních olejŧ ve flotaci. Hornicko – geologická fakulta  

     VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 2011, 62 s. 

Diplomová práce, vedoucí prof. Ing. Peter Fečko, CSc. 

 

Tato práce se zabývá výzkumem flotačních činidel pro flotaci černého uhlí. Flotace 

uhlí se zabývá rozdruţováním nejjemnějších podílŧ těţeného uhlí, které vznikají 

otěrem a rozpadem v prŧběhu jeho těţby a úpravy. V praxi se vyuţívá pouze na 

úpravu koksovatelného uhlí. Jsou zkoumána flotační činidla na bázi pyrolýzních 

olejŧ. Surovinami pro jejich výrobu jsou hnědouhelné dehty, uhlí, kapalné organické 

fáze a směs pokrutin a kukerzitu, coţ je ţivičná břidlice. 

 Na základě výsledkŧ z laboratorního zkoumání jsou v experimentální části 

uvedeny výsledky flotačních testŧ, které mají za cíl naleznout vhodnou moţnost pro 

současné pouţívaní klasických flotačních sběračŧ, které jsou pro úpravny uhlí 

ekonomicky náročné. Velmi dŧleţitý je taky význam reagentŧ z  hlediska ochrany 

ţivotnímu prostředí. Pro srovnání se pouţívají pyrolýzní oleje a Montanol 551, který 

se pouţívá na úpravnách uhlí jak v ČR tak i Polsku. 

 

 

Klíčová slova: flotace, černé uhlí, černouhelný koncentrát, hnědouhelný dehet, 

pyrolýza, pyrolýzní olej, flotační sběrače  



SUMMARY 

 

PSOTNÁ, S. Application of Pyrolysis Oils in Flotation. Faculty of Mining and Geology 

     VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, 62 p. 

     Graduation theses, Supervisor prof. Ing. Peter Fečko, CSc. 

 

Thesis is dealing with flotation surfactants research for the pit-coal flotation. 

Flotation is  dealing with separation of smallest parts  of pit-coal, which is originating 

by abrasive and braking up during the production and process. Practically is used for 

coking-coal only. Flotation surfactants based on pyrolisis oil are suveyed. Raw 

materials of surfactants are brown coal tar, coal, liquid organic phases and mixture of 

forage cake and bituminous slate.  

 In experimental section are mentioned results of laboratory flotation tests. Main 

target is to find the optimal possibility for common using of classical flotation 

skimmers, which are for coal treatment economically demanding. Signification of 

reagents for the environment protection is very important too. For comparsion are 

used pyrolysis oils and Montanol 551. Montanol 551 is used in coal processing plants 

in Czech Republic and Poland. 

 

 

Key words: flotation, black-coal, black-coal concentrate, brown coal tar, pyrolysis, 

pyrolysis oil, flotage skimmers  
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Uhlí je surovina vyuţívaná v mnoha prŧmyslových odvětvích. Význam uhlí v lidské 

společnosti je v 21. století univerzální. Pouţívá se v metalurgii, energetice, chemii a 

dalších odvětvích prŧmyslu. Vzhledem k rostoucí vysoké poptávce po energiích a 

problémŧm s dodávkami ropy a zemního plynu, je uhlí v celosvětovém měřítku na 

začátku nového vývoje. Ani rozvoj jaderné energetiky a dalších zpŧsobŧ získávání 

energie ho v uplynulých desetiletích nevytlačilo z pozice klíčové suroviny pro výrobu 

elektrické energie. Nutnost nahradit ostatní fosilní paliva a nové technologie 

zpracování uhlí zvyšují poptávku po uhlí a zlepšují ekonomické výsledky těţebních 

společností. Tento globální vývoj se pak odráţí i na situaci odvětví v České 

republice.[31] 

 Klíčový význam uhlí v globální ekonomice je dán především jeho zásobami. 

Celosvětové zásoby uhlí těţitelné dnešními technologiemi se odhadují na přibliţně 1 

trilion tun. Z toho přibliţně polovina je černé uhlí. Při současné spotřebě energie by 

tyto zásoby vystačily na 300 let. Uţ od předminulého století je těţba, zpracování a 

vyuţití uhlí v Čechách a na Moravě významným prŧmyslovým odvětvím. V 90. letech 

minulého století došlo k útlumu v těţbě všech druhŧ zdejšího uhlí, nyní se však k 

tomuto energetickému zdroji opět obrací pozornost.  

 V současné době těţba černého uhlí stagnuje, avšak spotřeba uţitkových surovin, 

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

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

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

dohody o postupném sniţování oxidŧ síry vypouštěných do ovzduší. Stojí před námi  

otázka, jak tyto problémy související s útlumem těţby řešit. Jednou z moţností je co  

nejdokonalejší zpracování těţeného uhlí a maximální vyuţití jeho hořlavé sloţky.[13] 

 Tato tendence klade před úpravnictví nové úkoly: zpracovávat a komplexně 

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

Vzniklý velký podíl kalových frakcí se nedá upravit klasickými zpŧsoby úpravy.  Tyto 

frakce potom odcházejí z úpraven nevyuţité, dostávají se do oběhových vod 

úpravny, zpŧsobují zhoršení procesŧ sedimentace, filtrace, dochází k znečištění 
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vodních tokŧ a ztrátám cenné suroviny, protoţe uhelné kaly jsou odvodňovány na 

kalových polích nebo lagunách a dále zŧstávají nevyuţity. 

 Technologické postupy úpravy nerostných a druhotných surovin, kterými je moţno  

řešit dŧleţitou úlohu zabezpečení efektivního, racionálního a komplexního vyuţívání  

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

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

moţné řešit dŧleţitou úlohu zabezpečení efektivního a komplexního vyuţívání 

surovinových zdrojŧ. Flotace je jedním ze zpŧsobŧ, kterým lze zpracovat jemný 

nehomogenní černouhelný kal.[22] 

Flotace uhlí se zabývá rozdruţováním nejjemnějších podílŧ těţeného uhlí, které  

vznikají otěrem a rozpadem v prŧběhu jeho těţby a úpravy. V praxi se vyuţívá pouze 

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

zpŧsobŧ rozdruţování, doplňkem velmi dŧleţitým a často potřebným, hlavně v 

souvislosti s narŧstajícím podílem jemnozrnných frakcí v dŧsledku zvýšeného stupně 

mechanizace dobývání uhlí. 

 Se zdokonalováním selektivnosti flotace je moţné vyuţívat i staré odvaly jako 

zdroj surovin. Tyto odvaly se dříve nedaly vyuţít. Flotace se vyuţívá k rozdruţení 

velmi jemných podílŧ, které by jinak přecházely do odpadu. Dále je moţnost vyuţití 

flotace k získávání uhlí pro energetické účely ze starých odkališť. Tímto zpŧsobem 

jde odstranit značný podíl jalové sloţky ze rmutu a tím ho obohatit. Selektivní flotace 

mŧţe být konečnou rozdruţovací metodou nebo jen částí celkového úpravnického 

procesu, která vede k předběţnému obohacení rmutu, před dalším úpravnickým 

procesem. Nedílnou součásti flotačního procesu je taky aplikace vhodného sběrače, 

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

sběrače, které by dané podmínky splňovaly.[14,22] 

 V budoucnu bude udrţitelný rozvoj společnosti zaloţen na širokém uplatnění 

oběhového cyklu látek a materiálŧ, který představuje především vyuţití odpadŧ v 

rŧzných prŧmyslových odvětvích. Jiţ dnes spočívá odpovědnost lidské populace ke 

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

technologickým změnám a uplatňování nových poznatkŧ jsou objevovány nové 

materiály i energetické zdroje rychleji, neţ jsou stávající zdroje spotřebovávány. I 

touto cestou se zvyšuje kvalita lidského ţivota. 
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 V rámci výzkumu byly popsány a testovány vzorky černého uhlí z Dolu ČSM OKD 

a.s. a KWK Marcel, který se nachází v sousedním státu a to Polsku, a jejich srovnání 

s běţně pouţívaným sběračem Montanolem 551, který se pouţívá na úpravnách 

černého uhlí jak v České republice tak i v Polsku a dosaţení zajímavého 

ekonomického efektu, např. kombinací klasického sběrače Montanolu 551 a 

pyrolýzního oleje. 

 V teoretické části je shrnuta teorie flotace, flotačních reagencích, flotace černého 

uhlí a pyrolýza. V této části je také zahrnuta historie pyrolýzních procesŧ a 

moderních pyrolýzních postupŧ. Na základě výsledkŧ z laboratorního zkoumání 

testovaných vzorkŧ jsou v diplomové práci uvedeny výsledky flotačních testŧ, které 

mají za cíl naleznout vhodné flotační sběrače, které jsou pro úpravny uhlí 

ekonomicky náročné. Velmi dŧleţitý je taky význam reagentŧ z  hlediska ochrany 

ţivotnímu prostředí.  
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2. TEORIE PYROLÝZY 

 

2.1. Princip pyrolýzy 

 

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

se řadí do relativně široké skupiny termických procesŧ. Termickými procesy jsou 

v praxi míněny technologie pŧsobící na surovinu takovou teplotou, která přesahuje 

mez její chemické stability. Obecná definice zahrnuje velmi široké rozmezí teplot 

pouţívaných v jednotlivých technologiích od 300°C do 2000°C.[1,2,4] 

 Podle chemické povahy probíhajících dějŧ se termické procesy dále dělí do 2 

skupin: 

 procesy oxidační – v reakčním prostoru je obsah kyslíku 

stechiometrický        nebo vyšší vzhledem ke zpracovanému materiálu 

(nízkoteplotní a vysokoteplotní spalování), 

 procesy redukční – v reakčním prostoru je obsah kyslíku nulový nebo 

substechiometrický (pyrolýza a zplyňování). 

K tomuto rozdělení je však třeba dodat, ţe některé, zejména zplyňovací procesy 

nepouţívají jako reakční medium molekulární kyslík, ale jiné oxidanty, především 

oxid uhličitý nebo vodní páru. 

 Pyrolýza je tedy termický rozklad organických materiálŧ za nepřístupu médií 

obsahujících kyslík. Její podstatou je ohřev materiálu nad mez termické stability 

přítomných organických sloučenin, coţ vede k jejich štěpení aţ na stálé 

nízkomolekulární  produkty a tuhý zbytek. 

 Z technologického hlediska se pyrolýzní procesy dělí podle dosahované teploty 

na: 

 nízkoteplotní (<500°C), 

 středněteplotní (500 +800°C), 

 vysokoteplotní (>800°C). 
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V závislosti na dosaţené teplotě lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějŧ, 

které je moţné pro jednoduchost rozdělit do třech teplotních intervalŧ. V oblasti teplot 

do 200°C dochází k sušení suroviny a tvorbě vodní páry fyzikálním odštěpením vody. 

Tyto procesy jsou silně endotermické. V rozmezí teplot 200°C – 500°C dochází k tzv. 

suché destilaci. V této teplotní oblasti nastává ve značné míře odštěpení bočních 

řetězcŧ z vysokomolekulárních organických látek a přeměna makromolekulárních 

struktur na plynné a kapalné organické produkty a pevný uhlík. Ve fázi tvorby plynu 

v oblasti teplot 500°C – 1200°C jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny a 

transformovány. Přitom jak z pevného uhlíku, tak i z kapalných organických látek 

vznikají stabilní plyny, jako je vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a methan.  

V současné době je většina provozovaných pyrolýzních systémŧ zaloţena na 

termickém rozkladu suroviny v rotační nebo šachtové peci vytápěné zevně spalinami, 

které vznikají při následném spalování pyrolýzních plynŧ. Zbytek energie vznikající 

spalováním plynných produktŧ pyrolýzy, která se nespotřebuje na ohřev vsázky se 

vyuţívá například v kotlích na odpadní teplo k výrobě páry nebo teplé uţitkové vody. 

Modernější přístupy předpokládají vyuţití pyrolýzního plynu jako chemické suroviny 

pro Fischer-Tropschovu syntézu nebo jako topného plynu například pro motory 

kogeneračních jednotek. [1,2,3] 

 

2.2. Pyrolýzní produkty 

 

Při pyrolýzním procesu vznikají zpravidla čtyři hlavní produkty: 

 tuhý zbytek; 

 pyrolýzní plyn; 

 organický kapalný produkt (pyrolýzní produkt - kondenzát); 

 pyrolýzní voda (pochází z vlhkosti obsaţené v rozkládaném materiálu). 

Poměr jednotlivých fází závisí na sloţení zpracovávaných materiálŧ a dá se do 

jisté míry ovlivnit samotným procesem (regulace teploty a tlaku v čase). 

Mezi hlavní přednosti postupu pyrolýzy patří minimalizace objemu pŧvodního 

odpadu. Mnoţství vznikajících zplodin je minimální ve srovnání se spalováním 

odpadŧ. Vzniklý pevný produkt (uhlík) a plynné produkty je moţno dále vyuţívat jako 

redukční činidlo nebo palivo. Následné vyuţití produktŧ pyrolýzy je však závislé na 
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sloţení zpracovávaného odpadu. Při zpracování rŧznorodého odpadu (např. 

komunální odpad) je vyuţití plynných produktŧ omezeno obsahem rŧzných 

cizorodých látek (např. chlór). Vyuţití pevného produktu omezuje obsah těţkých 

kovŧ. Proto byl vyvinut postup likvidace plynných zplodin pyrolýzy pomocí 

plazmového rozkladu. Základní produkty vysokoteplotní a nízkoteplotní pyrolýzy jsou 

shrnuty v tabulce 1.[3] 

 

Tabulka 1: Produkty pyrolýzy [3] 

Produkty pyrolýzy 

nízkoteplotní vysokoteplotní 

polokoks koks 

plyn plyn 

dehet (alifatický) dehet (aromatický) 

voda (fenolová) voda (čpavková) 

benzin (pyrolýzní) benzol (surový) 

olej -- 

 

 

2.3. Historie pyrolýzních procesů  

 

 Pouţití procesu pyrolýzy, dříve nazývané jako nízkoteplotní karbonizace, je známo 

od roku 1832. Tento postup se pouţíval ve Francii a v Německu při výrobě oleje 

z břidlic, který slouţil ke svícení. V roce 1839 byla ve Francii dokončena výstavba 

závodu na výrobu olejŧ 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. Ve stejné době byl v Sasku uveden do provozu 

první závod na pyrolýzní zpracování hnědého uhlí.  

 Velkého rozvoje dosáhl tento zpŧsob výroby olejŧ z uhlí v Německu na počátku  

první světové války, kdy Německo bylo nuceno krýt potřebu olejŧ vlastní výrobou. 

V této době byly uvedeny do provozu účinné a vysoce výkonné pyrolýzní, 
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„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 prŧběhu patnácti let, od roku 1927 do roku 1942, byla 

uvedena do provozu nová, sloţitá, nikde předtím nevyzkoušená vysokotlaká 

hydrogenační technologie, která při nedostatku vlastní ropy měla Německu zaručit 

dostatek pohonných hmot, zvláště pro vojenskou techniku. Podstatou této  

technologie byla vysokotlaká hydrogenace uhelných dehtŧ 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.[6,7] 

 Velká konkurenceschopnost výroby benzinu z dehtŧ díky nízké ceně ropy se 

stávala na konci padesátých let stále problematičtější. Problémem byla údrţba 

vysokotlakého zařízení z legovaných ocelí, spotřeba vodíku, ale i vysoká energetická 

náročnost. Při srovnání se zpracováním ropy byly náklady neúměrně vysoké. Na 

začátku šedesátých let to vedlo k rozhodnutí změnit surovinovou základnu z dehtu 

na ropu. Postupně byly odstaveny nejnákladnější technologické celky (hydrogenace) 

a v roce 1972 byl ukončen provoz také pyrolýzy uhlí a výroba dehtu. [13] 

 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. [5,8,13] 

 Dehtové produkty pyrolýzy představují velmi pestré směsi látek. Pro pouţití 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 rozvodŧ plynu a do topných plynŧ zpracovatelského 

závodu nebo se tyto plyny zkapalňují a tlakovou destilací se z nich vyrábí ethen jako 

surovina pro syntetický líh a propan-butan.  Při výrobě dehtŧ odpadá značné 

mnoţství znečištěných vod, které obsahují zejména fenoly, jeţ se dále upravují, čistí 

a oddělují.  

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

pyrolýzní dehet většinou jiţ nevyráběl. 
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 Pyrolýzní pece Lurgi, s nimiţ byly získány bohaté provozní zkušenosti v 

Chemických závodech v Záluţí v období let 1945 aţ 1972, zpracovaly za toto období 

asi 100 milionŧ tun severočeského hnědého uhlí.[9] Schéma technologického 

procesu je patrné z obrázku 1. 

 

 

a – pyrolýzní pec         d, f – chladiče I a II 

b – sprchový předchladič      e - dmychadlo 

c – elektrostatické odstranění dehtu  g – olejová pračka benzínu 

Obrázek 1: Schéma technologického zařízení Lurgi [5] 

 

2.4. Moderní pyrolýzní postupy  

 

V posledních letech je věnována pozornost v řadě zemí pyrolýze uhlí, ovšem do 

popředí zájmu se dostává spíše tepelné zpracování, tzv. ko-pyrolýza uhlí a biomasy, 

resp. uhlí a odpadŧ (směsné odpadní plasty, pneu pryţ, atd.) Příčinou tohoto trendu 

jsou sniţující se světové zásoby ropy a zvyšující se náklady na její těţbu z 

podmořských loţisek. Trendy vedoucí ke ko-pyrolýze podporují i zákony omezující 

skládkování objemného odpadu. [13,15] 
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 V posledních letech se pozornost výzkumu zaměřila na aplikaci pyrolýzního 

postupu pro odpadní látky, které vykazují vlastnosti vhodné pro pyrolýzní zpŧsob 

jejich zpracování. Jedná se hlavně o komunální odpady a biomasu, které mají vyšší 

obsah spalitelných látek, uhlíku, vyšší výhřevnost a niţší obsah popelovin. Pyrolýza 

má v současné době nezastupitelné místo při zpracování odpadní biomasy, neboť je 

jedním z moderních postupŧ zpracování odpadŧ na produkty vhodné pro další vyuţití 

(plyn, pevný zbytek, kapalný produkt). Plyn se spaluje v turbíně pro výrobu 

elektrického proudu, nebo v kotli pro výrobu tepla. [13] 

Od roku 2004 je v Německu vyvíjen moderní zpŧsob výroby motorových paliv z 

odpadní biomasy zaloţený na pyrolýze. [16] 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 při 

teplotách 400 - 600°C. Pyrolýzou vyrobený plyn ze surovin obsahuje vysoké 

koncentrace dehtu a je veden do vysokoteplotního zplyňovacího reaktoru 

označeného Carbo V, kde se štěpí při teplotách 1300 – 1500 °C v přítomnosti 

kyslíku. 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 závodŧ o výkonu 200 tisíc tun motorových paliv za 

rok. Schéma je uvedeno na obrázku 2. [13,16]  
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Obrázek 2: Technologické schéma postupu Carbo V [13] 

 

Dobře známým, neméně zajímavým a účinným zpŧsobem vyuţití pyrolýzního 

postupu pro zpracování odpadní biomasy, je systém „slurry“, který je vyvíjen 

v Německu. Tento systém vyvíjí např. firmy Future Energy, Siemens. [18,20] Při 

tomto technologickém postupu se pyrolýza biomasy provádí rychlým zahříváním 

biomasy pomocí média (např. písek nebo ţelezné kuličky) na teplotu kolem 500°C za 

normálního tlaku. Vzniklé těkavé produkty pyrolýzy jsou rychle odváděny z reakčního 

prostoru a po ochlazení kondenzují. Výtěţky kapalného podílu se pohybují v rozmezí 

60 – 80 %. Plynný podíl se pouţívá k otopu pyrolýzní jednotky. Pyrolýzní koks se 

rozemele a rozmíchá do kapalného podílu za vzniku kalu, resp. suspenze (odtud 

pochází označení tohoto postupu – slurry). Vzniklý kal je zplyňován ve zplyňovacím 

reaktoru (hořákový reaktor), vzniklý plyn se čistí a upravuje, pouţívá k syntéze 

kapalných motorových paliv. [18] 

Pyrolýzní jednotka je vyrobena ve dvou konstrukčních variantách – s otočným 

trychtýřem, v němţ je surovina pyrolyzována s přídavkem ţhavého písku, nebo se 

pouţívá šnekový pyrolyzér, kde je šnekem postupně vynášen tuhý produkt pyrolýzy, 

tj. koks z pyrolýzní jednotky. Na obrázku 3 je schématicky zobrazena pyrolýzní 

jednotka  s otočným trychtýřem. 
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Obrázek 3: Pyrolýzní jednotka s otočným trychtýřem se ţhavým pískem [13] 

 

V dnešní době jsou technologicky vyráběna a vyuţívána rŧzná konstrukční řešení 

pecí pro pyrolýzu jak biomasy, tak i vhodných druhŧ odpadŧ. Obecně je moţné 

rozdělit pyrolýzní pece do tří technologicko-konstrukčních kategorií: 

 pneumatické fluidní pece, zde lze počítat pyrolýzní pec s pevným a 

cirkulujícím fluidním loţem; 

 mechanické fluidní pece, zde je moţné zahrnout pyrolýzní otočný 

trychtýř a šnekový pyrolyzér s dvojitým šnekem; 

 pece s přímým kontaktem, zde se řadí zejména rotující diskový 

pyrolyzér a vakuový pyrolyzér. 

Rŧzné konstrukční varianty jsou uvedeny schematicky na následujícím obrázku 4. 
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Obrázek 4: Konstrukční typy pyrolýzních pecí pro mříţkovou pyrolýzu [19] 
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2.5. Pyrolýzní oleje 

 

Pyrolýzní oleje jsou jedním z moţných produktŧ pyrolýzy a liší se svou podstatou 

v závislosti na sloţení zpracovaného odpadního materiálu a také na pouţitých 

pyrolýzních podmínkách. Lze je charakterizovat jako okysličené, komplexní 

organické kapaliny rozpustné ve vodě, kyselinách i zásadách do 40 % a v některých 

případech do 85 %. V polárních organických rozpouštědlech jako je glycerol, je 

rozpustnost omezená a pyrolýzní oleje jsou relativně nerozpustné v nepolárních 

organických rozpouštědlech, jako je např. nafta, karbontetrachlorid, pentan, dekan, 

benzen, toluen a hexan. Je známo, ţe pyrolytické oleje lze mísit s rŧznými palivovými 

oleji.[20] 

 Typickým příkladem elementární analýzy pyrolytického oleje je olej získaný z 

pyrolýzy odpadního materiálu obsahujícího 70 % celulózy. Takový olej bude přibliţně 

obsahovat do 60 % uhlíku, do 8 % vodíku, do 2 % dusíku a do 33 % kyslíku. [17] 

 Kapalný produkt z pyrolýzy biomasy je znám jako bio-olej nebo pyrolýzní olej. Bio-

olej 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.[2]  
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3. TEORIE FLOTACE  

3.1. Princip flotace  

 

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

fyzikálně-chemických vlastnostech povrchu rozdruţovaných minerálních zrn, které 

pro jednotlivé minerály podmiňuje rozdílná specifická povrchová energie. Velikost 

flotovaných zrn obvykle nepřevýší 0,5 mm. Při flotaci rud je maximální velikost 

flotovaných zrn 0,1 – 0,25 mm. Při úpravě nerostných surovin, uhlí, grafitu, síry a 

jiných minerálŧ s malou hustotou, do pěnového produktu  mohou přecházet zrna aţ 

do velikostí 2,0 mm, při speciálních flotačních reţimech.[21,22] 

 Flotaci lze definovat jako zpŧsob rozdruţování zaloţený na schopnosti určitých 

minerálŧ vyplavat na hladinu flotačního rmutu a druhých klesat a setrvávat v objemu 

rmutu. Tato definice neodráţí podstatu dějŧ probíhajících ve flotačním procesu na 

rozhraní tří fází. Definici přesněji vystihuje prof. K. A. Razumov: „Flotace, jako proces 

oddělování minerálů, je založen na rozdílné schopnosti minerálních zrn přichytit a 

ustálit se na povrchu fázového rozhraní“.[22] 

 Rozdílná schopnost minerálních zrn udrţovat se na povrchu fázového rozhraní 

vyplývá z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, jejíţ velikost závisí 

na chemickém sloţení. Jednotlivé minerály se od sebe liší chemickým sloţením a 

stavbou mříţky, proto mají rŧzné hodnoty povrchové energie. Proto je flotace od 

jiných úpravnických rozdruţovacích procesŧ univerzálním procesem. Univerzálnosti 

se dosahuje tím, ţe se pouţívají selektivně pŧsobící flotační reagence, které se 

adsorbují na povrch zrn minerálŧ a tím se mění povrchová energie do poţadovaného 

směru, podle toho jaký minerál se má flotovat.[22] 

 

3.2. Význam flotace  

 

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

ţe umoţňuje získat jemně rozptýlené a jemně  prorostlé uţitkové sloţky z  nerostných 

surovin všech druhŧ. Obsah uţitkových sloţek v odpadech gravitační úpravy býval 

často velmi velký. Proto zavedením flotačních technologií se znovu zpracovávají 
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staré odvaly, přitom se získává značné mnoţství uţitkových sloţek, které se 

povaţovaly za nevyuţitelné.  

 Flotace řeší i problémy úpravy velmi jemných zrn a kalových podílŧ. Při gravitační 

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

sloţky společně s prŧvodními horninami. Bez pouţití flotace nelze tyto kaly vŧbec 

vyuţít. Flotační technologie úpravy kalŧ umoţňuje získat jemné podíly vysoce 

hodnotného koksovatelného uhlí.[22]  
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4. SLOŢENÍ FLOTAČNÍ SOUSTAVY  

 

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

jsou součástí flotačního procesu. Patří jsem: 

 tuhá fáze (minerální zrna) 

 kapalná fáze (vodný roztok) 

 plynná fáze (vzduch) 

 Flotační proces je sloţitý a rozmanitý fyzikálně-chemický děj podmíněný druhem a 

charakterem flotovaných minerálŧ, sloţením a vlastnostmi vody, sloţením a 

vlastnostmi flotačních reagencií, stupněm provzdušnění flotačního rmutu. Vlastnosti 

jednotlivých minerálŧ výchozí suroviny souvisí s charakterem interakce jejich povrchu 

a vodou, reagencemi a plyny. Právě flotační reagence umoţňují ovládat a měnit 

vlastnosti povrchu druhŧ minerálŧ, aby se vytvořily vhodné podmínky na jejich 

selektivní oddělování.[22] 

 

4.1. Tuhá fáze 

 

 Mezi chemickým sloţením, charakterem struktury mříţky a vazebnými silami, 

které pŧsobí mezi stavebními částicemi uvnitř krystalu, existuje úzký vzájemný vztah. 

Ve flotační charakteristice nás zajímá sloţení a strukturní mříţka minerálŧ, jejich 

fyzikální a chemické vlastnosti, energetická charakteristika mříţky a charakter sil 

pŧsobících na lomových plochách minerálního povrchu. Všechny tyto faktory ovlivňují 

interakci minerálŧ s plyny, vodou a flotačními reagencemi.[13,22] 

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

na charakteru vazebných sil. Poruchy v mříţce krystalŧ ovlivňují fyzikální a fyzikálně-

chemické vlastnosti, to se projevuje i na povrchových flotačních vlastnostech 

minerálních zrn.[22]  
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4.2. Kapalná fáze 

 

Voda je prostředím pro interakci fází a v dŧsledku vlastností se aktivně účastní 

elementárního procesu flotace. Voda je velmi aktivním činitelem flotace. Velmi 

dŧleţité jsou vlastnosti, které jsou spjaty se vznikem a stálostí hydratačních vrstev na 

rozhraní fází minerál – voda a vzduch – voda. 

 Při pozorování flotovatelnosti jednotlivých minerálŧ upravované suroviny je třeba 

věnovat pozornost iontovému sloţení vody flotačního rmutu. Produkty rozpustnosti 

minerálŧ a jiné ionty rmutu mohou mít vliv na povrchové flotační vlastnosti minerálŧ. 

Pro vhodnou regulaci podmínek flotace je dŧleţité znát sloţení vody, protoţe jen 

takto zajistíme selektivitu a jakost produktŧ flotace.[22] 

 

4.3. Plynná fáze 

 

 Pro pěnovou flotaci mají plyny dŧleţitou funkci pro prŧběh a výsledky 

rozdruţování. Do flotačního prostředí se mohou přidávat  plyny jako flotační 

reagence (kyslík, sulfan, oxid siřičitý, síra). Vzduch je velmi dŧleţitou součástí 

flotačního rmutu a má ve flotačním procesu několik úloh. Plyny, které jsou obsaţené 

ve vzduchu, jako je kyslík, oxid uhličitý, se aktivně účastní flotačního procesu. Kyslík, 

který se adsorbuje na minerálním povrchu, se oxiduje a má vliv na jeho rozpustnost.  

Aktivní účinek plynŧ na minerály i na prŧběh flotace je podmíněný účastí vody.  

 Vzduchové bublinky, které jsou přiváděné do flotačního rmutu, se spojují 

s hydrofobním povrchem flotovaných minerálních zrn. Po vytvoření pevného kontaktu 

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

mineralizovaná pěna. 

 Vzduch pouţívaný ve flotačním procesu nejen vynáší flotovatelné minerály na 

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

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

s povrchem minerálních zrn výrazně ovlivňují flotovatelnost zrn.[22]  
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4.4. Elementární akt flotace 

 

Flotace znamená přichycení jednotlivých zrn na povrchu fázového rozhraní.  

V současnosti tento proces nejlépe popisuje smáčení. Podle tohoto procesu 

zpŧsobilost minerálŧ přichytit se na povrchu rozhraní vzduch – voda závisí na 

smáčitelnosti minerálního povrchu vodou. Čím více je povrch minerálního zrna 

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

vzduchovými bublinkami a jsou dobře flotovatelná. Hydrofilní zrna, jejichţ povrch je 

vodou smáčený, se nemohou zachytit na bublinkách, proto jsou neflotovatelné. 

Smáčitelnost a i flotovatelnost rŧzných minerálŧ je moţné měnit specifickým 

pŧsobením flotačních reagencií, které adsorbcí mění sloţení a vlastnosti povrchu 

minerálních zrn.[22] 

 

4.5. Flotační reagence 

 

 Flotační reagence jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu. Vývoj 

teorie a praxe v oblasti flotační úpravy nerostných surovin dokazuje pokrok a velmi 

účinný prŧběh flotačního procesu a do značné míry tento proces závisí na 

zdokonalování reagenčního reţimu (zlepšování zpŧsobŧ vyuţívání flotačních 

reagencií, rozšiřování oblasti jejich pouţití, ověřování a zavádění nových a účinných 

reagencií a jejich kombinací). 

 Z chemického hlediska jsou flotační reagencie děleny na 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 dnešní době existuje široká škála látek  

přicházejících v úvahu jako flotační reagence (existuje asi 7500). V úpravnické praxi 

se vyuţívá jen nepatrné mnoţství z těchto látek. Základní poţadavky na flotační 

reagence všech druhŧ jsou: vysoká selektivnost jejich pŧsobení, nízká cena, 

pohodlná a snadná manipulace, standardní kvalita, stálost při skládkování 
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připraveného roztoku, lehká rozpustnost ve vodě, nesmí být toxické a mít nepříjemný 

zápach. 

 Flotační reagence ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi 

tuhou a kapalnou fází a kapalnou a plynou fází. Změnou energie na fázovém 

rozhraní se mění podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálŧ (sloţek), které se 

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

bublinek a stálost tvořící se mineralizované pěny.[22,26,27] 

 

4.5.1. Poţadavky na flotační činidlo 

 

 Je třeba zdŧraznit základní poţadavky na flotační reagence všech druhŧ. Jsou to: 

 vysoká selektivnost jejich pŧsobení 

 standardní kvalita 

 nízká cena 

 dostatek na trhu 

 pohodlná a lehká manipulace 

 stálost při skladování 

 lehká rozpustnost ve vodě 

 bez nepříjemného zápachu 

 

4.5.2. Klasifikace flotačních reagencií 

 

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

rozdělit do těchto skupin: 

a) Flotační reagence ovlivňují rozhraní tuhá látka – kapalina 

 Sběrače jsou organické látky adsorbující na povrch flotovaných zrn a zvyšují jeho 

hydrofobnost, tím umoţňují pevné spojení povrchu flotovaného minerálu se 

vzduchovými bublinkami. 
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 Řídící flotační reagence jsou organické nebo anorganické látky podporující nebo 

bránící 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 

minerálŧ, které v dané operaci nemají přecházet do pěnového produktu 

a tím umoţňují jejich oddělování od dobře flotujících minerálŧ. 

 Oţivující 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 sběračŧ, 

depresorŧ a aktivátorŧ s povrchem minerálních zrn. 

b) Flotační reagence ovlivňující fázové rozhraní kapalina – plyn 

 Pěniče jsou organické heterogenní sloučeniny sniţující povrchové napětí na 

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

jejich spojování a zvyšují stálost a nosnost flotační pěny. [28] 

 

4.6. Pravděpodobnost flotace 

 

 Ve flotačním procesu je mechanismus mineralizace vzduchových bublinek velmi 

sloţitý, protoţe se ve flotačním prostředí nachází velké mnoţství vzduchových 

bublinek a desetinásobné mnoţství minerálních zrn  a proto pravděpodobnost flotace 

kaţdého z nich závisí na pravděpodobnosti jednotlivých etap tohoto procesu.  

Etapami tohoto procesu jsou: 

 interakce povrchu minerálních zrn s flotačními reagenciemi 

 střet minerálu se vzduchovou bublinou 

 spojení minerálu se vzduchovou bublinou 

 pŧsobení sil proti spojení a odtrhnutí 

 podmínky vzniku a rozpadu sloţitých aeroflokul 
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 procesy probíhající v pěnové vrstvě 

 Při flotaci v reálných podmínkách se kaţdá z těchto uvedených etap stává ještě 

sloţitější, protoţe se v kaţdé etapě procesu zúčastňují rŧzné druhy minerálŧ 

s rŧznými vlastnostmi povrchu, rŧzného tvaru, rŧzné velikosti, apod. Vzájemné 

souvislosti jevŧ kaţdé etapy flotačního procesu jsou velmi sloţité a mnohostranné a 

o tom svědčí obrázek 5. Na schématu jsou uvedeni hlavní činitelé, které ovlivňují 

pravděpodobnost flotace.[24] 

 

 

Obrázek 5: Schéma hlavních činitelů ovlivňujících pravděpodobnost flotace [24]  
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5. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH FLOTACE 

 

 Technologické a technicko-ekonomické výsledky flotace a také prŧběh flotačního 

procesu závisí na velkém počtu technologických parametrŧ. K těmto parametrŧm 

zahrnujeme vlastnosti uţitkových minerálŧ podmiňující jejich flotovatelnost, specifika 

ve sloţení surovin, jejich charakteristiku zrnitosti, sloţení vody, hustota a teplota 

rmutu, reagenční reţim flotace, účinnost práce flotačního stroje, stupeň organizace 

kontroly a regulace technologického procesu na úpravně. Optimální hodnoty 

kaţdého z uvedených faktorŧ je potřeba udrţovat na konstantních hodnotách. 

 Pro základní charakteristiku sloţení surovin je dŧleţité vzít v úvahu při 

vypracování flotačního schématu reţim a technologický postup flotace. Do sloţení, 

které určuje technicko-technologicko-ekonomické ukazatele úpravy, patří: obsah 

uţitkové sloţky, charakter srŧstu a vrŧstu minerálŧ, mineralogické sloţení, 

přítomnost izomorfních příměsí v minerálech, přítomnost izomorfních příměsí v 

minerálech, druhotné změny minerálŧ zpŧsobené oxidací, zvětráváním a vzájemnou 

aktivací produkty rozpustnosti. Činitelé, kteří ovlivňují prŧběh flotačního procesu a 

jejich vzájemnou interakci, jsou zobrazeni na obrázku 6.[24] 

 

Obrázek 6: Interakce mezi činiteli flotačního procesu [14,24]  
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5.1. Obsah složky v surovině 

 

 Stupeň výtěţnosti závisí na obsahu ve výchozí surovině. Při stálých podmínkách 

flotace výtěţnost narŧstá se zvyšováním obsahu dané sloţky v surovině. V praxi se 

dokazuje, ţe závislost  nemusí platit pro úpravu všech druhŧ surovin. Existují taky 

případy surovin, kdy je surovina velmi bohatá na uţitkové sloţky, ale ty se velmi 

těţko flotují, coţ se projeví na výtěţnosti. Ze surovin s nízkým obsahem uţitkové 

sloţky, která je lehce flotovatelná, se naopak vyrobí kvalitní koncentráty při vysoké 

výtěţnosti.[22,24] 

 

5.2. Teplota a složení flotačního prostředí 

 

 Teplota je jedním z dŧleţitých parametrŧ flotace. Ve vztahu k flotačním reagencím 

zvyšuje jejich rozpustnost, dispergovatelnost a emulgovatelnost. Teplota aktivuje 

povrch minerálních zrn na interakci s reagencemi a tím je moţné dosáhnout vyšší 

index selektivity a rozdruţovací efekt flotace. Intenzifikační účinek zvýšené teploty se 

projeví: 

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

 sníţením spotřeby sběrače; 

 zvýšením kvality koncentrátu a výtěţnosti flotované sloţky do pěnového 

produktu; 

 tvorbou a charakteristikami flotační pěny; 

 zvýšením ostrostí rozdruţování. 

 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. 

 Účinnost flotace závisí také na rozdílných chemických vlastnostech povrchu 

minerálních zrn. Povrch minerálních zrn se mŧţe výrazně měnit jsou-li v kapalné fázi 

rmutu přítomné anorganické a organické látky. Produkty rozpustnosti minerálŧ a jiné 

ve vodě rozpustné látky ve flotačním prostředí mají vliv na selektivitu flotace jako i na  
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spotřebu flotačních reagencií. Systematicky je třeba se zabývat sloţením flotačního 

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

rmutu. Změna chemického sloţení povrchu zrna se mŧţe projevit i potlačením 

flotovatelnosti minerálu, který má flotovat. Sloţením flotačního prostředí je třeba se 

zabývat, kdyţ se na flotační úpravě pouţívá uzavřený vodní okruh.[22] 

 

5.3. Reagenční režim flotace 

 

 Reagenční reţim flotace je druh a charakter pouţívaných reagencí, jejich 

mnoţství, pořadí dávkování do flotačního procesu a potřebný čas kontaktu reagencí 

s flotovanými částicemi. 

 Reagence se do flotačního procesu dávkují v tomto pořadí: 

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

 potlačí minerály nebo sloţky, které nemají přecházet do pěnového 

 produktu nebo na aktivaci sloţek, jejíţ flotovatelnost je třeba vyvolat, 

 zlepšit nebo zprostředkovat. 

2. Jako druhé se dávkují sběrače, které bezprostředně podmiňují 

 poţadovanou hydrofobnost a elementární akt flotace. 

3. Jako poslední se dávkuje pěnič potřebný na tvorbu mineralizované 

 pěny na hladině flotačního prostředí. 

 Samozřejmé je, ţe uvedené pořadí mŧţe mít v konkrétních případech svoje 

specifika. Kdyţ potřebují reagence dost dlouhý čas pro kontakt s minerály, jde 

převáţně o řídící reagence, dávkují se uţ do mlýna, přepadu třídiče, před čerpadla 

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

 Sběrače obvykle potřebují 5 aţ 10 minut kontaktu s flotovanými sloţkami, proto se 

dávkují do mísících nádrţí. V některých případech (např. kdyţ povrch minerálu velmi 

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

se určité mnoţství sběrače dávkuje do mísící nádrţe a další dávky se dávkují do 

flotačních komor. Postupné dávkování sběrače se pouţívá většinou při flotaci 

černého uhlí. Pěniče se dávkují přímo do flotačních komor. Čas kontaktu s plynnou 

fází rmutu nemusí být větší neţ 1 aţ 2 minuty.[22]  
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6. SCHÉMA FLOTACE 

 

Ve flotační praxi existuje málo případŧ, kdy je moţné při jedné operaci flotace 

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

moţné, protoţe od sebe oddělované minerály mají velmi blízké flotační 

charakteristiky, proto jsou náročnější podmínky na selektivitu. V procesu flotace 

potřebujeme postupně získat nejenom dva, ale i více produktŧ, z tohoto dŧvodu se 

pouţívá několik flotačních operací, které jsou navzájem propojeny v technologickém 

schématu flotační úpravny. 

 Schéma flotace je přesně určeným postupem jednotlivých operací flotace 

společně s mletím a vodním tříděním. Při vypracovávání a výběru flotačního 

schématu je potřeba vycházet z charakteru a stupně prorŧstu minerálŧ, jejich obsahu 

ve výchozí surovině a jejich flotovatelnosti. Dále je třeba brát v úvahu přítomnost a 

charakter velmi jemných zrn; poţadavky na kvalitu koncentrátŧ.[22] 

 

6.1. Operace flotačního procesu 

 

 Z technologického hlediska se rozlišují tři operace flotace: 

 Základní flotace 

 Přečistná flotace 

 Kontrolní flotace 

 První flotací, která probíhá při rozdruţování surovin obsahujících jednu nebo více 

uţitkových sloţek, je základní flotace. Při této operaci jsou vytvořeny základní 

podmínky pro oddělení jednoho nebo skupiny minerálŧ od sebe a od prŧvodních 

horninotvorných minerálŧ. Podmínky se volí podle úpravy mono nebo 

polykomponentních surovin. Rozhodující podmínkou je i to, zde se uplatní postupu 

selektivní, kolektivní nebo kombinované flotace. 

 Při základní flotaci se většinou ještě nezíská pěnový a nepěnový produkt 

poţadované kvality např. pro blízké flotační vlastnosti rozdruţovaných minerálŧ, 
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nedostatečné otevření zrna apod. Vzniklý chudý pěnový produkt a bohatý nepěnový 

produkt základní flotace je potřeba znovu přeflotovat tzv. reflotací.[13,22]  

 Opakovaná 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 sníţit obsah 

škodlivých příměsí v koncentrátu. Kontrolní flotací se získávají uţitkové sloţky 

z nepěnového produktu, které by jinak skončily v odpadu. Počet přečistných a 

kontrolních flotací závisí na poţadované kvalitě koncentrátu, ale i na sloţení a 

charakteru upravované suroviny. Ve většině případŧ počet kontrolních flotací nebývá 

větší neţ dvě aţ tři a počet přečistných flotací se volí od dvou do čtyř ve výjimečných 

případech i více. Soubor základní, kontrolní a přečistné flotace se nazývá flotační 

cyklus. 

 Konečným produktem kaţdé flotace je definitivní koncentrát a odpad. Všechny 

ostatní produkty, které cirkulují uvnitř schématu, jsou meziprodukty. Meziprodukty 

flotace se vracejí do předcházející operace, ale mohou vést i do ostatních operací. 

V kaţdém případě je nezbytné meziprodukty vracet do takové operace, ve které se 

nachází materiál přibliţně se stejným obsahem flotovatelné sloţky jako 

v meziproduktu. Existují případy, kdy se meziprodukty samostatně reflotují. Tento jev 

nastává v případě, kdy meziprodukty obsahují velké mnoţství kalových podílŧ 

vyţadující vytvoření speciálních podmínek pro flotace.[22]  
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7. FLOTACE UHLÍ 

 

Flotace uhlí se zabývá rozdruţováním nejjemnějších podílŧ těţeného uhlí, které 

vznikají otěrem a rozpadem v prŧběhu jeho těţby a úpravy. Flotace v uhelném 

úpravnictví je doplňkem jiných zpŧsobŧ rozdruţování, doplňkem velmi dŧleţitým a 

často potřebným, zejména v souvislosti se stále narŧstajícím podílem jemnozrnných 

podílŧ v dŧsledku zvýšeného stupně mechanizace dobývání uhlí. 

 Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu lehčí část upravované suroviny, 

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

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

menší neţ 0,5 mm. Z hlediska kvality získaných koncentrátŧ a dosahované ostrosti 

rozdruţování předstihuje flotace všechny ostatní zpŧsoby úpravy uhelných kalŧ a 

prachŧ.  

 Při flotaci uhlí přechází většina upravované suroviny do pěnového produktu. Tento 

fakt klade velké nároky na flotační stroje. V uhelných úpravnách se upřednostňují 

flotační stroje s oboustranným odváděním pěnového produktu. Výkon flotačních 

strojŧ kolísá v rozpětí 0,6 aţ 1,5 tun sušiny na 1 m3 objemu flotačního stroje za 

hodinu. 

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

flotace. Optimální zahuštění rmutu je obvykle 200 aţ 350 g tuhých částic na litr 

rmutu, to odpovídá poměru T:K = 1:4 aţ 1:1,25. Při flotaci méně zahuštěného rmutu 

jsou dosahovány lepší výsledky hlavně tehdy, kdyţ se upravuje surovina s vysokým 

obsahem velmi jemných zrn.[22]  
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7.1. Složení a stavba uhlí 

 

7.1.1. Organická hmota 

 

 Skládá se ze dvou typŧ rostlinných zbytkŧ:  

 nestrukturní hmota (základní hmota) – je to hmota mikrokomponentŧ 

uhlí, vznikající v dŧsledku dvou procesŧ přeměny rostlinné hmoty a to 

ochlazením a funizací, které se rŧzně střídají, doplňují a vytvářejí velké 

mnoţství petrografických typŧ. Nestrukturní hmota představuje hlavní 

základní část vyskytující se v černém uhlí a existující ve všech typech 

uhlí 

 attritu – jsou to strukturní prvky, které neztratily rostlinou strukturu 

(spory, kutikuly, vosk). 

 Základní hmota podle mnoha pozorování a výzkumu má koloidní strukturu, 

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

nekrystalizuje a při rozpouštění vytváří koloidní roztoky. Podle Satočkina [30] je 

základní hmota amorfní a má dvojvrstvé uspořádání molekul.[22] 

 

Obrázek 7: Chemická struktura uhlí podle Wisera [30]  
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7.1.2. Uhelné macerály 

 

 Uhlí není homogenní substance, skládá se z rŧzných sloţek. Mikropetrografická 

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

V podstatě je zaloţena na mikroskopických výzkumech ve světle procházejícím a 

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

mikropetrografickým pojmem je macerál, coţ je mikroskopicky odlišitelná  

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

které se liší svým chemickým sloţením a rŧznými fyzikálními vlastnostmi. Pro černé 

uhlí jsou to skupiny liptinitu, vitrinitu, inertinitu.[22] Tyto skupiny jsou uvedeny 

v tabulce 2. [11]  

 Rŧznorodost macerálŧ i macerálových skupin je dána odlišností pŧvodního 

rostlinného materiálu a podmínkami procesu prouhelnění. Dŧsledkem je jejich 

rozdílné chemické sloţení např. z hlediska podílu hlavních organogenních prvkŧ 

vodíku, kyslíku a uhlíku v jednotlivých macerálových skupinách, které mají i rŧznou 

chemickou strukturu, coţ je uvedeno v tabulce 3 – 5. [29] 

 

Tabulka 2: Macerálové skupiny a uhelné macerály [11] 

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 
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Tabulka 3: Chemická charakteristika macerálů [29] 

Macerálová 

skupina 

Obsah atomárního 
uhlíku 

Cat [%] 

Prchavá sloţka 

Vdaf [%] 
Poměr Hat / Cat 

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

vitrinit 51 – 62 40 - 18 0,80 - 0,60 

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

 

Tabulka 4: Prvkové sloţení macerálových skupin [29] 

Macerálová 

skupina 
Vdaf [%] 

Prvkové sloţení macerálových skupin [ daf, %] 

Kyslík Dusík Vodík Uhlík Sdif Hat / Cat 

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

vitrinit 35,2 8,0 1,3 5,5 83,7 1,2 0,78 

mikrinit 22,9 8,0 1,2 3,9 85,7 1,2 0,54 

 

Tabulka 5: Distribuce vodíku v macerálových skupinách uhlí [29] 

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 
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8. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Experimentální část se zabývá výzkumem flotačních činidel, které vznikly 

pyrolýzou odpadŧ ve flotaci uhlí.  Při flotaci byly pouţity tyto vzorky: 

 vzorek č. 1: HU (hnědouhelný) dehet, uhlí z dolu ČSA  

  vzorek č. 2: HU dehet, uhlí Vršany  

 vzorek č. 3: HU dehet, uhlí Sokolovská uhelná  

 vzorek č. 4: Kapalná organická fáze (olej), kukerzit Estonsko 

 vzorek č. 5: HU dehet, uhlí Doly Bílina  

 vzorek č. 6: Směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% 

kukerzit  

 vzorek č. 7: Směs kapalné organické fáze z 90% HU ČSA + 10% 

pokrutina 

 vzorek č. 8: Směs kapalné organické fáze z 70% HU ČSA + 30% 

pokrutina 

 vzorek č. 9: Pyrolyzát kapalné organické fáze ze semene řepky olejky 

 vzorek č. 10: Montanol 551 

 K flotačním testŧm bylo pouţito černé uhlí z dolu ČSM OKD a.s. a uhlí z úpravny 

KWK Marcel, který se nachází v Polsku. Výsledky flotace s pyrolýzními oleji byly 

srovnávány s výsledky flotace, které byly dosaţeny s dosud pouţívaným sběračem 

Montanolem 551.  

 

8.1. Analýza pyrolýzních olejů 

 

8.1.1. Zpracování vzorku 

 

 Vzorky byly měřeny technikou ATR na jednoodrazovém germaniovém krystalu. 

Vzorek byl nakápnut na ATR krystal a následně měřen. Spektra vzorku byla měřena 

v oblasti 4000 – 675 cm-1, počet scanu bylo 512, rozlišení 6 cm-1. Naměřené spektra 

byla upravena následně: 
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 byly odstraněny pásy CO2 (kolem 2300 cm-1)  

 ATR korekcí přeneseny do formy transmisních spekter 

 Automatické proloţení základní linie 

Na spektrometrii byl pouţit přístroj FT – IR spektrometr Nicolet NEXUS 470, firmy 

ThermoScientific, USA, který pracuje na principu infračerveného spektrometru 

s Fourierovou transformací pro střední infračervenou oblast. Spektrometr je uvedený 

na obrázku 8.  

 

 

Obrázek 8: Spektrometr Nicolet NEXUS 470 

 

 

Obrázek 9: IR spektrum vzorku č. 5  
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Na spektru (Obrázek 9) jsou patrny tyto dŧleţité pásy: 

 3380 cm-1 valenční vibrace skupiny –OH 

 3050 cm-1 valenční vibrace skupiny =CH 

 2955 cm-1, 2925 cm-1, 2855 cm-1 valenční vibrace skupiny -CH3 a -CH2 

 2730 cm-1 valenční vibrace skupiny -CH v aldehydech 

 1690 cm-1 valenční vibrace skupiny C=O v aromatických aldehydech 

anebo ketonech 

 1600 cm-1, 1500 cm-1 valenční vibrace skeletální vazby C=C v 

aromatických uhlovodících 

 1455 cm-1, 1380 cm-1 deformační vibrace skupiny -CH3 a -CH2 

 1250 cm-1deformacní vibrace skupiny C-OH ve fenolech 

 820 cm-1, 750 cm-1, 695 cm-1 mimo rovinné deformační vibrace skupiny 

=CH v aromátech 

 Ze spektra je patrno, ţe vzorek obsahuje zejména směs alifatických uhlovodíkŧ 

(viz. pásy 2955 cm-1,2925 cm-1, 2855 cm-1, 1455 cm-1 a 1380 cm-1). Přičemţ 

převaţují nerozvětvené řetězce alifatických uhlovodíkŧ (pás 2955 cm-1 náleţící 

asymetrické valenční vibraci skupiny -CH3 je mnohem méně intenzivní neţ pás 2925 

cm-1 náleţící asymetrické valenční vibraci skupiny -CH2). Ve vzorku se dále nachází 

příměs aromatických uhlovodíkŧ (viz. pásy 3050 cm-1, 1600 cm-1, 1500 cm-1,820   

cm-1, 750 cm-1 a 695 cm-1) a rovněţ příměs fenolických uhlovodíkŧ (viz. pásy 3380 

cm-1 a 1250 cm-1). Pás 1690 cm-1 svědčí o přítomnosti aromatických aldehydŧ anebo 

ketonŧ (pravděpodobně jako produktu oxidační degradace uhlovodíkŧ). Přítomnost  

aldehydŧ potvrzuje výskyt pásu 2730 cm-1 ve spektru.  
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Obrázek 10: IR spektra vzorku č.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

Vzorky se liší zejména intenzitou pásu valenčních vibrací hydroxylové skupiny 

(3000 cm-1; oblast A – viz. obrázek 10) a intenzitou pásu valenčních vibrací 

karbonylové skupiny (1690 cm-1; oblast B – viz. obrázek 10). Nejintenzivnější pás 

hydroxylových skupin je ve spektru vzorku 8; intenzita pásu dále klesá v pořadí 

vzorku 3, 2, 7, 1, 5, 6. Nejintenzivnější pás karbonylových skupin je ve spektru vzorku 

5; intenzita pásu dále klesá v pořadí vzorku 2, 3, 1, 6, 7, 8. Intenzita pásu 1690 cm-1 

je přímo obsah karbonylových skupin ve vzorku (a tedy i oxidaci uhlovodíku ve 

vzorku). Vzhledem k poloze tohoto pásu je pravděpodobné, ţe oxidace se týká 

zejména aromatických uhlovodíkŧ ve vzorcích.  
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Obrázek 11: IR spektrum vzorku č. 4 

Na spektru jsou patrny tyto dŧleţité pásy: 

 3380 cm-1 valenční vibrace skupiny –OH 

 3050 cm-1 valenční vibrace skupiny =CH 

 2955 cm-1, 2925 cm-1, 2855 cm-1 valenční vibrace skupiny -CH3 a -CH2 

 2730 cm-1 valenční vibrace skupiny -CH v aldehydech 

 1690 cm-1 valenční vibrace skupiny C=O v nenasycených či 

aromatických aldehydech a/nebo ketonech 

 1600 cm-1 valenční vibrace skeletální vazby C=C v aromatických 

uhlovodících 

 1455 cm-1, 1380 cm-1 deformační vibrace skupiny -CH3 a -CH2 

 1150 cm-1 deformační vibrace skupiny C-OH v terciálních alkoholech 

 1050 cm-1 deformační vibrace skupiny C-OH v primárních alkoholech 

 1000 cm-1 mimo rovinné deformační vibrace skupiny =CH v trans 

alkenech 

 840 cm-1, 750 cm-1, 695 cm-1 mimo rovinné deformační vibrace skupiny 

=CH v aromátech  
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 Ze spektra je patrno, ţe vzorek obsahuje zejména směs alifatických uhlovodíkŧ 

(viz. pásy 2955 cm-1, 2925 cm-1, 2855 cm-1, 1455 cm-1 a 1380 cm-1). I v tomto vzorku 

převaţují nerozvětvené řetězce alifatických uhlovodíkŧ (pás 2955 cm-1 náleţící 

asymetrické valenční vibraci skupiny -CH3 je mnohem méně intenzivní neţ pás 2925 

cm-1 náleţící asymetrické valenční vibraci skupiny -CH2). Vzorek dále obsahuje 

příměs aromatických uhlovodíkŧ (viz. pásy 3050 cm-1, 1600 cm-1,1500   cm-1, 840 

cm-1, 750 cm-1 a 695 cm-1) a příměs terciálních a primárních alkoholŧ (viz. pásy 3380 

cm-1, 1150 cm-1 a 1050 cm-1). Ve vzorku se taktéţ nachází malé mnoţství trans 

konfigurovaných alkenŧ (viz. pásy 3050 cm-1 a 1000 cm-1). Pás 1690 cm-1 lze přiřadit 

aromatickým či nenasyceným aldehydŧm anebo ketonŧm. Přítomnost aldehydŧ 

potvrzuje výskyt pásu 2730 cm-1 ve spektru. Výskyt pásu 1690 cm-1 svědčí o výskytu 

produktu oxidační degradace uhlovodíkŧ. Vzhledem k poloze tohoto pásu je 

pravděpodobné, ţe oxidace se týká zejména aromatických a nenasycených 

uhlovodíkŧ ve vzorcích. 

 

Obrázek 12: IR spektrum vzorku č. 9  
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Ze spektra je patrno, ţe vzorek obsahuje zejména směs alifatických uhlovodíkŧ 

(viz. pásy 2955 cm-1, 2925 cm-1, 2855 cm-1, 1455 cm-1 a 1380 cm-1). Stejně jako u 

výše popsaných vzorku převaţují nerozvětvené řetězce alifatických uhlovodíkŧ (pás 

2925 cm-1 náleţící asymetrické valenční vibraci skupiny -CH2 je velmi výrazně 

intenzivnější neţ pás 2955 cm-1 náleţící asymetrické valenční vibraci skupiny -CH3). 

Vzorek dále obsahuje příměs trans konfigurovaných alkenŧ (viz. pásy 3000 cm-1 a 

970 cm-1). Na rozdíl od výše popsaných vzorku nejsou ve spektru patrny pásy 

aromatických uhlovodíkŧ ani pásy fenolŧ či alkoholŧ. Pás 1710 cm-1 svědčí o 

přítomnosti ketonŧ. Výskyt tohoto pásu je dokladem přítomnosti produktu oxidační 

degradace uhlovodíkŧ. Vzhledem k poloze pásu (1710 cm-1) je pravděpodobné, ţe 

oxidace se týká zejména alifatických uhlovodíkŧ ve vzorku. 

 

 

Obrázek 13: IR Montanolu  
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8.2. Popis vzorků 

 

8.2.1. Důl ČSM OKD, a.s. 

 

 Dŧl ČSM se nachází ve východní části karvinské uhelné pánve. Organizačně je 

členěn na dva těţební závody, dŧlní závod Sever a dŧlní závod Jih. Úpravna je v 

lokalitě sever a má kapacitu 1100 t za hodinu. Dobývací prostor se nachází v 

katastrech obcí Karviná Stonava, Chotěbuz a Albrechtice. Díky rozsáhlé investiční 

výstavbě v 90. letech a po roce 2000 se předpokládá ţivotnost dolu nejméně do roku 

2028.[31] 

 

 

Obrázek 14: Důl ČSM 

 

8.2.1.1. Technologie dobývání a raţení 

 

 Technologie dobývání uhlí je díky dobývaným mocnostem a geologickým 

podmínkám orientována na vysoký stupeň mechanizace. Pouţívanou dobývací 

metodou je směrné stěnování na řízený zával s vyuţitím dobývacích kombajnŧ a 

mechanizované výztuţe. Přípravné chodby jsou raţeny převáţně razícími kombajny, 

v menší míře jsou vyuţívány trhací práce a škrabákové nakladače.[31]  
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8.2.1.2. Historie 

 

 Dŧl ČSM má krátkou historii, jeţ začíná po druhé světové válce. V 50. letech 

proběhly prŧzkumné vrty, které potvrdily existenci kompletního karbonského 

souvrství. Na základě těchto výsledkŧ bylo rozhodnuto o vzniku dolu. Roku 1959 

započala výstavba. Kvŧli komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrŧm 

bylo moţné zahájit těţbu aţ koncem roku 1968.  

 Produkce těţby z roku 2009 je cca 2,4 mil. tun. Z výzkumu vyplývá, ţe zásoby uhlí 

k datu 1.1. 2010 byly cca 50 mil. tun při celkové rozloze dŧlního pole cca 22 km2.[31]  

 

8.2.2. KWK Marcel (Polsko) 

 

 V jiţní části osady Radlin byla v roce 1883 vyhloubena jáma "Mauve", ze které 

později povstal velkodŧl Ema (dnes KWK Marcel). Jelikoţ produkce vytěţeného uhlí 

stále stoupala, byla roku 1911 v těsné blízkosti postavena koksovna. O devět let 

později došlo k jejímu osamostatnění. Od ledna 2010 zŧstala v provozu pouze 

modernější část koksovny.[32] 

 

 

Obrázek 15: Pohled na koksovnu a těţební věţ dolu Marcel [32]  

http://www.viktormacha.com/cz/foto/kwk-marcel/319
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8.3. Metodika a výsledky flotačních testů 

 

 Flotační testy byly realizovány v laboratoři Institutu environmentálního inţenýrství  

na laboratorním flotačním přístroji VRF – 1 (obrázek 16). Jde o měsidlový flotátor s 

vlastním nasáváním vzduchu. K testování byly pouţity pyrolýzní oleje a byly 

srovnány se sběračem Montanolem 551. 

 Flotace byla provedena za těchto podmínek: 

 hmotnost naváţky: 150 g 

 dávka sběrače: 5 g.t-1 

 doba agitace: 1 min. 

 doba flotace: 6 min. 

 Na flotaci bylo pouţito přesítované uhlí na sítu o velikosti zrna pod 0,5 mm 

(obrázek 18). Uhlí bylo smícháno s vodou, byl přidán pyrolýzní olej a vzniklý flotační 

pěnový produkt byl odebírán po dobu 6 min. Po ukončení flotace byl koncentrát i 

odpad zfiltrován na filtru v Büchnerově nálevce, která je na obrázku 17 a poté 

vysušen v sušárně při teplotě 95 °C (obrázek 19). Jednotlivé produkty flotace tj. 

koncentrát  a odpad, byly podrobeny analýze na obsah popela. Výsledky jednotlivých 

experimentŧ jsou uvedeny v tabulkách č. 6 – 25. V těchto tabulkách jsou pouţity 

následující zkratky: 

 v – výnos 

 a – obsah popela 

 K – koncentrát 

 O – odpad 

 P - vstup  
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Obrázek 16: Flotátor VRF – 1 (foto: autor) 

 

 

Obrázek 17: Büchnerova nálevka (foto: autor)  
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Obrázek 18: Síto o velikosti 0,5 mm (foto: autor) 

 

 

Obrázek 19: Sušárna (foto: autor) 
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8.4. Výsledky vzorku z dolu ČSM OKD, a.s. 

 

Tabulka 6: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z HU dehtu a uhlí z dolu ČSA 

Frakce v [%] a [%] 

K 60,21 11,54 

O 39,79 76,48 

P 100 37,38 

 

Tabulka 7: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z HU dehtu a uhlí Vršany 

Frakce v [%] a [%] 

K 63,02 10,66 

O 36,98 82,75 

P 100 37,32 

 

Tabulka 8: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z HU dehtu a uhlí 

Sokolovská uhelná 

Frakce v [%] a [%] 

K 51,93 10,37 

O 48,07 68,33 

P 100 38,23 

 

Tabulka 9: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z kapalné organické fáze 

(olej), kukerzit Estonsko 

Frakce v [%] a [%] 

K 68,20 12,47 

O 31,80 89,78 

P 100 37,05 
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Tabulka 10: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z HU dehtu a uhlí Doly 

Bílina 

Frakce v [%] a [%] 

K 53,72 11,59 

O 46,28 65,33 

P 100 36,46 

 

Tabulka 11: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem ze směsi kapalné organické 

fáze z 90% HU ČSA + 10% pokrutina 

Frakce v [%] a [%] 

K 57,68 11,19 

O 42,32 71,52 

P 100 36,72 

 

Tabulka 12: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem ze směsi kapalné organické 

fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina 

Frakce v [%] a [%] 

K 57,42 10,48 

O 42,58 74,96 

P 100 37,94 

 

Tabulka 13: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem ze směsi kapalné organické 

fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina 

Frakce v [%] a [%] 

K 47,96 9,08 

O 52,04 60,84 

P 100 36,02 
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Tabulka 14: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z pyrolyzátu kapalné 

organické fáze ze semene řepky olejky 

Frakce v [%] a [%] 

K 66,20 15,80 

O 33,80 78,08 

P 100 36,85 

 

Tabulka 15: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem Montanol 551 

Frakce v [%] a [%] 

K 79,51 22,34 

O 20,49 90,37 

P 100 36,28 
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8.5. Výsledky vzorku z dolu KWK Marcel (Polsko) 

 

Tabulka 16: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z HU dehtu a uhlí z dolu 

ČSA 

Frakce v [%] a [%] 

K 40,32 3,04 

O 59,68 4,47 

P 100 3,89 

 

Tabulka 17: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z HU dehtu a uhlí Vršany 

Frakce v [%] a [%] 

K 40,44 2,90 

O 59,56 3,19 

P 100 3,07 

 

Tabulka 18: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z HU dehtu a uhlí 

Sokolovská uhelná 

Frakce v [%] a [%] 

K 37,90 2,64 

O 62,10 3,8 

P 100 3,36 

 

Tabulka 19: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z kapalné organické fáze 

(olej), kukerzit Estonsko 

Frakce v [%] a [%] 

K 46,79 2,6 

O 53,21 3,41 

P 100 3,03 
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Tabulka 20: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z HU dehtu a uhlí Doly 

Bílina 

Frakce v [%] a [%] 

K 41,21 3,89 

O 58,79 3,06 

P 100 3,40 

 

Tabulka 21: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem ze směsi kapalné organické 

fáze z 90% HU ČSA + 10% kukerzit 

Frakce v [%] a [%] 

K 33,85 2,75 

O 66,15 3,85 

P 100 3,48 

 

Tabulka 22: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem ze směsi kapalné organické 

fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina 

Frakce v [%] a [%] 

K 28,80 2,78 

O 71,20 4,46 

P 100 3,98 

 

Tabulka 23: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem ze směsi kapalné organické 

fáze z 70% HU ČSA + 30% pokrutina 

Frakce v [%] a [%] 

K 28,80 2,78 

O 71,20 4,46 

P 100 3,98 
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Tabulka 24: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem z pyrolyzátu kapalné 

organické fáze ze semene řepky olejky 

Frakce v [%] a [%] 

K 47,35 3,08 

O 52,65 4,05 

P 100 3,59 

 

Tabulka 25: Výsledky flotačních testů s pyrolýzním olejem Montanol 551 

Frakce v [%] a [%] 

K 45,10 3,28 

O 54,90 3,83 

P 100 3,58 
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9. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo ověření flotovatelnosti klasického sběrače Montanolu 

551 v porovnání s pyrolýzními oleji na vzorcích z dolu ČSM OKD a.s. a z dolu KWK 

Marcel. Výchozím materiálem pro pyrolýzní oleje byl hnědouhelný dehet a příměsi 

jako jsou pokrutiny, kukerzit  a uhlí např. z dolu ČSA. Pyrolýzní oleje byly pouţity ve 

flotaci černého uhlí společně s běţně pouţívaným sběračem Montanolem 551, který 

se pouţívá na úpravnách černého uhlí v České republice a v Polsku. 

 Z výsledkŧ flotačních testŧ vyplynulo, ţe hnědouhelný dehet a jeho příměsi lze 

pouţívat i místo klasického sběrače Montanolu 551, protoţe obsah popelŧ se při 

pouţití pyrolýzních olejŧ a Montanolu 551 výrazně nelišil. 

 Uhlí z ČSM OKD, a.s. obsahuje kolem 36 % popela. Jedná se o energetické uhlí, 

jehoţ flotovatelnost je horší. I tak získané výsledky kvality flotačních koncentrátŧ jsou 

těsně nad poţadovanou kvalitou flotačních koncentrátŧ (10>). Zavedením přečistné 

flotace by se dosáhla poţadovaná kvalita flotačních koncentrátŧ. Uhlí z KWK Marcel 

je kvalitní a je flotovatelné, a proto získané výsledky jsou vyhovující. 
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