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Abstrakt 

Při stále se snižujících zásobách fosilních paliv a jejich rostoucí spotřebě je 

nezbytné minimalizovat ztráty při jejich těžbě a zpracování s přihlédnutím na ekonomiku 

této problematiky. Flotace je neodlučitelným procesem při zpracování černého uhlí. 

Modernizace technologií, vývoj a výzkum nových efektivních flotačních činidel jsou 

důležitými faktory pro úspěšnost optimalizace ekonomického a environmentálního 

hlediska tohoto užitečného procesu. 

Tato diplomová práce se zabývá výzkumem v oblasti flotace černého uhlí a 

možností využití nových prozatím neověřovaných kombinací známých, funkčních, 

průmyslově využívaných flotačních činidel Montanol a flotačních činidel na bázi pyrolýzy. 

Cílem této práce je získání černouhelného koncentrátu s obsahem popela nižším než 10 % 

a snížení spotřeby stávajících nákladných flotačních činidel jejich kombinací s pyrolýzními 

oleji.  

 

Klíčová slova: flotace, černé uhlí, flotační činidlo, pyrolýzní olej 



 

 

Abstract 

With decreasing supplies of fossil fuels and their increasing consumption, it is 

essential to minimize the losses during mining and processing, while taking into account 

the economy of this issue. The flotation is inseparably linked with processing of hard coal. 

Modernization of technologies, development and research on the new efficient flotation 

reagents are necessary for optimization of economic and environmental aspects of this 

useful process. 

This thesis deals with the research in the field of flotation of hard coal and 

possibilities of utilization of the new combinations of known, functional, industrially used 

flotation reagents Montanol and pyrolysis based flotation reagents which have not been 

studied yet. The aim of this thesis is to obtain the hard coal concentrate with the less than 

10 % content of ash and to decrease the consumption of the current expensive flotation 

reagents by combining them with pyrolysis oils. 

 

Keywords: flotation, hard coal, flotation reagent, pyrolysis oil 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Černé uhlí je surovina dobývaná pro velké množství průmyslových odvětví. 

V současné době kulminace těžby ustála a spíše stagnuje. Spotřeba neobnovitelných 

užitkových surovin se zvyšuje. Útlum v uhelném průmyslu je závislý na vývoji 

mezinárodních i vnitrostátních podmínek. Vyvstává otázka, jak problémy, které souvisejí 

s útlumem těžby v uhelném průmyslu, řešit. Podstatnou a účelnou variantou je co 

nejefektivněji řešit dokonalejší zpracovávání vytěženého uhlí a maximalizovat využívání 

jeho hořlavé složky. 

V úpravnictví je proto důležité zaměřit se na úkoly zpracování a komplexního 

využívání uhelných frakcí vznikajících v procesech úpravy černého uhlí, a to i jeho 

nejjemnější frakce. Z úpraven často do odpadních vod odcházejí velká množství kalových 

frakcí, které jsou upraveny klasickými způsoby, v nichž se nachází veliký podíl 

spalitelného, využitelného uhlí. Nejenže dochází k cenným ztrátám této užitečné suroviny, 

ale tento nedokonalý proces zpracování má i negativní environmentální dopad, např. 

znečišťování vodních toků. Tuto problematiku lze řešit zdokonalováním úpravnického 

selektivního procesu – flotace, která je v současné době využívána i k likvidaci starých 

ekologických zátěží – odkališť či lagun. Jak už bylo uvedeno výše, flotace je součástí 

systematického úpravnického procesu, může však být i samostatnou rozdružovací 

metodou. 

Velmi důležitou součást flotačního procesu tvoří použití vhodného – ekonomicky 

výhodného činidla. Proto je hledání, vývoj a výzkum nových flotačních činidel (případně 

jejich kombinací) stále zajímavým tématem – například kombinace stávajících flotačních 

činidel s pyrolýzními oleji. 

Pyrolýza, tzn. termický rozklad za nepřístupu vzduchu, je v oblasti surovinového 

využití odpadních látek velmi zajímavou alternativou. Pyrolýze a využití produktů 

pyrolýzy, tj. pyrolýzních olejů, je v posledních letech věnována pozornost po celém světě. 

[35]  

Pro udržitelný rozvoj celé společnosti je důležité vyvíjet a využívat co nejčistší 

a nejefektivnější technologie. Vývoj zpracování fosilních paliv je toho nedílnou součástí 
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a efektivní vědecká činnost v tomto odvětví může mít velice pozitivní dopad 

na budoucnost lidstva. 

Výsledkem laboratorního výzkumu provedeného v rámci této práce má být ověření 

využití nové – prozatím netestované – kombinace produktů pyrolýzy se stávajícími 

flotačními činidly řady Montanol v rámci snižování ekonomické náročnosti 

úpravárenského procesu jemných frakcí černého uhlí z lokality Dolu Paskov. 

Teoretická část této práce se zabývá biochemickou a geochemickou fází vzniku uhlí 

a základními důležitými poznatky z teorie flotace. V experimentální časti je vedle výsledků 

laboratorních selektivních flotačních testů popsáno i měření kontaktního úhlu (úhlu 

smáčitelnosti, styčného úhlu) vzorku z uvedené lokality pro zjištění jeho hydrofobicity, 

dále pak petrografický rozbor zkoumaného vzorku před jeho laboratorním využitím. 

Experimentální část obsahuje také popis pyrolýzy a charakteristiku produktu pyrolýzy, 

který má být využit v laboratorních testech, a jeho rozbor IR spektrální analýzou. 

 Cílem této práce je v selektivní flotaci snížit výstupní podíl obsahu popela v 

uhelném koncentrátu z uvedené lokality na méně než 10 %. 
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2.1 Uhlí a jeho biochemická a geochemická fáze vzniku 

Tvorba uhlí probíhala v dlouhé geologické historii naší planety a v jeho zásobách 

(15.10
12

 tun) je uloženo asi 90% fosilní energie. Ve své podstatě je gigantickým 

akumulátorem sluneční energie, kterou přijímala naše planeta Země. Mezi ekonomicky a 

technologicky nejvýznamnější fosilní paliva, která jsou prokazatelně organického původu, 

patří kromě uhlí také ropa a zemní plyn.[34] 

Uhlí a živce považujeme za sedimentární horniny, i když se od typických 

sedimentů někdy značně odlišují skupenstvím (ropa – tekutá, zemní plyn – plynný). 

Původem patří uhelné a živičné horniny k biolitům. Z tohoto rámce se vymykají přirozeně 

hořlavé živičné látky, které vznikly neústrojně syntézou magmatických par.[15] 

Uhlí vzniklo převážně z rostlinných zbytků nahromaděných v oblastech mírného 

pásma ve vodních tocích, jezerech, mořských zálivech a lagunách. Zde postupným 

zaplňováním vznikaly bažiny, které v některých geologických obdobích pokrývala další 

vegetace.  

V průběhu biochemické fáze dochází nejdříve k hromadění rostlinného materiálu. 

V momentě odumření se rostlinný organizmus stává elementem nekromasy a začne jeho 

rozklad.  

V rozkladném procesu probíhá následovné: 

 tlení na volném vzduchu za dokonalého okysličování, 

 trouchnivění s menším přístupem vzduchu a částečným prostoupením vodou, 

 hnití, převážně anaerobní, kterému podléhají odumřelá těla rostlin a živočišných 

organizmů ve stojatých a nedokonale větraných vodách,  

 rašelinění v subakvickém prostředí za částečného přístupu vzduchu. [21, 22] 

 

Rozkladné procesy a tedy i biochemická fáze končí v okamžiku, kdy rozkládající 

organismy nemohou kvůli nevhodným podmínkám dále existovat. Nejčastěji k takové 

změně dochází, když se usazeninami překrytá rozkládaná hmota dostane do sedimentační 



 

12 

 

hloubky pod zemský povrch, kde působením tlaku a tepla dochází k dalším chemickým 

reakcím, jimiž se rozložená ústrojná hmota dále přeměňuje, ale nerozkládá. 

V geochemické fázi je rašelinění vystřídáno bitumenací. Důležitým faktorem 

ovlivňujícím geochemickou fázi je čas, jehož význam vyplývá z poznání, že více 

prouhelněná uhlí se nachází ve starších, prvohorních formacích.[15] Tlak je významným 

faktorem ovlivňujícím objem plynné fáze a tím i intenzitu reakcí prouhelňování. Vzrůst 

teplot zase snadno mění chemickou a strukturní stavbu organické hmoty.[34, 35] 

 

Uhelné kaustobiolity mohou být: 

 tuhé – rašelina, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit 

 plynné – zemní plyn uvolněný z uhlí.[15] 

 

Macerály a jejich skupiny v uhlí 

Uhlí není homogenní substance, skládající se z množství různých organických 

složek. Macerálové skupiny uhlí mohou být identifikovány pomocí petrografické analýzy 

založené na mikroskopických výzkumech ve světle procházejícím a světle odraženém.[6] 

Při petrografické analýze se využívá leštěných nábrusů a mikrokomponenty uhlí se dělí 

geneticky. Macerál je základním mikropetrografickým pojmem a představuje 

mikroskopicky odlišitelný mikrokomponent uhlí rostlinného původu. Macerály podle 

chemického složení a fyzikálních vlastností dělíme do tří základních skupin.[11] U černého 

uhlí se jedná o skupinu vitrinitu, liptinitu a inertinitu.[18] 

Skupina vitrinitu 

Nejdůležitější a nejčastěji se vyskytující je právě skupina vitrinitová.[18] Zahrnuje 

macerály telinit, kolinit, vitrodetrinit. Charakterizuje ji šedavý odstín, který je dán 

odrazností a leží mezi šedí skupiny inertinitu a liptinitu téhož stupně prouhelnění. Na 

stupni prouhelnění závisí odraznost (jinak relativně stálá), fyzikální a chemické vlastnosti 

této macerálové skupiny.[7] Podle nové klasifikace (ICCP system 1994) se skupina 

vitrinitu dělí na 3 podskupiny a 9 macerálů. Přehled je uveden v tabulce č. 1. [18] 
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Tabulka 1: Dělení macerálů skupiny vitrinitu (ICCP 1994) 

Podskupina Macerály 

Telovitrinit Telinit 

Kolotelinit 

Telokolinit 

Detrovitrinit Vitrodetrinit 

Kolodetrinit 

Desmokolinit 

Gelovitrinit Korpogelinit 

Gelinit 

Gelokolinit 

 

Skupina liptinitu 

Tato skupina zahrnuje macerály sporinit, kutinit, suberinit, rezinit, alginit a 

liptodetrinit. Jednotlivé názvy macerálů byly odvozeny z názvů původního rostlinného 

materiálů, ze kterého vznikly (spory, kutikuly, vosky atd.).[18] Macerály této skupiny jsou 

zřetelně rozlišitelné jak ve světle odraženém, tak v procházejícím. Jejich velmi nízká 

odraznost se projevuje velmi tmavým odstínem šedi v porovnání se šedí vitrinitu.[11]  

Skupina inertinitu 

Tato skupina zahrnuje macerály fuzinit, semifuzinit, funginit, sekterinit, makrinit, 

mikrinit a inertodetrinit. Jsou charakteristické velmi světlým až žlutobílým odstínem 

v dopadajícím světle a mají ze všech macerálových skupin největší odraznost. Při 

koksování se chová jako inertní materiál.[11] 

Minerální příměsi 

Podmínky a efektivita flotace závisí na složení minerálních příměsí a na jejich 

disperzitě. Příměsi se do uhlí dostávájí zejména z doprovodních hornin, hlín a písků. Hlíny 

jsou ve vodě jednoduše rozpustné a přecházejí tak do disperzních kalů, to však neplatí pro 

ty, které  uhlím prorostou a do vody se tak nedostávají ani při mletí na velmi jemné frakce. 

Tyto příměsi můžeme pojmenovat jako příměsi vnější, uhlí však obsahuje také řadu 
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příměsí vnitřních, které mají původ v rostlinné hmotě a jejich množství se v uhlí pohybuje 

kolem 1 až 2%. 

Nejčastější minerální příměsi: 

 sulfidy (pyrit, markazit) – vliv na flotaci: znehodnocují koncentrát sírou, liší se 

zvýšenou flotační aktivitou, jemná zrna mohou být flotovaná stejnými reagenciemi 

jako uhlí, při oxidaci flotovatelnost klesá. 

 jíly (kaolín, jílovité břidlice a hlíny) – vliv na flotaci: při rozmočení a promíchání 

vytvářejí velké množství jemně dispergovaných kalů, což silně zhoršuje flotaci. 

 uhelné a hořící břidlice – vliv na flotaci: mají mnoho stejných vlastností jako uhlí, 

liší se zvýšenou hydrofobností, takže se při flotaci dostávají do koncentrátu. 

 minerály se zvýšenou rozpustností (sádrovec a jiné rozpustné soli) – vliv na flotaci: 

zvyšují koncentraci elektrolytu ve rmutu, vytvářejí obaly na zrnech uhlí. 

nesulfidické minerály (silikáty, oxidy, karbonáty) – vliv na flotaci: malá 

rozpustnost, jsou hydrofilní, v případě dostatečné zrnitosti se od uhlí lehce oddělí 

flotací.[25] 

2.2 Flotace uhlí 

2.2.1 Obecná teorie flotace 

Flotace uhlí se zabývá rozdružováním nejjemnějších podílů těženého uhlí a v praxi 

se využívá pouze na úpravu koksovatelného uhlí. V uhelném úpravnictví je flotace 

doplňkovým procesem jiných způsobů rozdružování. 

Separace či koncentrace macerálů pěnovou flotací do značné míry závisí na 

rozdílech v jejich hydrofobnosti.[3] Produktem procesu pěnové flotace je vždy specificky 

lehčí část upravované suroviny, proto u uhlí nejsou výjimkou ani flotovatelná zrna 

o velikosti nad 2 mm. Ve flotační praxi v českých úpravnách je zrnitost vsázky většinou 

menší než 0,5 mm. V souvislosti s pěnovou flotací v praxi je potřeba zdůraznit, že flotační 

úprava je ekonomicky čtyřikrát až pětkrát náročnější než běžné gravitační způsoby úpravy 

uhlí. Proto je pochopitelné, že úpravny uhlí se snaží snižovat velikost uhelných zrn 

přiváděných na pěnovou flotaci a omezit tak celkové množství uhlí upravované tímto 

úpravnickým procesem rozdružování. Nutno však také podotknout, že z hlediska kvality 
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získaných koncentrátů a dosahované ostrosti rozdružování nemá pěnová flotace 

konkurenci v žádném jiném způsobu úpravy uhelných kalů a prachů. 

Důležitým faktorem pěnové flotace jsou také flotační stroje a jejich technologie, na 

které se při procesu pěnové flotace kladou velké nároky, protože při úpravě uhlí pěnovou 

flotací přechází většina vysoce kvalitního uhlí do pěnového produktu, který je samozřejmě 

nutné odvádět s co možná největší efektivitou. Proto uhelné úpravny vždy upřednostňují 

flotační stroje s oboustranným odváděním pěnového produktu s výkonem, který se 

pohybuje v rozpětí od 0,6 – 1,5 t sušiny na 1 m
3
 objemu flotačního zařízení za hodinu. 

Velký vliv na průběh a výsledky flotace však má také obsah tuhých částic ve flotačním 

rmutu, hodnoty jeho optimálního zahuštění jsou obvykle 200 až 350 g tuhých částic na litr 

rmutu, což odpovídá poměru T:K = 1:4 až 1:1,25. Pro flotaci suroviny s vysokým obsahem 

velmi jemných až prachových zrn dosahují lepších výsledků rmuty méně zahuštěné.[26, 

27] 

Při optimálních hodnotách pH v rozmezí od 6–7 se při pěnové flotaci uhlí dosahuje 

maximální výtěžnosti do koncentrátu. Teplota rmutu v procesu prakticky neovlivňuje 

flotovatelnost ani v rozmezí od 3 do 50 °C. Zvětrávání a oxidace však vliv má. Vytěžené 

černé uhlí, které bezprostředně postupuje do úpravny, flotuje lépe než uhlí vystavené 

atmosférickým vlivům, které zapříčiňují oxidaci uhelného povrchu v běžných 

atmosférických podmínkách.[28] Na povrchu uhlí tak vznikají kyselé hydrofilní 

karbonylové, karboxylové a esterové skupiny, které snižují přirozenou hydrofobicitu uhlí a 

tak i jeho schopnost flotovat.[10] Flotovatelnost takto oxidovaného uhlí se dá opět 

dosáhnout rozpuštěním povrchové oxidované vrstvy účinkem 1% roztoku kaustifikované 

sody a flotace tak probíhá v zásaditém prostředí.[11, 28] 

 

Průběh procesu pěnové flotace a jeho technologické a ekonomické výsledky závisí 

na velkém počtu technologických parametrů. Mezi ně patří:  

 vlastnosti a specifikace složení užitkových minerálů, 

 charakteristika jejich zrnitosti a vlastností podmiňujících flotovatelnost, 

 složení vody, 

 hustota rmutu, 

 reagenční režim flotace, 
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 účinnost práce flotačního stroje, 

 stupeň organizace kontroly a regulace technologického procesu na úpravně. 

 

Optimální hodnoty každého z uvedených faktorů je potřeba udržovat na 

konstantních hodnotách.[12] 

2.2.2 Princip a význam flotace 

Flotace je selektivní fyzikálně-chemický proces využívající rozdíly povrchových 

vlastností minerálů a hydrofobicity rozdružování hodnotných minerálních zrn od zrn 

odpadních.[10,38] 

Povrchová a potenciální energie tvoří společně volnou energii částice v libovolné 

soustavě. Hmotnosti nebo objemu částice je úměrná energie potenciální, velikosti 

specifického povrchu částice odpovídá energie povrchová. 

Velikost flotovaných minerálních zrn je určena jejich průměrem a obvykle 

nepřevyšuje 0,6 mm. Rozdílná maximální velikost flotovatelných zrn je při flotaci rud a 

nerudných surovin od velikosti zrn 0,1 až 0,25 mm u rud, až do velikosti 2,0 mm při 

speciálních flotačních režimech nerudných minerálů.[26] Obvykle se však v praxi flotují 

zrna menší o velikosti ≤ 0,15 mm [31], jejichž zmenšený průměr zapříčiňuje narůstání 

specifického povrchu a jejich povrchová energie několikanásobně převyšuje hodnoty 

energie potenciální.[26] 

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

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

zrn přichytit a ustálit se na povrchu fázového rozhraní“. 

Minerální zrna mají rozdílnou schopnost udržovat se na povrchu fázového rozhraní. 

Tyto rozdíly vyplývají z  rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, kterou 

ovlivňuje hned několik faktorů, zejména jejich chemické složení a stavba strukturní 

mřížky. Při flotaci se používají flotační reagence působící selektivně. Při adsorbci na 

povrch zrn výrazně mění jejich povrchovou energii v požadovaném směru a díky tomu je 

flotace univerzálním úpravnickým procesem.[11] 

Význam a přednost flotace spočívá v tom, že umožňuje získat jemně rozptýlené a 

jemně prorostlé užitkové složky, které byly považovány u nerostných surovin všech druhů 
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za nevyužitelné. Flotace tak řeší i problém úpravy velmi jemných kalových zrn. Při 

gravitační úpravě se suroviny často nadměrně rozdrobují a vytváří kal obsahující užitkové 

složky společně s průvodními horninami. Flotační technologie úpravy kalů umožňuje 

získat tyto jemné podíly vysoce hodnotného koksovatelného uhlí. [26] 

Pěnová flotace má v praxi největší význam. Využívá rozdíly specifické povrchové 

energie na rozhraní kapalné a plynné fáze. Když je povrch jejich rozhraní zakřivený, je 

využití nejúčinnější. Podstata pěnové flotace spočívá v zachycování malých minerálních 

zrn flotačního rmutu stoupajícími bublinami vzduchu, které mají o mnoho větší průměr a 

jsou tak schopna vynášet zrna na hladinu, kde společně tvoří mineralizovanou pěnu.[10,37] 

 Pěnová flotace byla a je široce aplikována v procesech úpravy libovolných 

minerálů. S rozvojem nových technologií a flotačních reagencí dnes oblast využití flotace 

zasahuje do různých průmyslových odvětví. Flotace se uplatňuje při úpravě nerostných 

surovin, při zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod, při odstraňování tiskařské 

černě v papírnách a ve farmaceutickém a textilním průmyslu.[10] 

2.2.3 Chemické a fyzikální faktory ovlivňující průběh a výsledky 

flotačního procesu uhlí 

Flotaci uhlí představují tři rozdílné fáze: částice uhlí, kapky reagentů a vzduchové 

bublinky. Mezi těmito fázemi dochází k vzájemným interakcím ve vodě, jakožto v médiu, 

ve kterém dochází k dílčím flotačním procesům, které jsou popsány na obrázku č. 1. 
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Obrázek 1: Fáze flotačního procesu 

 

 

Dílčí procesy a tedy i výsledky a kvalitu flotačního procesu ovlivňuje několik 

parametrů. Tyto parametry jsou rozděleny do čtyř skupin (obrázek č. 2). Parametry, které 

se mohou měnit či kolísat a je proto nutné je kontrolovat v pravidelných intervalech 

(denně), jsou znázorněny jako parametry prvního stupně. Parametry, které jsou dané před 

samotnou flotací, jsou znázorněny jako parametry druhého stupně. Parametry, které není 

možné ovlivnit kvůli jejich vlastnostem a praktickým omezením, jsou znázorněny jako 

parametry třetího stupně.[32] 
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Obrázek 2: Parametry flotačního procesu 

2.2.4 Složení flotační soustavy 

Pěnovou flotaci charakterizuje T. T. Chau jako komplexní proces založený na 

rozdílných vlastnostech přirozené a vyvolané hydrofobicitě minerálů skládající se ze tří 

hlavních překrývajících se principů: fyzikální děje, chemická kontrola a mechanické 

faktory.[17] Podle J. Wieseho sestává proces pěnové flotace ze dvou rozdílných fází, a to 

z fáze rmutové, při které dochází k získávání minerálů, a fáze pěnové, která zabezpečuje 

separaci hodnotných minerálních zrn od hlušiny. Ve fázi rmutu se do procesu přidávají 

flotační reagence (sběrače, aktivátory, depresory, pěniče), které napomáhají zvýšit rozdíly 

povrchových vlastností minerálů a jejich hydrofobicitu, díky čemuž se snáze zachytí na 

stoupající vzduchové bubliny. Role pěnové fáze spočívá v přivedení hodnotných 
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minerálních zrn s co možná nejmenšími ztrátami do dalšího úpravnického procesu.[38] 

Podle P. Fečka je pěnová flotace složitý fyzikálně–chemický děj podmíněný mnoha 

faktory charakterizovaný ději uskutečňujícími se na tzv. trojfázovém rozhraní. Závisí na 

druhu a charakteru flotovaných minerálů, složení a vlastnostech vody, flotačních reagencí 

a stupni provzdušnění flotačního rmutu. Pro zdokonalování a rozvoj pěnové flotace je 

proto třeba poznávat vlastnosti všech tří fází, z nichž ani jedna není homogenní.[11] 

Tuhá fáze 

Mezi chemickým složením, charakterem struktury mřížky a vazebnými silami 

minerálů existuje úzký vzájemný vztah. Faktory ovlivňující interakce minerálů s plyny, 

vodou a flotačními reagencemi v souvislosti s flotační charakteristikou jsou: 

 chemické složení, strukturní a energetická charakteristika mřížky, 

 fyzikální a chemické vlastnosti, energetická charakteristika mřížky, 

 charakter sil působících na lomových plochách minerálního povrchu. 

Na venkovní a vnitřní morfologii, na podmínkách vzniku a na charakteru 

vazebných sil jsou závislé reálné krystaly. Jejich povrchové (tzn. flotační) vlastnosti 

ovlivňují poruchy mřížky a její fyzikální a fyzikálně - chemické vlastnosti.[1, 26] 

Kapalná fáze 

Voda je prostředím interakcí fází, což z ní dělá aktivní činitel flotace. Vlastnosti 

spjaté se vznikem a stálostí hydratačních vrstev na rozhraní s tuhou a plynnou fází se 

považují za nejdůležitější. Doposud málo prozkoumanými jsou však interakce vody 

s uhlovodíkovými skupinami molekul flotačních reagencí. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat iontovému složení vodného prostředí 

flotačního rmutu vzhledem k jeho spojitosti s flotovatelností jednotlivých minerálů. 

Rozpuštěné části minerálů a ionty jiných látek ve rmutu mohou totiž působit na flotační 

vlastnosti minerálů. To může vést k reakcím flotačních činidel s ionty rmutu, které 

společně vytvoří nerozpustné sloučeniny, což v konečném důsledku může způsobovat 

zbytečnou nadměrnou spotřebu činidel a jejich následný nedostatek pro flotovaný materiál. 

Proto pro požadovanou selektivitu a kvalitu produktů flotace potřebujeme znát a 

zohledňovat složení vody.[11, 26] 
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Plynná fáze 

Pěnu při pěnové flotaci tvoří plyny a zabezpečují tak jednu ze základních funkcí 

pro průběh a výsledky rozdružování. Vzduch má ve flotačním procesu několikerou úlohu. 

Aktivně se účastní flotačního procesu. Kyslík se adsorbuje na minerálním povrchu, oxiduje 

jej a má vliv na jeho rozpustnost. Aktivní účinek plynů na minerály i na průběh flotace je 

podmíněný účastí vody. V mnohých případech se chemický účinek plynů projevuje ve 

formě jejich sloučenin s vodou (např. kyselina uhličitá, nebo kyselina sírová, které vznikají 

jako produkt reakce oxidu uhličitého a oxidu siřičitého s vodou.).[26] 

Vzduchové bubliny přiváděné do flotačního procesu se ve vodě mísí společně se 

rmutem a zachytávají se na povrchu hydrofobních uhelných částic, které vynášejí na 

hladinu, kde vynesená zrna tvoří minerální pěnu. Zároveň bubliny nechávají hydrofilní 

části hlušiny a popela ve rmutu. V typické flotační cele kolísá velikost bublin od 0,5 do 

1,0 mm. Se zvyšujícím se provzdušněním se rozšiřuje i spektrum flotovatelných částic.[32] 

Kromě toho vzduch ve flotačním procesu aktivně ovlivňuje pH kapalné fáze rmutu. 

Kyslík společně se vzniklou kyselinou uhličitou reagují s povrchem minerálních zrn a 

výrazně tak ovlivňují jejich flotovatelnost.[26] 

2.2.5 Elementární akt flotace 

Flotace se opírá o rozdíly v povrchových vlastnostech jednotlivých minerálů, které 

jsou jim přirozené nebo jsou vyvolané přidáním povrchově aktivních látek.[29] Ulpění 

nebo přichycení minerálních zrn na povrchu fázového rozhraní je elementárním aktem 

flotace. Příčiny takovéhoto jevu nejlépe vystihuje hypotéza smáčení.[26] K flotačnímu 

procesu dochází výběrovým spojením rozptýlených minerálních částic se vzduchovými 

bublinkami ve vodném prostředí.[36] Dominantní úlohu v efektivitě kolize mezi 

minerálním zrnem a bublinkami vzduchu sehrávají hydrodynamické interakce, kdežto 

efektivitu ulpění nebo přichycení bublinky na povrch minerálního zrna ovlivňují zejména 

mezifázové síly. Stabilita agregátu bublinka – minerál je tak funkcí obou, jak znázorňuje 

obrázek č. 3. 
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Obrázek 3: Stabilní oblast kontaktu mezi bublinkou a uhelnou částicí jako 

komplex funkcí mezifázových vlastností.[17] 

 

Za stálých fyzikálních podmínek (velikost bublin, rychlost průtoku plynu atd.) 

může být efektivita kolize bublinka – minerální zrno považována za konstantní a změny 

v efektivitě zachycovaní mohou být přičítány mezifázovým vlastnostem minerálních zrn, 

které konkrétně reprezentuje hodnota jejich kontaktního uhlu s vodou.[29] Schopnost 

minerálů navázat se ke vzduchovým bublinkám na fázovém rozhraní voda – vzduch tedy 

určuje hodnota kontaktního úhlu neboli úhlu smáčitelnosti. Čím větší hodnoty kontaktního 

úhlu minerální zrna vykazují, tím lepší je jejich flotovatelnost a naopak.[36] Hydrofobní 

zrna minerálů se lehce spojují se vzduchovými bublinkami a jsou dobře flotovatelná, 

naopak zrna hydrofilní se na bublinkách nemohou zachytit, a proto flotovatelná nejsou. 

Hydrofobní nebo hydrofilní vlastnosti minerálních zrn je možné měnit flotačními 

reagencemi, které adsorpcí na povrch zrna mění jeho složení a vlastnosti jeho povrchu 

v požadovaném směru. [13, 26] 

2.2.6 Flotační reagence 

Hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu společně s optimálním 

otevřením zrna a provzdušněním flotačního prostředí jsou flotační reagence.[23, 30] 

Flotační reagence se do procesu pěnové flotace přidávají, aby zvětšily a podpořily rozdíly 
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povrchových vlastností uhlí. Tyto vlastnosti jsou ovlivňované chemickými změnami za 

použití sběračů, aktivátorů nebo depresorů, které zabezpečují úspěšné zachytávaní 

flotovatelných hydrofobních uhelných částic na vzduchové bublinky a zároveň snižují 

šanci pro vznik vazeb mezi bublinkami a zrny hydrofilními.[38] Změny energie na 

fázovém rozhraní tak zapříčiňují změny podmínek flotovatelnosti jednotlivých minerálů a 

mění se i počet a velikost vzduchových bublinek a stálost tvořící se mineralizované pěny. 

Pokrok a účinný průběh flotačního procesu závisí zejména na zdokonalování reagenčního 

režimu – zlepšování způsobu využívání flotačních reagencí, rozšiřování oblasti jejich 

použití, ověřování a zavádění nových účinných reagencí a jejich kombinace. 

Flotační reagence z chemického hlediska můžeme rozdělit na organické nebo 

anorganické, jednoduché látky nebo sloučeniny, krystalické nebo kapalné látky. Některé 

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

některé se rozpouští velmi málo a vytvářejí koloidně – disperzní roztoky, emulze a jemné 

kapičky. Existuje velmi široká škála těchto látek, v úpravnické praxi se však využívá pouze 

jejich nepatrné množství.[16] 

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

 nepolární (oleje) - kerozíny 

 heteropolární – alkoholy 

 

Oleje mají hlavně sběrací vlastnosti. Ve vodním prostředí flotační cely emulgují na 

malé kapičky přichycující se k hydrofobním částicím a zvyšují jejich hydrofobnost. 

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

Heteropolární reagence jsou zejména aktivními pěniči a při flotaci uhlí mají taktéž sběrací 

vlastnosti. Svými polárními skupinami se adsorbují na hydrofilní místa povrchů uhelných 

částic. Celkově největší sběrací schopnosti mají alkoholy s 6 – 8 uhlíky v řetězci a 

reagence z hydroxylové polární skupiny, následují sběrače sulfo- skupiny a nakonec 

sběrače obsahující karboxy- skupinu. Je známo, že zvýšení hydrofobního účinku na 

povrchu uhelných částic v procesu pěnové flotace je možné dosáhnout adsorpcí 

alifatických alkoholů, jejichž přítomnost způsobuje snížení zeta potenciálu. Hydrofobní 

účinek, který je spojený se snížením povrchové energie důsledkem přítomnosti OH
-
 

skupiny, se tedy zvýší s délkou alifatického řetězce alkoholu.[13,25] 
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2.2.7 Schéma flotace uhlí 

Flotační praxe prakticky nedovoluje při jediné operaci flotace získat koncentrát a 

odpad požadované kvality, protože od sebe oddělované minerály mají většinou velmi 

podobnou flotační chrakteristiku a podmínky na jejich selekci jsou tak náročnější. Proto se 

používá několik flotačních operací, které jsou navzájem propojeny v technologickém 

schématu flotační úpravny. 

Přesně určené postupy jednotlivých operací flotace společně s mletím a vodním 

tříděním nazýváme schématem flotace. Při jeho vypracování a výběru je potřeba vycházet 

z charakteru a stupně prorůstu minerálů, jejich obsahu ve výchozí surovině a jejich 

flotovatelnosti. Nutné je také vzít v úvahu přítomnost a charakter velmi jemných zrn, 

požadavky na kvalitu koncentrátů a nevyhnutelnost komplexního využití suroviny při 

minimálních úpravnických nákladech. 

Obvykle se jedná o otevřené systémy, které obsahují ve flotačním cyklu základní a 

kontrolní operaci. Pro ekonomičnost celého procesu však nestačí pouze vyvíjet flotační 

stroje, zlepšovat flotační technologii a zavádět automatizační prvky, nýbrž je potřeba 

používat chemicky co možná nejúčinnější flotační reagence nekolísající kvality. 

Vzhledem k tomu, že dnes úpravny fungují na vysokém stupni mechanizace, stoupá 

také úměrně i produkce nejjemnějších uhelných částic a narůstá popelnatost kalových 

podílů uhlí.   Vsázku do flotace tak na úpravně uhlí tvoří jemnozrnné podíly vytříděné 

z těžené suroviny a otěrem vzniklé kalové částečky v procesech úpravnických operací. 

Vsázka má polydisperzní charakter a tvoří ji různě velká zrna uhlí a hlušiny. Aby se 

zvýšila účinnost flotačního procesu uhlí, vsázka prochází vodním tříděním na 

hydrocyklonu a rozděluje se na dvě třídy (písky, přepad), které se dále do flotačního 

rozdružování přivádí odděleně na samostatné flotační linky, nebo se dále flotačně upravují 

jenom písky. 

Z ekologického hlediska je třeba minimalizovat obsah síry v černém uhlí na 

energetické účely, aby se zabránilo emisím oxidů síry do ovzduší. Vícestupňová schémata 

flotace umožňují redukovat obsah pyritu a získat tak koncentrát s přípustným obsahem 

síry. Existují dvě principiální schémata flotace odstraňování síry z uhlí. První předpokládá 

potlačení flotovatelnosti pyritu a flotaci uhlí. Druhá předpokládá flotaci pyritu a čisté uhlí 

se získá jako nepěnový produkt, které se dále flotuje. 
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V našich úpravnách se obvykle vyrábějí dva konečné produkty – koncentrát a 

odpad. V případě potřeby je možno popelnatost koncentrátu snížit přečištěnou flotací. 

Kvalita koncentrátu se dá zlepšit výrobou meziproduktů. 

Při tříproduktové flotaci, která je složitější, se získává kromě málo popelnatého 

koncentrátu, v kterém jsou většinou dobře koksovatelné složky uhlí, ještě koncentrát pro 

energetické účely, do kterého se koncentrují hůř koksovatelné matné složky [26]. 

2.2.8 Popis flotace uhlí na úpravně dolu Paskov 

V úpravárenském komplexu lokality Dolu Paskov je surové uhlí vyklápěno do tzv. 

hlubinných zásobníků. Odtud je za pomocí dopravních mostů vedeno k zásobníkům 

surového uhlí. Na vibračních třídičích za mokra a pomocí obloukových sít je surové uhlí 

rozdělováno do zrnitostních tříd následovně: 

 hrubozrnnné 18-200 mm 

 jemnozrnné 0,5-18 mm 

 kalová složka < 0,5 mm 

Hrubozrnné uhlí je pak dále rozdružováno na těžkokapalinových rozdružovačích 

typu DREWBOY. 

Jemnozrnné surové uhlí je rozdružováno na sazečkách typu OM-18 na 3 následné 

produkty: 

 prané uhlí 

 meziprodukt 

 hlušina 

Prané uhlí se odvodňuje na odstředivkách Siebtechnik HGS 1300 a transportuje se 

do zásobníků pro prané uhlí. Meziprodukt se používá pro energetické účely. Hlušiny se 

ukládají na odval „D“. 

Kalová frakce surového uhlí je po zahuštění na dvou zařízeních Dorr upravována 

flotací na flotátorech typu Denver. Jako flotační činidlo je používána směs vypíracího oleje 

a OXO- těžkých podílů vyšších alkoholů v poměru 1:1. Při flotaci slouží jako sběrač 

vypírací olej. Pro vytvoření stálé a nosné pěny slouží jako pěnič OXO – těžké podíly jsou 
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směsi vyšších alkoholů. V průběhu prováděné flotace jsou hydrofobní zrna vázána na 

vzduchové bubliny, přemísťují se do pěny a stávají se tak součástí flotačního koncentrátu. 

Zrna hlušiny, která jsou hydrofilní, klesají na dno flotačních baterií. Odtud jsou odváděny. 

Výsledný uhelný koncentrát je hyperbarickou filtrací zcela odvodněn a poté ukládán do 

zásobníku flotačního koncentrátu. Získaná flotační hlušina se po rozduržení zahustí v 

„hlušinovém“ Dorru a odvede se potrubím do sedimentační nádrže Pilík 3. Nádrž Pilík 3 

má plně izolováno dno i břehy. Z přetoku této nádrže je vedeno potrubí do pročišťovací 

nádrže Pilík 4 a následně do nádrže Pilík 5. Odtud se vyčeřená voda čerpá zpět do 

uzavřeného kalového okruhu úpravny. Přetok z pročišťovací nádrže Pilík 5 je veden do 

nedalekého potoka Ščučí.  

Ve své podstatě se veškerá přeprava upravovaného uhlí a hlušiny na území úpravny 

mezi jednotlivými zařízeními a odkalovacími nádržemi uskutečňuje velice ekologicky a s 

nízkými ekonomickými ztrátami, a to pásovou či potrubní dopravou. Jedinou výjimkou 

jsou výpěrky přepravované dopravním mostem pásovými dopravníky přes řeku Ostravici 

na přesýpací stanici odvalu „D“, kde jsou převáženy nákladními automobily k ukládání na 

plochu odvalu „D“. 

 Kombinací úpravárenských postupů se získává více než 63 % z celkového 

množství uhlí vstupujícího do úpravny. Zastoupení a výtěžnosti jednotlivých frakcí jsou 

následující: 

 Hrubé zrno 20-180 mm(Drewboy) – výtěžnost cca 30 % z celkové vsázky 

 Střední zrno 0,5-20 mm (sazečky) – výtěžnost cca 70 % z vsázky 

 Jemné zrno 0-05 mm (flotace) – výtěžnost cca 90 % z vsázky 

 

Podrobnější popis schématu technologie úpravy a přepravní cesty na úpravně Dolu 

Paskov jsou graficky znázorněny na obrázku č. 4. 
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Obrázek č. 4: Technologické schéma úpravárenského komplexu Dolu Paskov 
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2.3 Kontaktní úhel (úhel smáčení, styčný úhel) 

Kontaktní úhel je běžným měřítkem hydrofóbnosti/hydrofilnosti pevných povrchů, 

a také důležitým parametrem u procesu smáčení minerálních zrn, jakým je i pěnová 

flotace. Hydrofóbní/hydrofilní vlastnosti povrchů jednotlivých minerálů lze hodnotit na 

základě vzniklého kontaktního úhlu mezi třemi fázemi: kapalnou, tuhou a plynnou. 

Vztah mezi povrchovým napětím a kontaktním úhlem jako první pozoroval Young. 

V principu je kontaktní úhel vzduchové bublinky přilnuté k pevnému povrchu ve vodním 

prostředí (jak ukazuje obrázek č. 5) stanovený mechanickou rovnováhou mezi třemi 

povrchovými napětími (tuhá látka – voda, voda – vzduch, vzduch – tuhá látka). Rovnice 

popisující vztahy mezi těmito napětími je známa jako Youngova rovnice ideálního 

kontaktního úhlu. 

γ s /a  = γ s / l  +  γ l / a  .  cosΘγ  

γs/a – povrchové napětí tuhá látka - vzduch 

γs/l – povrchové napětí tuhá látka - voda 

γl/a – povrchové napětí voda - vzduch 

Θγ – Youngův kontaktní úhel 

 

 

 
 

Obrázek 5: Kontaktní úhel mezi kapkou (vlevo) bublinkou (vpravo) a minerálním 

povrchem 
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Wenzel byl pravděpodobně prvním vědcem zajímajícím se o drsnost povrchu a jeho 

vliv na kontaktní úhel minerálů a konstatoval, že struktura neboli geometrie povrchu má na 

kontaktní úhel minerálů větší vliv než jeho chemické složení. Na drsném povrchu minerálů 

proto používal pro hodnoty zdánlivého kontaktního úhlu souvisejícího s ideálním 

kontaktním úhlem rovnici: 

cosΘW  = r  cosΘγ  

Θw – Wenzelův kontaktní úhel (zdanlivý kontaktní úhel na drsném pvrchu) 

Θγ – ideální Youngův kontaktní úhel (na dokonale hladkém povrchu) 

r – průměrná drsnost povrchu 

 

Na heterogenních površích se hodnota zdánlivého kontaktního úhlu vztahuje 

k ideální hodnotě kontaktního úhlu Cassieho rovnicí. Cassie odvodil rovnici popisující 

změny kontaktního úhlu pro dvou složkové povrchy následovně: 

cosΘC  =  f1cosΘ1  +  f2cosΘ2  

f1 – frakční plocha povrchu s kontakním úhlem Θ1 

f2 – frakční plocha povrchu s kontaktním úhlem Θ2 

ΘC – Cassieho kontaktní úhel 

 

Obavy týkající se platnosti Youngovy, Cassieho a Wenzelovy rovnice a jejich 

aplikovatelnosti pro různé minerální povrchy je stále oblastí vědeckých debat. Dodnes však 

neexistuje absolutní teorie, která by prezentovala jednoznačnou korelaci mezi fyzikálními 

vlastnostmi povrchu jako je drsnost, heterogenita, tvar a velikost částic a smáčivými 

vlastnostmi povrchu.[17] 

2.4  Pyrolýza 

2.4.1 Obecná teorie pyrolýzy 

Dle chemické povahy termických dějů patří pyrolýza mezi procesy redukční. 

V odborné literatuře je pyrolýza popisována jako termický rozklad pevných látek bez 

přístupu vzduchu, v jejímž průběhu vznikají následující produkty: uhlikatý skelet, kapalná 

složka výrazně organického charakteru, plynné produkty a pyrogenetická voda.[5,8,9] 
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Proces pyrolýzy je také možné z chemického hlediska dále charakterizovat řadou 

reakcí uhlíku a vodíku, které jsou znázorněny v tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Charakteristické reakce uhlíku a vodíku 

Reakce Reakční entalpie (MJ.kmol-1) 

Spalování uhlíku C + O2 → CO2 - 406,4 

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

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

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

Hydrogenace C + 2H2 → CH4 - 83,8 

Oxidace CO 2CO + O2 → 2CO2 - 567,3 

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

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

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

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

Poznámka: Zápornou hodnotou reakční entalpie jsou označené reakce exotermické, s kladnou 

hodnotou entalpie naopak reakce endotermické. 

 

Z technologického hlediska dělíme pyrolýzní procesy dle teploty v čase jejich 

průběhu na: 

 nízkoteplotní (< 500°C), 

 středněteplotní (500 ÷ 800°C), 

 vysokoteplotní (> 800°C). 

 

Pro jednoduchost dělíme děje probíhající při jednotlivých teplotách do tří teplotních 

intervalů. V teplotním rozmezí do 200°C dochází k silně endotermickým procesům. 

Spalovaný materiál se suší a dochází k tvorbě vodních pár fyzikálně odštěpené vody. V 

rozmezí teplot 200 až 500°C dochází k odštěpování bočních řetězců z 
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vysokomolekulárních organických látek a přeměně makromolekulární struktury na plynné 

a kapalné organické produkty, pyrogenetickou vodu a pevný uhlík. Tuto fázi nazýváme 

také tzv. suchou destilací. V posledním teplotním rozmezí od 500 - 1200°C se produkty 

suché destilace dále štěpí a transformují a z pevných i kapalných organických látek 

vznikají plyny H2, CO, CO2 a CH4.[35] 

Základní produkty vysokoteplotní a nízkoteplotní pyrolýzy jsou shrnuty v následující 

tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Produkty pyrolýzy 

Produkty pyrolýzy 

nízkoteplotní vysokoteplotní 

polokoks koks 

plyn plyn 

dehet (alifatický) dehet (aromatický) 

voda (fenolová) voda (čpavková) 

benzin (pyrolýzní) benzol (surový) 

olej -- 

 

Konečné složení a poměr produktů pyrolýzy ovlivňuje mnoho faktorů. V první řadě 

samozřejmě závisí na složení vstupního materiálu, konkrétně na poměru jeho organické a 

anorganické složky, množství a zrnitostní distribuci jeho částic.[4,5,8,9,14] 

Výtěžnost plynné, kapalné a pevné fáze ovlivňují následující faktory: 

 konečná teplota pyrolýzního procesu, 

 rychlost ohřevu, 

 použitý nosný plyn, 

 doba zdržení plynných produktů v pyrolýzní komoře[20], 

 tlak[5] 

 konstrukčním provedením pyrolýzního zařízení [2] 
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 přítomnost katalyzátoru a jeho poměr k materiálu [7]. 

 

Vzhledem k velkému množství uvedených parametrů musí být proces pyrolýzy 

nejdříve navržen tak, aby splnil požadavky na konečný pyrolýzní produkt. 

2.4.2 Moderní pyrolýzní postupy 

Pyrolýze uhlí je věnována pozornost ve světovém měřítku. V popředí zájmu je dnes 

tzv. ko-pyrolýza uhlí a biomasy, resp. uhlí a odpadů. Důvodem je zejména pokles zásob 

světových strategických surovin a jejich čím dál obtížnější těžba. Přirozeně tak vznikají 

nároky na důmyslnější využívaní alternativních zdrojů energie a větší materiálové využití 

odpadů. Tento fakt lze také přičíst přísnější legislativě striktně omezující množství 

skládkovaného objemného organického odpadu, rostoucí produkci skleníkových plynů, 

které jsou neoddělitelnou součástí spalování fosilních paliv, a taktéž snaze o snížení 

závislosti jednotlivých zemí na dovozu ropy, kterou je možné produkty ko-pyrolýzy 

nahradit.[35]  

K modernímu způsobu výroby motorových paliv z odpadní biomasy založenému na 

pyrolýze je možné zařadit například způsob vyvíjený v Německém Freibergu. Projekt 

odstartoval v roce 2004 [24], kdy bylo uvedeno do provozu poloprovozní zařízení. 

Technologický postup zpracování odpadní biomasy byl označen jako Carbo V a licenci 

zakoupila společnost Choren. V procesu pyrolýzy se spaluje dřevní odpadní hmota s 

obsahem vody 15-25 % hmotnosti. Upravuje se ve dvoustupňovém pyrolýzním procesu. V 

roce 2008 byl uveden do provozu technologický celek, který při plném výkonu vyrábí 15 

tisíc tun motorových paliv za rok a v přípravě je výstavba dalších závodů o výkonu až 200 

tisíc tun za rok. 

V Kanadě a USA navrhla a postavila společnost Ensys sedm provozních zařízení 

pro rychlou pyrolýzu, tzv. RTP (Rapid Thermal Process). Největší z nich se nachází v 

Renfrew (poblíž Toronta) v Ohiu v Kanadě. Kapacita zařízení je 100 tun odpadního dřeva 

za den a ročně je zde vyrobeno více než 50 000 tun kapalného paliva. Společnost Ensyn 

pracuje na vývoji pyrolýzních jednotek 5-10krát větších než zařízení v Renfrew. 

Společnost BTG-BTL provozuje pyrolýzní jednotky s kapacitou 5 tun biomasy za hodinu 

např. v Holandsku a Malajsii (zde je palivem pro pyrolýzu odpad z palem olejných). 

Společnost Wellman Internationals provozuje ve Velké Británii pyrolýzní zařízení s 
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kapacitou 250 kg biomasy za hodinu pro výrobu bio-dieselu. Tímto procesem je 

vyprodukováno 250 l/h bio-dieselu a navíc 30 l/h glycerolu. Dalším provozním zařízením 

pro pyrolýzu biomasy je např. pyrolýzní jednotka společnosti Fortum ve Finsku o kapacitě 

350 kg/h. [33] Japonská společnost Fuji uvedla do provozu pyrolýzní zařízení v Aioi 

zpracovávající plasty. Zařízení je schopno zpracovat cca 500 tun odpadních plastů za rok a 

ročně může vyprodukovat přes 7 800 000 litrů paliva. 

2.4.3 Pyrolýzní oleje 

Pyrolýzní oleje jsou jedním z produktů pyrolýzy. Svou podstatou se liší v závislosti 

na složení zpracovaného odpadního materiálu a použitých pyrolýzních podmínkách a jsou 

zároveň jedinečné. Lze je charakterizovat jako okysličené komplexní organické kapaliny 

typicky do 40 % a v některých případech do 85 % rozpustné ve vodě, kyselinách či 

zásadách. Rozpustnost v polárních organických rozpouštědlech, jako je například glycerol, 

je omezená a pyrolýzní oleje jsou relativně nerozpustné v nepolárních organických 

rozpouštědlech, jako např. nafta, karbontetrachlorid, pentan, dekan, benzen, toluen a 

hexan. Je však známo, že pyrolytické oleje lze postupně mísit s různými palivovými oleji. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

V experimentální části práce popisuji mineralogicko – petrografické analýzy 

zkoumaného uhlí, výsledky sítové analýzy, výsledky fyzikálních měření kontaktního úhlu 

a výsledky flotačních testů s aplikací momentálně nejvíce používaných sběračů na úpravně 

uhlí Paskov v ČR – Montanolech. Cílem bylo v souladu se zadáním diplomové práce 

zabývat se možností využití kapalných produktů z pyrolýzního procesu černého uhlí, 

konkrétně testováním pyrolyzního oleje z černého uhlí ve flotaci černého uhlí jako 

možného nového flotačního činidla. 

3.1 Metodika experimentů 

Aby bylo možné výsledky všech provedených testů a analýz porovnávat se 

vstupními analýzami, zachovával jsem při všech testech a analýzách stejné podmínky a 

postupy. 

K flotačním testům bylo použito černé uhlí z úpravny PASKOV, a.s. (důl Staříč II, 

Chlebovice). Výsledky flotace za použití pyrolýzního oleje jako sběrače byly srovnávány 

s výsledky flotace, kterých bylo dosaženo s doposud používanými sběrači 

Montanolem 800, Montanolem 551, Montanolem 508 a Montanolem 200. Po následném 

vyhodnocení výsledků jsem vybral dva nejlépe flotující montanoly, konkrétně Montanol 

551 a Montanol 200, které jsem v různých předem definovaných poměrech míchal 

s pyrolýzním olejem z černého uhlí. Cílem experimentů bylo buď nahrazení doposud 

používaných sběračů, nebo snížení jejich spotřeby ve flotaci vhodnou kombinací 

s pyrolýzním olejem. Dalším cílem práce bylo získání vhodného prodejního černouhelného 

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

3.1.1 Charakteristika podmínek a průběhu pyrolýzy 

Při pyrolýze použitého pyrolýzního oleje byla použita laboratorní pyrolytická 

jednotka sestavená v laboratořích ENET, VŠB–TU Ostrava. Pyrolýza probíhala 

v křemenném reaktoru (ø 60 mm, délka 450 mm) umístěném ve vertikální trubkové peci 

ovládané mikroprocesorem. 
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Pyrolýza probíhala za těchto podmínek. Rychlost ohřevu: 5 K·min
-1

 do konečné 

teploty 650 °C, doba ohřevu 45 minut při 650 °C. Váha vzorku byla 50 g (zrno pod 3 mm). 

K testům pyrolýzy bylo použito černé uhlí z úpravny  Dolu Lazy OKD, a.s. a použita 

aparatura znázorněná na obrázku č. 6. 

 

Obrázek 6: Pyrolýzní aparatura 

Vysvětlivky:  1 - vertikální trubková pec, 2 - křemenný reaktor, 3 - pyrolyzovaný vzorek, 4 – baňka 

s tekutými produkty,  5 - chladič, 6 - programovatelná řídící jednotka teploty, H - plynojem se 

záznamem objemu plynu, C - chladící jednotka 

3.1.2 Charakteristika podmínek měření - mineralogie a petrografie uhlí 

Analýza uhlí byla provedena na Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. a realizována na 

optickém polarizačním mikroskopu Leitz v odraženém světle s použitím imerzního 

objektivu. Obraz z mikroskopu je snímán citlivou černobílou kamerou do počítače se 

speciálním softwarem LUCIA Vitrinite, který umožňuje měření odraznosti na základě 

stanovení stupně šedi.  

 Měření náhodné odraznosti vitrinitu Rr a maximální odraznosti vitrinitu 

Rmax bylo realizováno podle normy ISO 7404/5, macerálová analýza podle normy ISO 

7404/3.  

Pro kalibraci zařízení byly využity dva standardy s hodnotami odraznosti 

R0 = 0,906 % a R0 = 1,655 %. 
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3.1.3 Charakteristika použitých flotačních sběračů 

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku jednotlivých testovaných sběračů.  

K testování selektivnosti flotačních sběračů byly použity: 

 Montanol 800, 551, 508 a 200, 

 pyrolýzní olej z pyrolýzy černého uhlí s označením U650. 

Vzhledem k tomu, že výrobci Montanolů neuvádějí jejich chemické složení a 

pyrolyzní olej z pyrolýzy černého uhlí není komerčně využívaným produktem, byly sběrač 

Montanol 551 a pyrolýzní olej podrobeny IČ spektroskopii. Z řady Montanolů byl vybrán 

Montanol 551 jako referenční vzorek vzhledem k tomu, že testované sběrače mají stejné 

funkční skupiny, a složením jsou si tak značně podobné. IČ spektroskopie byla realizována 

v centrálních analytických laboratořích VŠB-TU v Ostravě. 

3.1.4 Charakteristika měření kontaktního úhlu 

Měření kontaktního úhlu bylo prováděno na optickém tenziometru Attension 

THETA (obrázek č. 7) v laboratoři fyzikálních měření na institutu čistých technologií 

těžby a užití energetických surovin VŠB–TU Ostrava. Měření povrchu jednotlivých vzorků 

uhlí probíhalo metodou položené vodní kapky o objemu 5 μl. Každé měření bylo 

opakováno třikrát a výsledná hodnota byla vypočítána ze tří hodnot průměrného 

kontaktního úhlu (průměr hodnoty levého a pravého kontaktního úhlu). 

Jednotlivé vzorky byly připraveny v laboratoři na přípravu vzorků v centru 

nanotechnologií VŠB–TU Ostrava lisováním s pomocí laboratorního lisu. Všechny byly 

třikrát vystaveny tlaku 10 t bez přidání jakýchkoli aditiv zpevňujících výsledné vzorky 

(pelety).  
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Obrázek 7: Optický tenziometr Attension THETA 

 

K měření kontaktního úhlu jsem si zvolil vzorky, které měly zrnitost pod 0,5 mm, a 

to proto, že uhlí stejné zrnitosti bylo použito při flotačních testech. Výsledky měření 

kontaktního úhlu právě na těchto vzorcích tak měly velkou vypovídající hodnotu. 

Výjimkou při přípravě vzorků jednotlivých frakcí na měření kontaktního úhlu byl vzorek 

uhlí s frakcí 0,2–0,5 mm, který se k lisování laboratorním lisem nehodil. Zrna se lisováním 

totiž značně narušila a výsledná peleta nedržela svůj tvar ani přidáním aditiva (vosku). 

Proto jsem tento vzorek připravil zalitím do karnaubského vosku a následně zbrousil a 

doleštil do vysokého lesku. Aby k takto připravenému vzorku existoval referenční vzorek, 

připravil jsem si peletu z čistého karnaubského vosku, kterou jsem také naleštil stejným 

způsobem. Zbylé vzorky jsem připravil na laboratorním lisu. 

3.1.5 Charakteristika flotačních testů 

Flotační testy jsem realizoval v laboratoři J-160 Institutu environmentálního 

inženýrství na laboratorním flotačním přístroji VRF-1 (RD Příbram). Jde o měsidlový 

flotátor s vlastním nasáváním vzduchu. K testování selektivnosti flotačních sběračů jsem 

použil sběrače Montanol 800, Montanol 551, Montanol 508, Montanol 200 a pyrolýzní olej 

s označením U650. 

Flotace jsem provedl za těchto podmínek: 

 hustota rmutu: 150 g/l 

 dávka sběrače: 500 g/t 
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 flotační čas: 4 min. 

 doba agitace s činidly: 1 minuta 

Byla realizována pěnová flotace. Po jejím ukončení jsem flotační koncentráty i 

odpady přefiltroval na tlakovém filtru a nechal vysušit v sušárně při teplotě 105 °C po 

dobu 5 hodin. Vysušené vzorky jsem zvážil, zkvartoval a nechal na všech provést analýzu 

obsahu popela. 

3.2 Výsledky 

3.2.1 Analýza použitých flotačních sběračů 

Montanol 551 

Z analýzy IČ spekter Montanolu 551 vyplývá následující složení: karboxylové 

sloučeniny, aromatické a alifatické uhlovodíky, alkeny, alkoholy, fenoly, glykoly, estery, 

ethery a alkany (graf č. 1). 

Graf č. 1: IČ Montanol 551 
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Pyrolýzní olej 

Z výsledků IČ spekter pyrolýzního oleje vyplývá následující složení: možná 

přítomnost vody, C-H vazby, karbonyl, přítomnost aromátů (graf č. 2). 

Graf č. 2: IČ pyrolýzní olej 

 

3.2.2 Výsledky mineralogického a petrografického rozboru 

Z výsledku mineralogického a petrografického rozboru testovaného uhlí je jasně 

patrné, že se jedná o uhlí s převážným zastoupením vitrinitu, jehož obsah činí 64,3 %. 

Množství inertinitu je téměř o polovinu menší, konkrétně jej vzorek obsahoval 35,2 %. 

Liptinitu bylo prakticky zanedbatelné množství – jeho obsah byl pouze 0,5 %. Výsledky 

macerálové analýzy a měření odraznosti vitrinitu jsou zobrazeny v tabulce č. 4 a v grafu 

č. 3. 
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Tabulka 4: Macerálová analýza 

Výsledky měření Macerálová analýza 

Počet měření 100 Počet měření 500 

Průměrná odraznost 

vitrinitu  Rr  [%] 
1,418 Vitrinit [%] 64,3 

Maximální Rr  [%] 1,523 Inertinit [%] 35,2 

Minimální Rr  [%] 1,325 Liptinit [%] 0,5 

Standardní odchylka 0,050   

 

Graf č. 3: Měření odraznosti vitrinitu    

 
 

 

 

Při mikroskopických fotografiích bylo měřítko zvětšení 100 µm. Fotografie 

potvrzují procentuální zastoupení jednotlivých složek. Pozorován byl také inertodetrinit, 

fuzinit a semifuzinit, jak je možné vidět na obrázcích č. 8-10. 



 

41 

 

                        

Obrázek 8: Nepravidelné pásky jílovité hmoty ve vitrinitu. Místy inertodetrinit. 

 

 

Obrázek 9: Fuzinit (vlevo) a semifuzinit (vpravo) 

 

 

Obrázek 10: Čočky semifuzinitu a inertodetrinit ve vitrinitu 
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3.2.3 Výsledky měření kontaktního úhlu 

Výsledky měření kontaktního úhlu uvádí tabulka č. 5. 

Tabulka 5: Výsledky měření kontaktního úhlu 

Frakce 
KU L 

[θ] 

KU P 

[θ] 

KU S 

[θ] 
Náklon 

Délka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

KU 

Průměr 

Karnaubský 

vosk 

79,12 79,06 79,09 -0,300 3,46 1,35 

82,59 78,89 78,89 78,89 -0,700 3,43 1,34 

89,43 90,13 89,78 -0,500 2,96 1,36 

0.2 - 0.5 mm 

91,94 91,43 91,69 0,000 2,55 1,24 

91,69 91,92 90,52 91,22 -0,600 2,63 1,27 

91,56 92,80 92,18 0,000 2,65 1,28 

0.1 - 0.2 mm 

110,67 109,95 110,31 0,20 2,38 1,59 

111,44 113,61 111,95 112,78 0,00 2,17 1,52 

111,28 111,18 111,23 0,30 2,21 1,52 

0.063 - 0.1 mm 

105,10 104,63 104,87 -0,30 2,39 1,46 

110,94 114,84 114,24 114,54 -0,10 2,20 1,52 

113,13 113,70 113,41 0,00 2,17 1,52 

0.045 - 0.063 

mm 

108,21 109,26 108,74 -0,60 2,32 1,51 

107,40 109,35 108,68 109,01 0,00 2,29 1,50 

104,64 104,27 104,45 0,00 2,36 1,44 

< 0.045 mm 

104,76 104,39 104,58 0,00 2,36 1,43 

108,65 112,21 110,90 111,55 0,00 2,23 1,52 

109,54 110,09 109,81 0,00 2,27 1,50 

 

Z výsledků je patrné, že vzorek se zrnitostí 0,2–0,5 mm vykazuje nejmenší hodnotu 

kontaktního úhlu, což je způsobeno tím, že se neměřil reálný povrch uhelných částic, ale 
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také části, které byly vyplněny karnaubským voskem. Zbylé vzorky mají velmi vysoké 

hodnoty kontaktního úhlu, což zaručovalo výborné hodnoty výnosů při flotačních testech. 

Měření jednotlivých vzorků uhlí s různou frakcí probíhalo za pomocí snímání 

vysokorychlostní CCD kamery s vysokým rozlišením. Díky tomu bylo možné pozorovat 

nejen změny v hodnotách kontaktního úhlu, ale také rozdílnou strukturu povrchu, kterou 

jednotlivé frakce měly. Na obrázku č. 11 je možné vidět postupné změny struktury od 

největších zrn frakce do 200μm (I) po strukturu povrchu zrn s frakcí pod 45μm (IV), 

konkrétně její postupné vyhlazování až do stupně, kdy byla struktura povrchu téměř 

zrcadlově lesklá a dokonale hladká. 

 

Obrázek 1: I. kontaktní úhel frakce 0,1-0,2 mm, II. kontaktní úhel frakce 0,064-0,1 

mm, III. kontaktní úhel frakce 0,045-0,064 mm, IV. kontaktní úhel frakce pod 0,045 mm 

Pozn: Jedná se o vzorky připravené lisováním, proto je hodnota největší frakce 200 μm. 
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3.2.4 Výsledky flotačních testů 

Výsledky flotačních testů uvádějí tabulky č. 6-11. 

Tabulka 6: Výsledky flotačních testů s Montanolem 800 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 800 

500 g/t 

  

K 142,24 95,87 10,08 

O 6,12 4,13 38,56 

P 148,36 100,00 11,25 

Vysvětlivky: K - koncentrát, O - odpad, P – produkt; platí pro všechny následující tabulky 

 

Tabulka 7: výsledky flotačních testů s Montanolem 551 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 551 

500 g/t 

  

K 140,49 94,39 9,43 

O 8,35 5,61 29,32 

P 148,84 100,00 10,55 

 

Tabulka 8: Výsledky flotačních testů s Montanolem 508 (flotace 1 a 2) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 508 

500 g/t 

  

K 126,9 85,48 9,21 

O 21,56 14,52 18,48 

P 148,46 100,00 10,56 

Montanol 508/2 

500 g/t 

  

K 139,95 94,34 10,92 

O 8,39 5,66 36,58 

P 148,34 100,00 12,37 
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Tabulka 9: Výsledky flotačních testů s Montanolem 200 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 200 

500 g/t 

  

K 140,3 97,12 8,84 

O 4,16 2,88 47,04 

P 144,46 100,00 9,94 

 

Tabulka 10: Výsledky flotačních testů s produktem pyrolýzy s označením U 650 (flotace 

1 a 2) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

U 650 

500 g/t 

  

K 31,95 21,92 8,01 

O 113,83 78,08 12,54 

P 145,78 100,00 11,55 

U 650/2 

500 g/t 

K 135,4 90,67 10,44 

O 13,94 9,33 34,43 

P 149,34 100,00 12,68 

 

Na základě zjištěných výsledků a jejich vyhodnocení jsem vybral pro kombinaci 

s pyrolýzním olejem U 650 činidla Montanol 551 a Montanol 200. Rozhodujícím kritériem 

byla výše výsledné popelnatosti v koncentrátu i odpadu daného vzorku. Hodnoty jsou dále 

graficky znázorněny v grafu č. 4.  
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Graf č. 4: Výsledky flotačních testů s čistými Montanoly 200, 551, 800, 508 a 

nemixovaným pyrolýzním olejem U 650 

 

 

Tabulky č. 11-14 zaznamenávají výsledky flotačních testů při použití flotačních 

činidel Montanol 551 a U 650 v poměrech 4:1, 3:2, 2:3, 1:4. 
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Tabulka 11:  Výsledky flotačních testů s Montanolem 551 a s produktem pyrolýzy 

s označením U 650 (v poměru 4:1) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 551/U650 

400 g/t /100 g/t 

  

K 143,32 96,04 9,68 

O 5,91 3,96 40,62 

P 149,23 100,00 10,91 

 

Tabulka 12: Výsledky flotačních testů s Montanolem 551 a s produktem pyrolýzy 

s označením U 650 (v poměru 3:2) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 551/U650 

300 g/t / 200 g/t 

  

K 145,08 97,06 11,05 

O 4,4 2,94 47,19 

P 149,48 100,00 12,11 

 

Tabulka 13: Výsledky flotačních testů s Montanolem 551 a s produktem pyrolýzy 

s označením U 650 (v poměru 2:3) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 551/U650 

200 g/t / 300 g/t 

  

K 145,58 97,55 11,06 

O 3,66 2,45 47,35 

P 149,24 100,00 11,95 

Tabulka 14:  Výsledky flotačních testů s Montanolem 551 a s produktem pyrolýzy 

s označením U 650 (v poměru 1:4) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 551/U650 

100 g/t / 400 g/t 

  

K 144,79 96,74 9,09 

O 4,88 3,26 44,91 

P 149,67 100,00 10,26 
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Tabulky č. 15-18 zaznamenávají výsledky flotačních testů použití flotačních činidel 

Montanol 200 a U 650 v poměrech 4:1, 3:2, 2:3, 1:4. 

 

Tabulka 15: Výsledky flotačních testů s Montanolem 200 a s produktem pyrolýzy 

s označením U 650 (v poměru 4:1) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 200/U650 

400 g/t / 100 g/t 

  

K 145,37 97,26 10,37 

O 4,09 2,74 43,88 

P 149,46 100,00 11,29 

 

Tabulka 16: Výsledky flotačních testů s Montanolem 200 a s produktem pyrolýzy 

s označením U 650 (v poměru 3:2) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 200/U650 

300 g/t / 200 g/t 

  

K 134,09 90,07 9,72 

O 14,79 9,93 25,53 

P 148,88 100,00 11,29 

 

Tabulka 17: Výsledky flotačních testů s Montanolem 200 a s produktem pyrolýzy 

s označením U 650 (v poměru 2:3) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 200/U650 

200 g/t / 300 g/t 

  

K 146,06 97,48 10,40 

O 3,77 2,52 46,81 

P 149,83 100,00 11,32 
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Tabulka 18: Výsledky flotačních testů s Montanolem 200 a s produktem pyrolýzy 

s označením U 650 (v poměru 1:4) 

Flotační činidlo 
 

hmotnost (g) výnos (%) popelnatost (%) 

Montanol 200/U650 

100 g/t / 400 g/t 

  

K 145,39 97,20 9,66 

O 4,19 2,80 44,15 

P 149,58 100,00 10,63 
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4 DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Dosažené výsledky jsou souhrnně uvedeny v následujících grafech č. 5 a 6. 

Z výsledkové tabulky při aplikaci pyrolýzního  oleje U 650 je zřejmé, že 

v porovnání se sběrači Montanol z řad 800, 551, 508 a 200 je u pyrolýzního oleje dosaženo 

cca o 5 % menšího výnosu flotačních koncentrátů. U obsahu popela v koncentrátu je však 

hledisko pro další testy vyhovující. 

Ze zjištěných výsledků u kombinací vybraných činidel Montanol 551 a 

Montanol 200 s pyrolýzním olejem označeným U 650 vyplývá, že bylo dosaženo 

vyhovující kvality z hlediska obsahu popela ve flotačních koncentrátech. Pozitivním 

výsledkem jsou výnosy flotačních koncentrátů nad 90 %. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo v kombinaci Montanol 551 a U 650 v poměru 1:4, kde výsledné hodnoty 

popelnatosti v koncentrátu a výnosu koncentrátu dosahovaly lepších výsledků než u 

samotného Montanolu 551, což se dá označit za velice pozitivní zjištění. Graficky 

zpracovaný náhled je v grafu č. 5. U kombinace Montanolu 200 a U 650 bylo dosaženo 

výsledků obdobných, avšak požadovaných hodnot dosaženo nebylo. U tohoto výstupu je 

grafický náhled v grafu č. 6. 

Graf č. 5: Porovnání výsledků použití Montanolu 551 a kombinace Montanolu 

551/U 650 (1:4) 
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Graf č. 6: Porovnání výsledků použití Montanolu 200 a kombinace 

Montanolu/U 650 (1:4) 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo ověření možnosti využití produktu pyrolýzy 

se značením U 650 v kombinaci s vybranými flotačními činidly Montanol 200 a Montanol 

551 za účelem snížení nákladů při využití těchto činidel ve flotaci uhlí. Z laboratorních 

výsledků flotací vyplývá, že lze využít koncentrace Montanolu 551 a U650 (1:4) jako 

vhodného sběrače pro daný typ uhlí s přihlédnutím na ekonomickou výhodnost tohoto 

mixu. Kvalita získaného koncentrátu dosahovala v tomto případě popelnatosti 9,09 %. 

U čistého Montanolu 551 činila popelnatost koncentrátu 9,43 %. U všech kombinací 

Monatnolu 551 a U 650 přesahovaly výnosy koncentrátu v průměru 96,85 %, v případě 

čistého Montanolu 551 testy prokázaly výnos koncentrátu 94,39 %. Z tohoto hlediska se 

získané výsledky jeví jako velice pozitivní.  

Z výsledků je tedy patrné, že kapalným produktem z pyrolýzy černého uhlí 

s označením U 650 je možné až do výše 75 % nahradit stávající flotační činidlo 

Montanol 551, a to i s malým procentuelním ziskem výnosů a snížením popelnatosti 

v koncentrátu. 
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