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Anotace 

Práce se zabývá využitím nového typu flotačního činidla, vznikajícím jako 

produkt pyrolýzy odpadních materiálů a to pneumatik a dřevní hmoty, pro flotaci uhlí. Pro 

srovnání výsledků flotace jednotlivých činidel na bázi pyrolýzních olejů s označením 

P550, KOPD9 a KOPD11, bylo použito běžně využívané činidlo Montanol 551. Při flotaci 

byl také sledován vliv zrnitostního složení. Cílová hodnota popelnatosti byla stanovena 

na méně než 10 % a pro výnosy byl stanoven minimální limit 70 %. Jako vzorek bylo 

použito černé uhlí z Dolu Lazy. 

Klíčová slova: Flotace, černé uhlí, flotační činidla, pyrolýzní olej, zrnitost 

Summary 

The work deals with the use of a new type of flotation reagents, emerging as 

a product of pyrolysis of waste materials and tires and wood, for flotation of coal. For 

comparison, the results of flotation reagents based pyrolysis oils labeled P550, KOPD9 

and KOPD11 was commonly used agent Montanol 551. With flotation was also examined 

the effect of particle size composition. The target value of ash was set at less than 10 % 

and yields at least a minimum limit of 70 %. As the sample was used coal from the Lazy 

Mine. 

Keywords: Flotation, coal, flotation reagents, pyrolysis oil, grain 
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1 Úvod 

Těžba a následná úprava uhlí je vždy, vlivem otěru a rozpadu, doprovázena 

vznikem jemných podílů uhelné hmoty, pro jejíž rozdružování od jalové složky se využívá 

metoda flotace. Pomocí flotace lze upravovat jak jemná zrna užitkové složky, tak i kalové 

podíly, které by jinak nebylo možné využít, a přecházely by do odpadu. V současnosti je 

flotace využívána zejména při úpravě koksovatelného uhlí. Dochází také k reflotaci 

odkališť, nesoucích velká množství užitkových surovin, pro jejichž zpracování v dřívější 

době neexistovaly potřebné technologie, jaké jsou běžně využívány dnes. Znovuzískání 

uhlí z odkališť flotací má svůj význam nejenom z ekonomického hlediska, ale je přínosné 

i po stránce ekologické. 

Proces flotace je velmi nákladným separačním procesem. Zajištění koncentrátu 

o požadované kvalitě je však závislé na mnoha dílčích faktorech, ovlivňujících průběh 

a výsledek flotace. Jedním z takovýchto faktorů je zrnitostní složení flotovaného materiálu, 

které má značný vliv na popelnatost získaného produktu.  

Flotovatelnost uhlí je možné upravit i pomocí flotačních činidel, která ovlivní jeho 

povrchové vlastnosti tak, aby došlo ke snadnému vynášení zrn užitkové složky k hladině 

rmutu do mineralizované pěny. Výkon flotačního činidla je důležitým faktorem 

pro zvýšení obnovy čistého uhlí a selektivitu procesu flotace.  

Na flotační činidla jsou kladeny vysoké požadavky, zejména jejich ekonomická 

dostupnost ale také šetrnost k životnímu prostředí. Z těchto důvodů se jako flotační činidla 

testují odpadní materiály, jako jsou pyrolýzní oleje, vznikající při pyrolýzním spalování 

různých druhů odpadních látek. 

Z předchozích odstavců vyplývají následující cíle této diplomové práce: 

 Porovnání nových flotačních činidel s běžně používaným 

Montanolem 551, 

 sledování vlivu zrnitosti v procesu flotace za použití nových flotačních 

činidel. 
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2 Teorie Flotace 

Ve 20. století došlo k intenzivnímu využívání flotace, jako jedné z mnoha 

rozdružovacích metod nejen nerostných, tedy primárních, ale i druhotných, sekundárních 

surovin. Do dnešní doby došlo ke značnému vývoji této metody a to nejen z hlediska 

konstrukčního ale byla také značně rozšířena využitelnost metody flotace, což vedlo 

k jejímu zavedení do různých průmyslových odvětví. Přičemž  nejrozšířenější flotační 

metodou je flotace pěnová. [1,2] 

V současnosti je flotace využívána nejen k úpravě uhlí, ale například i pro čištění 

odpadních vod (Rubio a kol. 2002), v papírenském průmyslu (Finch a kol. 1999), 

k rozdružování různých druhů plastů (Sisol a kol. 2005) a v dalších oblastech 

průmyslu. [2,3,4,5] 

Se zvyšováním mechanizace těžby uhlí, dochází ke zvyšování produkce jemných 

podílů putujících do úpraven. Pro jejich zpracování je nejvhodnější právě metoda pěnové 

flotace. [6.7] 

Schopnost flotace má pouze černé uhlí. To je dáno zejména stupněm jeho 

prouhelnění, na kterém proces flotace závisí. Od stupně prouhelnění se odvíjí samotné 

složení uhelné hmoty. Lepší flotovatelnosti dosahují uhelné hmoty s obsahem vitritu 

a klaritu, tyto mikrolitotypy mají výraznější flotovatelnost, která se projevuje kratším 

časem flotace v porovnání s ostatními mikrolitotypy jako je fuzit nebo durit. [7] 

Velikost flotovaných zrn bývá menší než 0,75 až 1 mm, ale v praxi se flotují 

i zrna menší než 0,5 mm. V souvislosti s tím, se flotace řadí mezi velmi nákladné metody 

rozdružování. Ve srovnání s gravitačními způsoby úpravy uhlí může být flotace až pětkrát 

nákladnější. Ovšem kvalitou koncentrátů získaných flotací a dosahovanou ostrostí 

rozdružování, při úpravě uhelných kalů a prachů, nelze flotaci nahradit jinou metodou. [7] 

2.1 Princip flotace 

Flotaci lze definovat jako fyzikálně-chemický jev, zakládající se na schopnosti zrn 

pevných těles o určitých povrchových vlastnostech, umístěných v tekutině (většinou ve 

vodě), přichytit se k dispergovaným vzduchovým bublinám, vytvářejících se v této 
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kapalině. Přichycená zrna jsou následně vzduchovými bublinami vynášena k hladině, kde 

jsou shrabována. [6] 

Citlivost pevných těles k flotaci je definována jako flotovatelnost, nebo také jako 

flotační aktivita. Pevné látky mohou být flotovatelné přirozeně, u jiných se flotační aktivita 

projeví až po aplikaci vhodných chemických látek, činidel. I přirozenou flotovatelnost 

částic je možné změnit, smáčením těchto těles chemickými látkami, měnícími jejich 

povrchovou energii (hydrofóbnost) a také fyzikálně – chemické vlastnosti prostředí. 

Flotační činidla, jsou voleny tak, aby zvětšovaly hydrofóbnost povrchu částic, a tím 

způsobily nárůst flotovatelnosti, nebo naopak, aby byla změnou hydrofóbnosti 

flotovatelnost daných částic potlačena. [6] 

Proces flotace může být využíván k rozdružování směsi jemně rozptýlených 

pevných částic o různých povrchových vlastnostech. Flotaci podléhají zrna s hydrofobním 

povrchem, tedy nízkoenergetická, která jsou špatně smáčena vodou a snadno tak přilnou 

k bublinám vzduchu. Naopak tělesa charakteristická vysokou povrchovou energií, tedy 

hydrofilní tělesa, jsou vodou dobře smáčena, což vylučuje přilnutí zrna k vzduchovým 

bublinám a tak flotaci nepodléhají. Zrna neschopná flotace zůstávají v suspenzi (flotační 

rmut), nebo sedimentují na dně kapaliny. Proces pěnové flotace je graficky znázorněn 

na obrázku 1. [6] 

 

Obrázek 1: Schéma flotačního rozdružování [8] 

Pěnová flotace je charakterizována ději probíhajícími na rozhraní třech fází. Těmi 

jsou fáze tuhá (zrna), kapalná fáze (vodný roztok) a fáze plynná (vzduch). [1] 
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Tuhá fáze je tvořena hydrofobními a hydrofilními zrny. Při flotaci je důležité znát 

složení a strukturní mřížku minerálů, jejich fyzikální a chemické vlastnosti, energetickou 

charakteristiku mřížky a také charakter sil působících na lomových plochách povrchu 

minerálu. Tyto vyjmenované vlastnosti ovlivňují vzájemné interakce minerálů s plyny, 

vodou i činidly, použitými při flotaci. [1] 

Kapalnou fázi představuje voda. Ta tvoří prostředí, ve kterém dochází k interakci 

fází a všech složek rmutu. Díky svým specifickým vlastnostem se aktivně účastní 

elementárního aktu flotace. K velice podstatným vlastnostem vody patří zejména ty, které 

souvisí se vznikem a stálostí hydratačních vrstev na rozhraní fází pevná látka – voda 

a vzduch – voda. Nutné je věnovat určitou pozornost iontovému složení vody, které by 

mohlo ovlivnit povrchové vlastnosti flotovaných minerálů. Také může dojít k reakci iontů 

obsažených ve flotačním rmutu s flotačními činidly za vzniku nerozpustných sloučenin. To 

by způsobilo nadměrnou spotřebu flotačních činidel a zároveň jejich nedostatek pro 

flotovaný materiál. Požadovanou selektivitu a kvalitu produktů flotace lze zajistit i tím, 

bude-li známé složení vody. [7] 

Plynná fáze, vzduch, je nezbytnou součástí ve flotačním procesu, kde plní hned 

několik úloh. Flotačního procesu se aktivně účastní také plyny obsažené ve vzduchu, 

zejména kyslík a oxid uhličitý. Kyslík se adsorbuje na povrchu minerálu, oxiduje ho a také 

ovlivňuje jeho rozpustnost. Plynná fáze slouží jako nosič flotovatelných, hydrofobních zrn 

z objemu rmutu do vrstvy mineralizované pěny, ale zároveň také ovlivňuje vlastnosti všech 

tří fází flotační soustavy tím, že snižuje pH kapalné fáze a výrazně ovlivňuje flotovatelnost 

zrn reakcí kyslíku a kyseliny uhličité. [1,7] 

Flotační rmut je tvořen částicemi flotovaného materiálu, vzduchovými bublinami 

a kapkami oleje (flotační činidlo). Všechny tyto složky jsou ve vzájemné interakci 

v médiu, jímž je voda. Jednotlivé dílčí děje probíhající během procesu flotace jsou 

schematicky znázorněny na obrázku 2, kde zkratka B vyjadřuje bubliny, Č částice 

a K kapky činidla. [9] 
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Obrázek 2: Schematické znázornění dílčích dějů ve flotaci (upraveno podle [9]) 

Během procesu flotace však může dojít k ovlivňování výše uvedených dílčích 

procesů různými parametry, a tím i výsledků flotace. Jako příklad lze uvést agregaci 

jemných částic, které však lze předejít úpravou flotovaného materiálu. [10] 

Předvídat flotační chování pro určité částice je možné jen v případě znalostí 

potřebných parametrů. Těmito parametry ovlivňujícími smáčivost daného povrchu může 

být jeho drsnost, velikost a tvar částic. Za rychlý a jednoduchý způsob vyčíslení povrchové 

smáčivosti, tedy hydrofóbnosti či hydrofilnosti povrchů různých minerálů je považováno 

měření úhlu smáčení  , nazývaného také jako styčný úhel. Po přichycení a ustálení kapky 

vody na povrchu tuhého tělesa, dochází k rovnovážnému stavu sil působících na rozhraní 

tří fází, pevná látka (s) – plyn (g) – kapalina (l). Tento rovnovážný stav sil je znázorněn na 

obrázku 3, kde     ,      a      představují příslušná mezifázová napětí. Mezifázové napětí 

pevná látka – plyn je označováno    , napětí mezi fázemi kapalina – plyn je znázorněno 

jako    , a      představuje mezifázové napětí pevná látka – kapalina. [6,11,12] 
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Obrázek 3: Schéma sil působících na hranici fáze pevná látka - plyn - kapalina (upraveno podle [6]) 

Youngova rovnice spojuje styčný úhel se silami působícími na hranicích třech 

fází, v rovnovážném stavu, po umístění kapky vody na povrchu tuhého tělesa. Rovnováha 

sil je popsána následující rovnicí (upraveno podle [6]): 

                

Existuje několik způsobů stanovení styčného úhlu, přičemž nejjednodušším z nich 

je měření kapky kapaliny na pevném povrchu pomocí optického goniometru. [6] 

Podle velikosti úhlu smáčení lze rozdělit povrchy tuhých látek do čtyř základních 

skupin [1]: 

1. Absolutně hydrofilní povrch - Na takovém povrchu se kapka kapaliny úplně 

rozprostře a vytěsní tak vzduch. Úhel smáčení nabude hodnoty Θ = 0. 

2. Částečně hydrofilní povrch - Voda z povrchu tuhé látky částečně vytěsňuje 

vzduch, rovnovážný styčný úhel tak bude ostrý. 

3. Částečně hydrofobní povrch - Z tohoto povrchu vzduch částečně vytěsňuje 

vodu. Styčný úhel částečně hydrofobního povrchu bude tupý. 

4. Absolutně hydrofobní povrch - Vzduch se na absolutně hydrofobním povrchu 

úplně rozprostře, čímž zcela vytlačí vodu z povrchu. Styčný úhel by tak dosahoval 

hodnoty 180°. Ovšem absolutně hydrofobní povrch tuhých látek neexistuje. 

Největší naměřený úhel smáčení dosahoval hodnoty 112° a to pro povrch 

parafínu. 

V praxi jsou většinou flotovány minerály, jejichž hodnota styčného úhlu je menší 

než 90°. Hodnoty styčného úhlu pro uhlí jsou závislé na stupni jeho metamorfování. 

kapalina 

    

        

plyn 

Pevná látka 
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Styčný úhel černého uhlí se tak pohybuje v rozmezí od zhruba 50°, pro uhlí nejméně 

metamorfovaná, do 85° pro uhlí o obsahu uhlíku okolo 88 %. [1,6] 

2.1.1 Procesy flotace 

Při flotaci minerálů s podobnou flotační charakteristikou, nebo v případě, kdy je 

požadavkem získání i více než dvou produktů, se podmínky pro jejich selektivitu stávají 

náročnějšími. Ve flotační praxi se v takovýchto případech pro získání koncentrátu 

a odpadu v požadované kvalitě většinou musí přistoupit k více flotačním operacím, 

probíhajících kontinuálně. [1] 

Z technologického hlediska jsou rozlišovány tři typy flotačních operací [1]: 

 Základní flotace 

 přečistná flotace 

 kontrolní flotace 

Flotační cyklus zahrnující veškeré výše vyjmenované typy flotačních operací, 

schematicky znázorňuje obrázek 4. 

 

 

odpad meziprodukt meziprodukt koncentrát 

meziprodukt meziprodukt odpad koncentrát 

Odpad Koncentrát 

Přívod suroviny na flotaci 

ZÁKLADNÍ FLOTACE 

1. PŘEČISTNÁ FLOTACE 1. KONTROLNÍ FLOTACE 

2. PŘEČISTNÁ FLOTACE 2. KONTROLNÍ FLOTACE 

Obrázek 4: Schéma flotačního cyklu (upraveno podle [13]) 
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Základní flotace, je v pořadí první fází flotačního rozdružování suroviny, 

obsahující jednu nebo i více užitkových složek, od těch neužitkových. Lze uplatnit postupy 

selektivní flotace, při které jsou pomocí různých chemických potlačujících nebo 

modifikačních přísad postupně oddělovány jednotlivé složky, dále kolektivní flotace, kdy 

jsou ze rmutu společně oddělovány všechny složky a kombinovanou flotaci. Záleží na tom, 

upravujeme-li mono či polykomponentní surovinu. U polykomponentní suroviny se volba 

flotace odvíjí od požadavků na výsledný produkt. [13,14] 

Základní flotace většinou ještě nedokáže poskytnout dostatečně kvalitní pěnový 

produkt, proto po ní následuje flotace přečistná, která zbavuje pěnový produkt, koncentrát, 

od škodlivých příměsí, čímž zvyšuje jeho kvalitu. [1] 

Třetí typ flotace, kontrolní, slouží k opakované flotaci nepěnového produktu ze 

základní flotace. Jejím cílem je zabránit zbytečným ztrátám užitkových složek 

do odpadu. [13] 

Počet zařazených přečistných a kontrolních flotací v jednom cyklu se odvíjí jak 

od požadavků na kvalitu výsledného koncentrátu, tak od složení a charakteru upravované 

suroviny. [1] 

2.1.2 Faktory ovlivňující flotaci uhlí 

Flotace uhlí je závislá jak na přirozených vlastnostech charakterizujících dané 

uhlí, tak i na proměnných faktorech, které lze upravovat tak, aby průběh a výsledky flotace 

byly optimální. Přirozenými vlastnostmi uhlí je především stupeň prouhelnění rozhodující 

o povrchových vlastnostech uhlí, velikost flotovaných částic, jejich uvolnění a možná 

oxidace povrchu. Mezi proměnné parametry lze zařadit zahuštění suspenze, kvalitu 

a dávkování flotačních činidel, hodnotu pH, provzdušnění suspenze, stupeň disperze, 

mechanické faktory (typ flotačního zařízení) a flotační čas. [6,7] 

Uhlí vystavené atmosférickým vlivům je následně hůře flotovatelné, v porovnání 

s uhlím putujícím bezprostředně z těžby do úpravny. Horší schopnost flotace je způsobena 

oxidací povrchu uhlí. Ta probíhá za běžných atmosférických podmínek, kdy se na povrchu 

uhlí vytvářejí kyselé skupiny snižující hydrofobnost povrchu a tím i flotovatelnost 

uhlí. [7,15] 
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Nízkoteplotní oxidace uhlí, označovaná také jako přirozená oxidace, nebo 

zvětrávání, probíhající za běžných atmosférických podmínek, způsobuje podstatnou změnu 

chemických vlastností uhlí, což má negativní dopad na jeho kvalitu. Oxidace přináší 

i určité technické, bezpečnostní a ekonomické komplikace při těžbě, v úpravnictví 

a následném technologickém využití. [16,17] 

Při oxidaci dochází k reakci kyslíku s uhelnou hmotou za snižování obsahu uhlíku 

a změně jeho chemické formy. Jsou tak ovlivněny termoplastické vlastnosti i energetické 

charakteristiky, jak bylo prokázáno u dvou studií prováděných Zamazalem (2010), z nichž 

jedna se věnovala vlivu oxidace na koksovatelná uhlí při reálných podmínkách na otevřené 

skládce a druhá v podmínkách laboratorních. [16,17] 

Protože jsou oxidovaná uhlí obtížně flotovatelná, vznikají nové studie, zabývající 

se co nejefektivnějšími postupy úpravy takovéhoto typu uhlí, vedoucí k jeho lepší 

flotovatelnosti. Jedna z těchto studií se zaměřuje na zlepšení flotace méně kvalitních 

a oxidovaných uhlí, přičemž využívá speciálního flotačního postupu, nazvaného přímý 

kontakt flotace (DCF). [18] 

K testování bylo použito uhlí podrobené atmosférickým podmínkám, z polského 

dolu Kazimierz Juliusz ve městě Sosnowiec. Chemická analýza prokázala obsah popela 

3,38 % a 10,8 % vlhkosti. Použitými činidly byl dodekan (uhlovodík), pentanol (alkohol) 

a dodecyltetra(ethylengykol)ether (C12E4). Přičemž uhlovodík sloužil jako sběrač, alkohol 

jako pěnič a modifikátorem byl C12E4. Testy byly provedeny ve flotačním stroji 

Mechanobr při flotačním čase 10 minut. Při flotaci byly použity různé směsi oleje, 

povrchově aktivní látky a vody. Pro srovnání výsledků flotace byla nejprve provedena 

flotace nazvaná normální kontakt flotace (NCF), kdy bylo smáčeno 100 g vzorku suchého 

uhlí v pitné vodě po dobu 3 minut. Následně byla postupně přidána požadovaná dávka 

činidla/ činidel rozpuštěných nebo dispergovaných v destilované vodě. V případě více 

činidel byl dodržován kondiční čas 3 minut po jednotlivých přidáních činidel. Tento postup 

byl označen jako NCF/A. Na rozdíl od něj, se při postupu NCF/B přidávala dávka činidel 

ve směsi. Přímý kontakt flotace (DCF) je založen na smíchání 100 g suchého uhlí 

s činidlem/ činidly, nebo s roztokem, obsahujícím vhodná množství činidla /činidel. 

V případě bezvodého činidla, či činidel přidaných postupně se jedná o DCF/A a při DCF/B 

jsou vodná činidla v přímém kontaktu s uhlím. [18] 
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I přes dosažení maximálního výnosu při metodě NCF, jenž byl méně jak 60 % za 

použití postupu NCF/A s činidly C12E4 + pentanol, však proces prokazoval špatnou 

selektivitu. Mnohem lepší výsledky byly získány při použití postupu DCF. Metodou 

DCF/A byl dosažen nejvyšší výnos při použití směsi flotačních činidel dodekan + C12E4 

a to 98 %. Oproti tomu NCF/B metoda, při které byly použity různé kombinace dodekan - 

C12E4 – voda, přinesla nejvyšší čisté výnosy ve formě voda/olej mikroemulze. Maximální 

výnos čistého uhlí byl 88,4 % s obsahem popela 2,4 % ve srovnání s použitím DCF/A, kde 

byl výnos 73,8 % a obsah popela 1,98 %. [18] 

Studie prokázala, že pomocí metody DCF lze úspěšně flotovat i špatně 

flotovatelná uhlí, a že použití flotačního činidla ve formě mikroemulze (postup DCF/B) 

vede ke znatelným úsporám spotřeby činidel v porovnání s DCF/A, a také zvýšení výnosů 

oproti postupu NCF. [18] 

Flotaci s činidlem ve formě mikroemulze prováděl i Meiling a kol. (2012). Jako 

sběrač byla použita nafta v podobě mikroemulze a pěničem byl oktan-2-ol. Mikroemulze 

v porovnání s naftou při flotaci prokázaly snížení spotřeby činidla, lepší selektivitu 

a zvýšení účinnosti flotace. [19] 

Flotace může být také ovlivněna velikostí flotovaných částic. Na zjištění vlivu 

velikosti částic, jejich tvaru a uvolnění na průběh flotace uhlí již bylo v dřívějších letech 

uskutečněno mnoho studií. Z výsledků lze konstatovat, že flotační rychlost závisí hlavně 

na velikosti částic ale již ne tolik na jejich tvaru. Přesný vztah mezi velikostí částic 

a rychlostí flotace je však velmi složitý, v důsledku agregace jemných částic. Z tohoto 

důvodu je obtížné určit vliv primární velikosti částic na průběh flotace. Platí ovšem, že 

uvolněné uhelné částice dosahují nižší specifické hmotnosti a jsou unášena k hladině rmutu 

mnohem rychleji, než částice uzavřené. Uzavřené částice mají pouze malou 

pravděpodobnost flotace. [9] 

Na prokázání závislosti mezi zrnitostním složením přívodu a flotovatelností uhlí 

se zaměřil Řepka (2003). Cílem jeho výzkumu bylo snížení hranice zrnitosti tak, aby se 

omezilo množství kalů, přicházejících na flotaci. Vzorky uhlí pocházely ze dvou závodů 

OKD, a.s. A to z Dolu Darkov a Dolu Paskov. Vsázky z Dolu Darkov o průměrné 

popelnatosti necelých 13 % obsahovala více než 55 % zrn pod 0,063 mm s průměrnou 

popelnatostí kolem 20 %. Vsázka z Dolu Paskov s průměrnou popelnatostí přes 17 % 
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obsahovala pouze 11 % zrn pod 0,063 mm, s průměrnou popelnatostí přes 32 %. Bylo 

prokázáno, že se zvětšujícím se zrnem klesá velikost vnitřního povrchu, což platí jak pro 

méně prouhelněné vzorky uhlí z Dolu Darkov tak i pro uhlí z Dolu Paskov. Vzorky uhlí 

byly po analýzách fyzikálních a chemických vlastností roztříděny do osmi zrnitostních tříd, 

a podrobeny flotaci na laboratorním flotátoru typu VRF-2. Zahuštění rmutu bylo 

100 g.dm
 -3

. Jako sběrač byl použit dodekan a cyklohexanol jako pěnič (D+C 10:1). Dalším 

činidlem byl průmyslově vyráběný Flotakol NX (F NX). Obě činidla byla dávkování ve 

dvou dávkách na začátku flotace a druhá polovina činidla byla přidána po dvou minutách 

flotace vždy s agitací 2 min. Z provedených analýz a flotačních pokusů, bylo prokázáno, že 

lépe flotují zrnitostní třídy s vyloučením jemného podílu pod 0,063 mm, který u vzorku 

z Dolu Darkov tvořil asi 55 %, a u vzorku z Dolu Paskov to bylo asi 11 %. [20] 

2.1.3 Význam flotace 

Využitím flotace, jako technologického postupu úpravy nerostných a druhotných 

surovin, dochází k efektivnímu, racionálnímu a komplexnímu využití surovinových zdrojů. 

Ovšem hlavní význam metody flotace, díky kterému je tato metoda upřednostňována před 

jinými způsoby rozdružování, je ten, že díky flotaci je umožněno získání jemně rozptýlené 

prorostlé užitkové složky a to všech druhů nerostných surovin. Podstatná část takto 

prorostlé a jemně rozptýlené užitkové složky dříve zůstávala nevyužitá. Teprve 

po zavedení flotace došlo k opětovnému zpracování odkališť, čímž se získalo značné 

množství užitkových složek. Každé obnovení a využití surovin přítomných v kalu 

představuje důležitý zdroj energie, který má environmentální a ekonomické přínosy. 

Flotace také umožňuje komplexní získávání a využití všech složek suroviny, a zároveň je 

dosaženo vysoké výtěžnosti složek do koncentrátu. Metodu flotace je možné využít i při 

úpravě jemných zrn a dokonce i kalových podílů, vznikajících při gravitační úpravě 

surovin. Flotační technologie úpravy kalů tak umožňuje získávat jemné podíly vysoce 

hodnotného koksovatelného uhlí. [1,21,22] 

2.2 Flotační činidla 

Významnou část flotačního procesu představují právě činidla. Pro co nejúčinnější 

separaci a získání koncentrátu požadované kvality je nutná správná volba flotačních 
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činidel. Na ty jsou kladeny určité nároky, a to vysoká selektivita působení, nízká cena, 

snadná dostupnost, stálost při skladování, dobrá rozpustnost ve vodě, absence 

nepříjemného zápachu i toxicity. [1,23] 

Při flotaci černého uhlí musí činidla splňovat základní požadavky, a to zajistit 

zvýšení hydrofobních vlastností povrchu uhlí a optimalizovat strukturu pěny pro 

přizpůsobení se místním podmínkám a požadavkům. Pěna je rozhodujícím faktorem při 

určování kvality získaných koncentrátů. Stabilní pěna s dobrými nosnými vlastnostmi 

zajišťuje dosažení nejlepších výsledků. [24,25] 

Různé typy uhlí se odlišují svým složením a povrchovými vlastnostmi, proto je 

nutné provést laboratorní testy k určení vhodnosti konkrétního činidla pro daný typ 

uhlí. [24] 

Klasifikace flotačních činidel je založena na funkci konkrétního činidla 

ve flotačním procese, podle čehož jsou činidla rozdělena na sběrače, pěniče a skupinu 

označovanou jako regulátory, nebo také modifikátory, která zahrnuje aktivátory, depresory 

a pH regulátory. Schéma rozdělení flotačních činidel udává obrázek 5. [1,23] 

 

Obrázek 5: Schéma rozdělení flotačních činidel 

Pro flotaci uhlí jsou v praxi používány flotační činidla, která lze rozdělit do dvou 

základních skupin a to na nepolární, tedy oleje a heteropolární. Mezi hlavní představitele 

nepolárních činidel patří kerosiny, které plní funkci sběračů. K heteropolárním činidlům se 

řadí například alkoholy, projevující se při flotaci jako pěniče a zároveň i jako 

sběrače. [6,7,26] 

FLOTAČNÍ  
ČINIDLA 

REGULÁTORY 

Aktivátory Depresory 
pH 

modifikátory 

SBĚRAČE PĚNIČE 
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2.2.1 Sběrače 

Sběrače představují velkou skupinu organických sloučenin, lišících se 

chemickým složením a funkcí. Jejich účelem je selektivní vytváření hydrofobní vrstvy 

na daném povrchu flotovaných zrn, čímž jsou zajištěny podmínky pro uchycení tohoto 

zrna ke vzduchovým bublinám. [23] 

Základní rozdělení sběračů je na polární a nepolární. Nepolární sběrače jsou 

zejména uhlovodíky a jejich deriváty, organické sloučeniny síry a alkoholy. Polární 

sběrače jsou kationtové, aniontové či chelatační. Přičemž obecně platí, že sběrače 

nepolární jsou ve vodě nerozpustné, nebo rozpustné jen málo. [26] 

K flotaci jsou nejčastěji používány surové oleje, což je směs alifatických 

uhlovodíků, vznikajících jako produkty destilace ropy nebo uhlí. Možným činidlem 

k flotaci uhlí je pyrolysat (BF), tedy směs alifatických a aromatických uhlovodíků 

s vysokou teplotou varu, dále dibutylmaleát (MDB) nebo dioktylmaleát (MDO). [26] 

Vývoj sběračů dnes směřuje k využívání odpadních materiálů a odpadů, 

vznikajících během technologických procesů, pro které se stále hledá nové využití. Touto 

problematikou se zabýval Fečko a kol. (2010). Prováděli výzkum flotačních sběračů 

získaných pomocí pyrolýzy různých druhů odpadů v kombinaci s černým uhlím z Dolu 

Lazy, OKD, a.s. Práce byla zaměřená na identifikaci vhodné kombinace pyrolýzních olejů 

a Montanolu 551, s cílem dosáhnou koncentrace popela nižší než 10 %. Byly testovány dva 

vzorky sběračů získané pyrolýzou pneumatik, směsných plastů a uhlí. První vzorek 

obsahoval 20 % plastů a 80 % uhlí, druhý 15 % pneumatik a 85 % uhlí. K flotaci byl 

pyrolýzní olej dávkován s  Montanolem 551 v poměru 1:1. Flotací se podařilo získat 

koncentráty s výnosem přes 90 % s obsahem popela pod 10 %. Při flotaci došlo ke snížení 

spotřeby Montanolu 551, což je výhodné především z ekonomického hlediska a zároveň se 

potvrdilo, že je možné vyrábět flotační sběrače z odpadních materiálů. [27] 

Weiwei a kol. (2011) se ve svých studiích zaměřili na zkoumání nových 

flotačních sběračů. K flotaci použili činidlo EDO (ZFC), které je složeno z 27 % motorové 

nafty, 70 % vody a 3 % povrchově aktivních látek. Povrchově aktivní látky (PGS) jsou 

šetrné k životnímu prostředí. Oktan-2-ol sloužil při flotaci jako pěnič. Výsledky flotace se 

sběračem EDO prokázaly oproti běžným činidlům až o 7 % vyšší obnovu uhlí za stejného 

dávkování. Použitím nového činidla lze uspořit až 70 % nafty. EDO prokázal vysokou 
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stabilitu, což zajišťuje jeho homogenitu po dobu až tří měsíců. Testy v několika úpravnách 

v Číně prokázaly, že je činidlo vhodné pro průmyslové využití jak z technického tak 

i ekonomického hlediska. [28,29] 

Jian a kol. (2000) testovali nejvhodnější sběrač pro oxidovaná uhlí a uhlí nižší 

třídy. Použitá činidla jsou vyjmenovaná v tabulce 1. Hlavními testovanými chemickými 

látkami byly série THF esterů. Jako vzorek posloužily dva druhy uhlí, z nichž jedno 

dosahovalo vyšší hydrofobnosti. [30] 

Tabulka 1: Chemické složení použitých činidel [30] 

Označení Chemický název Chemický vzorec 

THF-1 tetrahydrofurfurylacetát C4H7O–CH2–OOC–CH3 

THF-3 tetrahydrofurfurylbutyrát C4H7O–CH2–OOC–C3H7 

THF-7 tetrahydrofurfuryloctonoát  C4H7O–CH2–OOC–C7H15 

THF-11 tetrahydrofurfuryllaurát C4H7O–CH2–OOC–C11H23 

THF-17en tetrahydrofurfuryloleát C4H7O–CH2–OOC–C7H14–

CH5CHC8H17 

THF-P tetrahydrofurfurylbenzoát C4H7O–CH2–OOC–C6H5 

THF-1-P tetrahydrofurfurylfenylacetát C4H7O–CH2–OOC–CH2–C6H5 

THF-2-P THF-2-fenylproprionát C4H7O–CH2–OOC–C2H4–C6H5 

THF-3-P THF-3-fenylbutyrát C4H7O–CH2–OOC–C3H6–C6H5 

Nonylfenol nonylfenol CH3–(CH2)8–C6H4–OH 

GH4 nonylfenolpolyethoxylát  CH3–(CH2)8–C6H4–O(CH2O)4H 

Nonylbenzen nonylbenzen C6H5–(CH2)8CH3 

Dodekan dodekan C12H26 

MIBC 4-methyl-2-pentanol (CH3)2CH–CH2–CHOH–CH3 

Jako nejvhodnější sběrače pro oba typy testovaného uhlí byly stanoveny 

sloučeniny skupiny THF (tetrahydrofurfuryl). U těchto činidel byla prokázána větší 

účinnost flotace, než u dodekanu, za současné spotřeby nižší dávky činidla s podobnou 

flotační selektivitou. Schopnost činidel série THF zajistit obnovu flotovatelnosti 

oxidovaného uhlí je dána vodíkovými vazbami THF ke kyslíku funkčních skupin, 

nacházejících se na povrchu oxidovaného uhlí. Lepších výsledků než s dodekanem bylo 

dosaženo také s nonylbenzenem. [30] 
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2.2.2 Pěniče 

Pěniče patří mezi heteropolární povrchově aktivní látky, snižující povrchové 

napětí na rozhraní kapalné a plynné fáze. Tím zvyšují pevnost vzduchových bublin, což 

vede ke zlepšení vazeb mezi hydrofobními částicemi a bublinami vzduchu. Ovlivněna je 

i velikost vzduchových bublin, které jsou dispergovány na malé bubliny. Nedochází tak 

k jejich vzájemnému slévání a zároveň je zvýšena stálost a nosnost flotační pěny. Účinnost 

některých pěnidel je však velmi závislá na hodnotě pH rmutu. [1,23] 

Vytváření stabilní pěny je nutné pro udržení a vynášení flotovaného materiálu 

k hladině rmutu. Ovšem pěna by neměla být až příliš stabilní. To by způsobovalo jisté 

problémy s její manipulací. [26] 

Účinnost pěniče při flotaci může být hodnocena podle různých faktorů. Hlavním 

faktorem je samotný výsledek flotace, tedy kvalita získaného koncentrátu. Dále objem 

a trvanlivost pěny, rychlost aerace rmutu a s tím spojená spotřeba energie, charakteristika 

bublin (míra stoupání), rychlost koalescence bublin, mechanické vlastnosti pěny (jejich 

pevnost) a také vzájemná interakce pěniče s minerálním povrchem. [31] 

Pěnidly často bývají odpadní produkty, a to ve formě čistých látek nebo 

odpadních směsí. Z tohoto důvodu mají obvykle různá chemická složení i obchodní názvy, 

které se velmi často mění. Obecně se jedná o vyšší alifatické alkoholy (AC). Na trhu jsou 

prodávány pod obchodními názvy jako Alifal N, Flotanol, Mekol, Reagent HO a podobně. 

Dříve byly jako činidla běžně používány borový olej a výrobky s obsahem fenolu. [26] 

K nejčastěji používaný pěničům patří MIBC (methyl iso-butyl carbinol). Pěnič 

snižuje povrchové napětí na rozhraní kapalina – plyn, což má za následek produkci 

jemnějších bublin, díky čemuž vzniká stabilnější pěna a také se zlepšuje výnos flotace. 

Melo a kol. (2006) při svém testování pěniče MIBC došli k závěrům, že se jedná o velmi 

kvalitní pěnič, ovšem vhodný pouze pro snadno flotovatelná uhlí. Při flotování méně 

hodnotného uhlí byla prokázána ztráta účinnosti. [32,33,34] 

Podle studie Pereze a kol. (1996) lze jako pěnič použít také upravený pyrolýzní 

olej. Pyrolýzní olej byl při této studii rozpuštěn v NaOH. Vytvořený alkalický roztok dehtu 

byl následně využit při flotaci měděných rud jako pěnič, čímž nahradil běžně využívaný 

borovicový olej. Z výsledků vyplývá, že při flotaci, kde byl jako pěnič použit alkalický 

roztok dehtu došlo v porovnání s běžně používaným borovicovým olejem k mírnému 
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zhoršení výnosů užitkové složky a také k větší spotřebě činidla, ovšem zkoumané činidlo 

je oproti běžnému borovicovému oleji až šestkrát levnější, což je ekonomicky 

výhodnější. [35] 

2.2.3 Regulační činidla 

Hlavním úkolem činidel, souhrnně označovaných jako regulátory, je úprava 

činnosti sběračů na minerální povrch, a tím řízení selektivity flotačního procesu. 

V případě, kdy regulátor reaguje přímo s minerálním povrchem a vytváří podmínky 

pro jeho interakci se sběračem, jsou tímto regulátorem aktivátory. V případě opačném, 

kdy regulátory tyto podmínky omezují, se jedná o depresory, tedy látky potlačující nebo 

rušící flotovatelnost určitých minerálů, které nemají přecházet do pěnového produktu. 

Přičemž aktivátory i depresory mohou být jak organické tak i anorganické sloučeniny. 

[1,23] 

Bulatovic (2003) se zabýval flotací sulfidických rud platinových kovů 

v Jihoafrické republice, pro které hledal nejvhodnější depresory. Testovaná ruda 

obsahovala minerály s vysokou flotovatelností, jako jsou hlinitokřemičitany, chlority, 

mastek. Vlivem toho většina z běžně používaných činidel (xantáty, dithiofosfát 

a depresory), která jsou účinnými depresory hlušinových podílů tlumila také sulfidy. 

Z provedené studie, ve které se autor odkazoval i na svou dřívější práci (Bulatovic 1999), 

bylo zjištěno, že nejvhodnějšími z testovaných depresorů jsou upravené guarové polymery 

a nizkomolekulární akrylové polymery. Dále lze při flotaci také využít fluorokřemičitan 

sodný i dextrin modifikovaný alkylnaftalen sulfonovou kyselinou. [36,37] 

Účelem pH regulátorů je úprava iontového složení rmutu změnou koncentrace 

vodíkových iontů ve rmutu. Tím dochází ke zlepšení interakce sběrače s vybranými 

minerálními zrny. Tyto regulátory mohou zároveň působit i jako depresory. A to v případě 

vápna a některých organických kyselin. [23] 

K úpravě flotačního prostředí při flotaci uhlí se mohou také využívat různé 

modifikátory. Ty jsou buď podobné, nebo stejné, jako u flotace rud. Jedná se například 

o pH regulátory (NaOH, H2SO4), stabilní regulátory (vodní sklo, CaCl2), nebo organické 

koloidy (škrob). [26] 
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2.3 Flotační zařízení 

Ve flotačním provozu jsou používány různé druhy strojů a zařízení, jakými jsou 

například zařízení na přípravu flotačního činidla (dávkovače), zařízení pro přípravu 

suspenze kalu k flotaci a stroje, ve kterých probíhá vlastní proces flotace. Tyto stroje 

a zařízení zajišťují správný průběh flotace, proto je nutné jejich vhodné zvolení. [6] 

Základní požadavky na flotační zařízení jsou následující [6,13]: 

 Zajištění kontaktu zrn uhlí s flotačním činidlem, 

 zabránění sedimentace suspenze nepřetržitým mícháním (minerální zrna 

musí být v suspenzi dokonale dispergována), 

 poskytnutí potřebného stupně provzdušnění rmutu a vhodnou disperzi 

vzduchu, 

 maximální pravděpodobnost tvorby a udržení se v soustavě zrno – 

vzduchová bublina, 

 tvorba dobře mineralizované pěny a její pravidelný odběr. 

Efektivita flotačního zařízení je hodnocena výtěžností užitkové složky 

do pěnového produktu. Při výběru flotačního stroje musí být také zohledňován výkon 

stroje a to vzhledem k množství upravované suroviny za časovou jednotku a objemu 

flotační komory. Nezanedbatelná je také spotřeba elektrické energie i celkové náklady 

na provoz a údržbu vzhledem k výkonu flotátoru. [13] 

Je známo velké množství různých flotačních strojů, lišících se svým konstrukčním 

provedením. Neustále se také objevují nová zařízení. Novější zařízení zajišťují příznivější 

podmínky pro flotační proces. Tato zařízení jsou konstruována zejména pro průmyslové 

účely využití. [6,38] 

Základními předpoklady při konstrukci nových strojů jsou [6]: 

 Zlepšení flotovatelnosti uhelných kalů, 

 zkrácení času trvání flotace, 

 úspora surovin a energie. 
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Klasifikace strojů mohou být založeny na různých faktorech. Hlavním kritériem 

pro rozdělení flotačních strojů je však způsob provzdušňování suspenze. Z toho hlediska 

rozlišujeme tři základní typy strojů [6,38]: 

 Mechanické stroje, 

 pneumatické stroje, 

 pneumaticko – mechanické stroje 

Kromě výše vyjmenovaných, jsou známy i jiné typy flotačních strojů, které jsou 

označovány jako zařízení speciálních konstrukcí. Do této skupiny lze zařadit stroje 

vakuové, elektroflotační nebo kombinované. Nicméně nacházejí pouze malé praktické 

využití. [6,13] 

Základní rozdělení flotačních strojů popisuje následující obrázek 6. 

 

Obrázek 6: Základní rozdělení flotačních strojů 

2.3.1 Mechanické flotační stroje 

Hlavními elementy mechanického flotátoru je stator a rotor, v jehož spodní části 

je umístěno míchadlo. Otáčející se míchadlo zajišťuje cirkulaci, promíchávání rmutu, 

zároveň nasává a disperguje potřebné množství vzduchu, a tím poskytuje dostatečné 

promísení vzduchu s pevnými částicemi. [38] 

Mezi flotátory mechanického typu patří Mechanobr, Denver, Humboldt, 

Fagergren, Wedag, Booth, Davy – S, Worman, Wemco, Agitair, Outokumpu a další. [1,6] 

Mechanické flotační stroje je možné rozdělit podle způsobu proudění rmutu 

v bateriích, a to na komorové, průtokové nebo komorovo – průtokové. [1] 
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U komorových flotátorů jsou jednotlivé komory od sebe odděleny mezistěnou, 

umožňující regulaci výšky hladiny rmutu v jednotlivých komorách flotační baterie. 

Z předcházející komory je rmut dále nasáván rotorem míchadla. Přičemž výkon flotačního 

stroje se odvíjí od průtokového množství rmutu. [39] 

Na rozdíl od komorových strojů, se u průtokových flotačních strojů reguluje 

výška hladiny rmutu pouze v poslední komoře baterie. Rmut proudí jednotlivými 

komorami po celé délce flotační baterie pouze samospádem a to jak spodním otvorem tak 

i nad přihrádkou. Nevýhodou těchto strojů je rozdílná výška hladiny rmutu v jednotlivých 

komorách, což vyžaduje specifické nastavení lopatek, shrabujících pěnový produkt, 

pro každou flotační komoru. [1,39] 

Komorovo – průtokové flotační stroje jsou tvořeny sekcemi složenými z několika 

komor, z nichž první komora je nasávací, přičemž rmut je přiváděn přímo k míchadlu. 

Ostatní komory slouží jako průtokové. Výška hladiny rmutu je regulována vždy až 

v poslední komoře každé sekce. [1] 

2.3.2 Pneumatické flotační stroje 

Pneumatické flotační stroje neobsahují mechanické míchadlo. K disperzi vzduchu 

ve rmutu slouží speciální zařízení, kterým je provzdušňovač, aerátor. Stlačený se u starších 

typů flotátorů přiváděl přes pórovité dno, což vedlo k častému ucpávání pórů, 

nedostatečnému míchání a následné sedimentaci zrn. Využívanějším způsobem v praxi, je 

přivádění stlačeného vzduchu do flotační komory trubicemi (aerolifty) shora. [6] 

Jedním z nejpoužívanějších pneumatických flotačních strojů je cela Davcra, 

schematicky znázorněna na obrázku 7. [40] 

 

Obrázek 7: Flotační stroj Davcra (upraveno podle [41]) 
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Flotační cela je tvořena nádrží předělenou svislou přepážkou. Vzduch a rmut jsou 

do nádrže vstřikovány tryskou typu hydrocyklónu, což způsobí rozptyl rmutu proti 

přepážce. Rmut dále proudí do klidové oblasti, odkud jsou hydrofobní částice unášeny 

k hladině a naopak jalovina putuje na dno cely. [40] 

K pneumatickým flotačním strojům se řadí Ekof, Forrester, Southwestern, 

Mechanobr – AFM, Callow, McLntoch, Welsch, nebo flotítory typu FPS-16 a AFM – 

2,6. [1,6] 

Flotační kolony 

Do skupiny flotačních strojů s pneumatickým promícháváním patří také flotační 

kolony. Kolonový flotátor se využívá při separaci jemných materiálů a kalových podílů, 

kde prokazuje větší účinnost a výkonnost, oproti běžným flotátorům. [13,40] 

Obrázek 8 znázorňuje zjednodušené schéma kolonového flotátoru. 

 

Obrázek 8: Kolonový flotátor (upraveno podle [42]) 

Materiál určený k flotaci prochází nejprve promíchávací nádrží, kde je agitován 

činidly. Následně je přiváděn v sestupném proudu do střední části kolony, v místě rozhraní 

kal – pěna. Zde dochází k strhávání materiálu stoupajícím sloupcem jemně dispergovaných 

vzduchových bublin, vytvářejících se ve spodní části kolony, kde je umístěn aerátor. 

Pravděpodobnost srážky zrna flotovaného materiálu se vzduchovou bublinou a jejich 

následné spojení je vysoká, jelikož rmut je intenzivně provzdušňován a částice v něm se 

pohybují malou rychlostí po dlouhé trajektorii. Částice přichycené ke vzduchovým 

bublinám stoupají spolu s nimi k hladině rmutu, kde se vytváří mineralizovaná pěna, která 
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je před výstupem z kolony sprchována vodou, což vede k odstranění unášených částic 

hlušiny. Nepěnový produkt je vypouštěn dnem flotačního válce. [2] 

Při testování laboratorního kolonového flotátoru v laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava, bylo 

prokázáno, že pomocí tohoto zařízení lze získat kvalitní koncentrát s popelnatostí pod 

10 % a výnosem až 60 % bez dalšího přečisťování. Cílem zkoumání bylo stanovení 

optimálního zahuštění flotačního rmutu, efektivní doby flotace a nejvhodnější množství 

flotačního činidla. Byly použity vzorky černouhelného kalu z Dolu Darkov z Ostravsko-

karvinského revíru a české flotační činidlo Flotalex, osvědčené již při předchozích 

flotačních testech ultrajemných uhelných kalů. Z výsledků testů vyplynulo, že nejvhodnější 

zahuštění kalu je 50 g/l. Doba flotace byla stanovena na 4 minuty, za optimální dávky 

flotačního sběrače 300 g/t. [43] 

Na stejném kolonovém flotátoru byl proveden experiment, při kterém byla 

zkoumána možnost využití pěnové flotace, pomocí kolonovém flotátoru k separaci 

materiálů PET (polyethylentereftalát) a biodegradabilního plastu PLA (kyselina 

polymléčná). Jako činidlo byl použit 8 % vodný roztok NaOH a jako pěnič posloužil 

borovicový olej. Výsledky prokázaly, že je tento typ flotátoru vhodný k separaci 

stanovených materiálů. Lze tak provádět i flotace jiných druhů materiálů, než jen uhelné 

hmoty. [44] 

2.3.3 Pneumaticko – mechanické flotační stroje 

Tyto stroje jsou stejně jako mechanické flotační stroje tvořeny rotorovým 

mechanickým míchadlem, zajišťujícím promíchávání rmutu a disperzi vzduchových 

bublin, ovšem vzduch není nasáván míchadlem, jak je tomu u mechanických flotačních 

strojů, ale je do flotátoru přiváděn pomocí kompresoru pod tlakem. Přívod potřebného 

množství vzduchu tak není závislý na otáčkách rotoru, čímž je dosaženo snadné regulace 

dle potřeb flotačního systému. [6,13] 

Typy pneumaticko – mechanických strojů jsou Davy – S, Mechanobr, FRP, 

Agitair, nebo Denver. [1] 

Z obrázku 9 je patrná funkce pneumaticko – mechanického flotačního stroje, 

v rámci flotační baterie. 
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Obrázek 9: Pneumaticko - mechanický flotátor (upraveno podle [45]) 

2.3.4 Speciální flotační stroje 

Mezi speciální flotační stroje lze zařadit flotační celu Jameson, jelikož svou 

konstrukcí nezapadá do žádné ze specifických skupin flotačních strojů. 

Flotační cely Jameson od svého vzniku v Austrálii, v letech 1980, prošly 

do dnešní doby značným vývojem a dnes se staly již standardem využívaným k flotaci uhlí 

nejen v Austrálii, ale také v Africe, Severní Americe, Asii (Indie, Čína, Mongolsko) 

i Evropě (Nizozemsko). [46] 

Objem cely Jameson je oproti kolonovým a běžným mechanickým celám značně 

menší, neboť má samostatnou kontaktní zónu a rychlou kinetiku, proto nejsou závislé 

na době zdržení, pouze na kontaktu flotovaného materiálu se vzduchovými bublinami. 

Díky velké produkci jemných bublin dochází ke snadnějšímu vynášení flotovaného 

materiálu. Ke kontaktu flotovaných částic s bublinami dochází ve svodu do nádrže. 

Samotný tank slouží k separaci kalu a pěny, která je pro lepší účinnost skrápěna vodou. 

Instalace cely i její údržba je velmi jednoduchá, neobsahuje žádné míchadlo 

ani kompresor, provoz je tak energeticky nenáročný. [46] 

Celu tvoří 3 základní oblasti. Svod, zóna pěny v nádrži a zóna rmutu v nádrži, jak 

je znázorněno na obrázku 10. [46] 
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Obrázek 10: Schéma flotační cely Jameson (upraveno podle [46]) 

Jak již bylo výše zmíněno, ve svodu dochází k intenzivnímu kontaktu mezi 

vzduchovými bublinami a flotovanými částicemi. Rmut je do trubice přiváděn tryskou, což 

vytváří vysokotlaký proud, který do trubice strhává vzduch z atmosféry a vytváří množství 

jemných bublinek. Ty se následně sráží s částicemi. Intenzivní míchání zaručuje rychlé 

upevnění částic ke vzduchovým bublinám. Detail svodu popisuje obrázek 11. [46] 
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Obrázek 11: Detail svodu (upraveno podle [46]) 

V zóně rmutu dochází k uvolnění minerálních zrn přichycených k bublinkám 

vzduchu ze rmutu. V pěnové zóně nádrže je řízena kvalita koncentrátu odtokem pěny 

a jejím mytím. [46] 

Cela Jameson je vhodná pro separaci jemných podílů, ale se zvětšující se velikostí 

částic dochází k poklesu účinnosti flotace. To platí pro částice o velikosti >0,5 mm. 

Ke snížení výkonnosti flotace dochází vlivem celé řady provozních parametrů, jako je 

průměr svodu, průměr trysky, rychlost proudění rmutu a s tím spojený vznik turbulence, 

nebo také hloubka ponoření svodu. Ovlivněním flotace v důsledku turbulence se zabýval 

Cowburn a kol. (2006) a Shabaz a kol. (2013). Turbulence podporuje kolizi a upevnění 

bublin k částicím, ale v případě, kdy je turbulence nadměrná, dojde k oddělení částice od 

bublin. Optimálních podmínek může být dosaženo při nižší rychlosti proudění rmutu. 

Cowburn a kol. (2006) se zaměřili na testování flotace při různých rychlostech proudění 

rmutu. Z výsledků zkoušek vyplynulo, že při zvýšení rychlosti proudění (až 18 m/s) 

docházelo k výraznému snížení výtěžnosti hrubých částic a také ke zvýšení spotřeby 

energie. Optimální rychlost byla stanovena na 11 m/s. Sahbaz a kol. (2013) doporučují 

zvýšit dávku činidla, čímž dojde ke zvýšení hydrofobnosti hrubých částic a zabrání se tak 

jejich odtržení od bubliny vzduchu. [47,48,49] 
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Tasdemir a kol. (2007) se ve svých dvou studiích zaměřil na rychlost 

provzdušnění rmutu a rychlost přepadu ve flotační cele Jameson. Hlavními faktory 

ovlivňujícími tyto parametry je průměr trysky, průměr svodu, rychlost proudění rmutu 

a hloubka ponoření svodu. Rychlost přepadu se zvyšovala s rostoucím průměrem svodu, 

rychlostí proudění rmutu, délkou trysky ale s klesajícím průměrem trysky. V případě, kdy 

byl použit malý průměr trysky a zároveň velký průměr svodu, byly zjištěny vyšší hodnoty 

zdržení rmutu. [50,51] 

Optimalizaci flotace v cele Jameson, pomocí ovlivnitelných parametrů, se věnoval 

Vapur a kol. (2010). Optimalizace byla prováděna ve dvou etapách. V první se jednalo 

o výpočet vhodných parametrů flotace zajišťujících požadovanou kvalitu flotace a druhá 

etapa posuzovala výsledek flotace podle dosažených hodnot výnosů a popela. Činidly byl 

petrolej (kerosin) a rostlinný olej v určitých poměrech. Obě metody prokázaly shodnost. 

Nejlepší výsledek výnosu 94,93 % s obsahem popela 17,86 %, byl získán s velikostí částic 

0,250 mm, při flotačním čase 8 min, zahuštěním rmutu 20 %, rychlostí proudění rmutu 

0,600 l/min, poměrem činidel rostlinný olej/petrolej 1/1 a s hloubkou ponoření svodu 

40 cm. [53] 
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3 Experimentální část 

V souladu s cílem diplomové práce se experimentální část zabývá výzkumem 

možnosti využití nových flotačních činidel, vznikajících jako produkt pyrolýzy odpadních 

materiálů (pneumatik a dřevní hmoty), ve flotaci černého uhlí. Dále byl sledován vliv 

zrnitosti v procesu flotace. Jako vzorek bylo použito černé uhlí z Karvinska. Výsledky 

flotačních testů při flotaci uhlí s využitím pyrolýzních olejů jako nových flotačních činidel 

jsou porovnávány s klasickým flotačním činidlem Montanol 551 v kombinaci s vypíracím 

olejem.  

3.1 Metodické postupy 

V této kapitole jsou popsány veškeré prováděné postupy. Od popisu lokality, 

ze které pocházejí testované vzorky černého uhlí, přes popis analýzy olejů používaných při 

flotaci jako sběrače, až po metodiku samotných flotačních experimentů. 

3.1.1 Popis lokality, úprava a charakteristika vzorku uhlí 

Odebraný vzorek černého uhlí pochází z Dolu Lazy (obrázek 12), který spadá pod 

Ostravsko – karvinský černouhelný revír. Dobývací prostor dolu se nachází na území 

města Karviné a Orlové. Tento důl provozuje těžební společnost OKD a.s., a těží se zde jak 

koksovatelné tak energetické uhlí. V roce 2008 došlo ke sloučení tohoto dolu s dolem 

ČSA, čímž vznikl Důl Karviná, a současně i největší hlubinný těžební komplex v České 

republice.  

 

Obrázek 12: Důl Lazy 
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Těžené uhlí v lokalitě Lazy nejprve prochází třídírnou hrubého zrna, kde 

je odtříděno surové uhlí nad 200 mm. Nadsítné tvoří pouze hrubá hlušina nad 200 mm, uhlí 

se během procesu třídění podrtí. Hlušina je zachycována do zásobníku a dopravována 

nákladními auty na odval. Podsítné pod 200 mm, surové uhlí, je shromažďováno 

v zásobníku, odkud je pomocí podavačů přepravováno do zásobníku určeného k plnění 

železničních vagónů. Uhlí je dále přepravováno na úpravnu Paskov, nacházející se v areálu 

bývalého závodu Paskov.  

Na úpravně Paskov je surové uhlí tříděno za mokra na vibračních třídičích 

a obloukových sítech. Surové uhlí je tímto způsobem rozděleno na následující zrnitostní 

třídy: 

 Hrubozrnnou 18 – 200 mm 

 jemnozrnnou 0,5 – 18 mm 

 kalovou <0,5 mm 

Kalová frakce surového uhlí je po zahuštění (Dorr), upravována flotací, 

na flotátorech typu Denver. Uhelný koncentrát je pomocí hyperbarické filtrace odvodněn 

a shromážděn v zásobníku. Flotační hlušina je zahuštěna a dopravena do sedimentační 

nádrže Pilík. 

3.1.2 Analýza vzorků olejů používaných při flotačním procesu 

Analýza, jak kapalných produktů pyrolýzy, tak i flotačního sběrače Montanol 511 

spolu s vypíracím olejem, byla provedena v laboratořích VŠB-TU Ostrava pomocí FTIR 

spektrometru Nicolet 6700 (Termo Fisher Scientific USA), ve střední oblasti IČ záření, 

v rozsahu 4000 – 550 cm
-1

. Měření bylo provedeno technikou ATR za pomoci 

jednoodrazového Smart ATR nástavce MIRACLE s diamantovým krystalem (vzorek byl 

nakápnut na ATR krystal a měřen). Počet scanů byl 32 s rozlišením 4 cm
-1

. 

3.1.3 Metodika flotačních experimentů 

Před zahájením flotačního experimentu byl vzorek černého uhlí z Dolu Lazy 

podroben sítovému rozboru. K rozboru byl použit vibrační třídič Retsch AS 200, 

znázorněný na obrázku 13. Zrnitostní třídy, byly následující: >1 mm, 0,5 až 1 mm, 0,3 až 
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0,5 mm, 0,2 až 0,3 mm, 0,1 až 0,2 mm, 0,063 až 0,1 mm a <0,063 mm. Navážka vzorku 

uhlí z Dolu Lazy byla 200 g. 

 

Obrázek 13: Vibrační třídič Retsch 

Vysvětlivky: 1) frakce >1 mm, 2) frakce 0,5 až 1 mm, 3)frakce 0,3 až 0,5 mm, 4) frakce 0,2 až 0,3 mm, 

5) frakce 0,1 až 0,2 mm, 6) frakce 0,063 až 0,1 mm, 7) frakce <0,063 mm 

Flotační experimenty se uskutečnily v laboratoři Institutu environmentálního 

inženýrství HGF, VŠB-TU Ostrava. K flotaci byl použit pneumaticko-mechanický flotační 

stroj VRF-1 (RD Příbram), znázorněný na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Pneumaticko-mechanický flotační stroj VRF-1 
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K flotaci byly použity pyrolýzní oleje získané pyrolýzou biomasy (činidla P550, 

KOPD9 a KOPD11). Výsledky flotačních testů, při kterých byly jako flotační činidla 

požity pyrolýzní oleje byly srovnány s hodnotami flotačních testů, u kterých byl použit 

klasický sběrač Montanol 551 v různých poměrech spolu s vypíracím olejem. K flotaci 

byly zvoleny tři zrnitostní třídy, celkový vzorek z Dolu Lazy, frakce nad 0,3 mm a pod 

0,3 mm. Ze získaných výsledků byla vyhodnocena jejich vhodnost pro flotaci a také byl 

sledován vliv zrnitosti na flotaci. 

Flotace probíhala za následujících podmínek: 

 hustota rmutu: 150 g/l 

 dávka sběrače: 500 g/t 

 doba agitace: 1 min 

 flotační čas: 5 min 

Po ukončení flotace byly produkty flotace (koncentrát a odpad) zfiltrovány 

pomocí Büchnerovy nálevky a vývěvy (obrázek 15), a vysušeny v sušárně při teplotě 

105 °C. Vysušený vzorek byl následně zvážen a po kvartaci podroben analýze. 

 

Obrázek 15: Büchnerova nálevka 
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4 Výsledky a diskuze 

V následujících kapitolách jsou uvedeny výsledky provedených analýz jak 

pyrolýzních olejů používaných jako flotační sběrače, tak i sítová analýza vzorku černého 

uhlí z Dolu Lazy. Dále následují výsledky a diskuze jednotlivých flotačních experimentů. 

4.1 Analýza pyrolýzních olejů 

Výsledek analýzy FTIR pro činidlo Montanol 551 + vypírací olej znázorňuje 

obrázek 16. 

 

Obrázek 16: IČ spektrum flotačního činidla Montanol 551 v kombinaci s vypíracím olejem 

Analýza IČ spektra pro Montanol 551 s vypíracím olejem (obrázek 16) vykazuje 

tyto důležité pásy: 

 2956 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin 

 2922 cm
-1 

valenční asymetrické vibrace CH2 skupin 

 2870 cm
-1 

valenční symetrické vibrace CH3 skupin 

 2854 cm
-1

 valenční symetrické vibrace CH2 skupin 

 1734 cm
-1

 C=O 

 1550 cm
-1

 valenční asymetrická NO2 v nitro sloučeninách 

 1459 cm
-1

, 1377 cm
-1

, 1350 cm
-1

 deformační vibrace CH3 a CH2 skupin 
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Z analýzy flotačního činidla Montanol 551 s vypíracím olejem byl zjištěn vysoký 

obsah vlhkosti (vodíkové vazby), o čemž svědčí pás kolem 3368 cm
-1

. IČ spektra 

pyrolýzních olejů KOPD jsou velmi podobná se spektrem činidla Montanol 551 

v kombinaci s vypíracím olejem. Ze spektra Montanolu 551 s vypíracím olejem je patrný 

obsah valenční asymetrické NO2 skupiny v nitro-sloučeninách (1550 cm
-1

). Tuto skupinu 

neobsahuje žádný z analyzovaných pyrolýzních olejů (KOPD9, KOPD11, P550). 

 

Obrázek 17: IČ spektrum pyrolýzního oleje P550 

Na IČ spektru pyrolýzního oleje s označením P550 (obrázek 17), jsou patrny tyto 

důležité pásy: 

 3049 cm
-1

, 3022 cm
-1

 valenční vibrace C-H vazeb v aromátech 

 2955 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin 

 2921 cm
-1

  valenční asymetrické vibrace CH2 skupin 

 2854 cm
-1

 valenční symetrické vibrace CH2 skupin 

 1704 cm
-1

 C=O 

 1448 cm
-1

, 1375 cm
-1

 deformační vibrace CH3 a CH2 skupin 

 1599 cm
-1

, 1493 cm
-1

, 1309 cm
-1

  benzenový kruh (valenční vibrace C-C 

vazeb v aromátech) 

 811 cm
-1

, 752 cm
-1

, 696 cm
-1

 mimorovinné vibrace C-H vazeb 

v aromátech 
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Ze spektra zobrazeného na obrázku 15 jsou patrné valenční vibrace C-H vazeb 

v aromátech. Významné je také zastoupení alifatických uhlovodíků. V porovnání 

se spektry ostatních činidel (KOPD9, KOPD11, Montanol 551 s vypíracím olejem) jsou 

z IČ spektra oleje P550 patrná benzenová jádra (1599 cm
-1

, 1493 cm
-1

, 1309 cm
-1

) 

a mimorovinné vibrace C-H vazeb v aromátech (811 cm
-1

, 752 cm
-1

, 696 cm
-1

). Z analýzy 

také vyplývá, že olej P550 nevykazuje oproti ostatním činidlům žádnou vlhkost ani příměsi 

anorganických látek (Si-O, Al-O apod.). IČ spektrum pyrolýzního oleje P550 

se v porovnání s oleji KOPD9 a KOPD11 nejvíce liší od činidla Montanol 551 s vypíracím 

olejem. 

 

Obrázek 18: IČ spektrum pyrolýzního oleje KOPD9 
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Obrázek 19: IČ spektrum pyrolýzního oeje KOPD11 

Analýzy IČ spekter pyrolýzního oleje s označením KOPD9 (obrázek 18) 

a pyrolýzního oleje KOPD11 (obrázek 19), vykazují téměř shodné pásy: 

 2959 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH3 skupin 

 2929 cm
-1

 valenční asymetrické vibrace CH2 skupin 

 2872 cm
-1

 valenční symetrické vibrace CH3 skupin 

 1729 cm
-1

, 1688 cm
-1

 (pro KOPD9) a 1717 cm
-1

, 1687 cm
-1

 (pro KOPD11) 

C=O 

 1460 cm
-1

, 1378 cm
-1

 deformační vibrace CH3 a CH2 skupin 

Ze spekter pyrolýzních olejů KOPD9 a KOPD11 lze vyvodit, že dosahují pouze 

nízkého obsahu vlhkosti, tedy O-H nebo N-H skupin (pás 3500 cm
-1

 – 3200 cm
-1

) 

a středního obsahu příměsí anorganických látek (Si-O, Al-O apod.). Ve srovnání 

s pyrolýzním olejem P550 neobsahují oleje KOPD9 a KOPD11 benzenové kruhy (valenční 

vibrace C-C vazeb v aromátech), ani mimorovinné vibrace C-H vazeb v aromátech. 

4.2 Sítová analýza vzorku černého uhlí z Dolu Lazy 

Výsledky sítové analýzy provedené pro vzorek černého uhlí z Dolu Lazy jsou 

uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Výsledky sítové analýzy vzorku černého uhlí z Dolu Lazy 

Velikost zrna 

[mm] 

Vzorek 

[g] 

Výnos 

[%] 

Popelnatost 

[%] 

>1 2,39 1,20 26,06 

0,5-1 49,28 24,73 33,19 

0,3-0,5 72,44 36,35 37,17 

0,2-0,3 36,35 18,24 46,77 

0,1-0,2 25,94 13,01 52,47 

0,063-0,1 7,73 3,88 61,79 

<0,063 5,18 2,60 55,63 

∑ 199,31 100,00 41,23 

Z výsledků sítové analýzy vyplývá, že největší zrnitostní zastoupení ve vzorku má 

frakce 0,3 až 0,5 mm a to 72,44 g. Dále následuje frakce 0,5 až 1 mm s 49,28 g a frakce 0,2 

až 0,3 mm s 36,35 g. U těchto třech frakcí bylo dosaženo i nejlepších výnosů a to 

ve stejném pořadí. Nejvyšší výnos byl zaznamenán pro frakci 0,3 až 0,5 mm a to 36,35 %. 

Naopak nejnižší výnos vykázala frakce nad 1 mm, 1,20 % ale popelnatost této frakce byla 

nejnižší a to 26,06 %. Nejvyšší popelnatost vykazovaly zrnitostní podíly pod 0,3 mm. 

Obsah popela pro frakci 0,063 až 0,1 mm byl až 61,79 %. Podle výsledků sítové analýzy 

byly k flotaci použity frakce nad 0,3 mm, pod 0,3 mm a celkový vzorek. 

4.3 Flotační experiment 

K flotaci byl použit vzorek černého uhlí z Dolu Lazy, při zahuštění rmutu 150 g/l 

a dávce sběrače 500 g/t. Agitační čas byl 1 minuta a flotační čas 5 minut. Jako činidla byly 

použity pyrolýzní oleje (P550, KOPD9 a KOPD11) a Montanol 551 ve směsi s vypíracím 

olejem. Nejprve byl flotován celkový vzorek uhlí, dále vzorek o zrnitosti nad 0,3 mm 

a pod 0,3 mm. Byla také provedena flotace s Montanolem 551 a vypíracím olejem, 

v kombinaci s pyrolýzními oleji. Byla stanovena podmínka popelnatosti a výnosů. 
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Maximální popelnatost 10 % a výnos by neměl být nižší než 70 %. Veškeré provedené 

flotace jsou popsány a vyhodnoceny níže. 

Nejprve byl flotován celkový vzorek uhlí z Dolu Lazy. Výsledky flotace jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Výsledky flotace černého uhlí z dolu Lazy (celkový vzorek) 

Flotační činidlo Frakce Výnos 

[%] 

Popelnatost 

[%] 

P550 K 62,17 14,32 

O 37,83 71,42 

P 100,00 35,92 

KOPD9 K 64,93 11,62 

O 35,07 72,61 

P 100,00 33,00 

KOPD11 K 70,22 13,78 

O 29,78 84,71 

P 100,00 34,90 

Montanol 551 

+ 

Vypírací olej 

K 83,65 24,79 

O 16,35 90,56 

P 100,00 35,54 

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

Z výsledků flotace celkového vzorku uhlí (tabulka 3), vyplývá, že nejnižší 

popelnatosti bylo dosaženo s použitím pyrolýzního oleje KOPD9 a to 11,62 % při výnosu 

64,93 %. Činidlo P550 se při flotaci celkového vzorku prokázalo jako nejméně vhodné, 

protože obsah popela byl oproti ostatním pyrolýzním olejům nejvyšší, 14,32 % a výnos byl 

pouhých 62,17 %, tedy nejnižší ze všech použitých činidel. Nejvyšší popelnatost byla 

prokázána při použití flotačního činidla Montanol 551 v kombinaci s vypíracím olejem, 

a to až 24,79 %, ovšem výnos 83,65 % je v porovnání s pyrolýzními oleji nejvyšší.  
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Tabulka 4: Výsledky flotace vzorku o zrnitosti nad 0,3 mm 

Flotační činidlo Frakce Výnos 

[%] 

Popelnatost 

[%] 

P550 K 64,29 8,73 

O 35,71 66,07 

P 100,00 26,20 

KOPD9 K 72,06 10,90 

O 27,94 72,26 

P 100,00 28,04 

KOPD11 K 78,53 12,60 

O 21,47 81,50 

P 100,00 27,39 

Montanol 551 

+ 

Vypírací olej 

K 82,07 11,91 

O 17,93 86,25 

P 100,00 25,23 

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

Při flotaci uhlí o zrnitosti nad 0,3 mm je z výsledků uvedených v tabulce 4 patrné, 

že nejlepší popelnatosti bylo dosaženo při použití pyrolýzního oleje P550 a to 8,73 %. 

Ovšem výnos tohoto činidla, 64,29 % je nejnižší v porovnání s ostatními činidly 

a nevyhovuje minimální stanovené podmínce 70 %. Při použití oleje KOPD9, bylo také 

dosaženo vyhovující popelnatosti 10,9 % a oproti oleji P550 bylo dosaženo vyššího výnosu 

a to 72,06 %, což již vyhovuje. V porovnání s těmito oleji, má činidlo Montanol 551 

v kombinaci s vypíracím olejem popelnatost sice vyšší až o 3,18 % ale výnos dosahuje 

až 82,07 %, což je až o 17,78 % vyšší. Při analýze vzorků o zrnitosti pod 0,3 mm byla 

stanovena popelnatost 30,01 %, což je o 1,97 % vyšší, než popelnatost přívodu při flotaci 

s činidlem KOPD9. Jako nejvhodnější činidlo pro tuto flotaci se tedy jeví KOPD9. 

Nedosahuje ale takového výnosů jako klasické činidlo Montanol 551 v kombinaci 

s vypíracím olejem. 
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Tabulka 5: Výsledky flotace vzorku o zrnitosti pod 0,3 mm 

Flotační činidlo 

 

Frakce 

 

Výnos 

[%] 

Popelnatost 

[%] 

P550 K 60,94 15,93 

O 39,06 83,75 

P 100,00 45,42 

KOPD9 K 70,57 23,51 

O 29,43 91,29 

P 100,00 43,45 

KOPD11 K 65,92 18,96 

O 34,08 89,60 

P 100,00 43,03 

Montanol 551 

+ 

Vypírací olej 

K 80,08 26,51 

O 19,92 93,70 

P 100,00 39,89 

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

V tabulce 5 jsou uvedeny výsledky flotace vzorku uhlí s popelnatostí pod 0,3 mm. 

Tato zrnitostní frakce obsahuje nejvyšší podíly popelnatosti, což bylo zjištěno při sítové 

analýze. Při samostatné analýze vzorku uhlí o zrnitosti pod 0,3 mm byla hodnota 

popelnatosti 46,39%. Z tohoto důvodu jsou výsledky popelnatosti provedené flotace tak 

vysoké, bez ohledu na použitá flotační činidla. Nejnižší popelnatosti bylo dosaženou 

s pyrolýzním olejem P550 a to 15,93 %, což překračuje stanovený požadavek 10 % 

o 5,93 %. Při této popelnatosti bylo však dosaženo poměrně malého výnosu 60,94 %, který 

je nižší o 9,06 % v porovnání se stanoveným limitem. Pyrolýzní olej P550 vykazuje 

popelnatost o 10,58 % nižší v porovnání s Montanolem 551 v kombinaci s vypíracím 

olejem. Montanol 551 s vypíracím olejem však dosahuje vyššího výnosu, a to o 19,14 %. 

Z výsledků flotačního testu černého uhlí z Dolu Lazy vyplynulo, že zrnitostní frakce 

pod 0,3 % mm není vhodná k flotaci, protože obsahuje velké množství popela. 

  



Bc. Radka Piechaczková: Flotace černého uhlí 

2013 38 

Tabulka 6: Výsledky flotace celkového vzorku se smíchanými flotačními činidly 

Dávka flotačního činidla 

[g/t] 

Frakce Výnos 

[%] 

Popel 

[%] 

Montanol 551+VO 

(250:250) 

K 70,51 13,94 

O 29,49 91,26 

P 100 36,74 

Montanol 551+VO : P550 

(250:250) 

K 63,16 10,3 

O 36,84 79,53 

P 100 35,8 

Montanol 551 +VO : KOPD9 

(250:250) 

K 70,76 12,95 

O 29,24 87,02 

P 100 34,6 

Montanol 551 +VO : KOPD11 

(250:250) 

K 70,58 14,55 

O 29,42 83,49 

P 100 34,83 

Vysvětlivky: K – koncentrát, O – odpad, P – přívod, VO – vypírací olej 

V tabulce 6 jsou uvedeny výsledky flotace celkového vzorku uhlí z Dolu Lazy. 

Při flotacích bylo vždy použito činidlo Montanol 551 s vypíracím olejem v kombinaci 

s jednotlivými pyrolýzními oleji (P550, KOPD9 a KOPD11), vždy v poměru 1:1. 

Pro srovnání byl použit Montanol 551 v kombinaci s vypíracím olejem. Všechny flotace 

probíhaly při dávce flotačního činidla 500 g/t a navážce vzorku 150 g. Nejnižší 

popelnatosti bylo dosaženo použitím směsi flotačního činidla Montanol 551 v kombinaci 

s vypíracím olejem a pyrolýzním olejem P550 a to 10,3 %, což je vyhovující, vzhledem 

ke stanoveným podmínkám 10 %. V této kombinaci činidel byl však dosažen nejnižší 

výnos ze všech testovaných činidel, pouze 63,16 %. V porovnání s činidlem Montanol 551 

v kombinaci s vypíracím olejem, bylo dosaženo nižší popelnatosti o 3,64 %, ale také 

nižšího výnosu o 7,35 %. Ostatní směsi činidel dosahovaly téměř totožných výnosů, okolo 

70,5 %, ovšem mírně rozdílných popelnatostí. Jako směs činidel se podle flotačních 

výsledků jeví nejlepší Montanol 511 v kombinaci s vypíracím olejem a s pyrolýzním 

olejem P550, protože bylo téměř dosaženo požadované popelnatosti.  
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4.4 Grafické znázornění flotačních experimentů 

V této kapitole jsou prezentovány výsledky flotačních experimentů v grafické 

podobě. 

 

Obrázek 20: Grafické znázornění flotačních experimentů 

Z obrázku 20 je patrné, že nejnižší popelnatosti bylo dosaženo při flotaci frakce 

nad 0,3 mm s flotačním činidlem P550 na bázi pyrolýzního oleje. Nejvyšší popelnatost 

vykazuje činidlo Montanol 551 + vypírací olej při flotaci zrnitostní frakce pod 0,3 mm. 

Za použití stejného činidla bylo dosaženo nevyšší popelnatosti i flotaci celkového vzorku. 

Ovšem činidlo Montanol 551 + vypírací olej prokázal nejvyšší hodnoty výnosů u všech 

zrnitostních tříd, tedy pro frakce pod 0,3 mm, nad 0,3 mm i pro celkový vzorek. Nejnižších 

výnosu u všech zkoušených zrnitostních tříd bylo dosaženo s činidlem P550. 
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Obrázek 21: Grafické znázornění flotačních experimentů 

Na obrázku 21 jsou graficky znázorněny výsledky flotačních experimentů, 

při kterých byly použity kombinace flotačních činidel. Z grafu je patrné, že nejnižší 

popelnatosti bylo dosaženo při flotaci se sběračem Montanol 551 + vypírací olej 

v kombinaci s pyrolýzním činidlem P550. Tato kombinace činidel ale zároveň prokázala 

nejnižší výnos ze všech testovaných činidel. Nejvyšší výnos byl získán kombinací činidel 

Montanol 511 + vypírací olej a KOPD9. Ovšem podobný výnos prokázal i samotný 

Montanol 511 v kombinaci s vypíracím olejem, ale jeho popelnatost již byla vyšší. 

Kombinací činidel Montanol 551 + vypírací olej spolu s KOPD11 bylo dosaženo nejvyšší 

popelnatosti. 
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo porovnání nových flotačních činidel vzniklých 

pyrolýzou odpadů, s běžně používaným flotačním sběračem Montanol 551 v kombinaci 

s vypíracím olejem. Tato kombinace byla zvolena, protože je běžně používána při flotaci 

černého uhlí na úpravně Paskov. Jako vzorek bylo použito černé uhlí z Dolu Lazy. 

Činidla, používaná při flotaci vzorku uhlí byla podrobena FTIR analýze, 

pro zjištění podobnosti mezi flotačním sběračem Montanol 551 v kombinaci s vypíracím 

olejem a pyrolýzními oleji s označením P550, KOPD9 a KOPD11. Z IČ spekter vyplynulo, 

že nejvíce, se od ostatních činidel lišil olej P550, který obsahoval benzenová jádra C-C 

vazeb a aromatické sloučeniny C-H vazeb v aromatických sloučeninách. Pyrolýzní oleje 

KOPD9 a KOPD11 byly podle analýzy téměř totožné a nejvíce se podobaly činidlu 

Monatnol 551 s vypíracím olejem. U flotačního sběrače Montanol 551 v kombinaci 

s vypíracím olejem byla analýzou zjištěna přítomnost nitro-sloučenin NO2, která u jiného 

z činidel nebyla analýzou potvrzena. 

Při flotačních experimentech byl také sledován vliv zrnitosti na procesy flotace 

za použití jednotlivých flotačních činidel. Flotační experimenty byly prováděny při zrnitost 

vzorku pod 0,3 mm, nad 0,3 mm a také pro celkový vzorek. Byla uskutečněna také jedna 

flotace, při které byly pyrolýzní oleje (P550, KOPD9 a KOPD11) kombinována 

se sběračem Montanol 551 ve směsi s vypíracím olejem. Pro výsledky flotace byl stanoven 

Maximální limit popelnatosti (10 %) a minimální limit výnosů (70 %). 

Nejlepších flotačních výsledků bylo dosaženo při flotaci se zrnitostní frakcí 

nad 0,3 mm a to při použití pyrolýzního oleje KOPD9. Hodnota popelnatosti 10,9 % jen 

mírně překračovala stanovený limit a výnos 72,06 % byl sice nízký, ale také splňoval 

stanovené požadavky. Při použití činidla P550 u stejné frakce bylo sice dosaženo 

popelnatosti 8,73 %, ale hodnota výnosu byla pouze 64,29 %. Nejhorších výsledků bylo 

dosaženo při flotaci zrnitostní frakce pod 0,3 mm. Již z provedeného sítového rozboru bylo 

patrné, že tato frakce dosahuje vysoké popelnatosti, což se prokázalo i při flotaci, kdy 

popelnatost dosahovala až 26,51 % za použití sběrače Montanol 551 + vypírací olej.  
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Dosažené výsledky lze shrnout do následujících bodů: 

 kombinací sběrače Montanol 551 + vypírací olej s pyrolýzním olejem 

KOPD9 v poměru 1:1 bylo dosaženo nižší popelnatosti a zároveň vyššího 

výnosu v porovnání se sběračem Montanol 551 v kombinaci s vypíracím 

olejem; 

 při flotaci frakce nad 0,3 mm byl získán flotační koncentrát s obsahem 

popela pod 10 %, ale hodnota koncentrátu byla pouze 64,29 %; 

 aplikací pyrolýzních olejů ve flotaci bylo ve většině případů dosaženo 

nižších či podobných hodnot popelnatostí než při použití flotačního 

sběrače Montanol 551 v kombinaci s vypíracím olejem, ovšem 

nedosahovaly tak vysokých výnosů; 

 z důvodu snížení obsahu jemných podílů ve vzorku uhlí, které mají 

negativní vliv na následný průběh flotace, by bylo vhodné zařadit 

hydrocyklóny. 
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