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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá možností flokulace síranové pasty z olověných 

baterií při separaci polypropylenu za použití flokulačních činidel řady Sokoflok a Filtafloc. 

Posuzuje a srovnává účinky jednotlivých flokulačních činidel na rychlost sedimentace 

síranové pasty s cílem určit nejvhodnější flokulační činidlo pro daný technologický proces. 

Práce se dále zaměřuje na problematiku recyklace olověných baterií v České republice. 

Jediným zpracovatelským závodem pro recyklaci odpadu tohoto typu u nás jsou Kovohutě 

Příbram. V práci je podrobně popsaná technologie recyklace polypropylenu z olověných 

baterií včetně všech technologických zařízení tvořících linky separace polypropylénu. 

Obsaženy jsou také teoretické poznatky popisující proces flokulace, selektivní flokulace a 

v neposlední řadě teorii samotných flokulačních činidel. 

Klíčová slova: flokulace, flokulační činidla, sedimentace, síranová pasta, olověná baterie, 

polypropylen 

 

 

Abstract 

The presented thesis deals with the possibility of flocculation sulfate paste of lead-acid 

batteries in the separation of polypropylene by using flocculants series Sokoflok and 

Filtafloc. It evaluates and compares the effects of the individual flocculating agents on the 

speed of sedimentation sulfate paste to identify the most suitable flocculating agent for the 

technological process. The thesis is also focused on the issue of recycling lead-acid 

batteries in the Czech Republic. The only processing factory for recycling this kind of 

waste in our country is Kovohutě in Příbram. In this tesis is described in detail the 

technology of recycling polypropylene from lead-acid batteries, including all technological 

equipment forming lines of separation of polypropylene. There are also included 

theoretical knowledge describing the process of flocculation, selective flocculation and the 

theory of flocculation agents too.  

Key words: flocculation, flocculating agents, sedimentation, sulfate paste, lead-acid 

battery, polyprophylene 
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Seznam použitých zkratek 

EMS - systém environmentálního managementu 

PP - polypropylen 

HS - hydroseparátor 

μm - mikrometr 

ppm - jedna miliontina (celku) 

PAA – kyselina polyakrylová 

PAM – polyakrylamid 

Ar – Archimedovo kritérium 

Re - Reynoldsovo kritérium 

f – tíhové zrychlení 

dp - průměr částic 

ρp - hustota částice 

ρ - hustota kapaliny 

ν - kinetická viskozita 
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ÚVOD 

V předložené diplomové práci se budeme zabývat recyklací olova v České 

republice, které je jednou z nejdůležitějších druhotných surovin ve světě. Největší 

recyklovatelná část olova se získává z olověných baterií, které již přestaly být funkční nebo 

byly vyřazeny. Sběr a zpracování olověných baterií v České republice uskutečňuje jediný 

zpracovatelský závod a tím jsou Kovohutě Příbram, proto je záměrem této práce popsat 

technologické postupy recyklace olověných baterií v tomto závodě. V práci je podrobně 

popsán projekt recyklace polypropylenu z olověných baterií a jeho postupná realizace a 

uvedení do provozu včetně všech technologických zařízení tvořících linky separace 

polypropylenu a s tím související hlavní cíl této práce, kterým je stanovit možnosti 

flokulace síranové pasty z olověných baterií při separaci polypropylenu za použití 

flokulačních činidel řady Sokoflok a Filtafloc. U zvolených řad flokulačních činidel 

budeme posuzovat a srovnávat jejich účinky na sedimentační rychlost síranové pasty 

v závislosti na množství a druhu zvoleného flokulačního činidla. Po provedení 

sedimentačních testu zjistíme nejvhodnější kombinaci ve formě nejúčinnějšího druhu a 

dávky flokulačního činidla pro požadovaný technologický proces. V neposlední řadě se 

seznámíme s teorií flokulace a selektivní flokulace, spolu s činiteli ovlivňujícími její 

průběh. Nesmíme zapomenout na poznatky týkající se nejpoužívanějších přírodních a 

syntetických flokulačních činidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Dan Třinecký: Flokulace síranové pasty z olověných baterií 

 

2015 Stránka 9 

 

1 RECYKLACE OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ 

1.1 RECYKLACE OLOVA V ČESKÉ REPUBLICE 

Podle oficiálních statistik dosahuje použití recyklovaného olova ve světě více než 60 

%, čímž se olovo stává kovem, který je z běžných barevných kovů recyklován v nejvyšší 

míře, i když je jeho recyklace vážným ekologickým problémem. 

V dnešní době nejvýznamnější podíl olova připadá především na výrobu 

automobilových baterií (více než 75 %). 

Vyřazené olověné akumulátory je nutno po ukončení životnosti v maximální míře 

recyklovat, aby nezatěžovaly životní prostředí znečištěním půdy a vod, ale především další 

těžbou nerostů a jejich zpracováním. 

V současné době využívaný systém sběru tvoří 2 větve. Od původců (fyzických či 

právnických osob) jsou odebírány akumulátory (obr. 1) 

- dealery nových akumulátorů 

- sběrnými organizacemi, soukromými firmami či obecními úřady.  

Sběrná místa sama či prostřednictvím dopravních organizací zajišťují dopravu 

akumulátorů k recyklaci. [5] 

 

 

Obr. 1 Sběr akumulátoru pro recyklaci [12] 
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Kovohutě Příbram jsou významným zpracovatelem olověných odpadů v ČR. 

Osmdesát procent vykupovaných olověných odpadů tvoří olověné baterie (obr. 2). 

Přijímají i další druhy odpadů, například kusové olovo, staniční a trakční baterie i prachové 

materiály s obsahem olova. Kovohutě Příbram tak poskytují významnou ekologickou 

službu pro celou republiku. Od poloviny roku 1997 je výkup olověných baterií již s 

ohledem na novou technologii zaměřen výhradně na baterie celé s kyselinou. Tento způsob 

umožňuje soustředění všech baterií do jednoho místa v republice. Odpadá tím potřeba 

jejich třídění a zbavování se kyseliny ve více lokalitách tak, jak tomu bylo v minulosti. [9] 

 

Kovohutě Příbram neusilují o podíl na sběrové síti, avšak jsou připraveny splnit i 

roli garanta sběru olověných akumulátorů formou zajištění svozu akumulátorů z regionů,  

ve kterých nebude funkční sběr prostřednictvím sběrových firem, výrobců či prodejců. 

Občané z Příbrami a okolí mají možnost odevzdat vyřazené akumulátory ve vrátnici 

podniku 24 hodin denně po 7 dní v týdnu. [12] 

 

  

 

 

      1 – PP box 

      2 – Olověná mřížka 

      3 – Plastový separátor 

      4 – Kyselina sírová 

      5 – Olověné póly 

 

 
  Obr. 2 Olověná baterie [11] 
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1.2 RECYKLACE AKUMULÁTORŮ V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 

1.2.1 HISTORIE A VÝVOJ RECYKLACE OVOLA VE SPOLEČNOSTI 

Historie příbramského hutnictví je neoddělitelně spjata s hornictvím na Příbramsku. 

Nejstarším písemným dokladem o existenci hutí na Příbramsku je listina z 21. dubna 1311. 

V dubnu 1786 byla započata stavba nové huti v místech, kde již v roce 1632 stávala huť 

stará. Nová huť byla dokončena roku 1793 a je základem dnešních Kovohutí Příbram. 

Nová huť zpracovávala stříbrné rudy. Vedle stříbra se později dostává do popředí zájmu 

také olovo a tak bylo v roce 1859 - 1862 postaveno osm olovářských pecí a od roku 1886 

byla zavedena výroba polotovarů a výrobků z olova, cínu a jejich slitin. [15] 

 

 Po celou historii činnosti hutě jsou hlavními zařízeními na výrobu olova šachtové 

pece. Původně byly používané pro výrobu surových olov z místních rud, od 50.let 

20.století začaly být spolu s rudami zpracovávány i odpady olova a z nich stále vyšší podíl 

získávaly vyřazené baterie. Od roku 1972, kdy bylo zastaveno dodávání stříbro olověných 

koncentrátů do hutě, jsou surovinami již pouze odpady. [11] 

 

Podnik se tak stal jednak centrem recyklace olověných surovin tak i místem likvidace 

odpadů s menšími obsahy olova. Nejpodstatnějším zdrojem olova k recyklaci jsou 

vyřazené olověné akumulátory. Z této suroviny lze získat zpět jak čisté olovo v jakosti 

99,97 % Pb, tak i různé slitiny, vhodné pro výrobu nových akumulátorů nebo pro jiné 

účely. [15] 

 

Baterie byly původně dodávány zbavené kyseliny a krabic ručním způsobem. 

Separátory a zbytky organiky však způsobovaly velké problémy v oblasti čistění plynů, 

které vyžadovalo doplnění o dopálení organiky. Toto bylo řešeno originálním způsobem a 

zprovozněno v roce 1982. Mnoho technických problémů a postupné zastavování činnosti 

firem provádějících odstranění krabic z baterií, které se stávalo obtížnějším po zahájení 

výroby baterií v polypropylenových krabicích, však znamenalo pro podnik výzvu k 

rekonstrukci technologie tak, aby bylo možno zpracovávat celé baterie i s kyselinou.  



Bc. Dan Třinecký: Flokulace síranové pasty z olověných baterií 

 

2015 Stránka 12 

 

Z mnoha jednání a nabídek byla vybrána k realizaci výstavba nové šachtové pece s 

dohoříváním plynů od německé firmy Varta, nová technologie na výrobu 60t olova za den 

byla zprovozněna v roce 1997.  

 

Původní technologie byly postupně vyvíjeny a doplňovány. V současné době je výroba 

rozdělena do 4 divizí (obr. 3) 

- Recyklace odpadů olova  

- Recyklace odpadů drahých kovů pyrometalurgicky a hydrometalurgicky  

- Recyklace elektroodpadů (WEEE)  

- Výroba výrobků z olova, jeho slitin a těžkých neželezných kovů  

Hlavní aktivitou je recyklace olověných odpadů, zejména autobaterií. Činnost divizí je 

vzájemně organizačně i materiálovými toky provázána s pozitivním synergickým 

přínosem. [11] 

 

 

Obr. 3 Organizační schéma [6] 
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V roce 2010 vykoupily Kovohutě Příbram 56 tisíc tun olověných akumulátorů, 

čímž bylo dosaženo účinnosti sběru 80-85 %. Z vykoupeného množství olověných 

akumulátorů bylo vyrobeno 36 tisíc tun čistého olova. V roce 2014 to bylo již 42 tisíc tun 

čistého olova přibližně 0,4 % světové výroby olova. [ 12, 11 ] 

 

Základním předpokladem podnikání akciové společnosti Kovohutě Příbram 

z ekologického hlediska je odstraňování nebo odstranění starých ekologických zátěží, 

trvalá péče o zlepšování stavu po masivní likvidaci závad z minulosti, energetické úspory 

dosažené decentralizací vytápění a změnou technologií (šetření přírodních zdrojů – voda, 

zemní plyn, uhlí, koks), a také úspory surovin sledovaných pomocí systému Monitoring a 

Targeting.  

Společnost se před několika roky přihlásila k důslednému dodržování ekologických 

pravidel běžných ve vyspělých státech světa. Osu tohoto závazku vůči životnímu prostředí 

a v zájmu trvale udržitelného rozvoje tvoří certifikovaný kompaktní systém řízení EMS dle 

ČSN EN ISO 14 001. Díky tomuto důslednému dodržování EMS se výrazně snižuje riziko 

ekologických havárií.  

Společnost také poskytuje neocenitelné ekologické služby v rámci celé republiky. 

Jedná se především o výkup a zpracování olověných odpadů nebo odpadů s obsahem 

drahých kovů. Nesmíme také opomenout pozitivní důsledky zavedení kompaktního 

systému z hlediska zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, 

pojišťovny, zákazníky apod. Z pohledu zaměstnanců se jedná o zvýšení povědomí, jakým 

způsobem mohou přispět svojí činností ke zlepšení životního prostředí, a to nejen 

v zaměstnání, ale i ve svém bydlišti nebo při jiných osobních aktivitách. [15] 
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1.2.2 PROJEKT RECYKLACE POLYPROPYLENU Z BATERIÍ 

Technologie recyklace olověných baterií v šachtové peci je založena na společném 

tavení odpadů olova, zejména baterií, spolu s koksem a struskotvornými přísadami. 

Vyrobené olovo, jehož chemické složení je závislé na používaných surovinách, obvykle 

obsahuje 0,2-0,8% Sn a 0,5-1,0% Sb. Ve zvláštních kampaních lze spolu s běžnými 

odpady olova zpracovávat i odpady obsahující antimon za vzniku surového olova s 5-6% 

Sb či odpady drahých kovů, surové olovo poté obsahuje až 0,1% Ag a mimoto ještě zlato a 

paladium.  

Při tavení jsou veškeré ve vsázce obsažené organické látky pyrolyzovány a poté 

dopáleny v dohořívací komoře spolu s kysličníkem uhelnatým. Organika je tedy spálena a 

je využit její tepelný obsah, není však recyklována. [11] 

 

DŮVODY ŘEŠENÍ PROJEKTU RECYKLACE POLYPROPYLENU 

Postupné zvyšování denní výroby olova až nad 100t za den znamenalo současně 

výrazné zvyšování podílu organických látek ve vsázce šachtové pece až na hranici kapacity 

dopalování plynů.  

Od 90.let minulého století byly postupně ebonitové krabice baterií nahrazovány 

polypropylenovými, místo původně bezcenného a nerecyklovatelného ebonitu začal být v 

bateriích k recyklaci dodáván využitelný polypropylen. Protože olověné baterie jsou 

vyráběny z polypropylenu nejlepší kvality, je o polypropylen z recyklace baterií na trhu 

veliký zájem.  

Nová směrnice 2006/66/EC o bateriích stanovila minimální materiálovou využitelnost 

baterií na úrovni alespoň 65% a i když nebyla známá metodika výpočtu, začalo být 

uvažováno o recyklaci polypropylenu z baterií, jež v případě realizace zvýší materiálové 

využití baterií. [11] 
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PROVOZNÍ ZKOUŠKY 

První myšlenky o recyklaci polypropylenu vyvolaly zejména otázky, jaký by mělo jeho 

odstraňování z baterií vliv na chod nové šachtové pece, kde s těmito surovinami nebyly 

zkušenosti. Bylo zvažováno, jak by separační metoda měla vypadat – využití strojní linky 

zaručující efektivní odstraňování polypropylenu a zachování ostatní organiky (separátory 

apod.) v surovině. Produkty třídění by však měly být v maximálně kusové formě 

umožňující efektivní tavení v šachtové peci.  

V letech 2005-2006 byly vždy před ukončením kampaně šachtové pece prováděny 

zkoušky změny standardní vsázky do šachtové pece za vsázku simulující využívání 

předpokládané třídící technologie. Zkoušky byly vyhodnocovány, závěry ze všech tří 

zkoušek byly vesměs pozitivní.  

Následně byl připraven test třídění polypropylenu z baterií. Byl pořízen vyřazený 

kladivový drtič sloužící dříve k drcení uhlí, tento byl upraven, vybaven frekvenčním 

měničem otáček a byla provedena týdenní zkouška drcení baterií a odstraňování 

polypropylenu ručním způsobem. Tak bylo získáno 500t produktu při efektivitě odstranění 

polypropylenu pod 50%, produkt byl v roce 2007 samostatně zpracováván v šachtové peci. 

Výsledek zkoušky byl opět velmi pozitivní a bylo rozhodnuto o realizaci projektu. [11] 

 

ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Byly poptány firmy nabízející podobné zařízení standardně pro známé technologie. 

Problémem využití známých technologií je skutečnost, že baterie jsou rozdrceny na velmi 

malé kousky, jejichž zpracování na šachtové peci by z důvodu nutnosti prodyšnosti vsázky 

zřejmě způsobovalo vážné problémy. Na závěr bylo dohodnuto kompromisní řešení tak, že 

bude využita standardní drtící technologie umožňující nastavení potřebné výstupní 

kusovosti produktu. V lince bude zabudován originální hydroseparátor podle návrhu 

Kovohutí umožňující vytřídit polypropylen od ostatních produktů v dostatečné kusovosti 

vhodné pro zpracování produktů v šachtové peci. Byla podepsána smlouva na dodání 

originální separační technologie. [11] 
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UVEDENÍ DO PROVOZU 

Originální linka sestávající ze 4 jednotek (obr. 4) 

- Dávkování do drtiče 

- Drtič baterií 

- Vibrační síto 

- Vodní separátor (hydroseparátor) 

byla pořízena nákladem 470 tis.EUR, dodána koncem roku 2007 a postupně spouštěna 

v roce 2008. Po instalaci byla dovybavena vlastním zařízením k dopravě a manipulaci s 

produkty, obslužnými plošinami, vodním hospodářstvím a některým dalším souvisejícím 

zařízením. 

Ve zkušebním provozu bylo řešeno mnoho problémů, zejména 

- Konstrukce hydroseparátoru k oddělování polypropylenu ze směsi rozdrcených 

baterií 

- Optimalizace nastavení drtiče a jeho otáček 

- Doprava jednotlivých frakcí 

- Oddělování kyseliny z baterií 

Postupně byl provoz stabilizován, byly řešeny jednotlivé dílčí technické a 

technologické problémy a úpravy zařízení ke snížení náročnosti provozu na obsluhu a 

údržbu. Linka byla doplněna o drcení, praní a sušení získaného polypropylenu a jeho 

balení do bigbagů na prodej. Po stabilizaci technologie byla kvalita vyrobeného 

polypropylénu již velmi dobrá a získaný produkt se stal velmi žádaným. Linka však stále 

vykazovala problémy, které bylo nutno řešit zásadním opatřením, zejména 

- Dávkování baterií do drtiče bylo nerovnoměrné  

- Směs rozdrcených desek a suspenze pasty z baterií se stala obtížně dělitelnou  

- Bezpečnost práce v hale, kde nad linkou pojížděl jeřáb manipulující s bateriemi 

nedostatečná  

- Zimní provoz v otevřené hale nemožný při teplotách pod bodem mrazu [11] 
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Obr. 4 Linka na třídění polypropylenu z baterií 2012 [11] 

 

PŘEMÍSTĚNÍ A DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE SEPARACE 

Po důkladném zhodnocení situace, posouzení problémů jak zahraničními, tak 

tuzemskými odborníky bylo v roce 2013 rozhodnuto o doplnění technologie, její úpravě a 

přestěhování do nových prostor (obr. 5). Provedené změny zahrnovaly zejména 

- Přestěhování linky do volné části haly se zateplením a topením pro zimní provoz  

- Doplnění dávkování baterií do drtiče o vibrační žlab zrovnoměrňující dávkování 

baterií  

- Doplnění linky o hydroseparátor ke zlepšení oddělování podsítného z rozdružených 

baterií od suspenze pasty  

- Proplachu rozdrcené směsi baterií k omezení přestupu pasty do separátoru desek  

- Řešení uzavřeného vodního okruhu spolu s neutralizací kyseliny, doplnění kalolisu 

pro oddělování kalů ze suspenze o zahušťovací nádrž ke zvýšení výkonu kalolisu  

- Vybavení celé linky jednotným řídícím systémem  

Linka byla po doplnění a úpravě zprovozněna v březnu 2014, v současné době je 

technologie ve stavu stabilizace. [11] 
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Obr. 5 Linka na třídění polypropylenu po doplnění a přestěhování 2014 [11] 

UVEDENÍ DOPLNĚNÉ A PŘEMÍSTĚNÉ LINKY DO PROVOZU 

Po zahájení zkušebního provozu upravené a doplněné linky je zařízení provozováno ve 

dvousměnném provozu. Polypropylen je získáván s výtěžností nad 80%, ostatní organika 

zůstává v bateriích a je s nimi zpracovávána v šachtové peci. Získaný polypropylen je 

dostatečně čistý a je prodáván zejména výrobcům olověných baterií ke zpětnému použití. 

Realizace projektu přinesla přínosy 

- Ekonomický – zvýšení denní kapacity výroby olova nad 120t za den, přínos z 

prodeje více než 1.000t polypropylenu za rok,  

- Ekologický – snížení emisí skleníkového plynu CO2 o více než 2.500t za rok, 

snížení emisí SO2 při tavení v šachtové peci výrazně pod stávající limit (obr. 6) 

apod.  

V současné době je připravován projekt předdrcení veškerých dodávek baterií k 

omezení možnosti samovznícení nových typů baterií AGM používaných zejména pro nové 

motory vozů start-stop a zakomponování nového drtiče do této originální linky. Je 

předpoklad realizace tohoto projektu do konce letošního roku.  
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Zprovoznění originální technologie je významným příspěvkem Kovohutí Příbram ke 

zlepšení efektivity recyklace olověných baterií v České republice. Technologické schéma 

linky separace polypropylenu je zobrazeno na (obr. 8). [11] 

 

Obr. 6 Celkové emise SO2 v t/rok [10] 

 

Obr. 7 Celkové emise olova v t/rok [10] 
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Obr. 8 Technologické schéma linky separace polypropylénu [11] 
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1.3 PODROBNÝ POPIS LINKY SEPARACE POLYPROPYLENU 

Definice výstupního odpadu - produkt  zařízení 

- Jedním produktem (odpadem) je rozdrcený vstupní materiál připravený ke 

zpracování v dalších technologiích. Jde o směs olověných desek a neplovoucích 

plastů a dále o podsítný podíl po drcení a sítování, který obsahuje především 

olověnou pastu a drobný kusový materiál z drcení. 

- Druhým produktem je polypropylen (PP) určený k prodeji. 

Suroviny - polotovary, odpady 

- Vyřazené průmyslové a startovací baterie  - katalog. číslo: 16 06 01-N, které jsou 

před upravením zbaveny roztoku kyseliny sírové. [8] 

POPIS LINKY 

Linka se skládá ze tří funkčních celků.  

- První celek (nazývaný linka SERI) zajišťuje rozdrcení akumulátorů a oddělení 

polypropylenu od zbytku olovo nosného materiálu.  

- Druhý celek (nazývaný linka HERBOLD) zajišťuje úpravu polypropylenu do 

prodejné podoby.  

- Třetí celek (nazývaný linka ANDRITZ) zajišťuje odkalení a neutralizaci náplně 

hydroseparátoru.  

Jednotlivé linky se mohou provozovat v automatickém nebo ručním režimu. Celkové 

schéma linky s popisem toku materiálu je v příloze č. 1. Podrobné návody od dodavatelů 

na obsluhu jednotlivých prvků linky jsou k dispozici u vedoucího střediska. [8] 

SPOUŠTĚCÍ REŽIM 

Jako první je zapotřebí zkontrolovat poslední záznam v provozním deníku, zda-li 

nenastala při zastavení linky nějaká porucha. Je-li vše bez závad, lze přistoupit 

k postupnému spuštění provozu linky. 

Před každým zahájením provozu linky je nutno překontrolovat stav dávkovacího 

zařízení, násypky, vynášecích šneků a pásů, transportních uzlů, hladin separačních a 

čistících vod, zásoby neutralizačního vápna a funkčnost jednotky na přípravu vápenného 

mléka, stejně jako funkčnost kalolisu a stáčecí jednotky na PP. 
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Před spuštěním jednotky provést vizuální kontrolu a funkční zkoušku bezpečnostních 

prvků (např. lanková tlačítka nouzového zastavení, kryty pohyblivých částí atd.). Dále 

zkontrolovat, zda něco nebrání pohybu pohyblivých mechanismů – před startem hlavního 

drtiče a transportního zařízení musí být prázdný drtící prostor drtiče (prázdný prostor 

dávkovacího dopravníku před vstupem do drtiče). Také zkontrolovat, není-li stisknuto 

některé z tlačítek nouzového zastavení a případně ho odblokovat. 

Jako první se spustí linka HERBOLD  a až po jejím úplném rozjetí následuje spuštění 

linky SERI. Je-li vše v pořádku a bez závad lze zahájit zavážení zpracovávaného materiálu 

do násypky drtiče jeřábem. 

Při zjištění závady ohrožující provozuschopnost a bezpečnost je nutno zařízení ihned 

zastavit. Před opětovným spuštěním je nutno zjistit příčinu a provést opatření, aby se 

zabránilo jejímu novému výskytu. Do odstranění závady nesmí být linka uvedena do 

provozu. Nedostatky zjištěné při kontrole a provozu linky, zejména ohrožující 

provozuschopnost a bezpečnost, bezprostředně ohlásit vedoucímu střediska a zapsat do 

provozního deníku. [8] 

1.3.1 OBSLUHA LINKY HERBOLD A JEJÍ POPIS 

Linka Herbold se spouští jako první. Po výše popsaných kontrolách se na ovládacím 

panelu (obr. 9) linka spustí v ručním, nebo automatickém provozu. K jejímu havarijnímu 

zastavení slouží tlačítko nouzového zastavení. 

 

Obr. 9 Ovládací panel linky HERBOLD [8] 
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Linka Herbold se skládá z cyklonu, kterým se dávkuje PP do řezacího mlýnu. 

Rozdrcený PP jde z řezacího mlýnu do frikční pračky a dále do odstředivé sušičky (obr. 

10). Ventilátorem je pak hnán do plnící stanice, kde je balen do Big Bagů po cca 1000 kg 

(obr. 11). V procesu drcení i praní je PP propírán čistící vodou. Voda je čerpadlem hnána 

v uzavřeném cyklu ze záchytné 15 m
3
 nádrže přes nastavitelné rotametry do jednotlivých 

uzlů linky. Z linky je pak znečištěná voda čištěna v prvním stupni na vibračním třídiči a ve 

druhém stupni v usazovací průtočné nádrži (obr. 12). Následně samospádem přetéká zpět 

do záchytné nádrže. 

Obsluha linky kromě spuštění zařízení má za úkol čistit síto vibračního třídiče a to 

jakmile se síto zanese a přestane filtrovat vodu a také vždy na konci směny pomocí tlakové 

vody, která je zajišťována pomocí instalovaného tlakového čističe Kärcher. 

Po ukončení čištění obsluha odtlakuje rozvod tlakové vody otevřením a následným 

zavřením kohoutu na rozvodu tlakové vody. Dále obsluha zajišťuje odkalení usazovací 

nádrže tím, že odpustí spodní část nádrže s usazeným kalem do připraveného filtračního 

vaku. V případě naplnění vaku kalem, nebo bedny drobným polypropylenem obsluha 

zajistí jejich vyvezení. 

Na plnící stanici PP automat zajišťuje po naplnění Big Bagu přepnutí klapky a 

přesměrování plnění PP do připraveného nového Big Bagu. Obsluha pak zajišťuje 

označení plného Big Bagu pořadovým číslem, zaskladnění na určené místo a umístění 

nového Big Bagu (Big Bag musí být od výrobce označen symbolem umožňujícím  

přepravu na vysokozdvižném vozidle) na uvolněné místo v plnící stanici. Manipulace s Big 

Bagy se provádí dle Manipulace s břemeny. [8] 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Dan Třinecký: Flokulace síranové pasty z olověných baterií 

 

2015 Stránka 24 

 

 

Obr. 10 Hlavní části linky HERBOLD [8] 

 

 

 

Obr. 11 Plnící stanice PP [8] 
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 Obr. 12 Dvoustupňové čištění vody [8] 
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1.3.2 OBSLUHA LINKY SERI A JEJÍ POPIS 

Linka SERI se spouští jako druhá po úspěšném spuštění linky HERBOLD. Ve velínu 

na ovládacím panelu (obr. 13) se linka spustí v ručním, nebo automatickém provozu.  

 

Obr. 11 Ovládací panel linky SERI [8] 

Provoz jednotlivých zařízení signalizuje kontrolka nad příslušným spínačem. 

Obsluha má možnost nastavit rychlosti jednotlivých dopravníků a podavačů tak, aby 

nedocházelo k ucpávání linky materiálem v jednotlivých uzlech. K havarijnímu zastavení 

linky slouží tlačítko nouzového zastavení.  

Linka se skládá z následujících částí, včetně jejich obsluhy a toku materiálu: 

Násypka o obsahu 10 m
3
 do které jeřábník plynule doplňuje vstupní materiál k drcení dle 

příslušného SBP. Z násypky se navezený materiál pásovým dopravníkem přesouvá do 

hlavního kladivového drtiče. Po vhodném rozdrcení materiál padá na vibrační síto, které 

rozdělí část podsítnou a nadsítnou.  

Podsítná část padá přes výsypku do šnekového dopravníku, který jí dopraví do sběrné 

nádoby. Tuto nádobu obsluha pravidelně vyprazdňuje do určeného boxu v hale surovin.  

Nadsítná část padá do hydroseparátoru HS1 kde ve vodní lázni dojde k rozdělení na 

plovoucí a neplovoucí složky.  

Neplovoucí složka klesá ke dnu HS1, kde je dopravním šnekem vynášena z HS1 na pásový 

dopravník a dále do dopadového boxu.  Z tohoto boxu je materiál odvážen a vážen 

pracovníky střediska pecí. Konečnou váhu za směnu hlásí pracovník obsluze separační 

linky a ta ji zaznamená do provozního deníku.  

Tlačítko 
nouzové 
zastavení 

Spouštěcí 
spínače 
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Plovoucí podíl (převážně polypropylen) je z hladiny HS1 sbírán šnekovým dopravníkem a 

dopravuje ho do druhého segmentového drtiče. Zde je materiál rozdrcen na kousky o 

velikosti do 30 mm, což zajišťuje vhodné síto umístěné pod drtičem. 

 Takto upravený materiál padá do hydroseparátoru HS2. Sada tří hnacích lopatek pomalu 

přesouvá a promývá nadrcený materiál. Kromě vyprání dochází i k oddělení zbylého 

neplovoucího podílu, který opět klesá ke dnu HS2, kde je pomocí pásového redleru 

vynášen mimo HS2 do připravené nádoby. Obsluha se stará o pravidelné vyprazdňování 

této nádoby, pokud dojde k jejímu naplnění.  

Plovoucí, vypraný a přečištěný polypropylen je z hladiny na konci HS2 vynášen šnekovým 

dopravníkem a přes násypku padá do turniketu vzdušného transportu. Vzdušný transport 

zajišťuje přemístění polypropylenu k lince HERBOLD. [8] 

Jednotlivé části a uspořádání linky SERI je vyobrazeno na obr. 14 a 15. 

 

 

 

Obr. 12 Části linky SERI [8] 
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Obr. 13 Části linky SERI [8] 

1.3.3 OBSLUHA LINKY ANDRITZ A JEJÍ POPIS 

Linka ANDRITZ doplňuje obě předcházející linky a jejím hlavním úkolem je odstranit 

kal z HS1 a zneutralizovat uzavřený okruh separační vody. Aby funkčnost HS1 byla co 

nejúčinnější, je zapotřebí udržet hustotu separační vody pod 1,14 kg/dm
3
. Při překročení 

této hodnoty začínají plavat na hladině i ostatní plasty a separace probíhá nedokonale. 

Kromě kalu se z drcení do HS1 dostává i značný obsah kyseliny sírové a voda se stává 

kyselou. Proto je nutné provádět neutralizaci. Jednak polypropylen nesmí být znečištěn 

kyselinou a pak navazující zařízení není vyrobeno z nerezavějící ocele a působením 

kyseliny by se rychle znehodnocovalo. 

Neutralizace se provádí pomocí vápenného mléka, které je automaticky připravováno 

v zařízení hasící jednotky (obr. 16). Obsluha linky se stará o zásobování kysličníkem 

vápenatým CaO, který se dodává v Big Bagu. Na řídícím panelu pak obsluha zadává 

požadované hodnoty, spouští chod zařízení, případně kontroluje, řeší a odstraňuje chybová 

hlášení.  Čerpání potřebného vápenného mléka k neutralizaci spouští obsluha pouhým 

stisknutím tlačítka, které uvede do chodu hadicové čerpadlo.   

Obsluha si rovněž může nastavením ventilů určit místo, kam chce neutralizační roztok 

dopravit. Může v nutných případech neutralizovat přímo HS1, nebo HS2, ale hlavním 
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neutralizačním místem je zařízení k tomu určené – agitátor (obr. 17). Do agitátoru se 

v pravidelných časových intervalech odčerpává část náplně HS1 a přidáváním vápenného 

mléka se neutralizuje až k hodnotám okolo 10 pH. Důkladné promíchání obou složek se 

v agitátoru zajišťuje intenzívním mícháním a skutečná hodnota pH je zobrazována na 

displeji pH metru. Po dosažení požadované hodnoty pH se náplň agitátoru přečerpá do 8 

m
3
 zásobní nádrže kalolisu. Po naplnění této zásobní nádrže se automaticky spustí 

výstražný signál informující obsluhu o nutnosti spuštění kalolisu. Celé uspořádání kalolisu 

je vidět na (obr. 18).  

Po spuštění výstražného signálu obsluha spustí cyklus kalolisu, kdy se z automaticky 

míchané zásobní nádrže kalolisu pomocí plnícího čerpadla postupně plní kalolis. Po jeho 

naplnění je obsluha opět upozorněna výstražným signálem, že je kalolis připraven na 

rozřazení. Vyčištěná voda se přes přečerpávací nádrž průběžně vrací do zásobní 12 m
3
 

nádrže u HS1 (obr. 15), ze které obsluha pravidelně doplňuje hladinu vody v HS1.  

Obsluha provede rozřazení kalolisu a připraví ho na další cyklus. Při rozřazování padá 

kal pod kalolis, kde je pravidelně odebírán a vážen. Váha se zaznamenává do výrobního 

deníku. [8] 

 

Obr. 14 Hasící jednotka pro výrobu vápenného mléka [8] 
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Obr. 15 Agitátor [8] 

 

 

Obr. 16 Uspořádání kalolisu [8] 
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UKONČENÍ PROVOZU 

Při ukončení provozu se nejprve ukončí zavážení linky zpracovávaným materiálem a 

teprve potom, co veškerý materiál opustí jednotku a transportní zařízení, je možno zastavit 

všechny pohony. V auto režimu tlačítkem stop a v ručním jednotlivými přepínači              

(v opačném pořadí než při spouštění). U kalolisu se ukončuje provoz vždy jen po rozřazení 

a v odtlakované pozici filtračních desek.  

Při předávání směn se zajistí pořádek na pracovišti. [8] 

ZIMNÍ PROVOZ 

V zimním období se musí nainstalovat zakrývací plachty nad HS1, HS2 a kalolis          

a prostor dle potřeby vyhřívat plynovými teplomety. Hasící jednotka přípravy vápenného 

mléka je již konstruována do zimního provozu a veškeré rozvody mimo zaplachtované 

prostory jsou opatřeny topným kabelem a izolací. Neizolované vedení vzdušného 

transportu je třeba při větších mrazech před spuštěním linky předem vyhřát teplým 

vzduchem z prostoru HS2 a během provozu linky nasávat vzduch do hnacího ventilátoru 

rovněž z vyhřátého prostoru HS2. [8] 
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2 PRINCIP PROCESU KOAGULACE A FLOKULACE 

K dělení tuhé a kapalné fáze sedimentací dochází pouze u suspenzí, disperzních 

soustav, které jsou označovány jako kineticky nestálé. Jsou tvořeny částicemi tuhé fáze o 

velikosti větší než 1 μm. Jsou-li částice tuhé fáze menší než 1 potom suspenze s obsahem 

těchto částic jsou kineticky stálé a nedochází u nich k sedimentaci částic bez vyvolání 

fyzikálně - chemického procesu, který se nazývá koagulace. [13] 

Koagulace je destabilizace suspenze tuhých částic redukcí elektrokinetického 

potenciálu povrchu dvou částic. V odpadních vodách jsou nerozpuštěné látky v podobě 

pevných suspendovaných nebo koloidních částic. Za normálních podmínek jsou právě tyto 

koloidní částice menší než 1 mikron a vykonávají neustálý pohyb (Brownův). Energie 

tohoto pohybu je dostatečná k tomu, aby zabránila jejich sedimentaci pouhým vlivem 

gravitace. Tak zůstávají tyto částice velmi dlouho rozptýlené v celém objemu.  

Koagulace je proces, při kterém dochází k destabilizaci systému těchto částic. Děje 

se tak zejména přídavkem tzv. koagulantů, které redukují, neutralizují nebo mění elektrické 

síly mezi jednotlivými částicemi a umožňují tím jejich snadnější sedimentaci.  

Takovými koagulanty mohou být minerální soli, jako např. síran hlinitý, chlorid 

železitý, chlorid vápenatý, chlorid hořečnatý ap. Mezi moderní koagulanty se dnes řadí 

také skupina syntetických polymerů na bázi melamino-formaldehydových pryskyřic, které 

patří též do nabídky firmy SOKOFLOK. Koagulací vznikne kompaktní málo nebo 

nepórovitá sraženina. Koagulované suspenze sedimentují, usazují se tzv. číření. [16] 

Flokulace nebo také vločkování, je procesem, při kterém nejjemnější drobná zrna 

rozptýlená ve vodě či jiné tekutině, podléhají agregaci (shlukování) za použití srážecího 

roztoku, jinak taky flokulačního činidla, zvaného flokulant (obr. 19). Molekula flokulantu 

musí být dlouhá a pružná, aby po navázání různých částí řetězce flokulantu na povrchu zrn 

mohlo dojít k okamžité přeměně drobných zrn v agregáty – vločky. Takto vzniklé agregáty 

drobných zrn se jmenují flokuly a ty po dosažení větších rozměrů, než původní zrna, pod 

vlivem zemské přitažlivosti klesají ke dnu značně rychleji, než samostatná zrna na které 

působí síly Brownovy disperze. [3] 

Flokulací je možno odstranit i rozpuštěné vysokomolekulární organické látky jejich 

zachycením do vločky. Flokulace je ovlivňována jak chemickými (např. pH, dávka 
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flokulantu) tak fyzikálními (např. teplota, doba flokulace, lokální hydrodynamické 

podmínky) podmínkami.  

Se zvyšující se intenzitou míchání dochází v důsledku zvyšujícího se počtu srážek k 

rychlejší tvorbě a růstu vloček. Na druhou stranu, pokud je míchání příliš intensivní, 

dochází vlivem smykových sil k rozbíjení vloček, čímž se snižuje účinnost separace. 

Dosažení žádané účinnosti separace potom vyžaduje zvýšit množství přidávaného 

flokulantu, který je drahý a tvoří podstatnou část nákladů na separaci. Hledá se tedy určité 

optimum, kdy proces probíhá dostatečně rychle, účinně a při minimálních nákladech. [18] 

Samotný proces koagulace a flokulace je relativně rychlý, trvá rádoby minuty 

(koagulace), případně několik minut až desítek minut (flokulace). Účinnost koagulace a 

flokulace při odstraňování látek z koloidních suspenzí je relativně vysoká. Závisí od 

optimálního nastavení parametrů metody – výběru koagulantů a flokulantů, způsobu a 

rychlosti míchání v reaktorech, vlastností čištěné vody (pH, iontová síla, typ kontaminantu, 

teplota atd.) a v neposlední řadě od účinnosti následné separace vzniklých vloček. [2] 

Flokulanty jsou polymerové látky s prvky, které jsou na sebe řetězovitě navázány, 

jsou rozpustné ve vodě, a jejich molekulová hmotnost je okolo jednoho milionu. 

Flokulanty se používají k urychlení poklesu nečistot, zvýšení účinnosti filtrace, 

k obohacování rud i nerostů (selektivní flokulace) nebo jako regulátor procesu flotace. [3] 

 

 

 

Obr. 17 Ukázka názorného průběhu flokulace [3] 
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Flokulované suspenze klesají, sesedají se, přičemž je obvyklé ostré rozhraní mezi 

klesajícími vločkami a vyčeřenou kapalinou. 

Kinetiku flokulace lze rozdělit na dvě stádia: 

- adsorpci polymeru na tuhých částicích suspenze 

- vytváření větších agregátů - částic z primárních částic suspenze, tj. vlastní flokulace 

 Působení organických flokulantů spočívá na těchto mechanismech: 

- Neutralizaci náboje částic z roztoku (redukce elektrokinetického potenciálu). Pokud 

mají suspendované částice záporný náboj, platí uvedená agregace pro kationické  

polyelektrolyty. Flokulační působení elektrolytů na dispergovanou tuhou fázi 

probíhá obdobně jako u jednoduchých elektrolytů stlačením dvojvrstvy kolem 

povrchu částic a snížením agregátní stálosti a dovoluje tak Van der Waalsovým 

silám přiblížit jednu částici k druhé a držet je spolu. 

- Mostění suspendovaných částic dlouhými řetězci vysokomolekulárních polymerů. 

Polymery se adsorbují na povrchu více částic a vážou je dohromady. Tento 

mechanismus může nastat mezi kationickými, anionickými a neionickými 

polymery. [16] 

Účinnost flokulace závisí především na: 

1) Chemických vlastnostech a struktuře polymeru: 

- mol. hmotnost polymerních segmentů 

- náboj aktivních skupin   

- distribuce náboje v polymerním řetězci 

- typ polárních skupin v polymerním řetězci 

- velikost polymerních částic 

- stupeň a druh rozvětvení polymerního řetězce 

2) Povaze upravovaného systému: 

- povrchový náboj pevných částic 

- typu povrchu částic 

- obsah a velikost pevných částic    

- pH prostředí, hustota, viskozita, tvrdost vody, teplota apod. 
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3) Technologickém postupu:  

- koncentrace dávkovaného polymeru 

- velikost systému 

- místo dávkování 

- stupeň míchání a pronikání 

Tyto aspekty je nutné předem analyzovat a na základě vyhodnocených výsledků můžeme 

následně zvolit vhodný polymer. Současně je však nutné vědět, jakého cíle chceme 

dosáhnout, např.:  

- urychleni sedimentace 

- velmi dobré vyčeření odtokové vody 

- vysokou koncentraci sedimentovaných částic, příp. vysoké zahuštění sediment 

- zvýšení výkonu odvodňovacího zařízení ap. 

Podle toho upravujeme také optimální podmínky a metody použití. [16] 
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2.1 TEORIE SELEKTIVNÍ FLOKULACE 

Selektivní flokulace je procesem založeným na flokulaci jedné ze složek nehomogenní 

suspenze v době, kdy ostatní složky zůstávají v dispergovaném stavu. Princip selektivní 

flokulace spočívá v tom, že do nehomogenní suspenze se přidává selektivně působící 

flokulační činidlo, které vyvolává shlukování jedné z minerálních složek suspenze do 

vloček. Vzniklé flokuly ve formě vloček se od ostatních jemnozrnných částic zůstávajících 

ve vznosu oddělují sedimentací (obr. 20). [7] 

 

Obr. 18 Schéma průběhu selektivní flokulace [4] 

2.2 PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉ SELEKTIVNÍ FLOKULACE 

Základní zásady procesu selektivní flokulace: 

- Suspenze musí být na začátku procesu dispergovaná a minimálně jedna její složka 

musí tvořit stabilní suspenzi. Toto je možné dosáhnout mechanickým, chemickým 

nebo kombinovaným způsobem. 

- Schopnost absorpce použitých flokulantů na různých minerálech je závislá na 

elektrostatických a povrchových vlastnostech minerálních zrn, na stupni ionizace, 

druhu aktivních skupin flokulantů, na pH prostředí. 

- Povrchové vlastnosti minerálních zrn v polyminerálních suspenzích mohou být jiné 

než vlastnosti v monominerálních suspenzích, protože produkty rozpouštění a 

hydrolýzy minerálních zrn mohou ovlivňovat povrchové vlastnosti minerálů. 

- Regulaci procesu, zejména aktivaci nebo depresi je možné dosáhnout přidáním 

modifikujících reagencí, které regulují vlastnosti minerálů i flokulačních činidel. 
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- Současně s nárůstem podílu stálých částic v suspenzi se snižuje selektivita 

oddělování v důsledku mechanického strhávání dispergovaných zrn flokulovaného 

podílu v průběhu rychlé tvorby flokul. 

- Vzájemná interakce složek suspenze ovlivňuje selektivitu procesu. Tento závisí na 

konkrétních podmínkách. 

- Významný vliv na dobrý průběh procesu selektivní flokulace mají způsoby míchání 

suspenze s flokulantem. 

Pro zlepšení efektivnosti procesu a zlepšení kvality produktů se doporučuje používání 

vícestupňové flokulace. [4] 

2.3 ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ PRŮBĚH SELEKTIVNÍ FLOKULACE 

Průběh a výsledky celého procesu selektivní flokulace závisí na řadě činitelů. 

Nejdůležitější činitelé jsou: 

 

Účinek řídících reagencí - účinek těchto reagencí může ovlivňovat vlastnosti flokulantů 

nebo minerálů, případně obou. Vliv modifikujících reagencí může vést k aktivaci nebo 

inhibici flokulace. Účinek modifikujících reagencí se může projevit: 

1. Změnou povrchového potenciálu materiálu, např. elektrolyt vytvoří na minerálním 

povrchu povrchový náboj.  

2. Změnou mechanizmu adsorpce polymeru, např. kationty aktivují adsorpci 

aniontových flokulantů na záporně nabitých minerálních zrnech.  

3. změnou konfigurace polymeru, např. při změně pH roztoku. 

4. změnou stupně ionizace polymeru, např. při změně pH roztoku.  

5. vzájemným odpuzováním mezi modifikátorem a flokulantem v průběhu adsorpce 

na minerálním povrchu.  

V závislosti na způsobu účinku se řídící reagence dělí na: aktivátory, depresory, 

dispergátory, regulátory pH a elektrolyty.  
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Poměr tuhé fáze ke kapalné - pro proces selektivní flokulace je výhodnější suspenze s 

menším zahuštěním. Zvyšuje-li se obsah tuhých látek v suspenzi, dochází k zachytávání 

stále větší části složky, která nemá flokulovat. Jev mechanického strhávání flokulovaných 

zrn vzrůstá s rychlostí tvorby trojrozměrné struktury flokulovaného materiálu. Množství 

mechanicky strhnutého materiálu do flokulovaného podílu se zvyšuje se vzrůstem podílu 

tuhé fáze v roztoku, nebo když flokulace probíhá s velkou rychlostí způsobenou použitím 

vysokoefektivních flokulantů. Zvýšení podílu tuhé fáze vede v některých případech k 

mechanickému strhávání zrn a v jiných k heterokoagulaci. Stanovení maximálního podílu 

tuhé fáze závisí na podmínkách, ve kterých proces probíhá. 

Vzájemný vztah složek v suspenzi - na složení směsi minerálů závisí různé podmínky, 

při kterých proces flokulace probíhá dobře. Nezáleží na procentuálním zastoupení složky, 

flokulovaná složka se volí: 

1. podle toho, která složka vytvoří nejstabilnější suspenzi 

2. podle odolnosti proti mechanickému strhávání převažující složky při flokulaci 

3. podle možnosti sedimentace flokul ve vztahu ke druhé složce. 

V každém konkrétním případě je třeba určit, která složka se bude flokulovat a jaký vliv 

má hmotnostní zastoupení složek ve směsi. V suspenzi, která obsahuje minerály s velmi 

rozdílnou hustotou se flokuluje minerál s větší hustotou a používají se slabší flokulanty z 

důvodu velké rychlosti usazování složky s větší hustotou. [7] 

Optimální podmínky kontaktu suspenze s flokulantem - podmínky kontaktu suspenze s 

flokulantem se mají udržovat takové, aby byl dosažen maximální efekt flokulace. 

Především je třeba rovnoměrně rozmíchat flokulant v suspenzi. Toho se dosahuje 

dávkováním flokulantu během krátkého času při intenzivním míchání. Následně se provádí 

míchání s nižší intenzitou, tím vzniknou podmínky pro nárůst flokul. Začíná fáze 

ortokinetické flokulace a v jejím průběhu dochází ke shlukování vzniklých flokul s dalšími 

zrny působením hydrodynamických sil. Důležitým parametrem je hustota dávkovaného 

činidla. Je-li koncentrace polymeru místně nebo v celém objemu vyšší než optimální, dojde 

ke stabilizaci suspenze. Dlouhé pomalé nebo dlouhé rychlé míchání má vliv na výsledky 

flokulace. 
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Např. prostorová stabilizace suspenze nastane z důvodu: 

1. Předávkování flokulantů. Při optimálních podmínkách flokulace musí být pouze 

část povrchu zrna zachycena mikromolekulami polymeru.  

2. Obalování zrn molekulami flokulantů. Na začátku se polymer zachycuje 

některými aktivními skupinami v daném zrně a volná část řetězce v rozvinuté 

formě zůstává v roztoku a slouží k vázání jiných zrn, Zároveň s prodlužováním 

času vzájemného oddělování, polymer se adsorbuje na druhé straně toho samého 

zrna, obaluje ho, čímž se sníží možnost můstkové vazby. K takovému obalování 

polymerem může docházet tehdy, když mechanizmus adsorpce není elektrostatický 

a molekulová hmotnost flokulantu je velká. Při elektrostatickém mechanizmu se 

zmenšuje Z potenciál a dochází ke koagulaci.  

3. Nerovnoměrné rozmíchání flokulantů v suspenzi. Nerovnoměrné rozmíchání 

flokulantů v suspenzi může být způsobeno malou intenzitou míchání, ale při velké 

intenzitě míchání může dojít k rozbíjení vzniklých flokul. Rozrušování flokul je 

velmi pravděpodobné na rozhraní polymeru a tuhé fáze než v uhlovodíkovém 

řetězci. Proto nejlepší podmínky pro flokulaci nastávají, když je flokulant dávkován 

při jednosměrném intenzivním míchání a po ukončení dávkování míchání 

pokračuje s malou intenzitou. Obecně lze shrnout, že krátký čas míchání s velkou 

intenzitou pomáhá tvorbě rychle sedimentujících flokul a zaručuje dobrou 

selektivnost procesu. Prodlužování času míchání způsobuje zmenšování flokul a 

snižuje jejich sedimentační rychlost. Mechanický účinek míchání v podstatné míře 

spolu s chemickými činidly ovlivňuje výběrovost procesu. Zároveň mají 

mechanické účinky vliv na velikost flokul, čímž je v konečném důsledku ovlivněna 

rychlost oddělování. Při míchání je možné uvolňovat ta zrna, která jsou v 

agregátech nežádoucí. [4] 

 

Elektrický náboj na povrchu minerálů, nehomogenita povrchu minerálů - úspěšnost 

adsorpce flokulantů na různá minerální zrna závisí na elektrostatických a povrchových 

vlastnostech minerálních zrn, na stupni izolace a na rozmístění aktivních skupin 

flokulačních činidel. 
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Rozpustnost minerálů - podstatnou vlastností, která poukazuje na vysokou reaktivitu 

povrchu. S rostoucí rozpustností jednoho minerálu se snižuje výtěžnost produktů selektivní 

flokulace, klesá stabilita minerálních suspenzí. Proto vhodný systém pro selektivní 

flokulaci se bude skládat z minerálů velmi málo rozpustných. Z hlediska rozpustnosti, a 

tedy i stálosti suspenzí minerálů, hraje důležitou roli pH prostředí. V kyselém prostředí se 

rozpustnost minerálů značně zvyšuje, proto tato oblast pH není vhodná pro selektivní 

flokulaci. 

pH prostředí -  pH prostředí má podstatný vliv na ostrost oddělování. Neutrální 

prostředí (pH okolo 7) dovoluje získat relativně kvalitnější produkty. V oblasti kyselého a 

zásaditého pH se zvyšují hmotnostní výnosy, což má za následek snižování jejich kvality. 

Další faktory ovlivňující proces selektivní flokulace: 

- Zrnitost materiálů 

- Teplota suspenze 

- Způsob a místo dávkování 

- Objem flokulační nádoby 

- Struktura a chemické složení [4] 

Proces selektivní flokulace se skládá ze čtyř následujících operací: 

- příprava materiálu k flokulaci (rozptýlení zrn, regulace pH, atd.), 

- selektivní adsorpce flokulantu 

- tvorba a udržování flokul 

- separace flokul od neflokulované látky [3] 

2.4 VYUŽITÍ SELEKTIVNÍ FLOKULACE 

Existuje obrovské množství originálních i recenzovaných prací na téma selektivní 

flokulace. Důvodem zájmu o tuto metodu je skutečnost, že při mineralurgických procesech 

dochází ke vzniku velkého množství ultrajemných zrn, která se z principu berou jako 

odpad. Díky svým specifickým vlastnostem se selektivní flokulace, výborně hodí 

k obohacování ultrajemných zrn. Atraktivita této metody je v tom, že se do procesu přidává 

nepatrné množství flokulantu, obvykle v množství ppm. Nevýhodou však je skutečnost, že 

suspenze nemůže být příliš hustá. Největší nevýhodou ovšem je, že v mnoha případech 
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dochází k poměrně malé selektivitě procesu, který často vychází z aktivace povrchu 

minerálu cizími ionty kovů, další nevýhodou je rovněž vysoká vlhkost flokul. [3] 

Literatura popisuje mnoho způsobů využití selektivní flokulace k obohacování rud a 

surovin v laboratorních podmínkách, ale pouze některé z nich našly využití v praxi. Jedním 

z těchto způsobů je selektivní flokulace křemen - takonit (železná ruda), se užívá v továrně 

Tilden Plant se státě Michigan, provozované firmou Cleveland Cliffs z Clevelandu, stát 

Ohio, USA. Principem toho postupu je využití selektivní flokulace k odkalování rudy 

z křemene. Na suspenzi rudy se působí hydrolyzovaným škrobem, který flokuluje minerály 

železa (hlavně hematit), zrna křemene se odstraňují ze suspenze dekantací, a zbývající 

křemen se odstraňuje pomoci aminů. Tento proces probíhá v alkalickém prostředí za 

přítomnosti Na2CO3 a křemičitanu sodného jako regulátoru procesu. [1] 

Jako druhý příklad lze uvést přeměnu silvinitu v továrně Saskatchewan Plant kanadské 

společnosti Comico. Tato ruda, kromě silvinitu (KCL), je od 4,5 % do 8 % kontaminována 

těmito složkami: dolomit, hematit, křemen, kaolinit, ilit, chlorit a anhydrit. Tyto 

kontaminace jsou podrobovány flokulaci neiontovým polyakrylamidem, a následně jsou 

flotovány pomocí kationtového sběrače Aero870. [20] 

Dalším příkladem je kaolin obohacovány ve Spojených státech firmou Theile Kaolin 

Company ze státu Georgia. Flokulace se tam využívá k odstraňování barevných příměsí, 

jako jsou anatas, minerály titanu a želena, z kaolinu. [14] 
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3 FLOKULAČNÍ ČINIDLA 

Názvem flokulanty, resp. vločkovací činidla, se v technologii oddělování pevných 

látek od kapalin označují chemické látky, které jsou schopné shlukovat nejjemnější 

suspendované a koloidní částice do velkých aglomerátů - vloček. Vytvářením takovýchto 

vloček se výrazně zlepšuje a urychluje jejich oddělování od kapaliny, v níž jsou 

suspendovány, metodami sedimentace, flotace, filtrace nebo odstřeďování. 

  Používání syntetických polymerních flokulantů je v mnoha průmyslových 

odvětvích běžné déle než 30 let - např. v uhelném průmyslu, v průmyslu zpracování rud, 

výroby železa a ostatních kovů, v papírenském a potravinářském průmyslu a zejména při 

čištění průmyslových, zemědělských a komunálních odpadních vod. Také v chemickém 

průmyslu existuje celá řada procesů, při nichž je třeba provádět oddělování pevných látek, 

od kapalin a při nichž nasazení syntetických flokulantů toto oddělování výrazně zlepšuje, a 

to jak z hlediska dosahovaných technických výsledků, tak i z ekonomického hlediska. 

Některé z těchto procesů jsou dokonce realizovatelné jen díky použití těchto flokulantů. 

[17]  

 Výsledky dosažené s organickými flokulanty jsou všeobecně uspokojivé. Výsledky 

ukazují, že není univerzálního činidla a že každé použití musí být zkoumáno individuálně. 

Je to způsobeno rozmanitými druhy vodních suspenzí, které se v průmyslu produkují a 

přicházejí v úvahu. Uznávaní dodavatelé nabízejí v každém případě důkladnou technickou 

pomoc, jež zahrnuje výběr nejlepšího činidla pro příslušnou operaci, plánování a provedení 

provozních zkoušek. [19] 

Organické flokulanty přirozené i umělé jsou polymery mající makromolekuly 

skládající se z opakujících se jednotek malé molekulové váhy. Každá z těchto jednotek 

nese jednu nebo více hydrofilních nebo ionizace schopných skupin. Polymerní molekula je 

spojena kovalentními vazbami.  

Opakují-li se jednotky, které mají stejnou molekulární strukturu, nazývá se 

sloučenina homopolymer. Je-li molekula tvořena z více než jednoho typu opakujících se 

chemických jednotek, nazývají se kopolymery. Jednotlivé opakující se jednotky, které 

tvoří molekulu, se nazývají monomery. 
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 Stupeň polymerace udává celkový počet monomerů. Jednotlivé molekuly dosahují 

délky koloidních molekul. Jsou to protažená vlákna, jejichž délka bývá 0,4 – 0,8 m a 

průměr 0,0003 – 0,0007 m. Vlákna jsou citlivá na mechanické působení a při neopatrném 

zacházení mohou být roztržena. Tyto polymery, které na svém polymerním řetězci nesou 

ionizace schopné funkční skupiny nazýváme polyelektrolyty nebo polyionty. [16] 

3.1 ZÁKLADNÍ SKUPINY FLOKULAČNÍCH ČINIDEL 

Podle charakteru a mechanismu působení agregačních reagencí na povrch minerálního 

zrna je můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

- elektrolyty 

- povrchově aktivní látky 

- makromolekulární látky 

ELEKTROLYTY 

Běžným způsobem agregace disperzních systémů je koagulace pomocí jednoduchých 

elektrolytů. Elektrolyty způsobují stlačení elektrické dvojvrstvy na povrchu pevných 

částic. Difúzní charakter této dvojvrstvy společně s odpudivým účinkem je ochranným 

faktorem stability disperzních částic. Neutralizace náboje na povrchu účinkem elektrolytů 

umožní vzájemné přiblížení částic do takových vzdáleností, při kterých se mohou uplatnit 

adhezní síly mezi povrchy. V důsledku toho dochází ke spojování částic do větších celků -  

koagulaci. Takto vzniklé agregáty jsou často malé a při mechanickém namáhání se snadno 

rozpadávají. Možnosti dosažení selektivní agregace minerálů pomocí elekrolytů jsou malé, 

protože selektivní působení elektrolytu a stabilita vytvořených vloček jsou nepatrné. [4] 

POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKY 

K agregaci minerálů dochází i ve flotačním procesu. Do flotačního prostředí se 

přidávají povrchově aktivní látky - sběrače, které hydrofobizují povrch minerálních zrn a 

způsobují tak zvyšování adheze částic. Tím dochází k jejich vločkování. 

 

 

 



Bc. Dan Třinecký: Flokulace síranové pasty z olověných baterií 

 

2015 Stránka 43 

 

Vhodně zvolený přídavek povrchově aktivních látek může: 

- snížit povrchový náboj minerálních zrn 

- ovlivnit povrchovou energii zrn 

- snížit hydrofilnost povrchu 

Zároveň dochází k zeslabení sil mezi tuhým povrchem a vodním prostředím a ke 

zmenšení odporu proti koagulaci pevných částic. 

Použití těchto reagencí má i své nevýhody: 

- sběrače mají pěnící (případně emulgační) účinek 

- vzniklé agregáty jsou mechanicky málo stabilní [4] 

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY 

K agregaci se používají makromolekulární látky řetězové struktury, rozpustné ve vodě. 

Podle charakteru se dělí na neionogenní a ionogenní.  

Vhodný agregační účinek těchto činidel je dán charakterem mechanismu působení 

makromolekulámích flokulačních látek. Polymerní řetězce flokulantů tvoří přemostění 

mezi minerálními částicemi ultrajemné zrnitosti, na které se adsorbčně poutají 

prostřednictvím svých aktivních skupin (KCOOH, CONH2, OH aj.). Tvorba můstků není 

jedinou příčinou agregace. Výsledkem silné a nevratné adsorbce částic polymeru na 

minerálních zrnech dochází ke snížení S potenciálu zrn a jejich agregaci. Tvoří se 

charakteristické shluky (flokuly) sítové struktury. V současnosti se ve světovém měřítku na 

vyvolání selektivní agregace částic používají právě nejvíce polymerní flokulační činidla. 

Podle původu se dělí na: 

přírodní - látky této skupiny mohou být rostlinného nebo živočišného původu. Převážnou 

část této skupiny tvoří látky původu rostlinného. Netvoří výrazně definovanou skupinu: 

větší část tvoří v přírodě se vyskytující polysacharidy a organické koloidy, mající charakter 

proteinů. 

K přírodním organickým flokulantům patří především: 

- škroby, příp. jejich deriváty (většinou odbourané škroby se střední mol. váhou cca. 

60000 – 100000). 

- celulózové produkty, např. karboxymetylcelulóza 
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- klihové nebo želatinové produkty (mol. váha bývá obvykle 20000 – 70000). 

- klovatiny, výpotky ze stromů nebo rostlin (arabská guma, tragant, klovatina gratti – 

indická), extrakty semen z nepravého akátu, kdoule – guar, produkty chaluh (agar, 

soli kyseliny alginové, popel hnědých mořských řas aj.). 

Poněvadž čisté přírodní produkty nejsou tak dobrá flokulační činidla, obchodní produkty, 

hlavně škroby a celulózy, jsou chemicky upraveny, tj. zabudovávají se do nich dodatečně 

aktivní skupiny, např. anionická karboxylová skupina v karboxymetylcelulóze. Škroby 

zpracované teplem (60 – 80°C, až var) se pomocí páry převádějí v pasty a pak vhodnou 

chemikálií (např. ethylendiamin nebo amoniumthiocyanat) se převedou do rozpustné 

formy (roztržení H – vazby). Takto upraveny přicházejí do prodeje jako např. Hi-starch, 

M-60, Adcol-100, flocgel apod. 

syntetické - flokulanty vzniklé v procesu polymerace a polykondenzace (polyvinylový 

alkohol, hydrolizovaný polyakrylonitril, polyakrylan, polymetaakrylan, polyakrylamid, 

kopolymery octanu vinylu aj.). Nejčastěji se používá polyakrylamid, který má různé názvy 

podle jednotlivých proveniencí např.: PAA, PAM (Rusko), Separan, Superfloc, Aerofloc 

(USA), Magnafloc (GB), Praestol (SRN), atd. [4, 19] 

3.2 VYBRANÉ VLASTNOSTI FLOKULANTŮ 

Molekulová hmotnost 

Molekulová hmotnost má velký vliv na funkci, kterou má polymer zajistit. 

Všeobecně vysokomolekulární polymery s dobrými flokulačními vlastnostmi, mají 

molekulovou hmotnost 1 – 10 miliónů. Čím vyšší je molekulová hmotnost, tím odolnější 

jsou též vzniklé vločky proti rozrušení mícháním.  

Vyšší molekulová hmotnost podporuje adsorpci a tvorbu velkých stabilních vloček. 

Vzrůstem molekulové hmotnosti klesá množství polymeru nutného pro danou disperzi. 

Stupeň polymerizace 

Stupeň polymerizace (n) udává průměrný počet monomerních jednotek v 

polymerním řetězci. Neionogenní a anionaktivní flokulanty dosahují průměrný stupeň 

polymerizace asi 20 x 10
4
. Tomu odpovídá molekulová hmotnost ca 8 - 12 x 10

6
. 



Bc. Dan Třinecký: Flokulace síranové pasty z olověných baterií 

 

2015 Stránka 45 

 

U kationaktivních je obvyklý stupeň polymerizace 8 - 12 x 10
4
. Tomu odpovídá 

molekulová hmotnost cca 3 - 5 x 10
6
.  

Stavba molekuly 

Délka polymeru má být taková, aby dostatečně přečnívala do roztoku. Molekula má 

mít velký počet skupin schopných vazby a jejich vzájemné působení s povrchem částic 

musí být intenzivní, aby vznikaly stabilní vločky. Molekula má mít takové vlastnosti, aby 

při relativně nízké koncentraci poskytovala požadovaný efekt. 

Funkční skupiny 

  Specifické vlastnosti flokulantů jsou dány nejen délkou molekuly, ale i druhem a 

rozdělením hydrofilních skupin. Nejběžnější funkční skupiny jsou (obr. 21): 

 

Obr. 19 Nejběžnější funkční skupiny [10] 

Všechny tyto skupiny přispívají k rozpustnosti polymeru ve vodě, některé z nich získávají 

elektrický náboj. Všeobecně jsou to polární skupiny, které napomáhají adsorpci polymeru 

na povrchu částic. [16] 

Rozpustnost ve vodě  

Je způsobena přítomností hydrofilních skupin přítomných v monomerech nebo 

zavedených do makromolekul chemickou reakcí. Jsou to skupiny hydroxylové, amidové, 

karboxylové, sulfo, amino – skupiny, atd. 
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Náboj 

  Funkční hydrofilní skupiny bývají často schopny elektrolytické disociace. Disociují 

se po rozpuštění polymeru ve vodě na příslušné ionty. Tím získávají makromolekuly podle 

povahy skupiny buď kladný, nebo záporný elektrický náboj. Jsou to tedy polyelektrolyty, a 

to buď polykyseliny, polyzásady nebo polyamfolyty obsahují-li oba typy funkčních skupin 

na jediné makromolekule. 

Rozdělení flokulantů podle nábojů  

Ve vodě se organické flokulanty nacházejí buď v nedisociovaném stavu jako 

molekuly nebo shluky molekul, nebo se disociují na různém stupni na ionty. Stejný 

elektrický náboj iontových funkčních skupin zakotvených v řetězci makromolekuly 

způsobuje jejich vzájemné odpuzování a tím napřímení vláknitých molekul. 

Flokulant v protaženém stavu má největší účinnost. Disociační stupeň 

polyelektrolytu, stejně jako protažení makroiontu, je ovlivněno pH a koncentrací 

elektrolytu. Nerozvinuté makromolekuly mají menší flokulační efekt. Podle stavu 

disociace v jakém se nacházejí organické flokulanty ve vodném roztoku je možno je 

rozdělit: 

1. Neionické polymery - neionogenní (N)  

- vykazují ve vodném roztoku neutrální elektrochemické chování, protože neobsahují 

na polymerním řetězci žádné disociovatelné skupiny  

- typickým a významným neionogenním flokulantem je čistý homopolymer 

akrylamidu (polyvinylalkohol, polyetylenoxidy, polyetery, škrob) 

 

2.  Ionické polymery 

Ve vodě vytvářejí složitý vysoko molekulární polyvalentní iont doprovázený             

ekvivalentním množstvím jednoduchých protiiontů, tzv. polyelektrolyty. 

 

Ty se dělí na: 

a) anionické polymery 

To jsou makroionty se záporným nábojem a jednoduchými kationty H
+
, Na

+
,K

+
,  NH4

+
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Anionické polymery jsou buď slabě disociované kyseliny charakterizované funkční 

skupinou: – COOH (karboxymetylcelulóza, polyakrylová a polymetakrylová kyselina a 

jejich soli). 

Nejdůležitějšími jsou kopo1ymery akrylamidu a sodné soli kyseliny akrylové, 

přitom je možné měnit v širokém rozmezí poměr mezi neionogenními skupinami 

akrylamidu (a) a dissociovatelnými akrylátovými skupinami (b).  

Čím vyšší je v kopolymeru podíl akrylátových skupin tím vyšší je jeho aniontová 

aktivita (tato se pohybuje v rozmezí prakticky od O až do 100 %). 

Silně kyselé polykyseliny obsahují silně disociované funkční skupiny: -SO3H, - PO(OH)2 

(kyselina polyetylensulfonová, polystyrénsulfonová, polystyrénfosforečná ). 

b) kationické polymery 

To jsou makroionty s kladným nábojem a jednoduchými anionty OH
-
, Cl

-
, SO4

2-
, 

     CH3COO 
- 
. 

Obsahují v polymerním řetězci rovněž dissociovatelné skupiny  

-  jedná se o kopolymery akrylamidu s kationtovými monomery, těmi jsou nejčastěji    

-  kvartérni nebo protonované estery či amidy aminokarboxylových kyselin  

   analogicky lze získat kopolymery s různými kationtovými aktivitami změnou poměru    

   mezi neionogenním akrylamidem (a) a kationaktivním komonomerem (b).  

Ty se dělí opět na: 

- Polybáze slabě disociované ( polyvinylamin, polyvinylpyridin ). 

- Silně bazické polymery ( kvartérní kationické polyelektrolyty ).  

c) polymery s anionickými a kationickými skupinami - tzv. polyamfolyty 

Tyto polyamfolyty mohou podle podmínek pH roztoku vytvářet buď polyvalentní anionty   

(kopolymer kyseliny akrylové a vinylpyridinu). 

3. Směsné polymery 

Polymery s ionickými a neionickými skupinami (částečně hydrolyzovaný  polyakrylamid).   

Nejdůležitější dnes používané syntetické flokulanty patří do skupin 1, 2a, 3. [16] 
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3.3 VYUŽITÍ ORGANICKÝCH FLOKULANTŮ V PRAXI 

 

Úprava pitných a užitkových vod 

Organické flokulanty jsou při úpravě pitných a užitkových vod užívány k zlepšení 

čiření, k redukci požadovaných dávek anorganických koagulantů, k povolenému přetížení 

existujícího zařízení nebo ke zlepšení pevnosti vloček a filtrovatelnosti s následujícím 

vzrůstem filtračních cyklů. 

Uhelný průmysl 

- zlepšení průtoku a snížení doby zdržení ve věžích 

- zlepšení odvodňování jemného kalu v kalových rybnících 

- zlepšení výkonu podtlakových filtrů 

Rudný průmysl 

- předběžné zahuštění suspenzí hornin na koncentraci příznivou pro flotaci 

- urychlení sedimentace odpadů z flotace 

- odvodnění flotačních koncentrátů, především na vakuových filtrech 

- odvodnění odpadů z flotace 

- zahuštění a odvodnění koncentrátů a odpadů z mechanicko-mokré a magneticko-

mokré úpravny 

Chemický průmysl 

V chemickém průmyslu se většinou jedná o speciální použití, která se dají souhrnně 

těžko klasifikovat. Obecně lze pouze říci, že pro systémy převažujícími anorganickými 

podíly lze použít anionaktivní produkty, u systému s vyššími organickými podíly a u 

suspenzí z biotechnologických procesů to pak budou většinou kationaktivní flokulanty.  

Metalurgický průmysl 

V metalurgickém průmyslu se při čistění odpadních vod uplatní zejména 

anionaktivní Sokofloky (v řadě případů v kombinaci se síranem hlinitým, případně 

vápnem).  
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Potravinářský průmysl 

Velmi hojné je použití v cukrovarnictví. Používají se nejen při čištění odpadních 

vod, hlavně z praní cukrovky, ale také při úpravě cukerných šťáv k rychlému vysrážení 

vápna. 

Celulózo-papírenský průmysl 

retence -  zajištění dostatečně rychlého odvodnění papíroviny na papírenském stroji při 

zajištění optimálního stupně odlučování zejména malých částic na sítu stroje. Jako retenční 

prostředky se uplatňují nejčastěji slabé - středně  silné kationaktivní polymery.  

Sítová voda oddělovaná na papírenském stroji se ve většině případů čistí ve 

flotačních zařízeních a koncentrované pevné látky se pak odvodňují na sítopásových 

lisech. Podle povahy pevných látek se v těchto případech používají jak anionaktivní, tak i 

kationaktivní produkty.  

Městské odpadní vody 

- zlepšení primární sedimentace 

- zlepšení vlastností kalu před vakuovou filtrací 

- zlepšení zahuštění kalů flotací 

- zlepšení vypírání (elutriaci) [16, 19] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V experimentální části jsem se zabýval možností flokulace síranové pasty, získané 

z vyřazených  olověných akumulátorů při technologickém procesu separace 

polypropylenu, který se používá v závodě Kovohutí Příbram. Posuzoval jsem účinky 

různých flokulačních činidel na suspenzi obsahující síranovou pastu. Snažil se najít 

nejvhodnější dávku a druh flokulačního činidla pro urychlení sedimentace síranové pasty. 

Po provedení testu jsem sestavil tabulku sedimentačních rychlostí všech použitých 

flokulačních činidel. Provedl jsem teoretický výpočet sedimentační rychlosti. 

4.1 ÚPRAVA VZORKU 

Sedimentační zkoušky a úprava vzorku byla prováděna v laboratořích Institutu 

Hornického inženýrství a Bezpečnosti Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

Ostrava. 

Síranová pasta 

Po převozu vzorků z Kovohutí Příbram do laboratoří byly vzorky vhodně upraveny. 

Síranová pasta byla v sušárně vysušena při 105 °C do konstantní hmotnosti (obr. 22). 

Vysušené vzorky síranové pasty byly zváženy a byla u nich stanovena hustota tuhé fáze 

pyknometricky a granulometrické složení na laserovém analyzátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 20 Sušárna, vysušena síranová pasta [Foto: Bc. Dan Třinecký] 
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Stanovení hustoty pyknometricky 

Hustota vzorku síranové pasty byla stanovena pyknometrickou metodou. Stanovení bylo 

provedeno souběžně 3 x a z těchto stanovení byla vypočtena průměrná hodnota         

ρ = 6214,11 kg . m
-3

. 

Granulometrie 

Vzorky síranové pasty byly podrobeny granulometrické analýze na laserovém analyzátoru 

FRITSCH ANALYSETTE 22. Bylo zjištěno, že 93,5 % zrn leží v oblasti nad 1 μm a 49,7 

% nad 20 μm. Průměrná velikost zrna je 22,707 μm. Výsledky analýzy jsou uvedeny 

v příloze č. 2. 

Provozní voda 

Po převozu provozní vody v kanystrech do laboratoří bylo zapotřebí podrobit vodu 

filtraci (obr. 23) a zbavit ji tak nežádoucích částic, aby mohla být použita při laboratorních 

testech.  

Stanovení pH 

U vody bylo dále stanoveno pH=0,93 pomocí stolního digitálního pH – metru HANNA pH 

221 (obr. 23), který byl před měřením důkladně zkalibrován. Provozní voda je tedy silně 

kyselého charakteru.  

Hustota provozní vody 

Hustta provozní vody byla stanovena pomocí hustoměru na ρ = 1008 kg. m
-3

 (obr. 23). 

 

Obr. 21 Filtrace provozní vody, měření pH, měření hustoty hustoměrem [Foto: Bc. Dan Třinecký] 
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4.2 FLOKULACE 

Flokulační činidla 

Pro testy flokulace síranové pasty z suspenze bylo vybráno těchto 5 flokulačních 

činidel (obr. 24). Uvedených v tabulce č. 1.  

Z flokulačních činidel , které byly vybrány pro testy byl nejprve připraven zásobní roztok 

ředěním 1 : 100 destilovanou vodou. Tento zásobní roztok byl pro svou velkou viskozitu a 

gelovitost dále ředěn na pracovní roztok 1:10. Výsledný pracovní roztok měl koncentraci 

0,1 %.  Z tohoto roztoku se dávkovalo po 15 a 25 ml do kádinek a odměrných válců.  

 

JAR test 

Vzorky vysušené a homogenizované síranové pasty o navážce 50g byly nasypány 

do kádinek objemu 1,5 litru a doplněny provozní vodou do objemu 1 litr, čímž bylo 

dosaženo požadované hmotnostní koncentrace suspenze 50 g. dm
-3

. Po důkladném 

promíchání suspenze bylo do kádinek odpipetováno zvolené množství pracovního roztoku 

flokulantu. Při prvním JAR testu se jednalo o množství 15 ml. V druhém JAR testu bylo 

toto množství navýšeno na 25 ml. Po nadávkování jednotlivých druhů flokulantu byly 

kádinky umístěny do JAR testeru typu JLT4. Kde se suspenze míchala míchadlem (80 – 

100 otáček za minutu) po dobu 10 sekund, čímž se docílilo dobré disperze polymeru 

v suspenzi. Poté se frekvence míchání snížila na (40 otáček za minutu) po dobu 3 minut. 

Tímto postupem dochází k ověření účinnosti a dávkování různých druhů flokulantů. 

Sledovala se závislost na velikosti vloček (obr. 25). 

Tab. 1 Použité flokulační činidla 

1 Práškový Sokoflok 26 

2 Práškový Sokoflok 26 BH 

3 Práškový Sokoflok 26 CK 

4 Práškový Sokoflok 26 AT 

5 Práškový Filtafloc 25 AP 

 Obr. 22 Flokulační činidla řady Sokoflok [Foto: Bc. Dan Třinecký] 
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Obr. 23 Průběh JAR testu [Foto: Bc. Dan Třinecký] 

 

 

SEDIMENTAČNÍ ZKOUŠKY 

Následná sedimentace probíhala ve skleněných válcích o objemu 1 litr, na které 

bylo připevněno milimetrové měřítko o délce 300 mm (obr. 26), na kterém se odečítala 

výška vyčeřené vody v závislosti na čase. Válec byl naplněn vzorkem síranové pasty o 

navážce 50g (obr. 27), následně doplněn do plného objemu provozní vodou a důkladně 

promíchán. Následně se přidalo flokulační činidlo o objemu 15 ml. V dalším testu se 

objem zvýšil na 25 ml, což představuje dávkování 500 g. t
-1

 (tabulka č. 2). Po přídavku 

flokulačního činidla byl odměrný válec protřepán a měření sedimentačního času bylo 

zahájeno v okamžiku postavení do klidové polohy. Jako kritérium byl zvolen flokulační 

čas do 5 minut. Test se prováděl také na vzorku bez přídavku flokulačního činidla. 
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Obr. 24 Sedimentace ve válcích [Foto: Bc. Dan Třinecký] 

 

 

 

Obr. 25 Navážka 50g síranové pasty [Foto: Bc. Dan Třinecký] 

 

Tab. 2 Dávkování flokulantu 

Dávka pracovního 0,1 % roztoku flokulantu v ml 

Dávka  Zahuštění kalů [g. dm-3] 

v [g. t-1] 10 50 100 200 300 

5 0,05 0,25 0,5 1 1,5 

10 0,1 0,5 1 2 3 

50 0,5 2,5 5 10 15 

100 1 5 10 20 30 

200 2 10 20 40 60 

300 3 15 30 60 90 

400 4 20 40 80 120 

500 5 25 50 100 150 
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4.3 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

Při JAR testech bylo zjištěno, že všechna použitá flokulační činidla podporují tvorbu 

vloček v namíchané suspenzi, avšak největší vločky vytvářela flokulační činidla Filtafloc 

25AP a Sokoflok 26. Nejmenší vločky pak tvořilo flokulační činidlo Sokoflok 26BH. 

U vzorku bez přídavku flokulačního činidla nebylo po uplynutí zvolené doby možné určit 

rozhraní mezi zónou vyčeřené vody a zónou sedimentace. Částice zůstávaly ve vznosu i po 

30 minutách. Zhruba po hodině byla voda vyčeřená, ale na stěnách válce ulpívaly 

nejjemnější částice vzorku. Výsledky sedimentačních zkoušek ukázaly, že všechna 

flokulační činidla při dávkování 15 a 25 ml splnila časové kritérium 5 minut. Vyjímka 

nastala u flokulačního činidla Sokoflok 26BH. Toto činidlo při dávkování 15 ml nesplnilo 

časové kritérium, doba usazování byla 6 minut. Výsledky srovnání všech 5 flokulačních 

činidel ukázaly, že ke flokulaci síranové pasty lze použít při volbě správného dávkování 

všechna vyzkoušená flokulační činidla. Časy úplného vyčeření hladiny a sedimentace 

síranové pasty za použití flokulantu jsou uvedeny v tabulce č. 3. Přestože časy sedimentace 

jsou u všech flokulantu uspokojivé, nebylo možné sestrojit sedimentační křivky z důvodu 

špatně viditelného rozhraní mezi zónou vyčeřené vody a zónou sedimentace způsobeného 

pomalejší sedimentací jemně dispergovaných zrn, která zůstávají ve vznosu déle a tvoří 

jemný zákal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3 Sedimentační časy při použití flokulantů 

Flokulanty sedimentační čas [s] 

Dávka  flokulantu 15 ml 25 ml 

Sokoflok 26 185 150 

Sokoflok 26 BH 360 180 

Sokoflok 26 AT 275 235 

Sokoflok 26 CK 230 210 

Filtafloc 25 AP 98 180 
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4.4 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Z laboratorních testů vyplývá, že nejlepším flokulačním činidlem je Filtafloc 25AP 

při dávkování 15 ml, kdy za dobu 98 sekund došlo k úplnému vyčeření hladiny a usazení 

sedimentů. Tento výsledek lze považovat za velmi dobrý. Dostatečně rychle sedimentují i 

jemná zrna. Dochází k tvorbě větších vloček než u ostatních flokulantů. S malým 

odstupem skončilo flokulační činidlo Sokoflok 26 při dávkování 25 ml, kdy došlo 

k vyčeření a usazení za 150 sekund. Tento výsledek je také velmi dobrý. Pomyslnou třetí 

příčku obsadilo flokulační činidlo Sokoflok 26BH při dávkování 25 ml, kdy došlo 

k vyčeření a usazení za 180 sekund, což je velice dobrý výsledek, když si uvědomíme, že 

při dávkování 15 ml nesplnilo ani časové kritérium. Časové kritérium splnily i flokulační 

činidla Sokoflok 26CK a Sokoflok 26AT. 

 

Obr. 26 Vyčeřené hladiny po sedimentaci [Foto: Bc. Dan Třinecký] 

Z laboratorních testů je patrné, že zvýšením dávky flokulantu se sedimentační časy 

snižují u všech s výjimkou flokulačního činidla Filtafloc 25AP. Zvýšení dávky flokulantu 

Filtafloc 25AP způsobilo, že sedimentační čas se zvýšil z 98 sekund na 180 sekund. 

Laboratorní test tedy ukázal, že zvýšení množství činidla nemusí vždy znamenat snížení 

sedimentačního času a zvýšení sedimentační rychlosti. Sedimentační rychlosti jednotlivých 

flokulantů  jsou uvedeny v tabulce č. 4. 
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Tab. 4 Sedimentační rychlosti flokulantů 

Flokulanty sedimentační rychlost [m.s-1] 

Dávka  flokulantu 15 ml 25 ml 

Sokoflok 26 0,00162 0,002 

Sokoflok 26 BH 0,00083 0,00166 

Sokoflok 26 AT 0,00109 0,00127 

Sokoflok 26 CK 0,0013 0,00142 

Filtafloc 25 AP 0,00306 0,00166 

 

Teoretický výpočet sedimentačních rychlostí, lze vypočítat z následujícího vztahu: 

 

𝐴𝑟 =
𝑓. 𝑑𝑝 

3 . (𝜌𝑝 − 𝜌)

𝜌. 𝜈2
 

Kde: 

Ar………….Archimedovo kritérium 

f...................zrychlení, které odpovídá hmot. síle působící na částici tj. tíhové zrychlení 

dp…………...průměr částic  

ρp……………hustota částice 

ρ…………….hustota kapaliny 

ν…………….kinetická viskozita 

 

𝐴𝑟 =
9,81. ( 22.  10−6)3.  (6214,11 − 1008)

1008.  (1,155.  10−6)2
 

 

𝐴𝑟 = 0,4044 
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Vypočteno Archimédovo kritérium má hodnotu Ar = 0,4044 z toho vyplývá, že se 

jedná o Stokesovu oblast. 

𝑅𝑒 =
𝐴𝑟

18
 

𝑅𝑒 =
0,4044

18
 

𝑅𝑒 = 0,02247 

Z výpočtu teoretické pádové rychlostí odpovídá Reynoldsovo kritérium 0,02247. 

𝑅𝑒 =
v𝑠 .  𝑑𝑝

𝑣
 

Z tohoto vztahu odvodíme a vypočteme vs – usazovací rychlost kulové částice. 

v𝑠 =
𝑅𝑒.  𝑣

𝑑𝑝
 

v𝑠 =
0,02247.  (1,155.  10−6)

22.  10−6
 

 

v𝑠 = 0,00118 𝑚. 𝑠−1 

Vypočtená hodnota vs usazovací rychlosti kulové částice je 0,00118 m. s
-1

. 

Laboratorní experimenty ukázaly, že nejefektivnějším flokulačním činidlem je 

Filtafloc 25AP a to při nejmenší spotřebě dávky pracovního roztoku flokulantu, což muže 

znamenat po uplatnění v provozu významné finanční a ekonomické úspory. 
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ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce jsem shrnul poznatky týkající se recyklace olova 

z olověných baterií v průmyslovém závodě Kovohutí Příbram. Dále podrobně popsal linku 

pro separaci polypropylenu z olověných baterií. Seznámil čtenáře s teorií koagulace, 

flokulace a selektivní flokulace a jejich praktickým využitím v různých odvětvích 

průmyslu. Popsal jsem v současnosti používaná organická flokulační činidla jak přírodního 

tak syntetického charakteru a jejich vybrané vlastnosti včetně využití flokulačních činidel 

v praxi. V praktické části se zabývám možností flokulace síranové pasty z olověných 

baterií při separaci polypropylenu. Vzorky získané z Kovohutí se musely vhodně upravit, 

aby bylo možno začít se sedimentačními testy. Vzorek síranové pasty se musel vysušit do 

konstantní hmotnosti a provozní voda musela být přefiltrována. Po této úpravě již bylo 

možno vytvořit požadované suspenze o hmotnostní koncentraci 50g. dm
-3

. Takto 

namíchané suspenze byly po přídavku množství flokulačního činidla Sokoflok a Filtafloc o 

objemu 15 a 25 ml podrobeny JAR testům a sedimentačním testům v odměrných válcích 

za účelem zjistit nejúčinnější flokulační činidlo a jeho optimální dávkování pro dané 

podmínky. Sedimentační časy i rychlosti jednotlivých flokulačních činidel byly zapsány do 

tabulek. Byla vypočítána i teoretická rychlost usazování kulové částice, která měla hodnotu 

vs=0,00118 m. s
-1

. Jako nejúčinnější flokulační činidlo se ukázal Filtafloc 25 AP jenž při 

dávce 15 ml dosáhl vyčeření hladiny a sedimentace vzorku síranové pasty za dobu 98 

sekund. Druhy nejlepší Sokoflok 26 dosáhl toho stejného efektu, ale za dobu 150 sekund a 

při dávce 25 ml. Přestože se podmínky v laboratořích blížily co nejvíce provozním 

podmínkám chování flokulantu se muže v provozu měnit, bylo by zapotřebí je vyzkoušet 

ve zkušebním provozu. Filtafloc 25 AP dosahuje při menší spotřebě stejných 

sedimentačních výsledku jako nejlepší použité flokulační činidlo řady Sokoflok, což může 

znamenat po uplatnění v provozu významné finanční a ekonomické úspory. 
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