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Abstrakt 

Předložená dizertační práce se zabývá magnetickou separací mikro/nanočástic 

obsažených v kapalných suspenzích pomocí nově vyvinutých prototypů magnetických 

rozdružovačů. Tyto magnetické separátory jsou funkčními vzorky vlastní výroby pro 

magnetickou separaci vody, které slouží k zachytávání para, fero a ferimagnetických 

minerálních nečistot v proudu kapalných látek. Tyto odlučovače jsou sestrojeny se dvěma 

nebo čtyřmi NdFeB magnety uspořádané symetricky kolem centrální separační cely  

a vytváří vysoký gradient magnetického pole. Vysoký gradient magnetického pole je 

vytvořen v separační cele pomocí matrice. 

Hlavním tématem práce je experimentální ověření poměru toku částic magnetické 

separace pomocí teoretického modelu na dvou kapalných suspenzích a následné 

srovnávání s vytvořeným teoretickým fyzikálním modelem. Pro samotný experiment  

je zvolena kapalná suspenze obsahující slabě magnetické částice Fe2O3 a druhá suspenze je 

metalurgický kal. Celý proces separace je vyhodnocován pomocí optických metod  

a částečně také pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie.  

Matematické modely separátorů s permanentními magnety jsou také obsahem práce. 

Modely byly vytvořeny metodou konečných prvků v software ANSYS a následná 

optimalizace použitím Halbachových sestav permanentních magnetů. Výsledky 

modelování byly využity při výrobě nového laboratorního magnetického separátoru 

s Halbachovou sestavou permanentních magnetů. 

 

Klíčová slova: Fe2O3 částice, fotometrie,  Halbachova sestava, magnetická separace, 

metalurgický kal, permanentní magnety, turbidimetrie, vysokogradientní magnetická 

separace



Abstract 

This dissertation thesis deals with magnetic separation micro/nano - particles contained 

in the liquid suspensions by using newly developed prototypes of magnetic separators. 

These magnetic separators are functional samples own production for magnetic separation  

of water, which used to capturing the paramagnetic, ferromagnetic and ferrimagnetic 

mineral impurities in the stream of liquid substances. These separators are mounted with 

two or four NdFeB permanent magnets symmetrically around a central separation cell and 

generate high gradient magnetic field, such a field is created in a separation cell via steel 

matrix. 

The main theme of the work is an experimental verification of magnetic separation 

particle flow ratio using the theoretical model on two liquid suspensions and subsequent 

comparison with the established theoretical physical model. For the experiment itself is 

selected liquid suspension containing weakly magnetic particles of Fe2O3 and the second 

metallurgical sludge suspension. The whole separation process is evaluated by means  

of optical methods and partially by atomic absorption spectroscopy. 

Mathematical models of separators with permanent magnets are also discussed in this 

thesis. Models were created through finite element method by software ANSYS  

and subsequent optimization using Halbach arrays  of permanent magnet. The modeling 

results were used for the production of a new laboratory magnetic separator with Halbach 

array of permanent magnets. 

 

Keywords: Fe2O3 particles, Halbach array, high gradient magnetic separation, magnetic 

separation, metallurgical sludge, permanent magnets, photometry, turbidimetry 
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Motivace 

Železo patří k nejrozšířenějšímu a nejpoužívanějšímu kovu na Zemi. Kovové částice 

ovšem nejsou vždy žádoucí v hotových výrobcích, surovinách a polotovarech, např.  

v potravinářském, farmaceutickém, chemickém průmyslu a mnoha dalších. Pro separaci 

nežádoucích feromagnetických částic v kapalných látkách se využívají magnetické 

separátory. Magnetická separace je sofistikovaná průmyslová technologie, která má široký 

rozsah využití (například v čistících procesech nebo naopak k získávání materiálu).  

V rámci své práce jsem se zaměřila na analyzování magnetické separace 

submikronových částic, realizovanými pomocí nově navržených prototypů magnetických 

separátorů. Jeden ze separátorů, elektromagnetický separátor, byl již hlavním laboratorním 

nástrojem v mém inženýrském studiu a také při vypracování mé diplomové práce. Proto 

jeden z důvodů, který vedl k provedení výzkumu na téma magnetická separace, bylo právě 

porovnání dvou navržených a zrealizovaných prototypů vysokogradientních magnetických 

separátorů s NdFeB magnety spolu s elektromagnetickým a také průmyslovým 

polygradientním separátorem. Podle provedených experimentů je zřejmé, že nově 

vyrobené separátory s permanentními magnety jsou schopny výrazně snižovat množství 

magnetických částic v paramagnetické suspenzi Fe2O3 a v suspenzi metalurgického kalu.  

Cílem práce je vyhodnocení efektivity magnetické separace práškových směsí 

obsahujících magnetické mikro/nanočástice pomocí nově navržených magnetických 

separátorů/separátoru s permanentními magnety. Mezi hlavní cíle dizertační práce patří 

literární rešerše problematiky magnetické separace, teoretický a technický návrh nového 

funkčního laboratorního magnetického separátoru, modelování navrženého magnetického 

separátoru pomocí metody konečných prvků, testování separátorů na magnetických 

mikročásticích, vyhodnocení efektivity separace fotometrickými metodami a poslední 

splněný cíl je návrh zvýšení velikosti magnetického pole pomocí Halbachových sestav. 

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému školiteli a vedoucímu mé disertační práce 

panu Doc. Dr. Ing. Michalu Lesňákovi, za odborné vedení a cenné rady, které mi během 

studia a při vypracování této závěrečné práce poskytnul a také panu prof. Dr. RNDr. Jiřímu 

Luňáčkovi a Mgr. Petrovi Jandačkovi, Ph.D. za vstřícnost a spolupráci při získávání 

informací k této problematice. 
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1. Úvod 

Pro svou dizertační práci jsem si vybrala téma: „Magnetické vlastnosti odpadových 

materiálů a analýza možností jejích recyklace pomocí magnetických separátorů“, jež 

souvisí s mým studijním oborem „Aplikovaná fyzika“ a předešlým inženýrským studijním 

oborem „Zpracování a zneškodňování odpadů“. Magnetické separaci jsem se tedy 

věnovala již během mého inženýrského studia, zejména v rámci diplomové práce. Toto 

téma má úzkou souvislost s životním prostředím. Životní prostředí nám vytváří podmínky 

pro život na Zemi, a proto nám nesmí být lhostejné.  

Většina lidské činnosti je doprovázena vznikem odpadových materiálů. Magnetická 

separace je jedna z možností, jak tento „materiál“ využít jako cenný zdroj druhotných 

surovin z důvodu obsahu užitkových složek v tomto materiálu a zároveň neničit životní 

prostředí. Jedná se o rozdružení minerálních nečistot podle magnetických vlastností látek  

s využitím magnetických separátorů.  

Cílem této práce je proto experimentální ověření poměru toku částic vysoce gradientní 

magnetické separace pomocí teoretického modelu práškových směsí obsahujících 

magnetické mikročástice pomocí nově navržených prototypů magnetických separátorů, 

resp. separátoru s permanentními magnety. Pro samotný experiment je zvolena kapalná 

suspenze obsahující slabě magnetické částice Fe2O3 a druhá suspenze je metalurgický kal. 

Celý proces separace je vyhodnocován před a po separaci pomocí optických metod  

a částečně také pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie.  

V práci se setkáme rovněž s matematickými modely separátorů s permanentními 

magnety, které byly vytvořeny metodou konečných prvků. Separační sestava byla 

optimalizována použitím Halbachových sestav permanentních magnetů a výsledky 

modelování jsou využity při výrobě nového laboratorního magnetického separátoru 

s Halbachovou sestavou permanentních magnetů. 
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2. Cíle dizertační práce 

Ve své dizertační práci bych se ráda zabývala magnetickou separací submikronových 

částic, realizovanou nově navrženými prototypy magnetických separátorů.  

Cílem práce bude vyhodnocení efektivity magnetické separace práškových směsí 

obsahujících magnetické mikročástice pomocí nově navržených magnetických 

separátorů/separátoru s permanentními magnety.  

 

Obsah dizertační práce: 

• literární rešerše problematiky magnetické separace,  

• teoretický a technický návrh nového funkčního laboratorního magnetického 

separátoru, 

• modelování navrženého magnetického separátoru pomocí metod konečných prvků, 

• testování separátorů na magnetických mikročásticích, 

• vyhodnocení efektivity separace fotometrickými metodami, 

• návrh zvýšení velikosti magnetického pole pomoci Halbachových sestav. 
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3. Teoretická část 

V teoretické části dizertační práce jsou popsány obecné poznatky o magnetické 

separaci a definováno základní dělení magnetických separátorů podle odborné literatury. 

Ve své práci jsem se zaměřila na magnetickou separaci kapalných vzorků. Schématické 

znázornění principu této magnetické separace je zobrazeno na obrázku 1. 

3.1.  Úvod do magnetické separace 

Magnetická separace je komplexní fyzikální proces, jenž se využívá pro oddělení 

magnetické i nemagnetické složky ze vstupní směsi. Tento proces je používán nejen při 

zpracování primárních nerostných surovin, ale také při recyklaci nejrůznějších druhů 

odpadů. [1, 2] 

V mnoha průmyslových zařízeních vzniká odpadní voda jako vedlejší produkt. 

V těchto průmyslových továrnách se používají magnetické separátory pro nachytání 

magnetických minerálních nečistot v proudu tekutých látek. [3] 

Slabě magnetické materiály se separují prostřednictvím uzavřeného systému 

vysokogradientních magnetických separátorů (HGMS) poměrně rychle. Zkratka HGMS, 

tedy High Gradient Magnetic Separation znamená, že velikost magnetické indukce se mění 

v prostoru, kde magnetické rozdružování probíhá, velmi rychle. Vysoký gradient se 

realizuje pomocí ocelové vlny (tzv. matrice z nerezových drátků, které mají vysokou 

magnetizaci), napěchované do průtočné cely mezi magnety v homogenním magnetickém 

poli (schéma HGMS lze vidět na obrázku 1). [3, 4] Obecně tento proces spočívá ve využití 

rozdílných magnetických vlastností separovaných látek. U těchto separátorů je nutné 

dodržet silové podmínky pro magnetické a nemagnetické složky, tj. u magnetické složky 

musí být přitažlivé magnetické síly větší než síly mechanické. [5]   
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Obrázek 1 Schéma HGMS [6] 

3.2. Základní dělení magnetické separace 

Magnetické separátory využívají působení magnetické síly na částice a mohou být 

tvořeny permanentními magnety (např. feritové, neodymové, samariové) nebo 

elektromagnety. [7] 

Permanentní magnety jsou dobrým řešením v různých rozdružovačích z důvodu jejich 

výhodné objemové výkonnosti, jednoduchému podpůrnému zařízení a nízkým provozním 

nákladům. Dále nepotřebují zdroj elektrické energie nebo chladicí médium, ovšem na 

druhou stranu, permanentní magnety mají dvě nevýhody, a to, že magnetické pole nelze 

jednoduše měnit a nelze jej úplně vypnout. [8] 

 

3.2.1. Obecné dělení magnetické separace 

• separace látek v nehomogenním magnetickém poli  

 dělení látek podle magnetických vlastností na diamagnetické, 

paramagnetické, feromagnetické 

• klasická magnetická separace – oddělení ferromagnetických pevných částic  

• vysokogradientní magnetická separace (HGMS) – separace paramagnetických 

(slabě magnetických) částic  

• využití magnetických nosičů - odstranění diamagnetických částic  

(i rozpuštěných) 
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3.2.2. Dělení magnetického rozdružování podle separačního prostředí 

Dělení magnetického rozdružování podle separačního prostředí jsem čerpala  

z literatury [9]. 

• separace za mokra - vhodné pro částice menší než 5 µm v prostředí tekuté 

suspenze – princip magnetické separace za mokra je zobrazen na obr. 1, 

• separace za sucha - pro částice větší než 5 µm probíhající na vzduchu. 

 

3.2.3. Dělení magnetických separátorů podle způsobu generování magnetického pole  

a jejich stručná charakteristika 

1. Separátory s otevřeným magnetickým systémem (otevřené gradientní 

rozdružovače)   

Jsou většinou tvořeny soustavou permanentních magnetů, které jsou seřazeny na 

válcové ploše nebo v rovině. Vznikající magnetické síly a gradient magnetického pole jsou 

relativně malé. Otevřené gradientní rozdružovače jsou používány především 

v nízkointenzitních magnetických separátorech při úpravě silně magnetických minerálů. 

Gradient intenzity magnetického pole se v těchto systémech vytváří dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je vhodné uspořádání magnetického systému (elektromagnetické 

systémy s cívkami střídavé polarity, magnety se střídavou polaritou) a druhá varianta 

získání gradientu spočívá v tom, že je vytvořen jako výsledek přirozené nehomogenity 

pole, způsobené závislostí intenzity pole na vzdálenosti od jeho zdroje. [9, 10] 

2. Separátory s uzavřeným magnetickým systémem (uzavřené gradientní 

rozdružovače)  

Uzavřené gradientní rozdružovače mají póly uspořádány proti sobě a relativně velké 

nehomogenní magnetické pole. Tyto separátory se využívají při úpravě slabě 

magnetických materiálů, a to ve vysokointenzitních magnetických systémech. Díky 

výskytu protilehlého magnetického pólu je v těchto systémech sníženo rozptýlení 

magnetického pole do prostoru a tímto vzrůstá i silový účinek magnetického pole.  

Uzavřené systémy mohou být tvořeny také prostřednictvím několika elektromagnetů, které 

jsou rovněž umístěny proti sobě. [9, 10] 

3.  Polygradientní separátory (separátory s matricí) 
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V těchto rozdružovačích se gradient magnetického pole vytváří pomocí magnetického 

momentu, který je indukován na určitých tělesech (tzv. matricích), umístěných do 

externího magnetického pole. Tyto matrice jsou většinou z feromagnetické látky a mohou 

mít různý tvar (např. koule, rýhované desky a tyče, válečky, ocelová vlna, atd.). Jelikož je 

gradient magnetického pole nepřímo úměrný velikosti elementů matrice, magnetická síla, 

kterou jsou ovlivněny částice v magnetickém poli, je maximalizována s použitím co 

nejmenších pracovních částí matrice. Ovšem tato podmínka musí být přizpůsobena 

zrnitostnímu složení rozdružovaného materiálu. Správný výběr matrice je jeden 

z klíčových předpokladů pro úspěšnou magnetickou separaci. [9, 10] 

 

3.2.4. Oblasti využití magnetické separace 

Informace o oblastech využití magnetické separace jsem čerpala převážně z literatury 

[10].  

1. Zpracování nerostných surovin: 

 pro získávání silně magnetických užitkových minerálů (např. silně 

magnetických rud Fe na bázi magnetitu), 

 k regeneraci magnetitových a ferosiliciových zatěžkávadel, 

 pro zpracování slabě magnetických rud Fe (hematit, siderit), manganových  

nebo wolframových rud a popřípadě jiných slabě magnetických surovin 

(některé Cu rudy), 

 k odstranění nežádoucích příměsí (např. při zpracování kaolínu v keramickém  

a papírenském průmyslu, u kterého je potřeba snížit obsahy Fe2O3 a TiO2), 

 úprava sklářských surovin a živců, u kterých je potřeba odstranit oxidy Fe, 

slídy, ilmenitu, granátů atd., 

 magnetická úprava uhlí k odstranění alespoň části anorganické síry a snížit tak 

emise oxidů síry při spalování uhlí. 

2. Zpracování a recyklace nejrůznějších druhů odpadů, např.: 

 recyklace kovových odpadů, 

 při zpracování vysokopecních a ocelárenských strusek, 

 při získávání podílů Fe z elektrárenských popílků, 

 pro recyklaci odpadů z těžby a úpravy rud s obsahem cinvalditu. 
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4. Experimentální část 

Hlavní experimentální metoda práce je magnetická separace submikronových částic za 

použití nově navržených prototypů magnetických separátorů. Ověřovala jsem účinnost 

vyrobených separátorů (separátoru s permanentními magnety a elektromagnetického 

separátoru) a srovnávala je s dalším typem, a to, průmyslovým polygradientním 

rozdružovačem, který byl zapůjčen od pana doc. Ing. Jiřího Botuly, Ph.D. 

Většina experimentální práce byla z hlediska počtu vzorků a časových možností 

podrobena magnetické separaci kapalné suspenze Fe2O3. Tento jasně definovaný materiál 

se při ověřování funkčnosti jednotlivých separátorů osvědčil, proto byl vyzkoušen i jiný 

typ materiálu, a to již tak nejednoznačný metalurgický kal.  

Výsledky měření jsou prezentovány pomocí tabulek a obrázků, kapitola experimentální 

část je proto nejobsáhlejší. 

4.1. Materiály použité k experimentálnímu měření 

V rámci svého experimentálního měření jsem k ověření účinnosti magnetické separace 

pracovala se dvěma práškovými materiály:  

1. Fe2O3 

2. Metalurgický kal 

Z výše uvedených materiálů pan doc. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D. následně 

připravil kapalné suspenze za použití demineralizované vody a původní zrnitostní složení 

prášků bylo upraveno pro magnetickou separaci ve dvou krocích. V prvním kroku 

suspenze prošla sedimentační separací, která je založena na rychlosti sedimentace částic  

v závislosti na jejich zrnitosti. Dalším krokem byla ultrazvuková kavitační dezintegrace, 

jenž spočívá v periodickém stlačování a uvolnění kalu. Vznikají kavitační bubliny 

(primárně na částicích), které vedou při porušení k lokálnímu vytvoření extrémních 

podmínek (tlaku až 500 Barů a teplotě až 230°C) [11]. Takto byly obě kapalné suspenze 

připraveny do tří zrnitostních frakcí – jemné, střední a hrubé (obrázek 2 a 3). Detailnější 

popis technologie přípravy kapalné disperze Fe2O3 a metalurgického kalu je popsán níže.  
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Během svého doktorského studia jsem při provádění experimentů na magnetické 

separaci pracovala častěji s Fe2O3 než s metalurgickým kalem. Prášek Fe2O3 byl zakoupen 

u dodavatele Sigma Aldrich s.r.o. a jednalo se o přesně definovaný materiál, který byl 

potřebný pro získání prvotních informací o funkcích magnetických separátorů. Výhoda 

tohoto definovaného materiálu spočívá v možnosti proces separace kdykoli opakovat. 

Metalurgický kal byl heterogenní směsí a byl zvolen z důvodu účinnosti a prokazatelnosti 

praktického využití na reálnou problematiku magnetické separace. 

 

Detailnější popis technologie přípravy kapalné disperze Fe2O3 a metalurgického kalu 

1. Ve válci 25 ml bylo připraveno 21 ml husté kapalné disperze, v níž je obsaženo 6 g 

Fe2O3 o minimální koncentraci 99% a zrnitosti menší než 5 μm. Metalurgický kal 

byl připraven stejným způsobem jako Fe2O3 a pro experimentální měření jej 

věnovala paní prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.   

2. Hustá disperze Fe2O3, resp. hustá disperze metalurgického kalu, byla provedena 

sonifikací (tzn. destrukce částic pomocí ultrazvukových vln) v ultrazvukovém poli 

50 W.l-1 po dobu 4 hodin. 

3. Ve třech válcových nádobách bylo ve 3,3 l vody sonifikací rozptýleno 7 ml husté 

disperze Fe2O3 / metalurgického kalu (viz ad 2.) po dobu 20 minut. 

4. Z výsledné základní disperze byla sedimentací po 4 hodinách separována dolní 

třetina objemů hrubé frakce. 

5. Ze zbylé disperze ve dvou nádobách byla sedimentací po 2 hodinách separována 

dolní polovina objemů střední frakce.  

6. Zbytek disperze tvoří jemnou frakci. 

 

 

Obrázek 2 Připravená kapalná suspenze 

 tří zrnitostních frakcí Fe2O3 
Obrázek 3 Připravená kapalná suspenze  

tří zrnitostních frakcí metalurgického kalu 
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4.1.1. Prášek Fe2O3  

Prášek Fe2O3 byl zakoupen u společnosti Sigma Aldrich s.r.o. (číslo materiálu: 

310050). Složení prášku stanovené pomocí RTG difrakční analýzy (viz obrázek 4) je 96% 

hematitu (α-Fe2O3 - paramagnetický materiál) a 4% maghemitu (γ-Fe2O3 - ferimagnetický 

materiál).  

Stanovení práškové RTG difrakce prováděl pan Dr. Ing. Dalibor Matýsek. Touto 

standardní metodou, která je založena na působení rentgenového záření s elektrony atomů, 

se zjišťuje konkrétní analýza minerálů ve vzorcích. Záření vznikne v okamžiku dopadu 

urychleného elektronu na atomy určitého prvku a při jeho dopadu dochází k ohybu 

(difrakci) na elektronech určitých atomů. Vzniklé elektromagnetické záření je spojité (tzv. 

brzdné, bílé spektrum) a charakteristické (záření je charakteristické pro konkrétní prvek, 

diskrétní – čárové spektrum).  

 

Obrázek 4 RTG difrakční analýza materiálu Fe2O3 (naměřil a poskytnul Dr. Matýsek) 

Magnetizační vlastnosti prášku Fe2O3 (obr. 6) byly zjištěny na VŠB – TUO, Institutu 

fyziky, pomocí vibračního magnetometru VSM, EV9 Microsense (přístroj je zobrazen na 

obr. 5). Některé důležité parametry hysterezní křivky pro feromagnetické materiály (železo 
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Fe, nikl Ni a kobalt Co), které částečně souvisí s mými dvěma separovanými materiály, 

jsou uvedeny v tabulce 2 a lze tak porovnat tyto hodnoty.  

 

Obrázek 5 VSM, EV9 Microsense (VŠB - TUO) 

Výsledná hysterezní křivka materiálu Fe2O3 popisuje závislost magnetizace M na 

vnějším magnetickém poli H. Hodnota nasycení dosahuje přes 2 A.m2/kg a počáteční 

hmotnostní magnetická susceptibilita je asi 10-5 m3/kg. Tato křivka je ovlivněna obsahem 

slabě feromagnetické frakce Fe2O3 práškové směsi.  

 

Obrázek 6 Hysterezní křivka materiálu Fe2O3 

Distribuce zrnitosti částic u tohoto typu materiálu byla stanovena za použití dynamické 

metody rozptylu světla pomocí přístroje Malvern Zetasizer NanoZS (typ ZEN3600) a je 
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uvedena na obrázku 7. Podle těchto křivek je zřejmé, že jemná frakce materiálu Fe2O3 

dosahuje průměrné velikosti částic cca 100 nm, střední frakce kolem 1.4 µm a hrubá frakce 

byla odhadnuta stanovením počáteční zrnitosti, neboť distribuce částic hrubé frakce 

nemohla být určena z důvodu měřících limitů použitého optického zařízení (počáteční 

modus částic hrubé frakce byl přibližně 5 µm). 

 

Obrázek 7 Distribuční křivky střední a jemné frakce materiálu Fe2O3 

4.1.2. Prášek metalurgický kal  

Prášek metalurgický kal byl poskytnut paní prof. Ing. Janou Seidlerovou, CSc. 

Hysterezní křivka tohoto práškového materiálu, který byl použit k magnetické separaci, je 

zobrazena na obrázku 8. Hodnota nasycení dosáhla skoro 10 A.m2/kg. Složení kalu je 

vyjádřeno v oxidech v tabulce 1. Neznamená to tedy, že je prvek v uvedeném oxidu 

přítomen. Vzorek obsahuje kovové Fe (2,5 hm. %) a Fe ve formě FeO (35,8 hm %), zbytek 

pak jako Fe2O3, také franklinit (Zn,Mn,Fe)2+(Fe,Mn)3+2O4. Vzhledem k obsahu Zn 

obsahuje také ZnFe2O4, možná Zn ve formě ZnO. Vápník pak ve formě CaO, možná 

CaCO3.  
Tabulka 1 Složení materiálu metalurgického kalu 

Analyt Fe2O3 CaO Zn MgO SiO2 MnO Na2O Al2O3 SO3 P2O5 K2O TiO2 Cl 

Obsah 

[%] 
69 8,7 5,1 2,3 1,8 1,8 1,7 0,58 0,34 0,27 0,12 0,11 0,08 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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Obrázek 8 Hysterezní křivka metalurgického kalu 

Pro porovnání výsledků magnetizace použitých materiálů byl vykreslen obrázek 9. 

Z výsledku je jasně patrné, že hodnota nasycení metalurgického kalu je přibližně 5 krát 

větší než u materiálu Fe2O3 a tento výsledek se také projevil při magnetické separaci těchto 

materiálů.  

I u tohoto materiálu (metalurgický kal) byla provedena distribuce zrnitosti částic 

stejným způsobem jako u materiálu Fe2O3. Tzn. DLS jemné frakce bylo asi 100 nm, DLS 

střední frakce asi 1,4 µm a DLS hrubé frakce kolem 5 µm. 

 

 
Obrázek 9 Srovnání hysterezních křivek obou materiálů 
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Tabulka 2 Vybrané parametry hysterezní křivky pro železo Fe, nikl Ni a kobalt Co [7] 

 Fe Ni Co 

Nasycená magnetizace při 20 °C (Ms) [A/m] 1710⋅103 485⋅103 1431⋅103 

Curieova teplota (Tc) [°C] 770 358 1121 

Remanentní pole (Hr) [A/m] 30 1500 - 100 70 - 10 

Relativní permeabilita (µr) 5000 600 80 - 200 

Susceptibilita (κ)[-] 3000 3000 3000 

4.2. Vývoj magnetických separátorů 

Na VŠB - TUO, institutu fyziky, byly zhotoveny tři nové laboratorní magnetické 

separátory pro separaci magnetických částic. Prvním magnetickým odlučovačem byl 

elektromagnetický separátor a další dva typy magnetických rozdružovačů byly tvořeny 

dvěma a čtyřmi permanentními magnety NdFeB. Účinnost magnetické separace částic 

těchto separačních zařízení jsou srovnány v kapitole výsledky.  

Výhody provedení separátoru na bázi permanentních magnetů jsou následující: jedná 

se o separaci bez využití elektrické energie, permanentní magnety zásadně nemění své 

magnetické vlastnosti v čase a možnost dosažení mnohem vyšší hodnoty intenzity 

magnetického pole. Vysoké intenzity magnetického pole je dosahováno tak, že  

do separační plochy mezi póly silného magnetu (konkrétně do průtokové cely mezi 

magnety v homogenním magnetickém poli) jsou umístěna tělíska z měkkého Fe, tzv. 

matrice (ve větší míře byla k magnetické separaci použita tzv. ocelová vlna (drátěnka), 

kterou lze vidět na obr. 11 a následně také ocelové kuličky – viz obrázek 14 a 15), čímž je 

dosaženo lepšího spádu. Vytvoří se silné magnetické pole s gradientem, tzv. 

vysokogradientní magnetická separace (HGMS). [9] 

V separátorech (elektromagnetickém, s permanentními magnety) je nutné zachovat 

určité výkonové podmínky magnetických a nemagnetických složek. Pro magnetickou 

složku magnetické přitažlivé síly musí být větší než ty mechanické. Výsledkem celého 

procesu je oddělení vstupní směsi na magnetický a nemagnetický podíl. [12] 
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4.2.1. Magnetický separátor s permanentními magnety 

V rámci doktorského studia jsem byla řešitelkou projektu SGS (SP2013/8). V rámci 

tohoto projektu byl vyvinut magnetický separátor s permanentními magnety, který byl 

zaregistrován jako funkční vzorek (ev. č.: 091/21-10-2013_F). Následně byl vyvinut 

software pro ovládání a řízení tohoto separátoru (ev. č.: 027/21-10-2013_SW). Magnetický 

separátor s permanentními magnety může být osázen dvěma nebo čtyřmi permanentními 

magnety umístěné naproti sobě ve válcovém „těle“ z nylonu.  

Byly použity NdFeB magnety, typ N45 (parametry viz tabulka 3), o rozměrech 

38x20x15 mm s magnetickou remanencí 1,38 T a koercitivní silou 923 kA/m. Velikost 

magnetického pole činila (změřeno uprostřed dutiny magnetického separátoru tříosou 

Hallovou sondou) pro 1 magnet 150 mT, pro 2 magnety je tato hodnota dvojnásobná, tedy 

300 mT. Níže (obrázek 10) si můžete povšimnout konstrukčního schéma separátoru včetně 

rozměrů magnetů.  
 

Tabulka 3 Parametry NdFeB N45 magnetu 

 
Remanence Br 

[T] 
Coercive-force 
bHc [KA/m] 

Intrinsic coercive 
force iHc [KA/m] 

Max. energy product 
(BH) max [KJ/m³] 

Working 
Temperature [0°C] 

N45 1.33-1.37 836-876 ≥955 342-358 ≤80 

 

 

 

Obrázek 10 Konstrukční schéma magnetického separátoru s permanentními magnety a rozměry magnetu 

NdFeB 

Na obrázku 11 je zobrazena ocelová vlna. Na počátku provádění experimentů jsem 

hledala vhodnou matrici k separaci a ocelová vlna prokazovala dostatečný separační efekt. 

Pro samotnou separaci bylo proto použito 4g ocelové vlny uvnitř separační cely. Obrázek 
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12 znázorňuje konkrétní magnetický separátor (HGMSeparator) se dvěma neodymovými 

magnety včetně separační cely s ocelovou vlnou.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 je schematické znázornění separátoru s permanentními magnety, kdy se 

magnetické částice zachytí na ocelové vlně (popř. na ocelových kuličkách)  

a nemagnetické pokračují dále na výstup do sběrné nádoby.  

 

 
Obrázek 13 Schéma magnetického separátoru s permanentními magnety 

Obrázek 14 a 15 představuje další použitou matrici v separátoru s permanentními 

magnety – již zmíněné ocelové kuličky. Ocelové kuličky mají všechny stejnou velikost, 

jejich průměr je asi 1 mm a pro samotnou separaci bylo v separační cele použito 25 g. Pro 

lepší znázornění jsem zde uvedla kuličky před i po separaci, kdy po separaci je vidět rozdíl 

se zachyceným magnetickým podílem materiálu. Matrice ocelové kuličky byly při separaci 

prokazatelně účinnější než ocelová vlna a tedy vhodnějšími tělesy k magnetické separaci. 

Obrázek 12 Magnetický separátor se dvěma 

permanentními magnety 
Obrázek 11 Ocelová vlna  

z měkkého Fe 
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Bohužel kuličky byly používány až v druhé fázi měření, a to při separaci metalurgického 

kalu. Toto tvrzení bylo dokázáno pomocí měření na přístroji VSM EV9, kdy byla zjištěna 

magnetizace obou použitých matric (tedy ocelových kuliček i ocelové vlny). Hysterezní 

křivka ocelových kuliček je zaznamenána na obrázku 16 a ocelové vlny na obrázku 17. 

Obrázek 18 znázorňuje hysterezní křivky obou použitých matric. Lze vidět, že hodnota 

saturace dosáhla asi 280 A.m2/kg u ocelových kuliček a u ocelové vlny asi 130 A.m2/kg. 

 

 
Obrázek 14 Ocelové kuličky 

 
Obrázek 15 Ocelové kuličky před a po magnetické separaci 
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Obrázek 16 Hysterezní křivka ocelových kuliček 

 

 
Obrázek 17 Hysterezní křivka ocelové vlny 
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Obrázek 18 Srovnání hysterezních křivek 

 

4.2.2. Elektromagnetický separátor 

Jedná se o vysokogradientní laboratorní cívkový magnetický separátor, který se skládá 

z podstavce z pertinaxu a separační cely s ocelovou vlnou.  Tento separátor je zobrazen na 

obr. 19. Cívka je navinuta z měděného drátu o průměru 0.8 mm. Celkový počet závitů je 

1485 a max. odpor cívky činí 4.5 Ω. Separační cela o průměru 20 mm je přizpůsobena 

jádru cívky. Magnetické pole uprostřed cívky bylo změřeno Hallovou sondou a dosahuje 

hodnoty 50 mT při proudu 3 A. Vyplněním dutiny cívky ocelovou vlnou je získán velký 

gradient magnetického pole a můžeme tak separovat v kvazistatickém režimu (velmi 

pomalém režimu průtoku) magnetické mikro a nano - částice. 
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Obrázek 19 Elektromagnetický separátor včetně schématu. Magnetické částice jsou zachyceny v ocelové vatě 

a nemagnetické (bílé) částice proudí z odlučovače. 

4.2.3. Průmyslový polygradientní magnetický separátor  

Laboratorní experimentální magnetické separátory jsem následně srovnávala s dalším 

typem magnetického separátoru, a to, průmyslovým polygradientním magnetickým 

rozdružovačem s permanentními magnety pro slabě - magnetické jemnozrnné minerály 

(obrázek 20 a 21), který byl poskytnut panem doc. Ing. Jiřím Botulou, Ph.D. na VŠB – 

TUO, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti.  

Zmíněný odlučovač se skládá ze dvou protilehlých magnetických bloků v každém pólu. 

Každý z těchto magnetických bloků je sestaven ze čtyř kompaktních deskovitých magnetů 

NdFeB, typ N50. Pro lepší vizualizaci byl odstraněn z jednoho magnetického bloku plášť z 

nerezové oceli (viz obrázek 20). [13] 

 
Obrázek 20 Magnetická sestava průmyslového polygradientního separátoru  

se dvěma magnetickými bloky v každém pólu [13]. 
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Matrice rozdružovače (obrázek 21) je vyrobena z mřížkových plechů z ušlechtilé oceli, 

které jsou orientované rovnoběžně se směrem proudění kapalné suspenze a kolmo ke 

směru magnetického pole mezi magnetickými bloky. [13] 

 

 
Obrázek 21 Polygradientní průmyslový magnetický separátor se znázorněnou matricí 

 

Princip tohoto odlučovače je vykreslen na obr. 22. Výsledky magnetické separace 

pomocí tohoto typu rozdružovače jsou uvedeny v grafech v kapitole Výsledky  

a namodelovaná sestava je zobrazena v kapitole modelování magnetického pole (obrázek 

63).  

 
Obrázek 22 Princip průmyslového polygradientního rozdružovače 
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4.3. Experimentální měřící sestava 

Experimentální separační sestava se skládá z ultrazvukové čističky VGT 1200, objem 

1,3 l, 60 W, 40 kHz, peristaltického čerpadla PCD 32 s maximálním možným průtokem 50 

ml/min, magnetického separátoru se dvěma nebo čtyřmi permanentními magnety (popř. 

elektromagnetického separátoru), separační cely o objemu přibližně 50 ml (naplněna 

feromagnetickou ocelovou vlnou, popř. ocelovými kuličkami) a skleněných sběrných 

nádob. Jednotlivé díly jsou spojeny silikonovou hadicí o vnitřním průměru 4 mm.  

Zmíněná ocelová vlna (obr. 11) má hustotu 0,08 g/ml a je složena z drátěných pásků  

o rozměrech 0,5 x 3 mm. Pomocí ní je vytvořen vysoký gradient magnetického pole uvnitř 

separační buňky. Podrobný popis tohoto separačního procesu je uveden v části 4.3.1. 

Celou experimentální aparaturu se separátorem s permanentními magnety můžeme 

vidět na obr. 23. 

 

Obrázek 23 Experimentální magnetická separační sestava s laboratorním separátorem 

 s permanentními magnety [6] 

4.3.1. Separační proces 

Při práci s magnetickými separátory jsem si stanovila určitý separační proces. 

Připravená kapalná suspenze (asi 1 litr) je přiváděna do separátoru pomocí peristaltického 

čerpadla. Pro homogenizaci suspenze se používá ultrazvuková čistička a po celou dobu 

separace se udržuje stejný průtok této suspenze. Zkoušely se tři různé rychlosti čerpadla. 

První rychlostí byl maximální průtok suspenze, tj. 50 ml/min, poté poloviční průtok, tedy 
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25 ml/min a poslední průtok byl zvolen 33 ml/min. Suspenze dále pokračuje přes separační 

celu, která je naplněná ocelovou vlnou nebo ocelovými kuličkami. Následně suspenze 

putuje do sběrné nádoby, kde je separační proces ukončen. Proces separace jsem prováděla 

v pěti stejných krocích (na obr. níže je na ose x značeno S1, tj. 1. separační krok až S5, tj. 

5. separační krok). Ihned po každém separačním kroku se stanovoval stupeň zákalu pomocí 

optických metod, o nichž se zmiňuji v kap. 4.4. 

Před každou separací se provádělo filtrační měření. U filtračního měření kapalná 

suspenze protéká separační celou skrz matrici separátoru (tzn. skrz ocelovou vlnu, popř. 

ocelové kuličky) bez přítomnosti permanentních magnetů anebo bez dodávky elektrické 

energie v případě elektromagnetického separátoru. Filtračním měřením jsem si ověřovala, 

zda dochází k separaci pomocí magnetického pole, nikoli pouze k filtraci. Filtrační měření 

je na obrázcích označeno na ose x písmenem F. Ocelová vlna nebo kuličky se vyměňují po 

pěti separačních krocích, přičemž je dodržena hmotnost těchto obou matric. Celá 

experimentální separační sestava s elektromagnetickým separátorem je představena na 

obrázku 24. 

 

 
Obrázek 24 Zjednodušený princip MS a experimentální sestava s elektromagnetickým separátorem 

4.4. Vyhodnocení separačních procesů  

Účinnost magnetické separace se vyhodnocovala pomocí dvou optických metod 

(turbidimetrie – viz kapitola 4.4.1. a fotometrie – viz kapitola 4.4.2.) a následně také 

pomocí odpařovací metody. 
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a) pomocí optických metod 

Účinnost separace se vyhodnocovala pomocí dvou optických metod -  turbidimetrie  

a fotometrie. Zvolená optická měření jsou velmi jednoduchá, ale musí být provedena ihned 

po separaci vzhledem k velmi rychlé sedimentaci a koagulaci částic ve vzorku, která 

významně ovlivňují výsledky měření. 

4.4.1. Turbidimetrie 

Turbidimetrie byla prováděna pomocí turbidimetru IR TN100. Tato metoda je založená 

na rozptylu světla a je vhodná pro vyšší koncentrace rozptýlených částic. Jde tedy  

o detekci rozptýlené složky monochromatického světla pod úhlem 90° – turbidance (stupeň 

zákalu). Závisí na konstantách, které jsou dány použitým zařízením (viz obrázek 25),  

na středním poloměru částic, koncentraci a vlnové délce. Výsledky jsou udávány v NTU 

(nefelometrická jednotka kalnosti). Pro lepší představu byly výsledky měření pomocí 

turbidimetru přepočítávány na poměr koncentrace v jednotkách %. Zdrojem světla 

použitého turbidimetru je infračervená dioda o vlnové délce 850 nm, rozsah měření  

0 - 1000 (NTU), citlivost: 0,1 NTU. Před měřením byl přístroj kalibrován kalibračními 

standardy 800 NTU, 100 NTU, 20 NTU a 0,02 NTU.  

 

Obrázek 25 Schéma turbidimetrie a samotný přístroj použitý k vyhodnocování separace 

4.4.2. Fotometrie 

Fotometrie se vyhodnocovala starším zařízením Spekol Carlzeiss Jena (viz obrázek 26) 

a jedná se o transmisi světla na částice v kapalné suspenzi. Toto měření optické 

propustnosti suspenze (vzorku) T (%) se provádělo na jedné vlnové délce (500 nm), což se 

vzhledem k vybraným materiálům jevilo jako nejvhodnější. Zdrojem světla je žárovka, 

rozsah měření 0 -100 (%). Kalibrace zařízení probíhala prostřednictvím destilované vody. 
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Hodnota 100 % odpovídá destilované vodě bez práškových částic. Rozlišení tohoto 

zařízení je 1 %. Propustnost T (%) je definována v literatuře jako T (%) = 100∙Φ /Φ0, kde 

Φ je intenzita světla vystupujícího ze vzorku a Φ0 je intenzita před vzorkem. Optická 

vrstva vzorků v kyvetě byla 10 mm.  

 

Obrázek 26 Schéma fotometrie a zařízení použité k vyhodnocování  

b) pomocí metody odpařování 

Odpařovací metoda poskytuje informaci o hmotnostní koncentraci C částic  

v suspenzi a je založena na zjišťování hmotnosti suchého prášku po odpařování 

z vyseparované kapalné suspenze (z objemu kapalné suspenze 50 ml), C = (hmotnost 

pevného prášku) / (objem suspenze) v jednotkách (mg/ml). I když způsob nezávisí na 

koagulaci a sedimentaci částic, za použití této metody byly stanoveny pouze nejhustší 

vzorky v rozsahu kalibračního měření. Další vzorky nebyly touto cestou vyhodnoceny, 

protože odpařovací metoda je velmi časově náročná a nespolehlivá pro nízké koncentrace 

vzorků. Přesnost této metody je omezeno rozlišením použitých vah, 10-5 g. Výsledky  

z měření koncentrace pevných částic v suspenzi Fe2O3 (pomocí metody odpařování) jsou 

prezentovány v kapitole 4.6. 

4.5. Teoretický fyzikální model magnetické separace 

Pro vyhodnocení experimentálního měření byl vytvořen teoretický model k ověření 

poměru toku částic vysoce gradientní magnetické separace. Snažila jsem se určit některé 

parametry, které jsou důležité pro účinnou separaci nano/mikro-částic. Poté následovalo 

testování poměru toku částic magnetické separace dvou prototypů HGMSeparátorů vlastní 
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výroby na slabě magnetické částice, pracující v dynamických režimech. Tyto dva funkční 

vzorky jsem ještě také srovnávala s elektromagnetickým a průmyslovým rozdružovačem. 

Na obrázku 27 je znázorněný dynamický režim gradientu magnetické separace (bez 

použití ocelové vlny) ve válcové separační cele. Tento obrázek popisuje trajektorii 

magnetické částice, která je přitahována k horní stěně separační cely a je tudíž ve směru 

zahušťování magnetických indukčních čar. Na částici působí magnetické síly vytvářené 

prostřednictvím lineárního gradientu magnetického pole. Magnetická přitažlivá síla je 

závislá na gradientu magnetického pole (gradient skalární funkce určuje směr nárůstu této 

skalární funkce – v našem případě magnetická indukce B je přímo úměrná magnetickému 

toku Φ a nepřímo úměrná ploše S a proto gradient ukazuje ve směru zahušťování siločar). 

Obecně platí, že magnetické přitažlivé síly musí být větší než ostatní síly. Výsledkem 

tohoto procesu je oddělení vstupní směsi na magnetické a nemagnetické složky. Množství 

odseparovaných částic bude tedy záviset na počáteční poloze částice, axiálním (tj. ve 

směru osy) průtoku v0, grad (B), proudění v (driftové rychlosti) suspenze (tzn. na poměru 

mezi rychlostí částice a kapaliny) délce L a průměru D separační cely (tj. na rozměrech 

separační cely).  

 
Obrázek 27 Chování částice v separační (cylindrické) cele bez ocelové vlny popisující gradient magnetické 

separace pracující v dynamickém režimu 

 

Pro fyzikální popis poměru toku částic pro HGMS byly stanoveny následující 

předpoklady:  
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– Na částici v separátoru působí magnetická síla 𝐹𝐹𝑚𝑚����⃗ , hydrodynamická síla 

(Stokesova) 𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆�����⃗  . Vztlaková a tíhová síla jsou zanedbatelné (nehrají v procesu 

separace tak významnou roli).  

– Model platí jen pro malé pole, tzn. pouze tehdy, jestliže magnetizace částice 𝑀𝑀��⃗  je 

lineární funkcí magnetické indukce 𝐵𝐵�⃗  a proto efektivní magnetická susceptibilita 

částice χ je konstantní (viz obrázek 28). Efektivní magnetická susceptibilita je 

bezrozměrná veličina. Pro model chceme, aby bylo koercitivní pole malé.   

– Ustálený (stacionární) stav, tzn. magnetická a Stokesova síla jsou stejné 

 Fm�����⃗ = �−FSt�����⃗ �, protože k ustálení dojde během chvilky.  

– Výskyt pouze dokonale kulových magnetických částic, které mají poloměr R ve 

vnějším poli s magnetickou indukcí 𝐵𝐵�⃗  a jsou paramagnetické nebo slabě 

feromagnetické (tzn. magnetické částice jsou aproximovány tvarem koule). 

– Teoretický model nepočítá s ocelovou vlnou uvnitř separační cely. 

– Magnetické chování kapaliny, laminární proudění a mezičásticové magnetické 

interakce jsou zanedbávány.  

– Pouze souřadnice 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚 a 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚 jsou nenulové, protože jsou spojeny s procesem 

separace. 

– Rychlost kapaliny vy je vyjádřena jako průměrná hodnota driftové rychlosti 

(rychlosti průtoku čerpadlem). Profil rychlosti v separační cele je zanedbáván.  

– Předpokládáme, že grad B (dB/dx) a B jsou v místě separace přibližně konstantní. 

 

Obrázek 28 Magnetizační křivka, zobrazení lineární funkce 
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Vycházíme ze vztahu, který platí obecně pro sílu:  

 ( )F = −∇U


  (1) 

a to, že síla �⃗�𝐹 se rovná záporný gradient ∇ potenciální energie U.  

Dále platí ( )iU Bµ= − ⋅
 

, kde 𝜇𝜇𝚤𝚤���⃗  je magnetický dipólový moment a iM
V
µ

=




 , kde V je 

objem.  

Dosazením těchto vztahů do rovnice pro sílu (1) dostaneme vztah pro magnetickou sílu 

( )m iF Bµ= −∇ − ⋅
  

          (2)  

         ( )m iF Bµ= ∇ ⋅
  

           (3) 

         i
mF V B

V
µ 

= ∇ ⋅ 
 


 

          (4)  

         ( )mF V M B= ∇ ⋅
  

           (5) 

         ( )mF V M B= ×Ñ
uur uur ur

 ,          (6) 

kde V = 4/3πR3 je objem částice, grad i j k
x y z

∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ + ⋅

∂ ∂ ∂

   
 je operátor gradient a pro 

magnetizaci 𝑀𝑀��⃗  pod hodnotou nasycení můžeme psát 

                                         
0

M Bc
m

=
uur ur

,            (7) 

kde 𝜇𝜇0 je magnetická permeabilita vakua. Následně rovnici pro magnetickou sílu můžeme 

upravit takto: 

         ( )3

0

4 ( )
3mF R B Bcp

m
= ×Ñ

uur ur ur ur
.       (8) 

Magnetická síla je tedy úměrná magnetické indukci a jeho gradientu a působí ve směru 

gradientu magnetického pole (nikoli v magnetickém poli).  
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Je – li částice nasycená (v saturaci), potom 𝑀𝑀��⃗ = 𝑀𝑀𝑆𝑆�����⃗  a rovnice (7) musí být přepsána jako  

         SM BM
B

⋅
=
 


  .             (9) 

Pro samostatnou kulovou částici platí hydrodynamická (Stokesova) síla  

6StF Rvph= 
ur r

 ,            (10) 

v níž η je dynamická viskozita kapaliny, R je poloměr částice a �⃗�𝑣 je rychlost částice. 

Magnetická síla strhává částice v suspenzi k ocelové vlně nebo magnetům a Stokesova 

odporová síla brání částicím v pohybu kapalinou. Ustálený (stacionární) stav, kdy 

magnetická síla a Stokesova síla se rovnají (derivace je rovna nule) nastává téměř 

okamžitě.  

m StF F= − ⇒
 

 3

0

4 ( ) 6
3

R B B Rvχπ πη
µ

⋅∇ =
   

      (11) 

Z výše uvedených předpokladů se následně stanovil poměr průtoku částic κ v jednotkách 

SI pro vybraný bod v separační cele 

  x x x

y y y

I Cv v
I Cv v

k = = =            (12) 

Viz obr. 19, kde Ix a Iy jsou příčný (transverzální) a přímý tok suspenze a C je koncentrace 

částic. Nyní lze vyjádřit souřadnici vx pomocí rovnic (8) a (10).  

       2

0

B
 

B B2 (  B B   )  B
9

x x x
x x y z xR

x y
B

z
cu

hm
æ ö ¶ ¶ ¶÷ç ÷= + +ç ÷ç ÷ç ¶ ¶ ¶è ø

    (13) 

S ohledem na jednoduché magnetické pole Bx∙∂Bx/∂x >> By∙∂Bx/∂y a Bz∙∂Bx/∂z, 

transverzální rychlost je dána vztahem 

2

0

B2 B
9

x
x xR

x
cu

hm
æ ö ¶÷ç ÷= ç ÷ç ÷ç ¶è ø

           (14) 

A konečně poměr toku částic je vyjádřen pomocí substituce z rovnice (14) do vztahu (12) 

           
2

0

2
9

x x
x

y y

v BR B
v v x

ck
hm

æ ö ¶÷ç ÷= = ç ÷ç ÷ç ¶è ø
          (15) 

Z výsledného fyzikálního vztahu (15) vyplývá, že poměr toku částic je přímo úměrný 

efektivní magnetické susceptibilitě částice χ, magnetické indukci Bx a jeho gradientu 
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∂Bx/∂x, druhé mocnině poloměru částic R2 a nepřímo úměrný rychlosti průtoku částic 

v kapalině vy a dynamické viskozitě kapaliny η. [6] 

K rovnici 15:  

Efekt Bx závisí na magnetickém poli vytvářeného magnety, popř. cívkou. Účinek ∂Bx/x 

závisí na hustotě matrice (hustotě ocelové vlny) uvnitř separační cely a jeho magnetických 

vlastnostech. Působení susceptibility materiálu může být testována pomocí různých 

materiálů a vliv viskozity pomocí různých kapalin. Účinek velikosti částic R je obtížné 

ověřit, protože není snadné připravit monodisperzní suspenzi, ale mé výsledky jsou 

popsány v kapitole výsledky magnetické separace. Nakonec byl testován i vliv rychlosti 

průtoku kapaliny, viz obrázek 33. 

4.6.  Výsledky měření koncentrace pevných částic v suspenzi Fe2O3 

Reálnou koncentraci pevných částic v suspenzi lze odhadnout pomocí známého 

Lambert-Beerova zákona, který definuje propustnost (transmitanci) jako

( )%   100 10 CT α− ⋅= ⋅ , kde α (ml∙mg−1) je součinitel závislý na optických vlastnostech 

dispergovaného materiálu, délce absorpční vrstvy a vlnové délce světla. C (mg/ml) je 

koncentrace částic v suspenzi. Při použití tohoto zákona, koncentrace po N-tém cyklu 

separace je  

( )1 00  /1N NC log Tα − ⋅= −                      (16) 

a závisí na transmitanci (propustnosti) TN suspenze po N-tém separačního cyklu. 

Rovnice 16 poskytuje nejjednodušší aproximaci koncentrace C, jelikož parametr α 

závisí na distribuci velikosti částic. V rozsahu mého experimentálního měření je parametr 

α odhadovaný na základě kalibračního měření propustnosti speciálně připravených vzorků, 

viz obrázek 29. Koncentrace počátečních a nejhustších 50ml suspenzí byly stanoveny 

prostřednictvím odpařovací metody, C0(jemná) = (0,017 ± 0,001) mg/ml, C0(střední) = (0,199 ± 

0,001) mg/ml, C0(hrubá) = (0,223 ± 0,001) mg/ml. Následně se počáteční vzorky zředily ve 

čtyřech krocích podle stejného objemu jako předchozí vzorky podle koncentrace C0/2, 

C0/3, C0/4 a C0/5 a probíhalo fotometrické vyhodnocení. Tyto koncentrace C0 neodpovídají 

vzorkům s transmitancí T0 při hlavní magnetické separaci na obrázku 30. Fitováním vztahu 

mezi C a log(T/100) v rovnici C = − log(T/100)/α + β, je možné najít parametry α a β  
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a následně odhadnout skutečné koncentrace suspenzí z hlavních separačních měření. 

Parameter β se kalibruje fotometrickým zařízením (Spekolem) pro skutečné koncentrace 

suspenze, když propustnost T = 100 %. Nakonec je odvozena separační účinnost pro jeden 

nebo několik separačních kroků ηn (%), mezi kroky N a N + n, kde n = 0, 1, 2, ..∞ , je počet 

dalších separačních kroků 

( )1
   100 /  100 /  /     n N N n N NC C log T T Cαη −

+= − ⋅∆ = ⋅ ⋅            (17) 

platné v intervalu 0 - 100%, kde změna koncentrace je 

( )1
 ./N n N N n NC C C log T Tα −

+ +⋅∆ = − =                  (18) 

Pomocí těchto posledních rovnic, například střední frakce – obr. 30, vzorek B - 

separovaný v pěti krocích pomocí elektromagnetického separátoru s naměřenými 

transmitancemi T0 = 17%, T5 = 71% and T∞  = 82%, odhadnuté koncentrace a účinnost jsou 

C0 = (0,0888 ± 0,0083) mg/ml, C5 = (0,0406 ± 0,0065) mg/ml, ∆C = (− 0,0481 ± 0,0106) 

mg/ml a η5 = (54 ± 13) %. Koncentrace po nekonečných separačních krocích je C∞  = 

(0,0358 ± 0,0064) mg/ml a η∞  = (60 ± 13) %, s přihlédnutím na kalibrační parametry α a β 

platné pro střední frakci a nejistoty transmitance 0.577%. Účinnost po nekonečných 

separačních krocích je ukázána v tabulce 4. I přes skutečnost, že jsem opatrně prováděla 

měření a zpracovávala data, standardní nejistoty jsou velké. [6] 

Tabulka 4 Účinnost separace po nekonečných separačních krocích stanovených pomocí rovnice 18, použitím 

hodnot T0 a T∞. Včetně standardních nejistot. 

Vzorek Účinnost η∞  (%) 

 PM-hrubá C-hrubá PM-střední C-střední PM-jemná C-jemná 

A 38 ± 13 40 ± 13 46 ± 13 47 ± 13 46 ± 18 w.t. 

B 38 ± 13 w.t. 51 ± 13 60 ± 13 18 ± 15 w.t. 

C w.t. w.t. 47 ± 14 57 ± 14 w.t. w.t. 

D   65 ± 13  w.t.  

E     32 ± 21  
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Obrázek 29 Kalibrační měření transmitance na Fe2O3 suspenzích při vlnové délce 500 nm  

V případě jemné frakce jsou na obrázku 29 pouze čtyři body na fitovací křivce, protože 

počáteční koncentrace transmitance u jemné frakce, je nula. Fitovací rovnice je  

C = − log(T/100)/α + β. Hodnoty parametrů jsou αjemná= (21,5 ± 2,4) ml/mg, 

βjemná= (0,0025 ± 0,0008) mg/ml, r2
jemná = 0,986, αstřední= (13,9 ± 1,0) ml/mg, βstřední= 

(0,0291 ± 0,0064) mg/ml, r2
střední= 0,994, αhrubá= (12,9 ± 2,0) ml/mg, βhrubá= (0,0414 ± 

0,0061) mg/ml, r2
hrubá= 0,990, při použití standardních chyb.                                                                     

4.7. Výsledky magnetické separace 

V této kapitole dizertační práce jsou představeny hlavní výsledky magnetické separace, 

které jsem získávala experimentálními měřeními během celého doktorského studia na  

VŠB – TUO. V souladu s cíli dizertační práce je tato část stěžejní kapitola.  
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V rámci problematiky magnetické separace jsem nejdříve provedla teoretický rozbor, 

následně jsem došla k fyzikálnímu vztahu (15) pro poměr toku částic a v experimentální 

části jsem provedla řadu měření, které potvrdily uvedené závěry z tohoto fyzikálního 

popisu.  

Hlavní experimentální měření bylo prováděno na dvou kapalných suspenzích, a to 

Fe2O3 a metalurgickém kalu.  

4.7.1. Magnetická separace kapalné suspenze Fe2O3 - varianta 01/2013 

První výsledky magnetické separace s permanentními magnety a pomocí 

elektromagnetického separátoru kapalné suspenze Fe2O3 jsou zobrazeny na obr. 30. Toto 

měření jsem prováděla na začátku svého doktorského studia v roce 2013 (varianta 

01/2013). Pan doc. Dvorský připravil materiál Fe2O3 stejným způsobem podle kapitoly 4.1. 

Na ose x je zobrazen separační cyklus N (-) a na ose y hodnota transmitance T (optická 

propustnost) v jednotkách (%). Jsou zde tedy prezentovány výsledky měření pomocí 

metody fotometrie. Standardní fotometrie u varianty 01/2013 byla vybrána jako spolehlivá 

metoda pro hodnocení separačních procesů, protože turbidimetrie, tj. měření intenzity 

kolmého dispergovaného světla se u této varianty 01/2013 neosvědčila. Fotometrie je tedy 

založena na propustnosti světla skrz kapalnou suspenzi obsahující magnetické částice (viz 

kapitola 4.4.2.). Z obrázku je zřejmé, že magnetický separátor v ideálních případech 

vykazuje po každém separačním cyklu asymptotické chování. Ovšem v několika případech 

nebyl pozorován asymptotický trend, který byl způsoben určitými neznámými chybami 

během celého procesu magnetické separace. Toto „neasymptotické chování“ je označeno 

jako w.t. (without trend) a neplatí pro ně vytvořený teoretický fyzikální model. Písmena A, 

B, C, D, E na obrázku 30 znamenají proces opakování celého procesu magnetické separace 

za použití stejného počátečního zdroje suspenze (hrubá, střední i jemná frakce). Byly 

zjištěny rozdíly v hodnotách T0 a následně v jednotlivých separačních procesech. Z tohoto 

důvodu nemohly být tyto opakování měření zprůměrovány pro následné zpracování dat. 

Vzhledem k tomu, že proces MS závisí na mnoha parametrech, je velmi obtížné 

odvodit příslušnou fyzikální funkci, která by popisovala opakující se HGMS proces. 

Ovšem pro přesnější porozumění procesu separace ji lze přiblížit pomocí matematické 

rovnice. Proto byla vytvořena odpovídající asymptotická funkce vyjadřující optickou 

propustnost (transmitanci) T (%) světla přes suspenzi v podobě  
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( )0 1 –  T T b exp k N= + − ⋅              (19) 

 

kde T0 je počáteční propustnost, b (%) a k (-) jsou konstanty a N (-) je počet separačních 

cyklů. Separační limit T∞ = T0 + b vyjadřuje transmitanci (optickou propustnost) po 

nekonečném počtu separačních kroků. Funkce reprezentována rovnicí 19 poskytuje dobrý 

teoretický fit experimentálních dat (bodů), protože v několika případech součet čtverců  

r2 → 1 (použití softwaru Matlab). 

Parametry T∞, které byly stanoveny na základě měření, jsou zobrazeny na obrázku  

v legendách. Oproti tomu T0 parametr byl opticky určen.  V případě hrubé a střední frakce 

0 až 30% a u jemné frakce T0 > 60%. Důvod těchto výsledků je nízká počáteční 

koncentrace částic v suspenzi s jemnou frakcí. Dále bylo očekáváno, že hrubá frakce by 

měla mít vyšší hodnotu T∞, protože koeficient pro poměr toku částic podle rovnice 15 je 

úměrný velikosti částic R2. Ovšem celkový trend je opačný (viz tabulka 5). Jemná frakce 

má (zjevně) vyšší limity separace. Separační trendy pro jemnou frakci nejsou 

asymptotické, ale spíše chaotické (podle obrázku 30). Podle mého názoru, tyto výsledky by 

mohly být vysvětleny povrchovými limity ocelové vlny v separátoru, tedy při separaci 

hrubé a střední frakce je povrch vlny rychle pokryt pomocí silně koncentrovaných suspenzí 

(částic). Navíc, jemná frakce pravděpodobně ve skutečnosti nebyla separována, protože 

tato frakce byla připravena nad limitem velikosti částic pro separátor, který musí být 

omezen Brownovým pohybem, viz níže. 
Tabulka 5 Limit propustnosti (transmitance) T∞ nekonečného počtu separačních cyklů hodnoceného pomocí 

rovnice 16 a vztah T∞ = T0 + b, založen na pěti experimentálních separačních cyklech. 

Vzorek Limit propustnosti T∞  (%) 

 PM-hrubá C-hrubá PM-střední C-střední PM-jemná C-jemná 

A 51 52 57 59 90 w.t. 

B 45 w.t. 65 82 69 w.t. 

C w.t. w.t. 73 84 w.t w.t. 

D   70  w.t.  

E     91  

Pozn.: Zkratka w.t. označuje "bez asymptotického trendu" (chaotické), PM označuje separátor  

s permanentními magnety a C označuje separátor s cívkou. 
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K rovnici 19: 

Magnetická síla působící na jednotlivé částice musí překonat Stokesovu viskózní sílu  

a v limitním případě taky Brownovu sílu. Tato Brownova síla může být odhadnuta 

výrazem kBT/R [14]. Z rovnovážného stavu mezi magnetickou silou a Brownovou silou, 

lze velikost částic (které nemohou být separovány) odhadnout. Fyzikální význam 

parametrů uvedených v rovnici 19 by mohl být uvažován tímto způsobem: V případě, že 

máme hypotetický separátor, který má nekonečnou kapacitu a povrchovou plochu ocelové 

vlny, viz níže, parametr T∞ = T0 + b nejspíš závisí pouze na Boltzmannově faktoru 

exp[−wR3/(kBT)], kde termín wR3 znamená potenciální magnetickou energii částice  

v blízkosti ocelové vlny, kde w (J/m3) závisí na poloze částice v separátoru, magnetickém 

chování, vnějšímu magnetickému poli a gradientu tohoto pole. Parametr k pravděpodobně 

závisí zejména na průtoku suspenze v případě separátorů pracujících v dynamických 

režimech. Separační kapacita K (ml) = V – m/ρ, která musí být úměrná objemu separační 

cely V (ml), ocelové vlně o hustotě ρ (g/ml) a hmotnosti vlny v separační cele m (g/ml). 

Parametr K opravdu musí ovlivnit obě konstanty z rovnice 19. V případě, že K má 

dostačující objem, pevné částice budou pouze paramagnetické nebo magneticky slabé. 

Další důležitostí musí být aktivní povrchová plocha vlny. V případě mých separátorů 

(s PM a C), 4 g vlny se rovná 24 cm2 plochy povrchu.V tabulce 6 jsou prezentovány 

separační rozsahy po pěti cyklech N. Je zřejmé, že separační rozsahy Tr jsou podstatně 

vyšší u hrubé a střední frakce, než v případě jemné frakce. Není možno spolehlivě 

porovnat účinnost mezi oběma typy separátorů (s PM a C).  

Tabulka 6 Separační rozsah Tr, vyhodnocen po pěti experimentálních separačních cyklech  

s použitím vztahu Tr = T5 - T0. 

Vzorek Separační rozsah Tr (%) 

 PM-hrubá C-hrubá PM-střední C-střední PM-jemná C-jemná 

A 34 41 40 40 9 − 4 

B 32 69 44 54 6 1 

C 65 76 45 47 − 1 − 2 

D   56  14  

E     8  

Pozn.: Zkratka PM označuje separátor s permanentními magnety a C znamená separátor s cívkou. 
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Obrázek 30 HGMS a elektromagnetická separace kapalné suspenze Fe2O3 

 

4.7.2. Účinek filtrace - varianta 01/2013 

Pro odhadnutí významu filtračního účinku bylo v průběhu magnetické separace 

provedeno speciální měření. Kapalná suspenze tekla přes separační celu, která obsahovala 

ocelovou vlnu nebo ocelové kuličky, a to bez přítomnosti permanentních magnetů. Proto 
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pro měření účinku filtrace byly ze separátoru odstraněny magnety. Měření účinku filtrace 

v mé práci není skutečnou filtrací přes filtrační papír. 

Toto měření informuje o tom, zda je zachycení částic způsobeno magnetickým polem. 

Z měření jsem zjistila určitou úroveň filtračního účinku, viz obr. 31. Tento filtrační účinek 

je možné přisuzovat existenci vnitřnímu magnetickému poli ocelových drátků u ocelové 

vlny, jejich geomagnetické magnetizaci, adhezi mezi ocelovou vlnou a částicemi  

a usazování částic na vnitřních stěnách separační cely a přívodních hadic. Separační rozsah 

Tr takového filtračního účinku pro střední frakci suspenze Fe2O3 byl stanoven na 20% po 

dobu všech pěti separačních cyklů.  

 
Obrázek 31 Porovnání filtračního efektu separátoru bez magnetického pole a separátoru s magnetickým 

polem kapalné suspenze střední frakce Fe2O3 pomocí separátoru s permanentními magnety, rychlost průtoku  

50 ml / min. 

4.7.3. Magnetická separace kapalné suspenze Fe2O3 - varianta 02/2014 

Další výsledky magnetické separace s permanentními magnety a pomocí 

elektromagnetického separátoru kapalné suspenze Fe2O3 jsou zobrazeny na obrázcích níže. 

Toto měření bylo prováděno v roce 2014 (varianta 02/2014). Pan doc. Dvorský opět 

připravil materiál Fe2O3 stejným způsobem podle kapitoly 4.1.  

Výsledky laboratorních měření kapalné suspenze Fe2O3 jsou prezentovány na 

následujících obrázcích 32 - 42. Na osách x uvádím jednotlivý separační krok (S1 – S5)  

a na ose y poměr koncentrace v procentech. Také je v obrázcích prezentován určitý 
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filtrační efekt (značen písmenem F). Písmenem R zobrazuji referenční vzorek, což je 

připravená suspenze na začátku celého procesu separace.   

Na základě fyzikálního popisu pro poměr toku částic u HGMS (15) představuji obrázky 

závislosti velikosti magnetického pole (pro příklad uvádím separaci střední frakce 

suspenze Fe2O3 - viz obr. 32), závislost na rychlosti průtoku částic v kapalině (také pro 

střední frakci - obr. 33) a závislost na velikosti částic (obr. 34).   

Závislost velikosti magnetického pole je zobrazeno na obr 32. Této změny velikosti 

magnetického pole bylo docíleno přidáním a odebráním permanentních magnetů 

z magnetického separátoru. První separační měření probíhalo s osázením dvěma magnety, 

v dalším kroku byla velikost magnetického pole zdvojnásobena, pracovala jsem tedy se 

čtyřmi NdFeB magnety. V souladu s očekáváním se potvrdilo, že čím vyšší magnetické 

pole, tím účinnější magnetická separace.  

 

 

Obrázek 32 Porovnání separace v závislosti na magnetickém poli (se dvěma nebo čtyřmi  

permanentními magnety) 

 

Také jsem testovala vliv rychlosti průtoku kapalné suspenze Fe2O3. Rychlost průtoku 

suspenze separátorem jsem při separaci měnila pomocí peristaltického čerpadla. Na obr. 33 

je výsledek naměřených dat pro tři použité rychlosti. Použila jsem rychlost průtoku 

maximální 50 ml/min, poté poloviční rychlost průtoku (25 ml/min) a nakonec 33 ml/min. 
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Výsledky na obr. 33 potvrzují, že pomalejší průtok kapalné suspenze separátorem vede 

k efektivnějšímu oddělení a naopak se zvyšující se rychlostí průtoku částic účinnost 

magnetické separace klesá.  

 

Obrázek 33 Závislost poměru koncentrace na jednotlivých separačních cyklech v separátoru  

se čtyřmi permanentními magnety Fe2O3 

 

Obrázek 34 ilustruje závislost na velikosti částic suspenze. Magnetickým separátorem 

se čtyřmi permanentními magnety protékaly tři připravené zrnitostní frakce kapalné 

suspenze Fe2O3 za stejných podmínek (s poloviční rychlostí průtoku, tj 25 ml/min).  

V souladu s teoretickým modelem vyplývá, že poměr průtoku separace částic je přímo 

úměrný druhé mocnině poloměru částic. Toto je ale v rozporu s obrázkem 34, protože 

měření větších částic (hrubé frakce) za použití metody turbidimetrie není zcela korektní. 

Hrubá frakce představuje nejednoznačný výklad dat, protože turbidimetr reaguje na větší 

částice a tím vyhodnocuje suspenzi po separaci zakalenější. Tato metoda je nespolehlivá 

pro vyšší koncentrace a výsledek u hrubé frakce není důvěryhodný. Hypoteticky vede  

k nadměrné absorpci záření v roztoku a měření jemné frakce je na hranici citlivosti měření 

turbidimetrie. 
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Obrázek 34 Závislost poměru koncentrace na jednotlivých separačních cyklech v separátoru  

se čtyřmi permanentními magnety – srovnání velikosti částic měřené suspenze Fe2O3, rychlost průtoku částic 

separátorem – 25 ml/min 

 

Z důvodu nespolehlivosti měření pomocí metody turbidimetrie u hrubé frakce, obrázek 

35 představuje měření pomocí metody fotometrie. U této metody je ovšem na hranici 

citlivosti použitého zařízení (tzv. Spekolu) jemná frakce. Měření provedené na hrubé  

a střední frakci je v souladu s vytvořeným fyzikálním modelem, viz vztah (15). Za stejných 

podmínek, tedy při separaci se 4 – mi permanentními magnety s poloviční rychlostí 

průtoku částic separátorem (25 ml/min), u hrubé frakce (větší částice) lze vidět významný 

separační progres.  
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Obrázek 35 Porovnání magnetické separace se čtyřmi permanentními magnety pro jednotlivé zrnitostní 

frakce suspenze Fe2O3, rychlost průtoku částic separátorem byla 25 ml/min, vyhodnocení probíhalo pomocí 

metody fotometrie  

 

Obrázek 36 demonstruje fotky vzorků po magnetické separaci a viditelně dokazuje mé 

závěry. Tento obrázek zobrazuje vzorky separačních kroků u střední zrnitostní frakce 

Fe2O3.  

 

Obrázek 36 Zobrazení výsledků po magnetické separaci střední frakce suspenze  

pro různé rychlosti průtoku částic separátorem 
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Obrázek 37 představuje komparaci elektromagnetické separace (detailnější popis 

elektromagnetického separátoru viz kapitola 4.2.2) při elektrickém proudu 1A a HGMS se 

čtyřmi permanentními magnety NdFeB. Jedná se o separaci hrubé frakce kapalné suspenze 

Fe2O3 při maximální rychlosti průtoku částic a vyhodnocení separace probíhalo pomocí 

metody fotometrie. Elektrický proud 1A byl volen z toho důvodu, že při vyšším proudu již 

dochází k zahřívání a tavení separační cely. Z tohoto srovnání je jasně patrné, se separace 

s permanentními magnety byla účinnější.  

 

 
Obrázek 37 Porovnání elektromagnetické separace při maximálním elektrickém proudu 1 A a separace se 

čtyřmi permanentními magnety u hrubé frakce suspenze Fe2O3, rychlost průtoku 50 ml/min, vyhodnocení 

probíhalo pomocí metody fotometrie 

 

Také jsem prováděla magnetickou separaci, kdy jsem ocelovou vlnu vyměňovala po 

každém separačním kroku. Výměna ocelové vlny po každém separačním cyklu je časově 

velice obtížná. Tato závislost magnetické separace na velikosti částic při maximálním 

průtoku suspenze (tj. 50 ml/min), se čtyřmi permanentními magnety  

a s výměnou ocelové vlny po každém separačním kroku je prezentována na obrázku 38. 

Výsledky MS (obsažené v tomto obrázku 38) byly získány pomocí turbidimetru a bohužel 

pro hrubou frakci se jedná o nespolehlivou metodu vyhodnocení. Nelze tedy jednoznačně 

říci, že jemná frakce se separovala nejlépe.  
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Obrázek 38 Porovnání magnetické separace se čtyřmi permanentními magnety pro jednotlivé zrnitostní 

frakce suspenze Fe2O3, ocelová vlna byla měněna po každém separačním kroku, rychlost průtoku částic 

separátorem 50 ml/min, vyhodnocení probíhalo pomocí metody turbidimetrie 

 

Z obrázku 39, kdy srovnávám magnetickou separaci střední frakce pomocí 

elektromagnetické separace s výměnou ocelové vlny po každém separačním kroku se 

separací se čtyřmi permanentními magnety s výměnou a bez výměny vlny po jednotlivém 

separačním kroku je zřejmé, že HGMS pomocí čtyř permanentních magnetů s výměnou 

ocelové vlny po každém separačním kroku je nejúčinnější z hlediska oddělení 

magnetických a nemagnetických částic. Jedná se o vyhodnocení turbidimetrem. Tato 

separace je ovšem časově o dost náročnější a tudíž pro případné potenciální průmyslové 

podniky by vyměňovat ocelovou vlnu po každém separačním kroku bylo neefektivní. Toto 

je důvod, proč jsem při ostatních měřeních ocelovou vlnu (případně ocelové kuličky) po 

jednotlivých separačních cyklech vždy nevyměňovala.  
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Obrázek 39 Porovnání separace pomocí elektromagnetického separátoru a separátoru se čtyřmi magnety 

s výměnou a bez výměny ocelové vlny pro střední frakci, vyhodnocení probíhalo pomocí turbidimetrie, 

rychlost průtoku 25 ml/min 

Při velmi pomalém režimu průtoku (5 ml/min) jsem zkoušela funkci matrice uvnitř 

separační cely. Obrázek 40 představuje vyhodnocení pomocí metody fotometrie a jedná se 

o HGMS se čtyřmi magnety střední frakce kapalné suspenze Fe2O3 bez použití matrice 

(bez ocelové vlny i bez kuliček) uvnitř separační cely. Z tohoto obrázku je zřejmé, že 

zařízení separuje i bez matrice, avšak neúčinně.  

 
Obrázek 40 Magnetická separace se čtyřmi magnety střední frakce kapalné suspenze Fe2O3 bez použití 

ocelové vlny uvnitř separační cely. Rychlost průtoku částic separátorem 5 ml/min. 

Porovnání separací kapalné suspenze Fe2O3 je vidět z obrázku 41. Jedná  

se o vyhodnocení pomocí metody fotometrie. Z tohoto obrázku je vidět, že pomocí HGMS 
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se čtyřmi magnety se částice oddělují nejlépe. Vzorky magnetické separace střední frakce 

kapalné suspenze Fe2O3 jsou vyfoceny na obrázku 42 a tímto jsou mé závěry ohledně 

obrázku 41 viditelně prokázány.  

 
Obrázek 41 Porovnání elektromagnetické separace, separace se dvěma a čtyřmi magnety a separace bez 

užití ocelové vlny kapalné suspenze střední frakce Fe2O3, vyhodnocení pomocí metody fotometrie 

 

 

Obrázek 42 Zobrazení výsledků po magnetické separaci střední frakce kapalné suspenze v závislosti na 

magnetickém poli (zobrazení výsledků předchozího obrázku, tj. 41)  
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4.7.4. Magnetická separace kapalné suspenze metalurgického kalu 

Magnetická separace materiálu metalurgického kalu byla provedena v roce 2015 

(varianta 01/2015). Bližší informace o tomto materiálu a jeho přípravě jsou diskutovány 

v kapitole 4.1, konkrétně pak 4.1.2. Magnetická separace kapalné suspenze metalurgického 

kalu probíhala pomocí separátoru s permanentními magnety se dvěma a čtyřmi magnety  

a pomocí průmyslového polygradientního rozdružovače, o nichž pojednává kapitola 4.2.  

Na osách x je prezentován jednotlivý separační krok (S1 – S5), na ose y poměr 

koncentrace v procentech. Také je v obrázcích uveden určitý filtrační efekt (značen 

písmenem F). Písmeno R znamená referenční vzorek.  

Magnetická separace suspenze metalurgického kalu se vyhodnocovala opět pomocí 

turbidimetrie a fotometrie ihned po separaci (více o těchto metodách - viz kapitola 4.4).  

Obrázek 43 představuje závislost velikosti rozdružovaných částic. Jedná se  

o vyhodnocení HGMS se čtyřmi magnety s poloviční rychlostí průtoku (25 ml/min)  

skrz ocelovou vlnu, pomocí metody fotometrie při vlnové délce světla 500 nm. Hodnocení 

separace hrubé frakce u varianty 01/2015 pomocí měření propustnosti na jedné vlnové 

délce se ukázalo spolehlivější s jednoznačným separačním trendem. Proto je tato metoda 

použita pro grafické vyhodnocení účinnosti magnetické separace. Optická propustnost 

hrubé frakce, separované separátorem s permanentními magnety, dosahovala u 0. cyklu 

hodnoty 2% a po 5. cyklu separace asi 44%. Ovšem jemná a střední frakce je u této metody 

vyhodnocení na hranici citlivosti použitého zařízení Spekolu. Hrubá frakce ukazuje jasný 

asymptotický trend a střední a jemnou frakci nelze v tomto znázornění hodnotit. Proto 

obrázek 44 představuje vyhodnocení HGMS se čtyřmi magnety s poloviční rychlostí 

průtoku (25 ml/min), s ocelovou vlnou uvnitř separační cely, pomocí metody turbidimetrie. 

Střední a jemnou frakci po HGMS je spolehlivější vyhodnotit pomocí turbidimetru. Poměr 

koncentrace částic (%) střední frakce po 1. cyklu separace vykazoval vzrůst čistoty 

suspenze asi o 61% a u jemné frakce asi 62%.  
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Obrázek 43 HGMS se čtyřmi magnety suspenze metalurgického kalu, rychlost průtoku 25 ml/min, jako 

matrice byla použita ocelová vlna, vyhodnocení proběhlo pomocí metody fotometrie  

 
Obrázek 44 HGMS se čtyřmi magnety suspenze metalurgického kalu, rychlost průtoku 25 ml/min, jako 

matrice byla použita ocelová vlna, vyhodnocení proběhlo pomocí turbidimetru 

U tohoto typu materiálu (suspenze metalurgického kalu) jsem prováděla komparaci 

matric – ocelové vlny a ocelových kuliček - uvnitř separační cely. Popis těchto dvou matric 

je zmíněn v kapitole 4.2 a jejich magnetizační vlastnosti graficky zobrazují obrázky 16 – 

18. Obrázek 45 je podobný obrázku 44, avšak rozdíl je v tom, že při separaci bylo použito 

25 g ocelových kuliček (viz obr. 14 a 15) namísto 4 g ocelové vlny. Proto tedy obrázek 45 

představuje vyhodnocení HGMS se čtyřmi magnety s poloviční rychlostí průtoku (25 

ml/min), s ocelovými kuličkami uvnitř separační cely, pomocí metody turbidimetrie. 

Poměr koncentrace částic (%) střední frakce po 1. cyklu separace vykazoval vzrůst čistoty 

suspenze asi o 90% a u jemné frakce asi 78%.    
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Obrázek 45 HGMS se čtyřmi magnety suspenze metalurgického kalu, rychlost průtoku 25 ml/min, jako 

matrice byly použity ocelové kuličky, vyhodnocení proběhlo pomocí turbidimetru 

Pro porovnání obou matric, které byly použity v separační cele, je vykreslen obrázek 

46. Toto grafické znázornění představuje HGMS se čtyřmi permanentními magnety 

suspenze střední zrnitostní frakce metalurgického kalu s poloviční rychlostí průtoku částic 

separátorem (25 ml/min) pomocí ocelové vlny (4 g) a pomocí ocelových kuliček (25 g). 

Vyhodnocení bylo provedeno turbidimetricky a z obrázku je na první pohled vidět, že 

separace pomocí ocelových kuliček je efektivnější. Ovšem u separace pomocí ocelových 

kuliček dochází k většímu filtračnímu efektu (v obrázku na ose x značeno písmenem F).  

 
Obrázek 46 Srovnání HGMS se čtyřmi permanentními magnety střední frakce kapalné suspenze 

metalurgického kalu pomocí matrice ocelové vlny a matrice ocelových kuliček, rychlost průtoku 25 ml/min 
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HGMS se čtyřmi NdFeB  magnety střední frakce kapalné suspenze u metalurgického 

kalu reprezentuje obrázek 47. Tento obrázek ukazuje srovnání rychlostí průtoku částic 

separátorem (25 ml/min a 50 ml/min) a jako matrice byla zvolena ocelová vlna o hmotnosti 

4 g. Po každém separačním kroku probíhalo vyhodnocení pomocí optické metody 

turbidimetru. Tento obrázek je experimentální tvrzení odvozené fyzikální rovnice (15), ze 

které vyplývá, že poměr toku částic je nepřímo úměrný rychlosti průtoku částic v kapalině. 

 
Obrázek 47 Srovnání rychlostí průtoku částic separátorem u střední frakce kapalné suspenze metalurgického 

kalu, separace probíhala se čtyřmi magnety a jako matrice byla použita ocelová vlna, vyhodnocení pomocí 

metody turbidimetrie 

Následující obrázek 48 představuje stejné srovnání (tzn. komparaci rychlostí průtoku 

částic separátorem) jako obrázek 47, avšak s tím rozdílem, že se jedná o HGMS se čtyřmi 

NdFeB magnety u hrubé frakce kapalné suspenze metalurgického kalu. Matrice byla opět 4 

g ocelová vlna, ovšem vyhodnocení probíhalo pomocí metody fotometrie (Spekolu). I zde 

je patrné, že obrázek potvrzuje fyzikální rovnici (15). 
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Obrázek 48 Srovnání rychlostí průtoku částic separátorem u hrubé frakce kapalné suspenze metalurgického 

kalu, separace probíhala se čtyřmi permanentními (NdFeB) magnety a jako matrice byla použita ocelová 

vlna, vyhodnocení pomocí metody fotometrie 

Obrázek 49 znázorňuje srovnání rychlostí průtoku částic separátorem u jemné frakce 

kapalné suspenze metalurgického kalu. Jedná se opět o HGMS se čtyřmi permanentními 

magnety a uvnitř separační cely byla použita ocelová vlna (4 g). Vyhodnocení probíhalo 

pomocí metody turbidimetrie, což vzhledem k jemné frakci u této suspenze byla spolehlivá 

metoda pro hodnocení separačních procesů. 

 
Obrázek 49 Srovnání rychlostí průtoku částic separátorem u jemné frakce kapalné suspenze metalurgického 

kalu, separace probíhala se čtyřmi permanentními magnety a jako matrice byla použita ocelová vlna, 

vyhodnocení pomocí metody turbidimetrie 
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U HGMS se čtyřmi permanentními magnety s ocelovými kuličkami (25 g) je vidět 

progresivní zvýšení účinnosti separace oproti HGMS se čtyřmi permanentními magnety 

pomocí ocelové vlny (4 g) a také oproti polygradientnímu separátoru. Toto tvrzení je 

vyobrazeno na obrázku 50, kdy se jedná o separaci hrubé frakce kapalné suspenze 

metalurgického kalu, rychlost průtoku částic separátorem byla zvolena poloviční, tedy 25 

ml/min a optickou metodou pro vyhodnocení byla vybrána fotometrie. Tento výsledek je 

zřejmý důkaz obrázku 18.  

 
Obrázek 50 Srovnání polygradientního průmyslového separátoru a separátoru se čtyřmi permanentními 

magnety u hrubé frakce kapalné suspenze metalurgického kalu, u HGMS byla použita matrice ocelová vlna  

a ocelové kuličky, rychlost průtoku 25 ml/min 

Obrázek 51 a 52 představuje fotky vzorků po magnetické separaci u hrubé frakce 

kapalné suspenze metalurgického kalu. Jedná se o viditelné zobrazení výsledků z obrázku 

50. Na obrázku 51 je vyobrazeno srovnání HGMS se čtyřmi permanentními magnety 

(rychlost čerpadla 25 ml/min, s ocelovou vlnou) a separace pomocí polygradientního 

průmyslového separátoru a na obrázku 52 je zviditelněna MS pomocí dvou použitých 

matric. Čistota kapalné suspenze, resp. oddělení částic u metalurgického kalu, jsou z těchto 

obrázků jasně patrné. Nejlépe se při HGMS osvědčily ocelové kuličky uvnitř separační 

cely.  
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Obrázek 51 Zobrazení výsledků po magnetické separaci u hrubé frakce kapalné suspenze metalurgického 

kalu, srovnání HGMS se čtyřmi permanentními magnety (rychlost čerpadla 25 ml/min, použitá matrice 

ocelová vlna) a polygradientního průmyslového separátoru (zobrazení výsledků obrázku 50) 

 
Obrázek 52 Zobrazení výsledků po magnetické separaci u hrubé frakce kapalné suspenze metalurgického 

kalu v závislosti na použité matrici v separátoru (zobrazení výsledků obrázku 50) 

Poslední obrázek v této kapitole je obrázek 53, což je srovnání rychlostí průtoku  

u separace se čtyřmi permanentními magnety pro střední frakci kapalné suspenze 

metalurgického kalu pomocí matrice ocelové vlny (4 g) a separace pomocí 

polygradientního průmyslového separátoru. Opět experiment s poloviční rychlostí průtoku 

částic separátorem (25 ml/min) vyšel nejúčinněji. 
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Obrázek 53 Srovnání separace se čtyřmi permanentními magnety střední frakce kapalné suspenze 

metalurgického kalu pomocí matrice ocelové vlny a polygradientního průmyslového separátoru 

4.7.5. Stanovení železa Fe ve vzorcích metalurgického kalu  

Stanovení železa Fe ve vzorcích po separaci bylo provedeno metodou plamenové 

atomové absorpční spektrometrie (metodou AAS). Toto stanovení provedla paní prof. Ing. 

Jana Seidlerová, CSc., na pracovišti Centrum nanotechnologií, VŠB – TUO.  

AAS je optická metoda, která je založena na principu absorpce světla určitých 

vlnových délek volnými atomy prvků. Jedná se o jednu ze základních principů pro výzkum 

prvkového složení materiálů (např. Na, K, Mg, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Pb, atd). 

Pomocí této metody lze analyzovat hlavní, vedlejší a vybrané stopové prvky v kapalných 

látkách a dalších materiálech. Atomový absorpční spektrometr je zařízení, které využívá 

jevu AAS. Atomový absorpční spektrometr se skládá ze tří základních částí – optického 

systému, zdroje atomizace, vyhodnocovací a řídící jednotky. Pro atomizaci analyzovaného 

prvku se využívají dva základní zdroje (první zdroj je plamen, druhý zdroj, který vylepšuje 

možnosti stanovení, je grafitová kyveta). [15] 

Výsledky stanovení železa Fe metodou plamenové AAS ve vzorcích metalurgického 

kalu po magnetické separaci (HGMS) se čtyřmi permanentními magnety je uvedeno  

v tabulce 7, včetně nejistot. Na základě těchto hodnot byly vykresleny obrázky 54 – 62.   
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Tabulka 7 Stanovení železa Fe metodou plamenové AAS ve vzorcích metalurgického kalu po separaci se 

čtyřmi permanentními magnety, včetně nejistot 

 

Stanovení Fe u jemné 

frakce (mg/l) 

Stanovení Fe u střední 

frakce (mg/l) 

Stanovení Fe u hrubé 

frakce (mg/l) 

25 ml/min 50 ml/min 25 ml/min 50 ml/min 25 ml/min 50 ml/min 

R  1,55 ± 0,11 1,09 ± 0,08 3,56 ± 0,25 5,73 ± 0,41 148 ± 11 135 ± 10 

F  1,64 ± 0,12 1,18 ± 0,09 1,58 ± 0,12 4,85 ± 0,34 126 ± 9 122 ± 9 

S1  1,00 ± 0,07 0,74 ± 0,06 1,17 ± 0,09 2,50 ± 0,18 55 ± 4 36 ± 3 

S2  0,63 ± 0,05 0,70 ± 0,05 0,93 ± 0,07 1,65 ± 0,12 40 ± 3 24 ± 2 

S3  0,52 ± 0,04 0,85 ± 0,06 1,03 ± 0,08 1,43 ± 0,11 32 ± 3 17,2 ± 1,2 

S4  0,60 ± 0,05 0,58 ± 0,05 0,90 ± 0,07 1,26 ± 0,09 22 ± 2 11,0 ± 0,8 

S5 0,51 ± 0,11 0,55 ± 0,04 0,68 ± 0,05 1,32 ± 0,10 16,4 ± 2 7,99 ± 0,56 

 

Obrázek 54 (pro grafické znázornění byl použit MS Excel) představuje vyhodnocení 

obsahu železa u jemné frakce metalurgického kalu po jednotlivých separačních cyklech v 

závislosti na rychlosti průtoku částic separátorem. Osa x představuje určitý separační 

cyklus N (bezrozměrná veličina), tzn. referenční vzorek (R) až 5. cyklus separace (S5) a na 

ose y je koncentrace C v jednotkách mg/l. Na obrázku jsou vykresleny chybové úsečky. 

Podle metody AAS při HGMS se čtyřmi NdFeB magnety obsahovala jemná frakce kapalné 

suspenze metalurgického kalu po 5. separačním cyklu v případě rychlosti průtoku částic 

separátorem 25 ml/min asi o 66 % Fe méně a v případě separace s rychlostí průtoku 50 

ml/min asi o 49 % Fe méně než u referenčních vzorků.  

 



Jana Repková: Magnetické vlastnosti odpadových materiálů a analýza možností jejích 
recyklace pomocí magnetických separátorů. 

2015   54 
  

 
Obrázek 54 Stanovení Fe pro jemnou frakci kapalné suspenze metalurgického kalu pomocí metody AAS, 

jednalo se o HGMS se čtyřmi permanentními magnety (zobrazení včetně nejistot), srovnání rychlostí průtoku 

Obrázek 55 a 56 (pro grafické znázornění byl použit MS Excel) představuje 

vyhodnocení obsahu železa u střední a hrubé frakce metalurgického kalu po určitých 

separačních cyklech v závislosti na rychlosti průtoku částic separátorem, zobrazení včetně 

nejistot. V případě střední frakce a rychlosti průtoku 50 ml/min je pokles obsahu Fe po 5. 

separačním cyklu asi o 77 % a u hrubé frakce asi o 94 % méně. Při rychlosti průtoku částic 

separátorem 25 ml/min to je potom v případě střední frakce o 81 % Fe méně a u hrubé 

frakce o 89 % Fe méně.  
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Obrázek 55 Stanovení Fe pro střední frakci kapalné suspenze metalurgického kalu pomocí metody AAS, 

jednalo se o HGMS se čtyřmi permanentními magnety (zobrazení včetně nejistot), srovnání rychlostí průtoku 

 
Obrázek 56 Stanovení Fe pro hrubou frakci kapalné suspenze metalurgického kalu pomocí metody AAS, 

jednalo se o HGMS se čtyřmi permanentními magnety (zobrazení včetně nejistot), srovnání rychlostí průtoku 

Z důvodu jasnějšího grafického zobrazení (zde byl použit software Matlab) pro 

stanovení Fe jsem hodnoty na ose y v obrázcích přepočítala na poměr koncentrace částic 
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(%). Obrázek 57 představuje stanovení Fe ve vzorcích u jemné frakce suspenze 

metalurgického kalu po separaci se čtyřmi magnety pomocí matrice ocelové vlny. Jak již 

bylo řečeno, u rychlosti průtoku částic separátorem 50 ml/min pozorujeme snížení obsahu 

Fe ve vzorcích po 5. separačním cyklu asi o 49 % a u rychlosti průtoku částic separátorem 

25 ml/min je snížení obsahu Fe ve vzorcích po 5. separačním cyklu asi o 66 %.  

 
Obrázek 57 Stanovení Fe ve vzorcích u jemné frakce suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi 

magnety, jako matrice byla použita ocelová vlna, srovnání rychlostí průtoku 

Obrázek 58 představuje přepočítání hodnot na ose y na poměr koncentrace částic (%).  

Jedná se tedy o zřetelnější grafické znázornění pro stanovení Fe ve vzorcích u střední 

frakce suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi permanentními magnety 

pomocí matrice ocelové vlny. U rychlosti průtoku částic separátorem 50 ml/min 

pozorujeme snížení obsahu Fe ve vzorcích po 5. separačním cyklu asi o 77 % a u rychlosti 

průtoku částic separátorem 25 ml/min je snížení obsahu Fe ve vzorcích po 5. separačním 

cyklu asi o 81 %.  

Následně u obrázku 59 pro hrubou frakci je pokles obsahu Fe po 5. separačním kroku 

asi o 94 % pro rychlost průtoku 50 ml/min a asi o 89 % pro rychlost průtoku 25 ml/min.  
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Obrázek 58 Stanovení Fe ve vzorcích u střední frakce suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi 

magnety, jako matrice byla použita ocelová vlna, srovnání rychlostí průtoku 

 
Obrázek 59 Stanovení Fe ve vzorcích u hrubé frakce suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi 

magnety, jako matrice byla použita ocelová vlna, srovnání rychlostí průtoku 

Na obrázku 60 je znázorněn graf stanovení Fe ve vzorcích u hrubé frakce suspenze 

metalurgického kalu po separaci se čtyřmi NdFeB magnety, jako matrice byly použity 

ocelové kuličky a rychlost průtoku částic separátorem byla 25 ml/min. Pokles obsahu Fe 

po 5. separačním kroku je u této separace asi o 99 % a filtrační účinek kuliček je poměrně 

velký, a to 68 %.  
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Obrázek 60 Stanovení Fe ve vzorcích u hrubé frakce suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi 

magnety, jako matrice byly použity ocelové kuličky, rychlost průtoku částic separátorem 25 ml/min 

Další obrázek 61 prezentuje opět stanovení Fe avšak ve vzorcích u jemné frakce 

suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi NdFeB magnety, jako matrice byly 

použity ocelové kuličky (byla zachována hmotnost, a to 25 g) a rychlost průtoku částic 

separátorem byla 25 ml/min. Filtrační účinek ocelových kuliček u jemné frakce 

metalurgického kalu je asi 23 %. Po 5. separačním kroku se hodnota koncentrace Fe ve 

vzorku snížila oproti referenčnímu vzorku asi o 75 %.  

 
Obrázek 61 Stanovení Fe ve vzorcích u jemné frakce suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi 

magnety, jako matrice byly použity ocelové kuličky, rychlost průtoku částic separátorem 25 ml/min 

Obrázek 62 znázorňuje srovnání použitých matric v jednotkách (%). Toto stanovení Fe 

ve vzorcích u jemné frakce suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi 
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permanentními magnety a rychlostí průtoku částic separátorem 25 ml/min dokazuje 

závěry, že separace pomocí ocelových kuliček uvnitř separační cely byla efektivnější.  

 
Obrázek 62 Stanovení Fe ve vzorcích u jemné frakce suspenze metalurgického kalu po separaci se čtyřmi 

magnety, rychlost průtoku částic separátorem 25 ml/min, jedná se o srovnání použité matrice 
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5.  Modelování magnetického pole 

Během svého doktorského studia jsem pracovala se softwarem ANSYS, pomocí něhož 

jsem se snažila namodelovat některé navržené magnetické separátory. 

5.1. Popis softwaru ANSYS 

Software ANSYS (Analysis Systems) je program, který poskytuje uživateli možnost 

simulace pomocí metody konečných prvků (tzv. FEM – Finite Element Method) a jež 

začleňuje různé typy analýz (např. strukturální, termodynamické, analýzu proudění 

kontinua, akustickou analýzu). Tento software byl původně strojírenský, dnes slouží  

k modelování různých fyzikálních úloh pomocí jednotlivých simulačních modulů 

(mechanika, dynamika kapalin, elektromagnetismus, multifyzika, dynamika vzduchu).  

V případě strukturální analýzy je potřeba dbát na správné určení čtyř základních 

parametrů, kterými jsou materiálové vlastnosti, hustota výpočetní sítě, okrajové podmínky 

a interpretace výsledku.  

 

Celý postup modelování můžeme obecně rozdělit do tří hlavních částí:  

1. Příprava (Preprocessor) 

2. Řešení (Solution) 

3. Zpracování výsledku (Postprocessor)  

 

1. Příprava (Preprocessor)  

Prvotní úkol spočívá v promyšlení dimenze úlohy (2D nebo 3D), stanovení jednotek  

a materiálů. Schematické znázornění a určení souřadnic konstrukčních bodů (keypointů) 

pomocí zvolené osové souřadnicové soustavy. Spojením těchto bodů čarami (lines) 

získáme uzavřené plochy a z ploch vytvoříme objemy (volumes). Celý model magnetů 

obklopíme vzduchem, a to příkazem block (ve scriptu znamená taktéž objem – volumes – 

ohraničený šesti rovinami). Tento objem vzduchu si zvolíme několikrát větší než je rozměr 

soustavy magnetů. Několikrát větší objem vzduchu se volí z toho důvodu, aby nebylo 

ovlivněno magnetické pole v okolí magnetů. Příkazem vovlap, all rozčleníme jednotlivé 

objemy (tzv. volumy). Každému objemu přiřadíme daný materiál, který vybereme 
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příkazem vsel, s, volume,,číselný rozsah jednotlivých objemů a dále příkazem vatt, číslo 

daného materiálu.  

Nastavení okrajových podmínek, v tomto případě nulový magnetický potenciál na 

hranici úlohy pomocí příkazu INFIN 47 (typ elementu, který určuje nekonečno na 

hranicích úlohy) a vysíťování jednotlivých objemů. Nejdřív síťujeme plochy, poté 

síťujeme objemy. Vysíťování může být buď mapované (mapované síťování nám zobrazí 

pravidelnou síť) nebo nemapované (nepravidelná síť). Typ elementu, který jsem použila 

pro vysíťování ve své úloze je, SOLID 96. Jedná se o typ elementu pro 3D úlohy sloužící 

pro výpočet magnetického skalárního potenciálu.  

 

2. Řešení (Solution) 

Příkazem /solu přejdeme do fáze řešení úlohy. Další krok, který musíme pro splnění 

úlohy udělat, je nechat software ANSYS model vyřešit. Příkazem MAGSOLV spouštíme 

řešení a také pomocí tohoto určujeme volbu typu řešení. V mé úloze modelování magnetů 

řešení trvá nejdéle v řádech minut. Avšak u složitějších úloh to může trvat i několik hodin. 

 

3. Zpracování výsledku (Postprocessor)   

Příkazem /post1 přejdeme do fáze zpracování výsledku. V postprocessoru jsou grafické 

příkazy, které určují typ grafického zobrazení. 

 

Modelování sumární složky magnetické indukce 𝐵𝐵�⃗  u průmyslového polygradientního 

separátoru je zobrazeno na obrázku 63 a obrázek 64 představuje zobrazení vektorů 

magnetické indukce v Halbachově sestavě šesti permanentních magnetů (boční pohled).  
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Obrázek 63 Zobrazení sumární složky magnetické indukce  

u průmyslového polygradientního separátoru 

 

 
Obrázek 64 Zobrazení vektorů magnetické indukce  

v HS šesti permanentních magnetů – boční pohled 
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6. Halbachovy sestavy permanentních magnetů 

Halbachovy sestavy (HS) vytvořil německý fyzik Klaus Halbach roku 1985  

v Lawrence Berkeley National Laboratory, California. Jedná se o specifické uspořádání 

permanentních magnetů ve tvaru kvádříků, kterými zvýšíme magnetické pole. [16] 

Naznačeno na obr. 65 (šipkami jsou vyznačeny směry jejich magnetizace).  

 

Obrázek 65 Základní uspořádání HS permanentních magnetů – klasické uspořádání [16] 

6.1.  Využití Halbachových sestav 

Halbachovy sestavy se užívají pro např. různé urychlovače nabitých částic, levitační 

systémy, separátory, magnetické chladící zařízení, lékařská zařízení využívající 

magnetickou rezonanci, pro vysokootáčkové generátory atd. V praxi se s Halbachovými 

sestavami setkáváme také u rotačních a lineárních motorů [16, 17]. 

K vytvoření vhodného magnetického pole je ekonomicky výhodné použít 

Halbachových sestav permanentních magnetů. Aplikace Halbachových sestav 

v magnetických separátorech může vést nejen k účinnější separaci, ale i k efektivnějšímu 

využití permanentních magnetů. [1] 

Magnetická pole jednotlivých magnetů se skládají a v oblasti při dolní části této 

soustavy je magnetické pole velmi silné – dosahuje hodnoty až kolem 1 T, ovšem v oblasti 

při horní části soustavy je magnetické pole velmi slabé [18]. 

6.2. Modelování Halbachových sestav 

Během svého studia jsem se také zabývala modelováním magnetického pole výše 

popsaných magnetických separátorů. K modelování byl použit software Femm 4.2  

a ANSYS, k jejichž použití stačí standardní stolní PC s dvoujádrovým procesorem a 32 

bitovým operačním systémem. 
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V prvé fázi jsem se zabývala modelováním Halbachovy sestavy permanentních 

magnetů. Práce na základě počítačových modelů ukazuje vliv kombinace různé orientace 

vektoru magnetizace jednotlivých prvků Halbachových sestav na velikost a rozložení 

magnetického pole v předpokládaném prostoru separátoru. K rozboru bylo použito 

několika modelových sestav obsahujících šest typických magnetů NdFeB tvaru krychle  

o rozměrech 50x50x50 mm. 

Kapitola této dizertační práce prezentuje návrh optimalizace geometrie tzv. trapézové 

konfigurace v Halbachově sestavě se šesti magnety a studuje vliv odchylky orientace 

vektoru magnetizace od ideálního směru na velikost magnetického pole (viz obr. 66). 

Změnou geometrie (avšak při zachování rozměru magnetu) se získá vyšší magnetické 

pole [1, 19]. V každé půlce jsou tři magnety s jednotlivými vektory magnetizace. Ve 

střední části, tj. v bodě 0,0 (podle obrázku 67) jsem se snažila dosáhnout co možná 

největšího gradientu magnetického pole a HS dále vylepšovat. Z toho důvodu byla klasická 

sestava (obr. 66) nahrazena trapézovou sestavou a byla optimalizována velikost 

jednotlivých částí při zachování vnitřních rozměrů a celkového objemu magnetického 

materiálu (obr. 67). Výsledná sestava byla ještě doplněná o segmenty z měkké oceli 

z důvodu minimalizace rozptylu magnetického toku. 

 

Obrázek 66 Klasická HS šesti permanentních magnetů [1] 
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6.2.1. Optimalizace geometrie Halbachovy sestavy 

Návrh optimalizace vychází z klasické Halbachovy sestavy šesti permanentních 

magnetů NdFeB, která je znázorněná včetně rozměrů na obr. 66. Je známo, že silnějšího 

magnetického pole lze dosáhnout změnou obdélníkového tvaru magnetů na tzv. trapézové 

[19]. Klasická sestava byla nahrazena trapézovou sestavou a byla optimalizována velikost 

jednotlivých částí při zachování vnitřních rozměrů a celkového objemu magnetického 

materiálu. Výsledná sestava byla doplněná ještě o segmenty z měkké oceli z důvodu 

minimalizace rozptylu magnetického toku (viz obr. 67 a 70). 

Při reálné magnetizaci jednotlivých prvků sestavy je dosti obtížné získat ideální směry 

magnetizace, jako je tomu na obr. 66 a 67. Proto byl studován také vliv natočení vektorů 

magnetizace na hodnotu magnetického pole uprostřed vzduchové mezery. 

 

Obrázek 67 Optimalizace HS se šesti trapézovými magnety [1] 

Na obrázku 68 je znázorněno výchozí rozložení magnetických indukčních čar u HS bez 

spojovacích ocelových prvků a na obr. 69 rozložení magnetických indukčních čar  

u výchozí (klasické) HS se spojovacími ocelovými prvky s magneticky měkkou ocelí. 

Z obrázku je patrné, že při použití magneticky měkké oceli (nazývané Arema) zajistíme 

vyšší magnetické pole.  
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Obrázek 70 Rozložení magnetických indukčních čar u optimalizované sestavy 

6.2.2. Výsledky optimalizace geometrie Halbachovy sestavy 

Výsledky optimalizace pro magnet NdFeB jsou znázorněny na obrázcích 71 – 74. 

Obr. 71 demonstruje vliv velikosti vnějšího rozměru centrálního trapézu na velikost 

magnetického pole (viz obr. 67). Maximální hodnoty indukce 1,173 T bylo dosaženo při 

velikosti aopt = 20 mm. Nárůst oproti standardní sestavě s hodnotou 1,113 T je 0,060 T (viz 

obrázek 72).  

 

Obrázek 68 Rozložení magnetických 

indukčních čar u HS bez spojovacích 

ocelových prvků [1] 

Obrázek 69 Rozložení magnetických 

indukčních čar u HS se spojovacími  

ocelovými prvky [1] 
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Obrázek 71 Vliv velikosti vnějšího rozměru centrálního trapézu na velikost magnetického pole 

 

Obrázek 72 Vliv velikosti vnějšího rozměru (rozměr a) na velikost magnetického pole 

Vliv orientace vektoru magnetizace byl studován pro odchylku θ = +/- 10o a 20o od 

vodorovného směru u krajních segmentů a φ =+/- 20o u středního segmentu v horní části 

sestavy (viz obr. 67). Vliv symetrických změn je vidět na obr. 73 a nesymetrických na obr. 

74. Symetrickou změnou směru magnetizace (obr. 73) o úhel 10° a 20° nahoru, resp. dolů 

bylo dosaženo magnetického pole 1.185 T a 1.178 T, resp. 1.147 T a 1.110 T. Je zřejmé, že 
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při natočení směru vektoru magnetizace nahoru se pole ještě mírně zvýší a při opačném 

směru je tomu naopak.  

 

 

Obrázek 73 Vliv orientace vektorů magnetizace na velikost magnetického pole – symetrický případ 

 

Obr. 74 ukazuje vliv nesymetrických změn natočení vektorů magnetizace. Pro tyto 

možnosti (při nesymetrické změně úhlu o 10°, resp. 20°) bylo dosaženo magnetického pole 

1.167 T, 1.150 T a u středního segmentu v horní části sestavy 1.164 T. 
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Obrázek 74 Vliv orientace vektorů magnetizace na velikost magnetického pole – nesymetrický případ 

 

Na základě matematického modelu jsem nechala zrealizovat sestavení Halbachovy 

sestavy permanentních magnetů do magnetického separátoru. Počáteční fáze sestavení 

spočívala v nařezání NdFeB magnetů pomocí kapalinového paprsku podle obrázku 75. 

Nařezání magnetů kapalinovým paprskem provedl pan prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. tady 

na VŠB – TUO, institutu fyziky. Další fází bylo poskládání nařezaných magnetů do 

příslušné sestavy.  

Sestavení HS je relativně problematické, bylo nutné toto vložit do nemagnetického 

kovového držáku. Magnety byly fixovány pomocí závlaček. O konečné seskupení magnetů 

se zasloužila dílna institutu fyziky na VŠB – TUO.  Konečné sestavení permanentních 

magnetů lze vidět na obrázku 76. 

Následně jsem změřila velikost magnetické indukce B pomocí tříosé Hallovy sondy.  

U samostatných NdFeB permanentních magnetů činila velikost magnetické indukce 456 

mT, u složené Halbachovy sestavy byla tato hodnota podle předpokladů vyšší, a to 580 

mT.  
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Obrázek 75 Zakreslené rozměry NdFeB magnetu pro nařezání 

 

Obrázek 76 Sestavená HS permanentních magnetů dílnou institutu fyziky na VŠB – TUO 

Výsledky vyrobené HS permanentních magnetů podle obrázku 76 jsem následně 

namodelovala (viz obrázek 77). Naměřené hodnoty a použitý model sobě odpovídá  

a ukazuje zisk asi 20 % hodnoty magnetické indukce. Halbachova sestava má výsledné 

magnetické pole vyšší než klasické dva permanentní magnety, ale pouze na menší 

vzdálenosti.  
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Obrázek 77 Výsledek modelu vyrobené HS 
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7. Závěr 

Během svého studia na VŠB – TUO jsem se zabývala magnetickou separací. 

Magnetická separace je progresivní metoda, pomocí které jsme schopni získat druhotné 

suroviny a tím chránit životní prostředí. 

Například materiály, které pocházejí z výroby železa a oceli obsahují cca 35-70 % 

železa, jsou ve formě tuhých částic a často bývají velmi jemné zrnitosti. V této podobě jsou 

obvykle takové materiály uloženy na skládce. Ovšem v případě realizace magnetické 

separace mohou být tyto materiály cenným zdrojem magnetických částic (opětovné 

využití). Z ekologického hlediska by došlo ke snížení ukládání odpadů na skládky. 

Proces magnetické separace pro feromagnetické látky je běžně používán, avšak  

k účinné separaci slabě magnetických materiálů, jako je paramagnetikum, je nutné vytvořit 

vysoký gradient magnetického pole. Vysoký gradient se získává pomocí matrice 

napěchované do separační cely mezi magnety v homogenním magnetickém poli. 

Z hlediska plnění cíle dizertační práce je nejdůležitější, že se podařilo navrhnout  

a zrealizovat nové, v této práci prezentované, vysokogradientní magnetické separátory  

se dvěma a čtyřmi NdFeB magnety. Podle provedených měření se dá konstatovat, že tyto 

separátory jsou schopny výrazně snižovat množství magnetických částic v paramagnetické 

suspenzi Fe2O3 a v suspenzi metalurgického kalu.  

Hlavním tématem práce bylo prokázat účinnost magnetických separátorů a jejich 

korelaci pro rychlost průtoku částic v  kapalině separátorem, následně korelaci  

na poloměru separovaných částic a na velikosti použitého magnetického pole. 

Vyhodnocení separace probíhalo pomocí dvou optických metod, turbidimetrie  

a fotometrie, u některých vzorků pak také pomocí metody AAS. 

Snižování magnetického podílu podléhá pořadí separačního kroku, a to tak,  

že s rostoucím separačním cyklem, roste také podle očekávání čistota separované kapalné 

suspenze. Rostoucí separační cyklus je přímo úměrný čistotě kapalné suspenze. Výše 

prezentované separační závislosti vykazují ve většině případů asymptotické chování. 

Z tohoto plyne možnost snížení počtu separačních kroků, např. z dosavadních pěti na tři 

kroky, přičemž se sníží i časová náročnost celého procesu separace.  
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Následně jsem se v rámci své práce podílela na odvození fyzikálního modelu 

separačního procesu. Na základě tohoto modelu jsem experimentálně dokázala,  

že na separační proces mají největší vliv tři fyzikální veličiny: velikost změny 

magnetického pole, rychlost průtoku částic v kapalině separátorem a velikost separovaných 

částic.  

Poslední dvě kapitoly této práce se věnují modelování magnetického pole pomocí 

metody konečných prvků. V práci je navrženo, jak zvýšit velikost magnetického pole 

pomocí Halbachových sestav v magnetických separátorech osázených permanentními 

magnety a zároveň tímto zefektivnit účinnost separace. Výsledky modelování byly 

následně využity při výrobě nového laboratorního magnetického separátoru s Halbachovou 

sestavou permanentních magnetů. Správným sestavením Halbachovy sestavy 

permanentních magnetů lze se stejnými magnety získat až o 20 % vyšší výsledné 

magnetické pole.  
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