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Anotace 
 

Tato práce se zabývá zvolením vhodné separa�ní metody pro odvodn�ní sazí. 

Primárním cílem je zjišt�ní optimální separa�ní metody, volby vhodného typu 

organického polymerního flokulantu. 

V literární �ásti jsou popsány známé odvod�ovací postupy a základní 

charakteristika polymerního vysokomolekulárního flokulantu. 

V praktické �ásti jsou jednotlivé separa�ní metody podrobeny analýze, jsou 

zde variabiln� dávkovány jednotlivé typy flokulant� a je modifikováno jejich 

dávkování. 

V poslední �ásti této práce je provedeno zhodnocení dosažených výsledk�. 

Z t�chto výsledk� vyplývá, že se poda�ilo vyjasnit vhodné dávkování polymerního 

flokulantu a porovnat ú�innost jednotlivých separa�ních metod. Pro navržení 

optimální technologie odvodn�ní je však zapot�ebí provést �adu dalších 

laboratorních a poloprovozních test�. 
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Summary 
 

Study deals with investigation of optimal separation method for the soot water 

dewatering. Main task is to extend the best separation process and to find the 

optimal flocculant dosage.  

In the literary part there are described dewatering processes and basic 

characteristic of the polymer high molecular flocculants. 

In the practice part are investigated individual separation methods, there are 

analyzed type of flocculants and flocculants dosages. 

In the last part of the study there are carried out target analysis base on 

achieved results. From these results follows that exact dosage of the flocculant 

was achieved and efficiency of individual separation methods was compared. For 

new dewatering design is necessary to carry out additional laboratory and pilot 

test. 
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1 ÚVOD 
 

Proces parciální oxidace neboli zply�ování t�žkých uhlovodík� byl vyvinut 

v 50. létech minulého století firmami Shell (SGP) a Texaco. Tato technologie je 

dodnes b�žn� komer�n� využívána zejména v rafinérském pr�myslu. Výrobna 

Zply�ování mazutu v zálužském areálu spole�nosti Unipetrol RPA s.r.o. využívá 

tuto technologii od 70. let minulého století k výrob� provozního vodíku, který se 

distribuuje dalším výrobnám (nap�. výroba polypropylenu). B�hem procesu 

parciální oxidace bohužel vzniká jako vedlejší odpadní produkt sazová voda. �ást 

této suspenze zpracovává výrobna Chezacarb. Nezpracovaný p�ebytek odpadní 

vody je �erpán na skládku NPS, kde je ukládán. Vzhledem k množství a kvalit� 

odpadní vody je zp�sob nakládání v dlouhodobém horizontu neudržitelný. 

Ochrana životního prost�edí je nedílnou sou�ástí politiky ve všech odv�tvích 

pr�myslu. Základním požadavkem je proto navrhnout technologické �ešení, které 

zajistí p�ed�išt�ní sazové vody, �ili snížení nebo úplné odstran�ní sazí ze sazové 

vody, v�etn� zp�sobu likvidace – ukládání sazí jako odpadu, využití sazí jako 

druhotné suroviny nebo paliva a využití filtrované vody. Sazové vody obsahují 

kolem 1% nerozpušt�ných látek, a to práv� v podob� sazí. Pro sazové vody 

detoxikované a od�pavkované je hledáno jejich využití tam, kde by obsah sazí 

nep�ekážel – pravd�podobn� p�i p�íprav� aditivovaného granulátu (modifikace 

s použitím sazových vod místo m�kké vody), nebo p�i p�íprav� suspenze 

reproduktu. Pokud nedojde k tomuto využití, budou vody likvidovány na �istírn� 

odpadních vod, kde je ale z hlediska provozu �istírny vyžadováno snížení obsahu 

sazí na minimum. Pro výb�r optimální technologie odvod�ování kal� budou 

provedeny laboratorní nebo poloprovozní zkoušky. Porovnání rozdílných 

odvod�ovacích postup� umožní vhodný výb�r separa�ní technologie. 

Výsledkem této diplomové práce bude technické posouzení možností 

separa�ních metod a následné využití odpadní vody a separovaných sazí. 
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2 TEORETICKÁ �ÁST 

 

2.1 Sazové vody 
 

Zply�ování t�žkých uhlovodík� neboli parciální oxidace je nekatalytický proces, 

kde jsou �áste�n� kyslíkem spalovány t�žké uhlovodíky za p�ítomnosti vodní páry. 

Základní syntéza: 2CHn + O2 → 2CO + nH2 [1<n<4]. Výrobnu Zply�ování mazutu 

m�žeme rozd�lit mezi dv� základní sekce. V první se t�žké uhlovodíky dávkované 

do reaktoru, za p�ítomnosti vysokého tlaku a teplot, p�idáváním kyslíku a páry m�ní 

na tzv. syngas (syntézní plyn). Vysokotlaký syntézní plyn (CO + H2) obsahuje 

zhruba 0,5 – 3 % nespáleného popele [1]. Jelikož jakékoliv ne�istoty v tomto 

technologickém plynu jsou nežádoucí, ve druhé sekci je proto syngas v n�kolika 

stupních vypírán v kontaktních skr�brech. Pro vypírku se používá provozní voda, 

která p�ímo skrápí proud syntézního plynu. Z vody se stává suspenze s obsahem 

popele, která opouští výrobnu jako odpadní látka. 

V minulosti se n�které spole�nosti pokusily odvodn�ný popel op�tovn� použít 

jako vstupní suroviny do reaktoru. Používaly se tradi�ní zp�soby separace pomocí 

dávkování nafty nebo benzinu do suspenze. Extrahované saze vytvo�í aglomerát - 

pelety, ze kterých se už snadno odd�lí voda. Separované saze putují zp�t do 

reaktoru jako vstupní surovina výrobny zply�ování t�žkých uhlovodík�. 

Recyklované saze jsou však kontaminovány t�žkými kovy a koncentrace t�žkých 

kov� v za�ízení stoupá. Tento režim provozování jednotky zp�sobuje 

technologické problémy projevující se p�edevším zanášením technologie [2]. 

�etné odstavení provozní jednotky za ú�elem �išt�ní technologického za�ízení 

snižuje efektivity procesu a má za následek provozní problémy, a tím i negativní 

ekonomické dopady. 

Spole�nost Icheme [3] se zabývala možností spalování sazového kolá�e z SGP 

procesu. Kontinuální test ukázal hladký provoz spalování kolá�e z SGP 

v kaskádové peci za p�edpokladu efektivního uspo�ádání pece, respektive podpory 

dodávky kyslíku. Výsledky ze spalovacích a sušících test� byly úsp�šn� 

aplikovány pro pilot testy. Volba kaskádové pece pro tuto aplikaci demonstruje její 

robustnost a použitelnost. B�hem testu nebyly pozorovány žádné aglomera�ní 
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nebo spékací procesy. Ú�innost spalování je dána kapacitou pece, dodávaným 

množstvím sazí a min. obsahem sušiny (20%). Kou�ový plyn obsahuje prach, NOx, 

CO a SO2. Popel, výsledek spalovacího procesu se díky obsahu vanadu stává 

rentabilním obchodním artiklem. 

V sou�asné dob� je v Unipetrolu RPA odpadní sazová voda �áste�n� využita 

jako vstupní surovina výrobny Chezacarb (až 26 m3/h). V závislosti na režimu 

reaktor� výrobny Zply�ování mazutu, rentabilnosti výrobk� z výrobny Chezacarb 

vzniká p�ebytek až 85 m3/h sazové vody, která je ze zásobníku odvád�na na 

skládku NPS p�i sou�asné detoxikaci kyslíko-dusíkovou sm�sí v tzv. trubním 

reaktoru [4]. 

 

2.1.1 Výrobna Chezacarb 
 

Proces Výrobny Chezacarb charakterizuje izolace a aglomerace sazí ze 

sazové vody do formy sazových granulí s benzinem, které se v následujících 

technologických krocích zpracují na hotový výrobek – saze Chezacarb. Základní 

surovinou p�i výrob� sazových granulí je sazová voda, která vzniká jako vedlejší 

produkt p�i výrob� vodíku ve výrobn� Zply�ování mazutu a je dopravována do 

Výrobny Chezacarb po potrubních mostech. 

Sazová voda a benzin se p�ivádí v separátních cirkula�ních okruzích do 

granulátoru, což je v podstat� vertikální míchací za�ízení s válcovým rotorem a se 

speciáln� upraveným míchadlem. P�i vzájemném míchání dochází k p�esmyku, 

extrakci sazí z vodné do organické fáze. Dochází tedy ke zm�n� suspenze 

voda/saze na suspenzi benzin/saze. Míchací pom�r musí být udržován tak, aby 

nevznikala kašovitá hmota, ale kuli�ky o velikosti 1 – 2 mm [5]. Vyrobený granulát 

vstupuje na klasifika�ní vibra�ní síto, kde se odd�lí voda. Granule obsahující 

zbytkový benzin a vodu se postupn� suší ve dvoustup�ových fluidních sušárnách. 

Ke kone�nému zpracování sazových granulí dochází v souboru PS 010 300, 

jehož ú�elem je skladování, balení a expedice podle požadavk� odb�ratele. 

Vyrobené a zchlazené sazové granule vstupují kontinuáln� do zásobníku, 

tlakového zásobníku a dopravují se pneumatickým trubkovým systémem do 
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velkokapacitních zásobník� (sil). Doprava se uskute��uje proudem dusíku v 

plastovém potrubí. 

Podle druhu použité suroviny pro zplyn�ní, režimu na reaktorech Shell ve 

Výrobn� zply�ování mazutu a podle kvalitativních parametr� jsou vyráb�ny dva 

druhy sazí Chezacarb EC (A, B), exportní saze a t�i sorbenty (S, SH, Eko), které 

jsou využívány v oblasti elektrovodivostní a elektromagnetické úpravy plast�, 

sorp�ních proces� apod. Saze Chezacarb druh A+, A a B spl�ují požadavky 

vyhlášky �. 38/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na 

výrobky ur�ené pro styk s potravinami a pokrmy v�etn� p�ílohy 1, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� [6]. 

Saze Chezacarb druh A+, A, B se využívají p�edevším jako aditiva p�i 

úpravách elektrické a tepelné vodivosti v plastech, elastomerech a pryžích. Saze 

sorbent Chezacarb S jsou ur�eny pro likvidaci ropných havárií, t. j. odstra�ování 

volných uhlovodík� a jejich derivát� z vodní hladiny �i pevného povrchu. Saze 

sorbent Chezacarb SH jsou ur�eny pro sorp�ní a odbarvovací procesy ve vodných 

roztocích. 

 

2.1.2 P�íjem sazových vod na skládku NPS 
 

Ú�elem vodního díla je umíst�ní hydrosm�si, která vyrovnává terénní 

nerovnosti vzniklé d�lní �inností a pro trvalé za�len�ní lokality Nová popelová 

skládka do okolního terénu. Následné naplavování sediment� do terénní deprese 

bude napomáhat stabilizaci svah� v bezprost�ední blízkosti NPS. Usazená 

hydrosm�s vytvá�í jednotlivé konstruk�ní vrstvy technické rekultivace vyuhleného 

povrchového dolu Ležáky, resp. NPS �ízenou technologií dopravy a sedimentace 

pevných �ástic. 

Vodní dílo Nová popelová skládka (NPS) je umíst�na ve vyuhleném 

povrchovém dolu Ležáky (katastrální území Pa�idla, Konobrže a St�imice), t�sn�ní 

uhelné sloje bylo provedeno zajílováním. Okolní terén tvo�í výsypky a p�irozené 

svahy �erveného vrchu jihovýchodn� od NPS. Vzhledem k charakteru založení 

vodního díla stékají do NPS veškeré povrchové vody z okolí. V prostoru NPS 
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nebyly vybudovány hráze. Celkový obsah složišt� je 20 944 000 m3 o celkové 

ploše 685 000 m2 na kót� 255,0 m n.mo�em. 

P�e�erpávací stanice se nachází jihovýchodn� od oploceného areálu 

spole�nosti – lokalita Kopisty. Prost�ednictvím za�ízení �erpací stanice, st. 0314, je 

do NPS hydraulicky dopravován nestanovený výrobek – Hydrosm�s pro 

technickou rekultivaci (dále hydrosm�s), který byl certifikován rezortní zkušebnou 

MPO �R Výzkumným ústavem pro hn�dé uhlí, a.s., vydáním stavebn� 

technického osv�d�ení �. STO 011/06 VÚHU, a.s, ze dne 15. 06. 2006 [7]. 

Hydrosm�s je sm�s popele a škváry z tepláren spole�nosti T 200 a T 700, sazové 

a detoxikované kyanidové vody z výrobny Zply�ování mazutu a kal� z biologických 

�istíren spole�nosti Unipetrol, která je �erpána v pom�ru stanoveném výše 

uvedeným stavebn� technickým osv�d�ením. V NPS se hydrosm�s usadí a 

odd�lená voda se jako tzv. zp�tná voda �erpá P�S zp�t do závodu (na T 200 a T 

700) k další hydraulické doprav�. 

Plovoucí �erpací stanice je umíst�na na hladin� Nové popelové skládky. 

Slouží k od�erpávání odsazené vody zp�t p�ímo do závodu k op�tovnému použití 

na plavení popel� z tepláren T 200 a T 700. 
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2.1.3 Chemické složení sazových vod 
 

Následující tabulka 1 a tabulka 2 uvádí p�ehled výsledk� dostupných analýz 

sazových vod. Vzorky byly odebrány do plastové uzavírací láhve na odb�rném  

míst�, p�i vstupu do trubního reaktoru a na výstupu sazové vody z reaktoru. První 

t�i sloupce dat v tabulce 1 p�edstavují vyhodnocení minimálních, maximálních a 

pr�m�rných hodnot za rok 2006. Analýzy byly vyhotoveny laborato�í Unipetrol RPA 

s.r.o. v pr�b�hu roku 2006. 

 

Tabulka 1 Složení sazových vod. 

Vstup do trub. reaktoru Výstup z trub. 
reaktoru Parametr Jednotka 

Pr�m�r Min. Max. Pr�m�r Min. Max. 

pH  8,89 6,7 9,4 8,98 7,60 9,40 
C g/l 6,93 1,2 13,6 6,43 0,20 14,80 

CN- mg/l 111,66 11,28 311,48 2,49 0,40 32,71 
H2S mg/l 124,08 11,05 382,87 0,34 0,05 15,15 
NH4

+ mg/l 533,49 146 1026 520,06 7,70 958,00 
 

Tabulka 2 Rozbor filtrovaných a nefiltrovaných sazových vod. 

  Celkový obsah Filtrát 

  Pr�m�r Min. Max. Pr�m�r Min. Max. 

V mg/l 137,01 78,20 209,00 5,265 0,73 9,80 

Ni mg/l 41,59 24,60 64,80 1,26 0,13 4,47 

Fe mg/l 33,70 18,30 54,90 4,60 1,47 13,20 

As mg/l 0,10 0,06 0,18 0,06 0,03 0,11 

 

Z analýzy sazových vod vyplývá, že obsahují vysoké koncentrace 

nerozpušt�ných látek – sazí, kyanid�, amonných iont�, sirovodíku a t�žkých kov�. 

Z tabulky 2 je patrné, že saze obsahují ur�ité množství kov�, nebo dochází 

k �áste�né adsorpci uvedených kov� na saze. Hodnoty ve filtrovaných vzorcích 

jsou mnohem menší než hodnoty z nefiltrovaných vzork�. Reakce v trubním 

reaktoru nemají vliv na množství amoniakálních iont�, hodnotu pH a t�žkých kov�, 



Martin Teplý: Separace sazí 

2009                                                                                                                                                  7 

jak je uvedeno v tabulce 2. Z výsledk� je z�ejmé, že dochází k odbourání kyanid� a 

sulfidické síry s vysokou pr�m�rnou ú�inností. Obsah sazí v sazových vodách 

(stanoveno jako nerozpušt�né látky) byl 6,2 g/l [8]. 

 P�edpokládaná velikost sazí je 10 až 30 µm. Vlivem vysokého aktivního 

povrchu popele - 1000 m2/g mají saze výborné sorp�ní vlastnosti. 

 

2.2 Separa�ní postupy 
 

Separa�ní postupy a za�ízení bývají se�azovány podle velikosti �ástic, které je 

nutné separovat. Velikost �ástic a jejich koncentrace slouží jako vodítko pro volbu 

vhodné separa�ní metody a za�ízení. Velikost �ástic lze regulovat použitím 

vhodného flokulantu. Ve v�tšin� aplikací se tak dosáhne zlepšené separace. 

 U klasických separa�ních za�ízení v oblasti solid-liquid separace lze opticky 

pozorovat �áste�ky od jednotek milimetr� až na samou hranici viditelnosti 0,5–1 

µm. Tato hranice viditelnosti se náhodn� shoduje s hranicí separovatelnosti [9]. 

Pro �ástice menší než 5 µm (p�evážn� neflokulované) je vhodné použít 

za�ízení jako sedimenta�ní odst�edivky, �i�ící filtry, naplavované filtry, tlakové filtry, 

kolá�ové filtry a kalolisy. U �ástic v�tších než 5 µm a menších než 50 µm tlakové 

filtry, kolá�ové filtry, kalolisy, síta, odst�edivky a hydrocyklony. �ástice v�tší než 50 

µm se separují síty, odst�edivkami, hydrocyklony a filtra�ními odst�edivkami. 

P�i technologickém zp�sobu �išt�ní odpadních vod je v �ad� proces� 

uplat�ována flotace. Je to tradi�ní technologie úpravy solid-liquid separace. P�i 

úprav� jemn� vtroušených rud barevných kov� je nej�ast�ji jediným technicky 

sch�dným rozdružovacím procesem jemnozrnných �ástic, stejn� je tomu tak i p�i 

rozdružování jemnozrnného uhlí [10]. 

 

2.2.1 Flotace 
 

Flotace je separa�ní proces, který se používá p�i úprav� nerostných surovin a 

�išt�ní odpadních vod. Je to proces, který je založen na rozdílných fyzikáln� – 

chemických vlastnostech minerálních zrn a schopnosti �ástice p�ichytit se a ustálit 

na povrchu fázového rozhraní. Zmenšení povrchu �ástice je zpravidla 
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doprovázeno zv�tšením jejího specifického povrchu a povrchová energie (je 

úm�rná velikosti specifického povrchu �ástice) mnohonásobn� p�evyšuje hodnotu 

potenciální energie (je úm�rná hmotnosti nebo objemu �ástice) [10]. 

�ástice suspendované v kapalin� jsou p�ivedeny do styku s drobnými 

bublinkami vzduchu. Jelikož povrchové nap�tí mezi povrchem suspendované 

�ástice a povrchem vody je v�tší než mezi povrchem pevné �ástice a povrchem 

vzduchu, p�i srážce �ástice s bublinkou se �ástice k této p�ichytí. Schopnost 

�ástice p�ichytit se závisí tedy na její smá�itelnosti. �ím více je povrch smá�itelný - 

hydrofilní, tím h�� flotuje. A naopak, �ím h��e je povrch �ástice smá�itelný – 

hydrofobní, tím lépe flotuje. Tak vzniká mineralizovaná vzduchová bublina, jejíž 

m�rná hmotnost je nižší než m�rná hmotnost suspenze, která, pokud je stabilní, 

vyplave ke hladin�, odkud je stírána jako flota�ní koncentrát. Flotovatelnost 

r�zných �ástic je možné specificky upravovat použitými reagencemi, jako jsou 

p�ni�e, sb�ra�e, depresory, aktivátory a regulátory, které m�ní vlastnosti povrchu 

zrn [10]. 

 

2.2.2 Filtrace 
 

Filtrace je mechanicko–fyzikální operace, která se používá pro separaci 

pevných �ástic a tekutin (solid-liquid). Tekutina voln� prochází skrz porézní 

prost�edí (filtra�ní element) a pevné �ástice jsou zachyceny na jejím povrchu, viz 

obrázek 1. Základním parametrem tohoto procesu je pórovitost filtru respektive 

velikost pór� filtru, velikost pevných �ástic a tekutiny. U filtra�ních za�ízení se vliv 

zmenšování �ástic projevuje poklesem propustnosti filtra�ního kolá�e, který klesá i 

u nestla�itelných kolá�� se �tvercem velikosti �ástic. 
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Proces filtrace se b�žn� používá v mnoha komer�ních aplikacích v r�zných 

pr�myslových odv�tvích. 

 

 
Obrázek 1 Filtra�ní element viz [18]. 

 

Existuje mnoho modifikací této separa�ní metody. Tyto modifikace jsou 

provád�ny na základ� specifických požadavk� jednotlivých aplikací. Separa�ní 

proces filtrace m�žeme rozd�lit na n�kolik základních typ�: 

• atmosférická filtrace 

• tlaková filtrace 

• vakuová filtrace 

• membránová filtrace 

• kalolisy 

 

Filtra�ní za�ízení se liší svou konstrukcí v závislosti na konkrétních 

požadavcích. Známe pásové filtry, backfiltry ur�ené pro  kontinuální proces, 

diskontinuální filtra�ní jednotky pro poloprovozní nebo provozní ú�ely malých 

m��ítek a nakonec i laboratorní filtra�ní za�ízení jako Büchnerova nálevka a jiné. 

Büchnerova nálevka byla pojmenována podle n�meckého chemika Eduarda 

Büchnera. V podstat� jde o vakuovou - podtlakovou filtraci. Nálevka bývá vyrobena 

z porcelánu nebo polypropylenu. Válcová horní �ást nálevky je na spodní �ásti 

vybavena p�epážkou, která je perforována malými kruhovými otvory. Na p�epážku 
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se klade zpravidla filtra�ní papír, který se p�ed uložením navlh�í. Na n�m se 

zachytí pevná látka, zatímco kapalná �ást je pod mírným podtlakem, generovaným 

výv�vou nebo kompresorem, zachycena v odsávací ba�ce. 

Samotné filtry nebo filtra�ní média se liší pórovitostí (velikost póru) a 

materiálem, z n�hož jsou vyrobeny. V laborato�ích se používají p�evážn� papírové 

filtry s r�znou p�edepsanou a ozna�enou pórovitostí. Dále se používají netkané a 

tkané textilie, ocelové filtry a v poslední dob� jsou na vzestupu polypropylenové 

filtry. 

U klasické filtrace natéká suspenze kolmým sm�rem na filtra�ní p�epážku a 

tuhá fáze se akumuluje na plachetce – filtru. Negativní je nár�st tlouš	ky kolá�e a 

zvyšování jeho celkového odporu v��i pr�toku suspenze. Pro kvalitní filtraci je pak 

t�eba velikost �ástic upravovat flokulací, �ili zv�tšit velikost pevných �ástic a zajistit 

tak požadovanou propustnost filtra�ního kolá�e. Flokulace je proces, který 

zaru�uje vysoký efekt p�i odstra�ování pevných látek v suspenzích. 

Problém propustnosti filtra�ního kolá�e �ešil tým z West Virginia University 

[11]. Použil semipermeabilní geotextilní filtr jako jednoduchou a pasivní cestu k 

odstran�ní nerozpušt�ných látek ze zne�išt�ných lagun. P�i použití organického 

flokulantu se potvrdila vysoká efektivita separace pevných látek ze suspenze. P�i 

aplikaci technologie - použitím flokulantu Praestol v rozmezí 2 – 20 ppm bylo 

navýšeno procento kalu až o 30% hmot.. Z provozních zkušeností vzešlo optimální 

dávkování organického flokulantu, které se pohybovalo kolem 10 ppm hmot [11]. 

Použitím flokulantu p�i filtraci sazí se zabýval Kowallik [2]. Filtra�ní kolá� 

musel obsahovat mén� než 80% vody, nesm�l být kašovitý nebo mýdlový a m�l 

být  transformován do vlo�ek nebo aglomerát�, které jsou lehce separovatelné a 

vhodné pro další transport a manipulaci. Inicia�ní testy ukázaly, že pokud filtra�ní 

kolá� obsahuje více než 20% sušiny, je zp�sobilý pro manipulaci a využitelný 

v dalších procesech. Protože pe�liv� nastavené parametry p�i tradi�ní filtraci a 

optimalizaci filtra�ní rychlosti nep�inesly uspokojivý výsledek (obsah vody byl stále 

vyšší než 85%), upravila se teplota suspenze a nadávkoval se flokulant. Úprava 

parametr� a samotné suspenze p�isp�ly k ú�inn�jší filtraci sazové vody. Celková 

sušina ve filtra�ním kolá�i  p�i dávkování 72 ppm organického flokulantu a teplot� 

suspenze mezi 35 – 53°C se pohybovala mezi 25 a 33% [2]. 
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V Evropském patentu �. 286872 byla uve�ejn�na separa�ní metoda sazí, kde 

byly odd�lené saze ukládány na skládku [12]. V procesu byl použit organický 

flokulant a hydroxid vápenatý. Saze byly nejd�íve odvodn�ny atmosférickou filtrací 

a filtrát byl následn� úpln� do�išt�n tlakovou filtrací (50 kPa až 1,5 MPa). 

Imobilizace t�žkých kov� byla dosažena p�idáním hydroxidu vápenatého. Zbytkový 

obsah vody ve filtra�ním kolá�i byl v rozmezí 75 – 80%. 

Obecn� je proces filtrace doprovázen limitujícím faktorem spojeným 

s nár�stem tlouš	ky filtra�ního kolá�e. U vybraných aplikací se tomu dá p�edcházet 

použitím membrán, kde je suspenze vedena tangenciáln� podél membrány, 

p�i�emž vlivem tlakového spádu na membrán� proniká p�es membránu filtrát, jeho 

rychlost je mnohem menší než tangenciální rychlost suspenze. Za�ízení pracují 

jako koncentrátory, z nichž nelze získat zadržovanou fázi ve form� kolá�e [9]. Na 

rozdíl od klasické filtrace dochází u k�ížového toku k mnohonásobné cirkulaci 

koncentrátu podél d�lící p�epážky a množství permeátu je jen zlomkem celkového 

množství [9]. P�i p�íprav� suspenze pro membránovou separaci je možné aplikovat 

polymerní flokulant. Použití polymerního flokulantu zajistí v�tší pórovitost 

filtrovaných �ástic na membrán�, a tak se vylepší celý proces separace. 

Problémem jak dosáhnout zvýšení propustnosti membrány, se zabývali Minh-

Tan Nguyen a kol. [13]. Z jejich studií vyplynulo, že flokulované pevné �ástice se 

mohou formovat ve vysoce porézní filtra�ní kolá� a mohou tak zabránit usazování 

jemných �ástic na membrán� v kombinaci s k�ížovou mikrofiltrací, která umož�uje 

vyšší prostupnost membránou. Použití polymerního flokulantu pro zajišt�ní vyšší 

mikrofiltra�ní efektivity byla v této studii potvrzena. V pokusu byla použita 

polyamidová membrána s nominální pórovitostí 0,2 µm. Suspenze byla p�ipravena 

z demineralizované vody, TiO2 s pr�m�rnou velikostí �ástic 0,25 µm a organickým 

flokulantem Praestol s neutrálním nábojem. 

V posledních letech se investovaly nemalé prost�edky do vývoje nových 

filtra�ních médií, p�evážn� membrán. Speciální konstrukce membrán na základ� 

svých vlastností (permeabilita, selektivita) umož�uje velmi specifickou separaci na 

bázi plyn/plyn nebo kapalina/kapalina. Metoda umož�uje propustnost molekul do 

membrány na základ� jejich specifických vlastností (molekulová hmotnost, difuze, 

kinetické energie atd.). Mezi výhody této metody také pat�í velká pracovní plocha 
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membrány, nebo	 materiál, z níž je vyrobena, umož�uje spirálové, vrstvené nebo 

deskovité uspo�ádání. 

Jako p�íklad m�žeme uvést membránové filtry na Výrobn� polypropylenu 

v Unipetrol RPA. Zde se provozují dva válcové, horizontální, paraleln� zapojené 

membránové filtry. Membrána v nich je uložena spirálov�. Proud mixu C3=/N2 (1:4) 

je p�ivád�n tangenciáln� na vstupní p�írubu filtra�ní nádoby. Propylen prostoupí do 

membrány a putuje spirálov� na její konec (v ose nádoby), kde je odveden. Dusík 

postupuje kolem membrány a na konci nádoby (filtru) je vrácen zp�t do 

technologie. Celá operace se provozuje p�i tlaku 1,8 MPa, teplot� 38°C a výkonu 

1000 kg/h sm�si. Tlak je generován šroubovým kompresorem. 

 

2.2.3 Sedimentace 
 

Sedimentace je známý fyzikální zp�sob, kterým lze efektivn� separovat 

(odvod�ovat) pevné �ástice z kalové suspenze. Sedimentace je popisována jako 

gravita�ní separa�ní proces, kdy pevné �ástice o vyšší m�rné hmotnosti 

v suspenzi klesají – sedimentují. Tímto procesem lze odd�lovat pevné �ástice o 

r�zné velikosti a koncentraci v suspenzi. Technologické za�ízení, které zajiš	uje 

tento separa�ní proces, se nazývá sedimenta�ní nádrž. 

Sedimenta�ní nádrže jsou používány p�edevším tam, kde rozdíl mezi m�rnou 

hmotností vody a m�rnou hmotností pevné �ástice zajistí klesání sedimentu na 

dno nádrže [9]. Historicky se pravd�podobn� jedná o nejdéle používaný �istící 

proces. V sou�asné dob� existuje celá �ada r�zných typ� konstrukcí usazovák�. 

Jednotlivé typy sedimenta�ních nádrží se m�ní dle tvaru nádrže (kruhové, 

obdélníkové), dle zp�sobu odtahu kalu, zp�sobu nást�iku kalové suspenze atd. 
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Z konstruk�ního hlediska m�žeme toto za�ízení rozd�lit do n�kolika sektor�: 

• Nást�ikový sektor zajiš	uje ustálené, klidné proud�ní bez vír� a 

turbulencí. 

• Výstupní sektor zajiš	uje p�echod z usazovací zóny do výstupu. 

• V sedimenta�ním sektoru probíhá vlastní separa�ní proces. 

• Sediment neboli kal je odtahován z kalového sektoru. 

 

 
 

Obrázek 2 Filtra�ní element viz [9]. 

Legenda: (1 – vlastní nádrž, 2 – nást�ikové potrubí, 3 – nást�ikový sektor , 4 – hladina, 5 – odtahové 

potrubí, 6 – odtah kalu, 7 – rotor, 8 – hrablo kalu) 

 

Na obrázku 2 vidíme b�žn� komer�n� používaný typ sedimenta�ní nádrže. 

Zne�išt�ná voda je p�ivád�na na osu válcové, nízké nádrže s pr�m�rem i n�kolik 

metr� a z uklid�ovacího sektoru putuje radiálním sm�rem k plášti nádoby. 

P�epadlá voda ze sb�rného kanálku je odpoušt�na a sediment klesá na lehce 

kónické dno nádrže. Odtud je pomalob�žným hrablem shrabáván do sb�rného 

prostoru. 

Sedimenta�ní proces aplikoval Werner Soyez [14] p�i odvod�ování sazí 

z SGP (Shell gasification process) technologie. B�hem poloprovozního pokusu 

byla použita cirkula�ní voda s obsahem popele. Ve �trnáctidenním testu bylo 15% 

cirkula�ní vody uvedeno do sedimenta�ní nádrže s výkonem 0,2 m3/m2 za hodinu. 
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Celkové množství sedimentu, separované b�hem výše uvedeného intervalu bylo 

0,95 tun. Vyjmuté množství sazí bylo p�eváženo. Celková ú�innost separace byla 

72%. 

Kurenkov aj. [15] ve své studii zkoumali vliv použití polymerního flokulantu 

Praestol na ú�innost sedimentace kaolinové suspenze. V experimentu byl použit 

kaolin o pr�m�rné velikosti �ástic 0,2 x 10-6 m (pro p�esné zhodnocení kinetiky 

sedimentace), Praestol flokulant a síranový Al2(SO4)3 koagulant. Všechny roztoky 

byly p�ipraveny z demineralizované vody. Sedimentace probíhala v 0,15% 

kaolinové suspenzi. Ú�innost sedimentace kaolinu závisela pouze na dávkování 

organického flokulantu, respektive na jeho množství v suspenzi. Koncentrace 

koagulantu v roztoku m�la malý vliv na ú�innost sedimentace. 

V usazovácích obdélníkového pr��ezu postupuje voda horizontáln� po délce 

nádrže. Pomalob�žný rotor je nahrazen p�í�ným hrablem, upevn�ným na 

pohyblivých �et�zech. Odtah kalu je zpravidla umíst�n na p�ítokové (nást�ikové) 

stran�. Hrabla se dají p�i zp�tném chodu p�izvednout do požadované hloubky. 

P�i projektování sedimenta�ní nádrže jakéhokoliv typu je t�eba znát základní 

parametr této separa�ní metody, sedimenta�ní rychlost �ástice. Návrh pak musí 

respektovat zachycení nejpomaleji sedimentující �ástice. Toto zjišt�ní se provádí 

obvykle experimentáln�. Teoreticky se dá vypo�ítat na základ� Stokesovy rovnice. 

Známá Stokesova rovnice pro mezní rychlost volného usazování 

reprezentující vliv velikosti �ástic na rychlost sedimenta�ního procesu: 

 
v = [( 
z – 
0 ) g d2

 ] / [ 18 � ] 
 
v [ms-1]  mezní rychlost usazování 

d [m]  pr�m�r �ástic 


z [kg/m3]  m�rná hmotnost pevných �ástic 


o [kg/m3]  m�rná hmotnost kapaliny 

g [ms-2]  tíhové zrychlení 

� [Pa.s]   dynamická viskozita (koeficient vnit�ního t�ení tekutiny [kg s-1m-1]) 

 

Tato konstanta je pravdivá za p�edpokladu kulového tvaru �ástic, velikosti 

�ástic mezi 0,08 – 0,001 mm, jejich homogenity a absence turbulencí p�i 

sedimentaci. Správný výpo�et tedy musí obsahovat i r�zné korekce, které závisí 

na tvaru pevných �ástic. Usazovací rychlost klesá se �tvercem klesající velikosti 
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�ástice a p�i jejím výrazném zmenšení je t�eba enormn� zvyšovat zrychlení nebo 

zmenšovat sedimenta�ní dráhu. Ob� cesty mají své technické limity [10]. 

 

2.2.4 Odst�e�ování 
 

Centrifugální neboli odst�edivá separace probíhá na základ� rozdílné m�rné 

hmotnosti pevné a kapalné fáze. Odst�edivá síla zp�sobí, že �ástice o vyšší m�rné 

hmotnosti se radiálním sm�rem p�esunou od axiální pozice. V podstat� je to 

sedimenta�ní proces, který je akcelerován odst�edivou silou. Vzorec pro výpo�et 

rychlosti usazování je modifikován na odst�edivou sílu: 

 

v = [d2 ( 
z – 
0 ) �2 r Fs ] / [ 18 � ]  
 
v [m/s]  mezní rychlost usazování 

d [m]  pr�m�r �ástic 


z [kg/m3]  m�rná hmotnost pevných �ástic 


o [kg/m3]  m�rná hmotnost kapaliny 

� [rad/s]  úhlová rychlost 

� [Pa.s]   dynamická viskozita (koeficient vnit�ního t�ení tekutiny [kg s-1m-1]) 

r [m]  polom�r rotace 

Fs korek�ní faktor (závisí na koncentraci pevných �ástic, p�ibližn� vypo�tený 

1, 0.5, 0.1,0.05 pro 1%, 3%, 12%, 20% frakci pevné látky) 

 

Pouze materiál, který dosáhne povrchu bubnu, m�že být vyjmut z nást�ikové 

suspenze. Ú�innost souvisí se zdržnou dobou b�hem odst�e�ování a vzdáleností 

pot�ebné pro sedimentaci (D). Zdržná doba je p�ímo úm�rná výkonu za�ízení, 

respektive množství nast�ikované suspenze do za�ízení (φ) d�lená objemem 

pracovního prostoru odst�edivky (V) [16].  

Ú�innost procesu nejvíce závisí na množství pevných �ástic v suspenzi, 

efektivní konstrukci bubnu (V/D) a akcelera�ním faktoru (ω2r/g), kde g je gravita�ní 

konstanta (981 cm s-2), rotor o polom�ru 25 cm, který se oto�í jednou za sekundu, 

má akcelera�ní faktor p�ibližn� 1G [16]. Typy centrifug jsou d�leny dle tzv. sigma 

faktoru (Σ) reprezentující (ω2rV/gD). Pro správnou orientaci použití r�zných typ� 
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odst�edivek se b�žn� používá sigma faktor (Σ), který reprezentuje výše zmín�ný 

faktor (ω2rV/gD) [16]. 

V závislosti na použití odst�edivek se výrazn� liší i konstruk�ní typy za�ízení. 

Diskontinuální laboratorní za�ízení menších m��ítek, semikontinuální poloprovozní 

st�edního m��ítka a nakonec i kontinuální provozní za�ízení o výkonech i n�kolik 

desítek tun hodinov�. Z hlediska jejich konstrukce známe horizontální nebo 

vertikální odst�edivky. Rotory, respektive bubny mohou být plné, plné se 

šroubovým dopravníkem nebo perforované, dopln�né tkaninovým filtrem nebo 

polypropylenovou netkanou textilií. Ú�innost odst�edivé separace m�že být 

pozitivn� ovlivn�na zv�tšením velikosti �ástic. Finální projekt za�ízení probíhá na 

základ� zkušeností, znalostí použité suspenze a koncentrace pevných �ástic, 

p�edpokládaného výkonu a požadavku na ú�innost odvodn�ní. 
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2.3 Polymerní organický flokulant Praestol 
 

Produkt nazývaný komer�n� Praestol viz obrázek 3 je organický, syntetický, 

vysokomolekulární polymer akrylamidu. Neutrální Praestol flokulanty jsou �isté 

polyakrylamidy. Ve vodném roztoku vykazují neutrální (neionogenní) vlastnosti. 

Anionické  Praestol flokulanty jsou kopolymery akrylamidu s podílem akrylové 

skupiny, která tomuto kopolymeru dává negativní náboj. Ve vodném roztoku mají 

anionický charakter. Kationické Praestoly jsou kopolymery akrylamidu s podílem 

kationických ko-monomer�. Kationické skupiny zavedené do polymeru, ur�ují 

vodnému roztoku kladný náboj. 

 

 Obrázek 3 Chemický vzorec Praestol viz [17].  

 

Tyto organické flokulanty se vyráb�jí v kapalném skupenství jako emulze 

(voda/olej) nebo v pevném jako práškový granulát. Olejovodní emulze je viskózní, 

voln� tekoucí disperzní gel. Granulát je bílý, voln� tekoucí, jemn� prašný materiál 

s pr�m�rnou velikostí �ástic 1,2 mm. Pro p�ípravu zásobních roztok�  (p�ibližn� 

0,5%) se p�vodní produkt p�idá do vody za stálého míchání. Po rozpušt�ní, 

doporu�uje se cca 10 minut (p�i teplot�   15 ° C), je roztok vyzrálý a p�ipraven  

k použití. 

Flokulant Praestol spojuje reaktivní skupiny ve vodném roztoku, které mají 

silnou afinitu (vysoká schopnost látek slu�ovat se) k povrchu suspendovaných 

koloid�, velmi jemných �ástic nebo kal� [17]. V závislosti na náboji Praestolu 

dochází k interakci mezi flokulantem a pevnými �ásticemi, která je založena na 

uspo�ádání vodíkových vazeb v p�ípad� neutrálního polymeru. V p�ípad� kladn� 
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nebo záporn� nabitého Praestolu dochází k elektrostatické interakci a vým�n� 

náboje, vyplývající z destabilizace povrchu �ástic. Destabilizace a koagulace 

velkého po�tu �ástic vede k formování objemných vlo�ek, které jsou lépe 

separovatelné ze suspenze. 

Nejvhodn�jší typ Praestolu pro jednotlivé aplikace lze ur�it jednoduchým, 

p�edb�žným testem v laboratorním m��ítku. Je d�ležité, aby tento test byl 

p�ipraven z originální suspenze za specifických provozních podmínek (teplota 

atd.). 

Polymerní flokulant Praestol je schopen flokulovat pevné �ástice, koloidy, 

hydroxidy a na p�íklad i bakteriální substance. Ve flokulovaném stavu mohou být 

pevné �ástice rychle a zcela separovány z okolní vody. Praestol flokulanty nejsou 

použitelné pro separaci rozpušt�ných p�ísad z vody. Flokulanty Praestol dokážou 

být efektivní p�i celém rozsahu pH 1-14, p�i nízké koncentraci elektrolytu (nasycený 

solný roztok) a p�i teplotách od 0°C do 100°C [17]. 

Oba typy Praestolu (kapalný, granulát) pot�ebují po nadávkování dostate�ný 

�as pro tzv. „uzrání“, b�hem tohoto �asu se doporu�uje roztok jemn� míchat. 

S ohledem na r�zné aplikace a rozdílné vlastnosti separovaných látek jsou 

požadavky na dávkované množství polymerního flokulantu rozdílné. Rozhodnutí se 

zpravidla provádí na základ� provedeného laboratorního pokusu nebo 

poloprovozního testu. 

V p�ípad� mechanické separace p�evážn� anorganických kal� pomocí tlakové 

filtrace, odst�ed�ním nebo kalolisem Praestol výrazn� zvyšuje podíl filtra�ního 

kolá�e. Požadované dávkované množství se obvykle pohybuje mezi 50 – 300 g/t 

v závislosti na odvod�ovací technice. 

 V p�ípad� mechanické separace p�evážn� organických kal� pomocí tlakové 

filtrace, odst�ed�ním nebo membránové separace se používá kationický Praestol, 

který odbourává použití dalších anorganických �inidel (vápenné mléko Ca(OH)2) 

[17]. Dávkované množství se obvykle pohybuje mezi 2 – 8 kg/t suché substance 

[17]. Vyšší dávkování organického flokulantu je nezbytné v p�ípad� vyšší 

koncentrace pevných podíl� v suspenzi, výskytu jemných �ástic nebo p�i nízké 

teplot� suspenze. 
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Obrázek 4 ukazuje relativní závislost pr�m�rné sedimenta�ní rychlosti na 

dávkovaném množství flokulantu a koncentraci pevných �ástic v suspenzi [17]. 

 

 

 
Obrázek 4 Charakteristika Praestolu viz [17].  

Legenda: A - obsah pevných látek  36 g/l 

B - obsah pevných látek  64 g/l 

 

Pro zvolení optimálního dávkování polymerního flokulantu je nezbytné zvolit 

vhodný zp�sob distribuce do suspenze, �edit flokula�ní roztok tak hodn� jak je to 

jen možné a dodržet odpovídající dobu míchání flokulantu a suspenze. Postupné, 

mnohonásobné dávkování organického flokulantu se též v mnoha aplikacích 

pozitivn� projevilo na ú�innosti separace. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST 
 

V experimentální �ásti je uveden p�ehled použitých chemikálií a pomocných 

látek s uvedením jejich p�vodu a �istoty. Dále jsou zde popsány pracovní postupy 

a p�ístrojová technika používané v pr�b�hu experimentálních m��ení. 

 

3.1 Použité chemikálie a média 
 

Chemikálie, pomocné látky a použité standardy jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 P�ehled použitých chemikálií a pomocných látek. 

Název P�vod Deklarovaná �istota 

Sazová voda Unipetrol RPA s.r.o. viz tabulka 1 a 2 

Praestol K 232 L Degussa Praha s.r.o. >99 % (GC) 

Praestol 2500 Degussa Praha s.r.o. >99 % (GC) 

Praestol 2510 Degussa Praha s.r.o. >99 % (GC) 

Praestol 851 BC Degussa Praha s.r.o. >99 % (GC) 

Praestol 857 BS Degussa Praha s.r.o. >99 % (GC) 

Praestol E 150 Degussa Praha s.r.o. >99 % (GC) 

Provozní vzduch Unipetrol RPA s.r.o. >98 % (GC) 

Pitná voda Unipetrol RPA s.r.o.  
 

3.2 Použitá p�ístrojová technika 

 

3.2.1 Separace sazí pomocí odst�edivky 
 

Odvodn�ní sazí bylo provedeno pomocí horizontální, válcov� – kuželové, 

dekanta�ní odst�edivky typu Flottweg Z 23 o max. výkonu 2,0 m3/h, dodanou 

firmou Safeko, spol. s.r.o., která poskytuje pronájem, dovoz a obsluhu 

komplexního za�ízení k odvod�ovacím zkouškám. 
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Horizontální dekanta�ní odst�edivky typu Flottweg Z jsou ur�eny pro 

kontinuální separaci pevných �ástic, p�evážn� pro ú�ely odvodn�ní pr�myslových 

a m�stských kal�. Výrobce poskytuje záruku na dodání za�ízení o libovolném 

výkonu tj. od poloprovozních m��ítek až po odst�edivky s výkonem 200 m3/h. 

Množství dávkovaného flokulantu bylo zváženo na laboratorní váze s p�esností na 

0,001 g. 

Stanovení sušiny vzorku bylo provedeno na laboratorní váze zna�ky Kern 

MLB. Oh�ev vzorku na misce byl zajišt�n halogenovými zá�i�i. 

 

3.2.2 Testy flotace 
 

Flotace byla provedena �ed�ním sazové vody nap�n�ným fugátem 

z odst�edivky. Flota�ní testy sazí byly provedeny v kádinkách o objemu 1000 ml. 

Míchání flokulantu bylo provedeno ru�n�, p�eléváním vzorku. Množství 

dávkovaného flokulantu bylo zváženo na laboratorní váze. 

 

3.2.3 Testy sedimentace 

 
Testy sedimentace sazí byly provedeny ve válcových kádinkách o objemu 

1000 ml. Míchání flokulantu bylo provedeno ru�n�. Množství dávkovaného 

flokulantu bylo zváženo na laboratorní váze. 

Stanovení sušiny vzorku bylo provedeno na laboratorní váze zna�ky Kern 

MLB. Oh�ev vzorku na misce byl zajišt�n halogenovými zá�i�i. 

 

3.2.4 Testy filtrace 
 

P�i atmosférické filtra�ní zkoušce bylo použito síto s velikostí póru 315 �m. 

P�íprava a míchání byla provedena ve válcových kádinkách o objemu 1000 ml. 

Množství dávkovaného flokulantu bylo zváženo na laboratorní váze a dávkováno 

laboratorní pipetou. Pro ur�ení �irosti filtrátu byl použit vizuální zákalom�r. 



Martin Teplý: Separace sazí 

2009                                                                                                                                                  22 

Stanovení sušiny vzorku bylo provedeno na laboratorní váze zna�ky Kern 

MLB. Oh�ev vzorku na misce byl zajišt�n halogenovými zá�i�i. 

3.2.5 Vakuové testy 
 

Vakuová filtrace byla provedena p�es širokou Büchnerovu nálevku s filtra�ním 

papírem No. 390 a laboratorní vodní výv�vou. 

Stanovení sušiny vzorku bylo provedeno na laboratorní váze zna�ky Kern 

MLB. Oh�ev vzorku na misce byl zajišt�n halogenovými zá�i�i. 

 

3.3 Popis pracovních postup� 
 

3.3.1 Separace sazí pomocí odst�edivky 
 

Ke zkouškám separace sazí z detoxikované sazové vody byla na místo 

zkoušek v areálu Unipetrolu dopravena sazová voda feka vozem. Sazová voda 

byla p�e�erpána do zásobní nádrže o objemu 1,5 m3. Vody byly díky této p�eprav� 

již chladné – zhruba 18ºC. 

P�ed zahájením poloprovozního testu jsem zkouškou ov��il optimální dávku 

flokulantu, což je vid�t na obrázku 5. Dávkování jsem odhadl na 300 g kapalného 

flokulantu na 1 m3 sazové vody. 

 

 
Obrázek 5 Zkouška dávky flokulantu (Foto Teplý, 2008). 
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Po smíchání sazové vody s flokulantem se vytvo�ily vlo�ky, které byly dob�e 

filtrovatelné p�es síto, viz obrázek 6. Zkouška p�edpov�d�la dobrou separaci sazí 

z vody odst�ed�ním za p�isp�ní flokulantu. 

 

 
Obrázek 6 Zkouška filtrování shluklých sazí (Foto Teplý, 2008). 

 

Z d�vodu požadavku nízkého množství dávkování kapalného flokulantu byla 

jeho koncentrace upravena na 0,44% roztok. Tato koncentrace zajistila plynulé 

dávkování flokulantu do odst�edivky. 

Ze zásobní nádrže byla sazová voda už p�ímo �erpána odst�edivým 

�erpadlem na odst�edivé za�ízení Flottweg viz obrázek 7 za kontinuálního 

dávkování na�ed�ného flokulantu Praestol K 232 L pomocí plunžrového �erpadla. 

 

 
Obrázek 7 Sestava odvod�ovacího za�ízení (Foto Teplý, 2008). 
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3.3.2 Flota�ní testy 
 

Zkoušky jsem provedl s detoxikovanými sazovými vodami po zchladnutí 

vzorku sazových vod na okolní teplotu – cca 18ºC v míst� odvod�ovacích 

zkoušek. 

Test flotace sazí byl proveden v areálu Unipetrolu. Pro �ed�ní se použil 

nap�n�ný fugát z odst�edivky. Do 200 ml vzorku sazové vody jsem do objemu 

1000 ml nadávkoval fugát z odst�edivky. P�i prvním testu (viz obrázky 8 a 9) byla 

dávka p�ídavku neionogenního práškového flokulantu Praestol 2500 p�ibližn� 40 

g/m3, p�i druhém jsem použil kationický emulzní flokulant Praestol K 232 L v dávce 

400 g/m3. 

 

 
Obrázek 8 Vyflotované saze (Foto Teplý, 2008).           Obrázek 9 Vyflotované saze po zat�epání. 
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3.3.3 Sedimenta�ní testy 
 

P�i zkouškách jsem použil r�zné typy a dávky polymerních organických 

flokulant� Praestol s cílem orienta�n� ur�it vhodný typ a efektivní dávku flokulantu. 

Ke zkoušce byly odebrány sazové vody z výstupu trubního reaktoru s obsahem 

celkové sušiny 0,97%. Sazové vody jsem nechal zchladnout na pokojovou teplotu. 

Testy sedimentace sazí jsem provedl v kádinkách o objemu 1000 ml v �ad� 

vedle sebe. Test jsem provedl s objemem vzorku 200 ml, který jsem z�edil na 1000 

ml pitnou vodou. �ed�ní jsem provedl z d�vodu vysoké koncentrace sazí 

v p�vodním vzorku (sušina 0,97 %). Flokulant jsem dávkoval do rychlého míchání 

po dobu 30 sekund, následovalo pak pomalé míchání 60 sekund a stání vzork� 

v klidu. 

V prvním testu jsem vedle sebe srovnával vzorky 5x z�ed�né sazové vody 

s p�ídavkem 25, 50 a 75 g/m3 neionogenního flokulantu Praestol 2500. Na 

obrázku 10 je vid�t vzhled vzork� po 1 minutové sedimentaci. 

 

 
Obrázek 10 Vzhled vzork� po 1 minut� (Foto Teplý, 2008).  
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Na obrázku 11 je vid�t vzhled vzork� po sedimentaci, která trvala 10 minut. 

 
 

 Obrázek 11 Vzhled vzork� po 10 minutách (Foto Teplý, 2008). 

 

Ve druhé testovací sad� byla dávka flokulantu Praestol 2500 snížena a byly 

porovnávány koncentrace 5, 10 a 20 g/m3. Na obrázku 12 je vid�t stav flokulované 

suspenze po 1 minut�. 

 

 
Obrázek 12 Vzhled vzork� po 1 minut� (Foto Teplý, 2008). 
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Na obrázku 13 je vid�t vzhled vzork� po 10 minutové sedimentaci. 

 

 
Obrázek 13 Vzhled vzork� po 10 minutové sedimentaci (Foto Teplý, 2008). 

 

V posledním testu jsem vedle sebe porovnával vzorky práškových flokulant� 

Praestol. Do každé p�ipravené kádinky jsem navážil a nadávkovalo 10 g/m3 slab� 

anionického flokulantu Praestol 2510, slab� kationického Praestol 851 BC a siln� 

kationického Praestol 857 BS. Na obrázku 14 je vid�t vzhled vzorku po 1 minutové 

sedimentaci. 

 

 
Obrázek 14 Vzhled vzork� po 1 minutové sedimentaci (Foto Teplý, 2008). 
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Na obrázku 15 je vid�t vzhled vzork� po 10 minutové sedimentaci. 

 

 
Obrázek 15 Vzhled vzork� po 10 minutové sedimentaci (Foto Teplý, 2008). 

 

3.3.4 Filtra�ní testy, volba flokulantu 
 

Laboratorní zkoušky odvod�ování sazí byly provedeny firemní filtra�ní 

(sítovou) metodou. Suspenze sazových vod s 0,97% obsahem nerozpušt�ných 

látek jsem nejprve z�edil vodou v pom�ru 1:1 a odm��il rozmíchaný vzorek 500 ml. 

Celková sušina po na�ed�ní tedy byla 0,485%. 

Roztok flokulantu se �edil dle výrobcem doporu�eného dávkování organického 

flokulantu. Výrobce doporu�uje dávkovat práškový polymerní flokulant 

v koncentracích od zhruba 50 ppm (u kapalných 200 ppm). Z toho vyplývá, že 

dávkování práškového flokulantu na 1 m3 sazové vody je cca 50 g. Na objem 1000 

ml suspenze je tedy vhodné dávkovat 0,05 g, p�i specifické váze 950 m3/h 

flokulantu je to asi 0,05 ml. Na 500 ml suspenze je to 0,025 ml koncentrovaného 

flokulantu. P�i p�íprav� jednoprocentního roztoku flokulantu je dávka pro 500 ml 

suspenze p�ibližn� 2,5 ml tohoto 1% roztoku flokulantu. P�i roz�ed�ní práškového 

flokulantu na 0,5% roztok je požadováno pro dávkování doporu�eného množství 

5,0 ml flokulantu na 500 ml suspenze, což zajistí doporu�ené dávkování 50 ppm. 

Zásobní roztok flokulantu jsem p�ipravil z 1% roztoku v p�ípad� kapalných 

flokulant� a z 0,5 % roztoku v p�ípad� práškových flokulant�. Tyto zásobní roztoky 

jsem z�edil vodou na celkový objem 50 ml. 
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Vzorky sazové vody jsem po rozmíchání a na�ed�ní v pom�ru 1:1 (sazová 

voda/voda) nadávkoval v objemu 500 ml do kádinek o objemu 1000 ml. Do 

rozmíchaného a na�ed�ného vzorku sazové vody jsem za stálého míchání 

nadávkoval 50 ml z�ed�ného zásobního roztoku polymerního flokulantu, viz 

tabulka 4. Celkový objem vzorku kalu s p�idaným flokulantem byl tedy 550 ml. 

Promíchávání vzorku sazové vody s roztokem flokulantu jsem zajistil 

p�eléváním. Vzorek jsem p�elil celkem 10x. B�hem p�elévání jsem sledoval tvorbu 

vlo�ek, jejich stabilitu a velikost. Filtra�ní rychlost jsem sledoval pomocí 

standardizovaného síta o velikosti ok 0,315 mm. B�hem filtrace jsem po dobu 1 

minuty v intervalu 5 sekund ode�ítal množství filtrátu. Po samotné filtraci byla 

vizuáln� hodnocena struktura kalového kolá�e, chování kolá�e p�i jeho stla�ování, 

jeho uvol�ování ze síta (lepivost) a �irost filtrátu. 

 

3.3.5 Separace sazí vakuovou pumpou 
 

Separace vakuovou filtrací byla zkoušena v rámci ov��ení a porovnání obsahu 

sušiny ve filtra�ním kolá�i s ostatními metodami separace sazí. 

Vakuovou filtraci jsem provedl p�es širokou Büchnerovu nálevku s filtra�ním 

papírem No. 390. Ke zkoušce byly odebrány sazové vody z výstupu trubního 

reaktoru s obsahem celkové sušiny 0,97%. Pro dosažení podtlaku jsem použil 

laboratorní vodní výv�vu. Tento laboratorní zp�sob odvodn�ní trval pro 20 litr� 

sazové vody cca 6 hodin a výsledné odvodn�né saze dosáhly op�t jen nízké 

sušiny, a to 7,6 %. Na obrázku 16 je vid�t filtra�ní kolá� z vakuové filtrace. 

 
Obrázek 16 Filtra�ní kolá� z vakuové filtrace (Foto Teplý, 2008).  
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

V této kapitole jsou shrnuty a diskutovány výsledky prací, jejichž cílem bylo 

porovnání separa�ních metod sazí a použití r�zných typ� polymerních flokulant�. 

 

4.1 Filtra�ní zkoušky, volba flokulantu 
 

Ve filtra�ní odvod�ovací zkoušce jsem použil celkem p�t typ� organického 

flokulantu Praestol. Tabulka 4 uvádí koncentrace roztok� nadávkovaných do 

sazové vody, jednotlivé typy flokulant� a komer�ní ozna�ení a parametry m��ené 

b�hem filtra�ní analýzy. 

 

Tabulka 4 P�ehled výsledk� parametr� filtra�ní zkoušky. 

    P�VOD KALU: sazová voda po detox.           
   CELK. SUŠINA: 0,97 %       
   Na�ed�ny 1:1 s vodou       
   CELK. SUŠINA PO Z�ED�NÍ: 0,487 %       
   SÍTO: 315 �m       

FILTRA�NÍ ZKOUŠKY 
POKUS TYP KONCENTR. DÁVKA TVORBA VEL. FILTRÁT STRUKTURA 

ODSTRA
NIT. 

�ÍSLO PRAESTOL ZÁSOBNÍHO ZÁS. ROZ P�EPO�ET P�ELITÍ - VLO�EK �IROST KOLÁ�E KOLÁ�E 

    ROZTOKU [ml/550ml] ppm [po�et] ROZBITÍ       ZE SÍTA 

PRÁŠKOVÉ FLOKULANTY PRAESTOL: 
1 2500 0,5% 5,0 50 10 2-0 1-2 46 V,ZF 2-3 2-3 
2 2500 0,5% 2,5 25 10 2-0 2 <46 V,ZF 3 2-3 
3 2500 0,5% 7,5 75 10 3-0 1 46 V,ZF 1-2 2-3 
4 2510 0,5% 5,0 50 10 3-0 1 46 V,ZF 1-2 2-3 
5 851 BC 1,0% 5,0 100 10 3-0 1 46 V,ZF 2 2-3 
6 851 BC 1,0% 2,5 50 10 3-0 1-2 <46 V 2-3 2-3 
7 851 BC 1,0% 7,5 150 10 3-0 1-2 46 V,ZF 2 2-3 
8 852 BS 1,0% 5,0 100 10 3-0 1-2 46 V,ZF 2 2-3 

KAPALNÉ FLOKULANTY PRAESTOL: 
9 E 150 1,0% 10,0 200 10 2-0 2-3 <46 V 3 2-3 

10 E 150 1,0% 20,0 400 10 2-0 2 46 V,ZF 2-3 2-3 
11 K 232 L 1,0% 10,0 200 10 3-7 2 <46 V 3 2 

12 K 232 L 1,0% 15,0 300 10 3-0 1 46 ZF 1 2 

 

Hodnocení v tabulce jsem provedl vizuálním sledováním. Sloupec „tvorba a 

rozbití vlo�ek“ znázor�uje první �íslo po�et p�elití pot�ebných pro tvorbu vlo�ek, 

druhé �íslo znázor�uje po�et p�elití pro jejich rozbití. Ve sloupci „velikost vlo�ek“ je 
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uvedena v rozsahu 1 – 4, �ili velké (4) až malé (1) vlo�ky velikost vlo�ek. �irost 

byla hodnocena na vizuálním zákalom�ru se stupnicí 1 – 46. Kdy 1 je úplný zákal 

a 46 je velmi �irý filtrát. Vlo�ky ve filtrátu jsou ozna�eny písmenem „V“, zbývající 

flokulant byl zna�en „ZF“. Struktura kalu s rozsahem 1-4 byla klasifikována jako 

hrubá – st�ední – hladká – hladká s volnou vodou. Odstranitelnost ze síta ve 

stupnici 1 – 3 byla znázorn�na jako velmi dobrá (1) – lepí málo (2) – lepí (3). 

P�i filtra�ních zkouškách nebylo zcela optimalizováno množství použitého 

flokulantu a nebyly použity všechny typy flokulant� Praestol. 

S ohledem na výše uvedené výsledné parametry filtra�ní zkoušky vyplývá, že 

z použitých typ� flokulant� budou dob�e použitelné st�edn� kationický kapalný 

Praestol K232 L, neionogenní Preastol 2500 a slab� anionický flokulant Praestol 

2510. 

Nejlepších výsledk� u práškových typ� flokulant� bylo dosaženo použitím  

slab� anionického flokulantu Praestol 2510 v dávce 50 ppm do dvakrát z�ed�né 

sazové vody. Po n�m následoval prakticky se shodnými ukazateli odvod�ování 

neionogenní typ Praestol 2500 (75 ppm) a pak slab� kationický Praestol 851 BC 

v testovací koncentraci 100 ppm. B�hem zvyšování dávek (dávkování bylo 

nezbytné zvyšovat pro zlepšení filtra�ní rychlosti, viz obrázek 17) jsem pozoroval 

zvýšenou mazlavost ve filtrátu, která byla zp�sobena flokulantem. 

Velmi málo zbytkového flokulantu z�stávalo p�i použití kapalných Praestol 

flokulant�. St�edn� kationický Praestol K232 L vykázal v�bec nejlepší odvod�ovací 

schopnost ze všech použitých flokulant�. Pot�ebná dávka (300 ppm) pro dosažení 

takového výsledku musela být ovšem v porovnání s práškovými flokulanty daleko 

vyšší, což predikuje vyšší ekonomickou náro�nost separa�ního procesu. 
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Obrázek 17 znázor�uje filtra�ní rychlost jednotlivých typ� použitých flokulant�. 

Z grafu je patrná vysoká filtra�ní rychlost p�i použití st�edn� kationického 

kapalného Praestolu K232 L v dávce 300 ppm. 

 

Filtra�ní rychlost odvod�ování sazí
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Obrázek 17 Graf filtra�ních rychlostí. 

 



Martin Teplý: Separace sazí 

2009                                                                                                                                                  33 

4.2 Separace odst�edivkou 
 

Provedeny byly celkem t�i separa�ní testy s r�zným nastavením odst�edivky. 

Jako flokulant jsem použil kapalný Praestol K 232 L. Pr�toky sazové vody a 

flokulantu jsou patrné z tabulky 5. 

Z níže uvedených dat vyplývá vysoká ú�innost odstran�ní sazí, která �iní až 

99 %. Výstupní fugát byl po najetí odst�edivky zakalený, ovšem po správném 

nastavení odst�edivky byl velmi �irý. Nerozpustné látky ve vod� byly stanoveny 

laborato�í Unipetrol RPA, viz tabulka 5. Výstupní odvodn�né saze se jevily jako 

kašovitá hmota. Obsahovaly pouze 8 % sušiny. 

 

Tabulka 5 Parametry odvod�ovacích test� odst�edivkou. 

Parametr Jednotka Test S1 Test S2 Test S3 

Pr�tok sazové vody l/h 500 500 1000 

Sušina - vstup mg/l 9460 9460 9460 

Pr�tok flokulantu K232L l/h 40 15 86 

Koncentrace flokulantu p�i 100% ú�. látky % 0,44 0,44 0,44 

NL – ve výstupní vod� mg/l 20 16 28 

Sušina kalu - výstup % 9,4 8,6 7,8 

 

Z výsledk� vyplývá, že ú�innost separace sazí je na velmi dobré úrovni, ale 

koncentrace sušiny v kalu se pohybuje pouze kolem 8%. V p�ípad� použití v�tší 

odst�edivé síly lze o�ekávat zvýšené množství sušiny v odvodn�ných sazích. 

Veškeré zm�ny v nastavení procesu separace sazí pomocí odst�edivky je t�eba 

op�t poloprovozn� ov��it. 
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4.3 Sedimentace 
 

Výsledky ú�innosti Praestol práškových flokulant� jsou shrnuty níže. Na 

obrázku 18 lze pozorovat souhrn výsledných parametr�, které jsem nam��il b�hem 

t�í sedimenta�ních test�. 

 

Praestol 2500 25 ppm 

Praestol 2500 50 ppm

Praestol 2500 75 ppm

Praestol 2500 5 ppm

Praestol 250010 ppm

Praestol 2500 20 ppm

Praestol 2510 10 ppm

Praestol 851 BC 10 ppm

Praestol 857 BS 10 ppm

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

typ flokulantu

Sedimenta�ní test

úbytek kalu za 9 min [ml]

hladina kalu po 10 min [ml]

hladina kalu po 1 min [ml]
 

Obrázku 18 Graf sedimenta�ních rychlostí. 

 

V prvním testu se již p�i dávce 25 ppm za�aly tvo�it st�edn� velké až velké 

vlo�ky. Jak je z grafu patrné, rychlost sedimentace v 1. minut� výrazn� akceleruje 

zvýšené dávkování flokulantu (až 75 ppm Praestol 2500). S p�ibývající dobou 

sedimentace se rozdílné sedimenta�ní rychlosti vyrovnávají. 

Ve druhém testu byly dávky neionogenního flokulantu Praestol 2500 sníženy 

na 5 – 10 – 20 ppm. I p�esto, že separace probíhá pomaleji, je dávka flokulantu 

Praestol 2500 10 g/m3 pro flokulaci a usazování sazí dostate�ná. 

P�i dalším testu jsem vedle sebe porovnával vzorky po nadávkování 10 g/m3 

slab� anionického flokulantu Praestol 2510, slab� kationického Praestol 851 BC a 
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siln� kationického Praestol 857 BS. V grafu lze pozorovat rychlejší sedimentaci 

slab� anionického flokulantu Praestol 2510 v dávce 10 ppm po 1. minut�. Výsledek 

po 10 minutách sedimentace je však naprosto shodný. 

Obecn� lze tedy konstatovat, že již p�i dávce flokulantu 10 ppm je dostate�n� 

zajišt�na tvorba velkých vlo�ek. Ú�innost sedimentace jednotlivých typ� flokulant� 

p�i dávce 10 ppm je srovnatelná. 

 

4.4 Flotace 
 

A�koliv flotace kalu byla velmi rychlá a ú�inná – flokulované saze vyflotovaly 

velmi rychle, tak vrstva vyflotovaného kalu zaujímala objem 200 ml nebo jen o 

málo menší, což byl p�vodní objem vzorku sazové vody. Tyto skute�nosti m� 

vedou k domn�nce, že flota�ním procesem nebude možné saze efektivn� 

zahuš	ovat. 
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5 ZÁV	R 
 

Diplomovou práci jsem v�noval porovnání separa�ních postup� se zam��ením 

na flokulaci pevných podíl� v sazové suspenzi. V experimentální �ásti jsem použil 

r�zné typy organického flokulantu, které jsem variabiln� dávkoval. 

U v�tšiny separa�ních test� se potvrdilo, že použití organického flokulantu 

výrazn� napomáhá tvorb� vlo�ek, což zajiš	uje lepší separovatelnost p�i 

odvod�ovacích procesech. Z výsledk� test� jsem konstatoval, že pro odvodn�ní 

sazí nap�. odst�edivkou je vhodné použít neionogenní Praestol 2500 a slab� 

anionický Praestol 2510. St�edn� kationický Praestol K 232 L vykázal rovn�ž 

výborné vlastnosti. Vyžaduje však až 4x v�tší dávkování, což p�edstavuje výrazn� 

vyšší provozní náklady. I p�es výsledný obsah sušiny odvodn�ných sazí po 

odst�edivých testech, který nep�evyšoval 10% hranici, jsem konstatoval, že p�ímé 

zahuš	ování a odvod�ování sazí odst�edivkou se zdá být mnohem efektivn�jší 

metodou než flotace a sedimentace. Doporu�uji p�ipravit další poloprovozní 

zkoušky jako nap�. tlakovou filtraci. 

Odvod�ovací kapacitu sazové vody lze také zajistit expanzí výrobny 

Chezacarb. Tato varianta však vyžaduje vynaložit nemalé finan�ní investi�ní 

prost�edky do stavby nové technologie.  

Využití odvodn�ných sazí je velmi omezené, jelikož obsahují t�žké kovy. 

Vzhledem k jejich energetické hodnot� se doporu�uje využít je p�i spalování. Jak je 

uvedeno v literatu�e výše, odvodn�né saze musí obsahovat alespo� 20% sušiny. 

Tím je zajišt�no spalování bez dalšího p�idaného paliva. Lze tedy konstatovat, že 

lépe odvodn�né saze bychom mohli spalovat a	 už samostatn�, nebo je 

spoluspalovat s biokalem a suchými sazemi. Tento zp�sob využití odvodn�ných 

sazí by se musel nejprve ov��it. 
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