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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Kostrhun, J. (2011) Stanovení technologické účinnosti rozdruţování na 

spirálových rozdruţovačích, Ostrava, obor: 3904T022 Zpracování a zneškodňování 

odpadů, VŠB – TUO, Diplomová práce,  vedoucí: Hlavatá, M. 

Diplomová práce se zabývá hodnocením technologické účinnosti rozdruţování 

na spirálových rozdruţovačích. 

Teoretická část pojednává o principech třídění na zařízeních pouţívaných k 

úpravě jemnozrnného podílu uhlí na úpravně Důl Darkov OKD, a. s. Praktická část 

práce na základě měření a analýz hodnotí technologickou účinnost rozdruţovacího 

procesu. 

Diplomová práce popisuje jak efektivně a přesně pracuje spirálový rozdruţovač 

na úpravně Důl Darkov OKD, a.s. a zároveň nabízí vhodná opatření, která by vedla 

k zefektivnění procesu a dosaţení lepších výsledků při úpravě jemnozrnného podílu 

uhlí. 

Klíčová slova: spirálový rozdruţovač, hydrocyklón, plavící analýza, 

granulometrické sloţení, popelnatost, uhlí 

 

 

 

ANOTATION OF THESIS 

Kostrhun, J. (2011) Determination of Technological Efficiency of Separation in 

Spiral Separators, Ostrava, field of study: 3904T022, VŠB –TUO, Thesis, Thesis leader: 

Hlavatá, M. 

This thesis deals with the evaluation of the effectiveness of separation 

technology for separating spiral.  

The theoretical part discusses the principles for classification of equipment used 

to adjust the proportion of fine-grained coal plant on Důl Darkov, a .s. . The practical 

part of thethesis based on the measurement and analysis assesses the effectiveness of 

technological separating process. 

The thesis shows how to work efficiently and accurately spiral separator plant on 

Důl Darkov, a. s. while offering appropriate measures that would streamline the process 

and achieve better results hen adjusting the proportion of fine-grained coal. 

Key words: spiral separator, hydrocyclone, plying the analysis, granulometric 

composition, ash, coal 
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1. Úvod 

Na našem území se nalézají značné zásoby uhlí. Tyto zásoby však nejsou 

nevyčerpatelné, proto se s nimi musí úsporně hospodařit a musí zde být snaha o co 

nejefektivnější vyuţití a také o co nejefektivnější způsoby úpravy těchto zdrojů. Jedním 

z produktů těţby a úpravy uhlí je také jemnozrnný černo-uhelný kal. Velké mnoţství 

tohoto podílu, které vzniká při zpracování černého uhlí, tak skýtá značné zásoby 

kvalitního uhlí, po úpravě vhodného zejména pro koksování. To jak co nejlépe získat 

uţitnou sloţku z uhelného kalu je úkolem pro úpravárenské postupy a úpravárenské 

zařízení. Jedno z úpravárenských zařízení je také spirálový rozdruţovač, který bude 

objektem zájmu této práce.  

V České republice byla v minulosti vyuţívána technologie rozdruţování 

jemnozrnného černého uhlí pouţitím dvou systémů a to jemnozrnných sazeček nebo 

těţko-kapalinových cyklonů v kombinaci s flotací. Třídicí hranice byla u obou systémů 

0,5 mm s tím, ţe zrno nad 0,5 mm bylo upravováno v sazečkách, popřípadě v třídicích 

hydrocyklónech, frakce pod 0,5 pak ve flotátorech. Nevýhodou obou technologií byla 

v tom, ţe účinnost rozdruţování uhlí od 0,3 – 2 mm byla nízká, docházelo k úniku 

uhelné hmoty do odpadu při poměrně vysokých nákladech na rozdruţovací suspenze a 

reagencie (flotační oleje, flokulanty). V 90. létech minulého století byla snaha tento 

problém řešit a to zkušebním nasazením spirálových rozdruţovačů ve více úpravnách 

OKD. K provoznímu nasazení a odzkoušení bohuţel nedošlo, neboť tyto úpravny 

v důsledku útlumu těţby byly uzavřeny. Na úpravně Důl Darkov OKD, a. s. byl 

spirálový rozdruţovač do systému úpravny uhelných kalů zapojen v roce 2009, kde 

dosud s úspěchem pracuje. Cílem práce je stanovit účinnost spirálového rozdruţovače, 

popřípadě navrhnout opatření, která povedou ke zlepšení produktů rozdruţování. 
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2. Popis úpravny Důl Darkov OKD, a. s. 

 

Technologie úpravy uhlí je přizpůsobena selektivnímu zpracování 

koksovatelného a energetického uhlí včetně expedice. 

 

Hlavní technologické celky jsou: 

1. Těţko-kapalinové rozdruţování 

2. Velkoprostorové zásobníky surového a praného uhlí 

3. Úprava uhlí – hrubá a jemná část 

4.  Expedice 

5. Hlubinné zásobníky pro nákup uhlí 

6. Termická sušárna 

7. Reflotační linka pro zpracování uhelných kalů z nádrţe Pilňok 

 

Těžko-kapalinové rozdružování 

Těţba ze závodu 2 a 3 je dopravována na úpravnu Důl Darkov OKD, a. s.. 

Přísun surové těţby je veden dvěma samostatnými linkami na provozní celek hrubé 

úpravy. Průměrný výkon kaţdé z obou linek je 800 t/h. Na linkách je moţno současně 

upravovat dva druhy uhlí (energetické, koksové). V případě poruchy (výluky) je moţno 

provozní linky vzájemně kříţit. Surové uhlí 0 – 300 mm je ze skipového zásobníku 

vynášeno článkovými dopravníky o šířce 1600 mm a následně soustavou dopravních 

pásů o šířce 1400 mm na dva třídiče s propadem 40 mm (třídění za sucha) a dvě sít N-

64 (třídění za sucha i za mokra). Nadsítné třídičů, po vybrání kusů ţeleza a dřeva, je 

směrováno do těţkokapalinového rozdruţovače Drewboy (průměr kola 5 350 mm, 

výkon 350 t/h), ze kterého vycházejí jako konečné produkty hlušiny 10 – 300 mm, směs 

praného uhlí a meziproduktu. Hlušina 40 – 300 mm je z Drewboye dopraven skluzem 

na síto a soustavou pásů na skládku, havarijně do zásobníků kapacitě 560 tun na velkém 

odvale. Dotřiďování hrubého hlušiny nad 300 mm probíhá na vibračních třídičích na 

obou linkách. Produkce hlušin frakce 300 – 500 mm je zhruba 50 t/den. Ze skládky je 

hlušina odebírána vozidly na rekultivační práce. Hlušina frakce 0 - 40 mm je směrována 

do zásobníků s kapacitou 560 tun havarijně na venkovní skládku o kapacitě 1500 tun. 

Z meziskládky hlušin je moţná nakládka i do ţelezničních vozů. Meziprodukt 

z Drewboye je moţno v případě potřeby rozdruţit v rozdruţovací vaně s výkonem     
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240 t/h na prané uhlí, které je podrceno na drtiči pod 40 mm a dopraveno k nakládce na 

expedici přes velkoprostorové zásobníky praného uhlí. 

Meziprodukt je rovněţ drcen na frakci pod 40 mm a pak dopraven společně se 

surovým uhlím na velkoprostorové zásobníky. 

Zařízení hrubé úpravy uhlí je vybaveno náhradní odsunovou cestou hlušin (společnou 

pro obě linky) pro případ poruchy na odsunových pásech hlušin. 

Těţkokapalinová suspenze (směs Fe3O4 a H2O), ve které je rozdruţováno surové 

uhlí je regenerována na rozdruţovačích s permanentními magnety s průměrem bubnu 

900 mm. 

Z obou linek zařízení hrubé úpravy uhlí je moţno provádět selektivně odklon 

surového uhlí s převozem auty na venkovní skládku. Mnoţství zachycených hlušin 

zrnitostní třídy nad 40 mm tvoří aţ 13 % z těţby. 

Velkoprostorové zásobníky surového a praného uhlí 

Surové uhlí 0 – 40 mm (koksové, energetické) je selektivně dopravováno z obou 

linek hrubé úpravy na velkoprostorové zásobníky surového uhlí. Na I. a II. lince 

zásobníků je skladováno uhlí koksovatelné. Energetické uhlí je dopravováno na střední 

sekci zásobníků, kde jsou umístěny 4 vibrační třídiče, na kterých dochází k vytřídění 

energetického prachu. Surový energetický prach frakce 0 – 20 mm a nadsítné frakce 20 

– 40 mm je skladováno v oddělených zásobnících. Energetický prach je dopraven ze 

zásobníků soustavou pásových dopravníků k nakládce na expedici na 9. kolej. Nadsítné 

20 – 40 mm je expedováno do velkoprostorových zásobníků praného uhlí. 

 

Surové uhlí – hrubá část do 40 mm 

Surové koksovatelné uhlí 0,5 – 40 mm je rozdruţováno ve čtyřech 

modernizovaných sazečkách na výsledné produkty – prané uhlí, meziprodukt a hlušinu. 

Prané uhlí je odvodňováno na osmi sítech typu N-64, na čtyřech OSO sítech o průměru 

2,4 m a čtyřech odstředivkách, následně pak dopravováno pásovými dopravníky do 

zásobníků. 

Meziprodukt 0,5 – 40 mm po odvodnění na vibračním sítě je drcen 

v kladivovém drtiči  a přes zásobníky meziproduktu expedován na 9. kolej. 

Hlušina ze sazeček je dopravena pásovými dopravníky do zásobníků na odvale. 
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Surové uhlí – jemná část 

Základní technologické zařízení tvoří: 

- zahušťovač Dorr, průměr 36 m, kapacita 3100 m
3
 (4 kusy), 

- třídicí hydrocyklóny THC 500 – 90 – 215 – 100 - 20º (4 kusy), 

- spirálový rozdruţovač, 

- flotační baterie, VF 8,5 – volně průtočné objem 42,5 m
3 
(6 kusů), 

- podtlakové kotoučové filtry, 38 KL 8, filtrační plocha 8 x 160 m
2
, střídavě 

provozováno 5 kusů, 

- odstředivky KHD (5 kusů), výkon jedné odstředivky 40 t/h. 

 

Surové kaly 0 – 0,5 mm, po odkalení na obloukových sítech před sazečkami a 

následné kontrole v klasifikačních špičkách I. linky, jsou zahuštěny v kruhovém 

zahušťovači a dále pak dopraveny čerpadlem na třídicí hydrocyklóny. Hrubozrnná 

frakce je rozdruţována na spirálách, jemnozrnná vyčeřená sloţka odchází do flotačních 

baterií k flotaci. Uhelný koncentrát je pak odvodňován na pěti odstředivkách KHD a na 

vakuových diskových filtrech o průměru 3800 mm společně. Odvodněný uhelný 

koncentrát je pak dopraven reverzním pásovým dopravníkem společně s praným uhlím 

ze sazeček (0 – 40 mm) do zásobníků praného uhlí, nebo je samostatně dopraven do 

bubnové sušárny flotačního koncentrátu. Po vysušení je uhelný koncentrát přidáván 

k expedované směsi praného uhlí. Balastní podíly z flotátorů (flotační hlušiny) a ze 

spirál jsou zahuštěny v kruhovém zahušťovači a následně naplavovány do lokality 

Pilňok v rámci rekultivační činnosti. 

 

Expedice 

Expedice je samostatná budova situována nad 7., 9. a 11. nakládací kolejí. Kaţdá 

nakládací kolej je vybavena vagónovou tenzometrickou váhou. V budově expedice jsou 

umístěny expediční zásobníky o kapacitě 3 x 150 tun (pro kaţdou kolej samostatně) 

pásové vynášeče a vzorkovací linky. Průměrný směnový výkon nakládky pro 1 kolej je 

3500 tun. 

 

Hlubinné zásobníky pro nákup cizího uhlí 

Hlubinné zásobníky pro přejímku „cizího uhlí“ v ţelezničních vozech jsou 

umístěny na 11. a 13. koleji. Vynášení uhlí ze zásobníků je pomocí vynašečů o výkonu 
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500 t/h. Maximální zrnitost „cizího uhlí“ je 150 mm. Na hlubinné zásobníky navazuje 

rozmrazovna ţelezničních vozů. Délka rozmrazovny je 115 m, kapacita 8 vagónových 

vozů. Rozmrazovna je vytápěna plynem. 

 

Termická sušárna 

Princip sušárny je souproudý, spaliny plynu prostupují sušícím bubnem společně 

s vysušovaným materiálem. Průměr sušícího bubnu je 4 m a délka 30, průměrný výkon 

sušárny při sušení kalů je 50 t/h, při sušení flotačního koncentrátu 80 t/h. 

 

Reflotační linka 

Reflotací jsou zpracovány uhelné kaly ze sedimentační nádrţe Pilňok. Výkon 

reflotační linky je 50 t/h. Součástí reflotační linky jsou rozdruţovací hydrocyklóny, 

které oddělují výše popelnaté podíly od níţe popelnatých uhelných zrn, které jsou 

čerpány do kalového okruhu úpravny uhlí a zpracovávány ve flotátorech. 
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3. Zapojení spirálových rozdružovačů na úpravně Důl 

Darkov OKD, a. s. 

 

Uhelný kal je shromaţďován v zásobníku (A), odkud je čerpadlem přiváděn 

k třídicímu hydrocyklónu (B). V třídicím hydrocyklónu se kal rozděluje na vyčeřenou 

sloţku (frakce 0 – 0,2 mm), která je odváděna ke flotaci na flotační baterie (C) a na 

kleslý podíl, který je odváděn na spirálový rozdruţovač (D), kde se dále rozdruţuje na 

uhelný koncentrát a hlušinu. Uhelný koncentrát ze spirálového rozdruţovače i 

z flotačních baterií, je následně odvodněn, vysušen a je přidáván k expedované části 

směsi praného uhlí.  [5] 

 

 

Obrázek 1: Schéma zapojení spirálového rozdruţovače 

 

A – zásobník uhelného kalu 

B – třídicí hydrocyklón 

C – flotační baterie 

D – spirálový rozdruţovač 

1 – přívod uhelného kalu k hydrocyklónu 

2 – přívod vyčeřeného (lehkého) podílu k flotaci 

3 – přívod na spirálový rozdruţovač 

4 – flotační koncentrát 

5 – flotační hlušina 

6 – uhelný koncentrát 

7 - hlušina
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4. Teorie rozdružování na spirálových rozdružovačích 

Pouţití spirálových rozdruţovačů při úpravě uhlí je motivováno úsilím zlepšit 

technologické výsledky při rozdruţování zrnitostní třídy 0,1 – 3 mm. Podle dosavadních 

zkušeností tento typ rozdruţovačů předčí, z hlediska dosahovaných technologických 

výsledků, jiná tradiční zařízení, jako jsou například sazečky, hydrocyklóny a další jiné 

rozdruţovače. Nasazení těchto rozdruţovačů do technologie úpravy uhlí tak můţe 

zajistit zvýšení celkové účinnosti rozdruţování. Současně lze zvyšovat výkon sazeček, 

flotačních baterií atd., za něţ přebírají tyto rozdruţovače úpravu zrna 0,1 –3 mm. 

 

Vedle velmi dobré účinnosti rozdruţování zrna v rozmezí 0,1 – 2 mm, které se 

na klasických rozdruţovačích obtíţněji rozdruţuje, mají šroubovicové rozdruţovače 

některé zásadní ekonomické i technické přednosti: 

- nízké investiční a provozní náklady na ukazatele kapacity t/h, 

- nízké provozní náklady způsobené absencí pohyblivých částí a nízké energetické 

nároky, 

- dobrá selektivnost a výnos v celém zrnitostním rozsahu,  

- technologie nevyţaduje reagencie a media, 

- jednoduchou instalaci a provoz s minimální obsluhou. 

 

Teoretickým rozborem rozdruţovacího procesu na šroubovicových 

rozdruţovačích se zabývala uţ celá řada autorů. Získané poznatky tak umoţňují 

formulovat základní teoretické úvahy charakterizující rozdruţovací proces na těchto 

rozdruţovačích. Všeobecně platná teorie rozdruţování na šroubovicových 

rozdruţovačích však dosud není zpracována z důvodu řady nedořešených teoretických 

problémů. [5] 

 

 

4.1.  Významné znaky průtoku vody ve spirálovém rozdružovači 

- Hladina proudu vody vytváří vlivem odstředivých sil skloněnou polohu vzhledem 

k příčnému řezu ţlabem. 

- Hloubka stékající vrstvy vody je v různých místech příčného řezu proudu vody 

různá. Malá hloubka je na vnitřní straně ţlabu (na nejmenším poloměru od osy), 

největší hloubka je ve střední části toku (blíţe k vnější části ţlabu). 
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- Rychlost stékajícího proudu vody je v různých místech příčného řezu vodního 

proudu různá. Mění se v závislosti na hloubce proudu, a to podle parabolické 

závislosti (obalová křivka rychlostí tvoří parabolu) při laminárním proudění nebo 

podle logaritmické závislosti při turbulentním proudění. Rychlost proudění se mění 

rovněţ v závislosti na poloměru, po kterém voda stéká po ţlabu, přičemţ rychlost 

proudění je větší v povrchových vrstvách neţ v těch, které jsou v kontaktu 

s povrchem ţlabu. 

- Existuje přímá závislost rychlosti proudu vody ve směru od osy ţlabu. 

- V různých hloubkách vodního proudu dochází při stékání i k cirkulaci vody ve 

směru kolmém ke směru pohybu proudu. Horní proudnice směřují od osy 

rozdruţovače, spodní v opačném směru. Zde jde pak o příčnou cirkulaci vody. Tato 

cirkulace je závislá na šířce stékajícího vodního proudu i na mnoţství vody 

přiváděné do ţlabu (přímá závislost). Příčná cirkulace ve směru k ose 

šroubovicového rozdruţovače má nepříznivý vliv na proces rozdruţování. [5] 

 

 

4.2.  Síly působící na zrno pohybující se ve spirálovém rozdružovači 

a)   Hydrodynamická síla – síla s tendencí udrţet zrno ve vznosu, je funkcí polohy zrna  

      v proudu vody po nakloněné rovině. 

b)   Tíhová síla – vyvolaná gravitací a podmiňující spolu s dalšími vlivy pohyb zrna ve   

      směru k vnějšímu okraji ţlabu a ve směru největšího úklonu ţlabu. 

c)   Odstředivá síla – jedna z rozhodujících sil, jeţ ovlivňuje příčný pohyb zrna směrem 

      k vnějšímu okraji ţlabu. 

 

Rozdružovací proces ve šroubovicových rozdružovačích lze charakterizovat jako 

dvoufázový proces. 

a) První fáze – rozvrstvení materiálu ve vertikálním směru a přechod zrn s největší 

hustotou do jedné vrstvy. 

b) Druhá fáze – přerozdělování zrn v radiálním směru a tvorba vějíře zrn. 

 

Po dosaţení ustáleného stavu se zrna pohybují po svých šroubovicových 

trajektoriích. Pro úspěšné rozdruţování je potřebné, aby rozdíl hustot rozdruţovacích 

látek byl větší neţ 1. 
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4.3.  Všeobecný popis spirálového rozdružovače 

Spirálový rozdruţovač je vysoce specializované zařízení obsahující pouze 

nepohyblivé součásti, které pracuje pouze na základě gravitačních a odstředivých sil. 

Tyto síly rozdruţují malé částice rozdílné specifické hmotnosti. 

 

 

Obrázek 2: Spirálový rozdruţ s přívodem na úpravně Důl Darkov, a. s. (foto: autor) 

 

Gravitační rozdělovač 

Gravitační rozdělovač (1) je galvanizovaný ocelový válec, vybavený 

centralizovaným přísunovým otvorem (2) a několika šikmými výtoky (3). Je umístěn na 

vrcholu spirálového rozdruţovač ve středové pozici. Přísunový otvor je vybaven 

přírubou pro spojení s přívodním potrubím. Kaţdá výpusť je vybavena vysoce abrazi 

odolnou clonou, která je střídavě drţena s polyuretanovou odváděcí trubkou (4). 

Účel gravitačního rozdělovače je přijmout předpřipravený uhelný kal 

z předchozího zpracování na vhodnou zrnitost a poskytnout stejné rozdělení kalu pro 

kaţdou výpusť ke kaţdému příslušnému spirálovému ţlabu. Systém rozdělení přes 

potrubí (5) spojuje gravitační rozdělovač se spirálovými ţlaby. Potrubí jsou spojena 
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dohromady s vysoce abrazi odolnými polyuretanovými koleny (6), která nevyţadují 

ţádné upnutí. 

 

 

 

Obrázek 3: Schéma spirálového rozdruţovače [9] 

 

1 – galvanizovaný ocelový válec 

2 – přísunový otvor 

3 – šikmé výpustě 

4 – polyuretanová odváděcí trubka 

5 – potrubí 

6 – polyuretanová kolena 

7 – sestavy spirál 

8 – středový sloup 

9 – spirálové ţlaby 

10 – posuvná skříň 

11 – box s nastavitelným rozdělovačem 

12 – výtokový otvor 

13 – rám 

14 – ţebřík 

15 – obsluţná lávka 

16 – skluz 

17 - řetěz 
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Sestavy spirál 

Sestavy spirál (7) jsou namontovány vertikálně na základový rám. Kaţdá ze 

spirál sestává ze středového sloupu (8), okolo kterého jsou namontovány spirálové 

ţlaby (9). Ţlaby mají všechny jednotné stoupání a stejný tvar a průměr. Jsou to tyto 

spirálové ţlaby, které rozdruţují materiály na základě gravitačních a odstředivých sil. 

Šroubové ţlaby jsou vyrobeny ze skleněných vláken, které jsou pokryty vrstvami 

polyuretanu na vnitřní pracovní straně. Tato vrstva poskytuje antiabrazivní povrch. 

Jedna vrstva materiálu Flo-Coat je nanesena na spodní stranu, aby poskytla izolaci proti 

vodě. 

Horní konec kaţdého spirálového ţlabu je vybaven polyuretanovou posuvnou 

skříní (10). Kaţdý zásobovací box obsahuje speciální část, která rozdělí kalový tok a 

takto sniţuje opotřebení povrchu spirálových ţlabů. Výtokový konec kaţdé spirály je 

vybaven polyuretanovým produktovým boxem (11), obsahujícím nastavitelný 

rozdělovač. Funkcí rozdělovače je posléze rozdělit materiál. Sběrný box je rozdělen na 

2 nebo více oddělení. Kaţdé oddělení je vybaveno výtokovým otvorem (12) vedoucím 

ke skluzům pod nimi, prostřednictvím tuhého potrubí. 

 

 

Základový rám 

Rám (13) je ve tvaru písmene A, z profilované měkké galvanizované oceli. 

Poskytuje tuhé uloţení pro různé konfigurace spirálových sestav. Ţebřík (14), 

namontovaný na boku rámu, poskytuje obsluze přístup k obsluţné lávce (15) na horní 

části rámu. 

 

 

Skluzy 

Skluz (16) je obvykle z měkké pogumované oceli a uzavřený na konci. Skluz má 

otvory, které odpovídají výpustným otvorům na vypouštěcích boxech. Skluz je zavěšen 

na řetězech (17) vespod sestav spirál. Funkce skluzů je sbírat rozdruţený materiál a 

nasměrovat jej do příslušných směrů k dalšímu zpracování. 
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5. Hydrocyklóny 

Důleţitou součástí úpravy jemnozrnné frakce uhlí jsou hydrocyklóny. Vhodným 

zařazením hydrocyklonů v úpravně lze pozitivně ovlivňovat účinnost třídění na 

následně zapojených zařízeních na úpravně Důl Darkov OKD, a. s. se jedná o flotační 

baterie, na které se přivádí vyčeřená sloţka z hydrocyklón a spirálové rozdruţovače, na 

které přechází výtok z hydrocyklónů. 

Nejčastěji pouţívaný typ hydrocyklónu kuţelovitého tvaru vyvinul M. G. 

Driessen během druhé světové války. V současné době si nelze jiţ provoz většiny 

úpraven bez hydrocyklónů ani představit. Uplatňují se ve funkci třídičů a zahušťovačů, 

při regeneraci pracích suspenzí v uhelných i rudných úpravnách, dále jako třídiče 

v mlecím okruhu kulových mlýnů, jako třídicí a odkalovací zařízení ve flotačních 

úpravnách, jako rozdruţovače jemnozrnného uhlí v uhelných úpravnách, při úpravě 

kaolinu atd. 

Výsledky třídění, zahušťování, odkalování nebo rozdruţování v hydrocyklónech 

jsou zpravidla rovnocenné a v mnoha případech lepší neţ výsledky získávané pomocí 

speciálních strojů jiného typu. [2] 

 

5.1.  Princip fungování hydrocyklónů 

Nejčastěji pouţívaný typ hydrocyklónu je znázorněn na obr. 4. Skládá se z horní 

části, má tvar nízkého válce (1) a ze spodní části, která má tvar obráceného kuţele (2). 

Zpracovávaná suspenze je přiváděna do hydrocyklónu tangenciálně v jeho horní části 

pod tlakem 49 aţ 343,2 kPa. Potřebný tlak je dosahován čerpadlem anebo sloupcem 

suspenze, tj. vyplývá z výškového rozdílu mezi hladinou suspenze v přívodní jímce a 

vstupní tryskou (3) hydrocyklónu Rychlost proudu suspenze ve vstupní trysce bývá 

zpravidla v mezích 3 aţ 9 m/s. 

Suspenze krouţí v hydrocyklónu velkou rychlostí a pohybuje se po dráze 

prostorové spirály podél stěny kuţele (2) směrem k jeho vrcholu. V blízkosti vrcholu 

kuţele mění část sestupného proudu suspenze směr pohybu a začíná se pohybovat 

krouţivým pohybem vzhůru. Suspenze přiváděná do hydrocyklónu je odváděna dvěma 

otvory – její převáţná část odtéká jako výtok přepadovou tryskou (5) umístěnou ve 

vrcholu kuţele. 

Působením odstředivé síly jsou hrubší a těţší částice vrhány k obvodu a 

pohybují se směrem ke spodní výtokové trysce (4). Jemné a lehké částice, na něţ působí 
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mnohem menší odstředivá síla, se dostávají do blízkosti vzestupného proudu ve střední 

části hydrocyklónu a jsou vynášeny vzhůru přepadové trysce. [2] 

 

 

Obrázek 4: Schéma hydrocyklónu [2] 

 

1 – stěna nízkého válce 

2 – stěna obráceného kuţele 

3 – vstupní tryska (přívod kalu) 

4 – výtoková tryska (kleslý podíl) 

5 -  přepadová tryska 

6 – odtok vyčeřené sloţky 

 

5.2.  Konstrukční prvky hydrocyklónu 

 

Hydrocyklóny lze rozdělit na odvodňovací, zahušťovací a třídicí. Princip 

fungování je u všech druhů stejný, liší se pouze v různém nastavení parametrů 

konstrukčních prvků. Nejdůleţitější konstrukční prvky ovlivňující fungování 

hydrocyklónu jsou: 

1. průměr hydrocyklónu, 

2. vrcholový úhel kuţelové části hydrocyklónu, 

3. průměr vstupní trysky, 
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4. průměr přepadové trysky, 

5. průměr výtokové trysky, 

6. výška válcovité části hydrocyklónu, 

7. výška kuţelovité části hydrocyklónu, 

8. umístění vstupní trysky, 

9. hloubka ponoru přepadové trysky a její tvar. 

 

5.3.  Vliv vstupní přepadové a výtokové trysky na chod hydrocyklónu 

 

Na rozdělení tuhých částic do přepadu a do výtoku má velký vliv tvar 

hydrocyklónu a velikost vstupní, přepadové a výtokové trysky. Vzájemný poměr 

průměrů těchto trysek i poměr velikosti jednotlivých trysek k průměru hydrocyklónu 

není libovolný a můţe být měněn jen v jistých mezích. Změna kteréhokoli z těchto 

parametrů mění výrazně průběh a výsledky fungování hydrocyklónu. Podle pokusů 

provedených J. J. Moderem a D. A. Dalhlstromem platí tento vztah: 

 

                                              (1) 

                                                                                                                                         

a – pokusně stanovený koeficient, jehoţ hodnota je přibliţně 0,5 

D – průměr válcovité části hydrocyklónu, 

dvst – průměr vstupní trysky, 

dp – průměr přepadové trysky. 

 

Podle Modera a Dahlstroma je optimální poměr průměru přepadové trysky 

k průměru vstupní trysky 1 : 1 aţ 2 : 1. Změna průtočné velikosti některé z trysek se 

projevuje velmi rozdílným způsobem. Velikost vstupní a přepadové trysky mají vliv 

především na výkonnost hydrocyklónu. Velikost výtokové trysky ovlivňuje výkon 

hydrocyklónu podstatně méně. Má však velký vliv na změnu velikosti nebo měrné váhy 

částic, jeţ se mají dostávat buď do přepadu, nebo do výtoku. 
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V praxi bývá velikost výtokové trysky určována poměrem: 

 

                                                             (2) 

                                                                                                                                         

dp – průměr přepadové trysky, 

dv – průměr výtokové trysky. 

 

Na úpravně Důl Darkov OKD, a. s. jsou před spirálové rozdruţovače zařazeny 

čtyři třídicí hydrocyklony THC 500 – 90 – 215 – 100 - 20º (500 mm průměr 

hydrocyklónu, 90 mm průměr vstupní trysky, 215 mm průměr přepadové trysky, 100 

mm průměr výtokové trysky, 20º vrcholový úhel kuţelovité části) o jednotlivém výkonu 

200 m
3
/h, které pracují při tlaku 0,11 aţ 0,13 MPa. [2] 

 

 

Obrázek 5: Soustava hydrocyklónů na úpravně Důl Darkov, a. s. (foto: autor) 
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6. Experimentální stanovení účinnosti spirálových 

rozdružovačů 

6.1.  Odběr a úprava vzorků 

Vzorky byly odebrány jednorázově během provozu na úpravně Důl Darkov 

OKD, a. s. do padesáti litrových nádob.  

 

Odebrány byly čtyři vzorky: 

- vyčeřená sloţka z hydrocyklónů (přívod na flotaci), 

- výtok z hydrocyklónů (přívod na spirály), 

- vytříděná sloţka ze spirál – uhelný koncentrát, 

- vytříděná sloţka ze spirál – hlušina. 

 

Vzorky byly ponechány v uzavřených nádobách, do doby neţ klesly všechny 

pevné částice na dno nádoby. Poté byla z nádob odstraněna voda a usazený kal byl 

přemístěn do plastové nádoby, ve které byl pečlivě promíchán. Kvartací bylo vyčleněno 

asi 3 kg kaţdého vzorku, jeţ bylo následně vysušeno v sušárně. Z takto připravených 

vzorků byly prováděny všechny další analýzy. 

 

6.2.  Stanovení obsahu tuhých látek v kalu 

Přímé stanovení obsahu tuhých látek v kalu se provádí vysušením známého 

mnoţství kalu do konstantní hmotnosti při 105 ºC aţ 110 ºC. Není-li k dispozici přímo 1 

litr kalu, kdy zbytek po vysušení odpovídá přímo zahuštění v 1 litru, přepočte se 

zjištěná hmotnost odpovídající danému objemu na 1 litr: 

 

                                                          (3) 

 

Kde: 

Z – obsah tuhých látek v 1 litru 

q – hmotnost tuhých látek v daném objemu v g 

v – daný objem kalu v 1 litru. 
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Pracovní postup 

Vzorky v padesátilitrových sudech byly pečlivě rozmíchány elektrickým 

míchadlem a poté byl z prostřed kaţdé nádoby odebrán jeden litr vzorku do odměrné 

kádinky. Jednotlivé vzorky byly následně zfiltrovány přes filtrační papír, pomocí 

podtlakové filtrace na Büchnerově nálevce. Přefiltrované vzorky na filtračních papírech 

byly vysušeny v sušárně při teplotě 105 ºC. Vysušené vzorky na filtračních papírech 

byly následně zváţeny.  

 

Pracovní pomůcky: 

- odměrná kádinka o objemu 1 l,  

- elektrické míchadlo, 

- filtrační papíry, 

- Büchnerova nálevka, 

- sušárna, 

- laboratorní váha. 

 

Tabulka 1: Obsah tuhých látek u jednotlivých vzorků 

Vzorek Zahuštění [g/l] 

Přívod na spirály 207,54 

Přívod k flotaci 117,36 

Uhelný koncentrát ze spirál 190,46 

Hlušiny ze spirál 125,74 

 

6.3.  Sítová zkouška 

Sítový rozbor znázorňuje granulometrické sloţení. Udává hmotnostní podíl 

jednotlivých zrnitostních tříd na celkovém sloţení vzorku. 

6.3.1.  Suchá prosévací zkouška 

 

Pracovní pomůcky: 

- normovaná síta s okatostí 0,5 mm, 0,3 mm, 0,1 mm 

- automatické prosévací zařízení 

- laboratorní váhy. 
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Pracovní postup:  

Sítová zkouška probíhala na normovaných sítech s okatostí 0,5 mm, 0,3 mm a 

0,1 mm. Ke kaţdé třídicí zkoušce bylo bráno 200 g upraveného vzorku (vzorek byl 

nejprve odvodněn, vysušen a poté upraven kvartací). Suchá třídicí zkouška byla 

provedena na automatické prosévačce obr. č. 6, na které byli nainstalována sestava sít 

od 0,5 mm, 0,3 mm a 0,1 mm. Na horní síto s okatostí 0,5 mm bylo nasypáno 200 g 

vzorku. Zařízení bylo zapnuto a ponecháno v chodu do doby neţ všechna zrna s menší 

okatostí neprošla jednotlivými síty. Poté bylo zařízení vypnuto a jednotlivé vytříděné 

frakce byly zváţeny. Byly zjištěny následující hodnoty, viz tabulky 2 - 5. 

 

 

Obrázek 6: Automatické prosévací zařízení (foto: autor) 

 

Tabulka 2: Zrnitostní sloţení hlušiny 

Zrnitostní 

frakce [mm] 

Hmotnost kaţdé 

třídy [g] 

Celkový výnos 

[g] 

Výnos podle 

kaţdé třídy [%] 

Celkový výnos 

[%] 

nad 0,5 0,46 0,46 0,23 0,23 

0,5 – 0,3 2,66 3,12 1,33 1,56 

0,3 – 0,1 100,42 103,54 50,26 51,82 

pod 0,1 96,27 199,81 48,18 100 

celkem 199,81  100  
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Tabulka 3: Zrnitostní sloţení přívodu na spirály (surový kal) 

Zrnitostní 

frakce [mm] 

Hmotnost kaţdé 

třídy [g] 

Celkový výnos 

[g] 

Výnos podle 

kaţdé třídy [%] 

Celkový výnos 

[%] 

nad 0,5 4,3 4,3 2,16 2,16 

0,5 – 0,3 66,41 70,71 33,35 35,51 

0,3 – 0,1 93,25 163,96 46,83 82,34 

pod 0,1 35,16 199,12 17,66 100 

celkem 199,12  100  

 

 

Tabulka 4: Zrnitostní sloţení uhelného koncentrátu ze spirál 

Zrnitostní 

frakce [mm] 

Hmotnost kaţdé 

třídy [g] 

Celkový výnos 

[g] 

Výnos podle 

kaţdé třídy [%] 

Celkový výnos  

[%] 

nad 0,5 5,4 5,4 2,71 2,71 

0,5 – 0,3 59,65 65,05 29,88 32,59 

0,3 – 0,1 106,35 171,4 53,27 85,86 

pod 0,1 28,23 199,63 14,14 100 

celkem 199,63  100  

 

 

Tabulka 5: Zrnitostní sloţení vyčeřené sloţky z hydrocyklón (přívod k flotaci) 

Zrnitostní 

frakce [mm] 

Hmotnost kaţdé 

třídy [g] 

Celkový výnos 

[g] 

Výnos podle 

kaţdé třídy [%] 

Celkový výnos  

[%] 

nad 0,5 - - - - 

0,5 – 0,3 0,09 0,09 0,04 0,04 

0,3 – 0,1 25,42 25,51 12,73 12,77 

pod 0,1 174,14 199,65 87,23 100 

celkem 199,65  100  
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6.3.2.  Mokrá sítová zkouška 

 

Pracovní pomůcky: 

- normovaná síta 0,5 mm, 0,3 mm, 0,1 mm, 

- filtrační papíry, 

- vodní sprcha, 

- kbelíky, 

- Büchnerova nálevka, 

- sušárna, 

- laboratorní váhy. 

 

 

Pracovní postup 

K mokré prosévací zkoušce bylo také odebráno 200 g upraveného vzorku. 

Zkouška probíhala na normovaných sítech s okatostí 0,5 mm 0,3 mm a 0,1 mm. Síto 

bylo upevněno na plastovou nádobu, na síto byl nasypán vzorek, který byl sprchován 

vodní sprchou tak dlouho, dokud všechny částice menší neţ okatost síta nebyly 

převedeny do podsítného. Poté byly jednotlivé získané podíly přefiltrovány na 

Büchnerově nálevce, vysušeny a následně zváţeny na laboratorních vahách. Byly 

zjištěny následující hodnoty, viz tabulky 6 – 9. 

 

 

Obrázek 7: Büchnerova nálevka (foto: autor) 
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Obrázek 8: Sušárna (foto: autor) 

 

Tabulka 6: Zrnitostní sloţení hlušin 

Zrnitostní 

frakce [mm] 

Hmotnost kaţdé 

třídy [g] 

Celkový výnos 

[g] 

Výnos podle 

kaţdé třídy [%] 

Celkový výnos 

[%] 

nad 0,5 0,52 0,52 0,26 0,26 

0,5 – 0,3 2,39 2,91 1,19 1,45 

0,3 – 0,1 93,78 96,69 47 48,45 

pod 0,1 102,86 199,55 51,55 100 

celkem 199,55  100  

 

 

Tabulka 7: Zrnitostní sloţení přívodu na spirály (surový kal) 

Zrnitostní 

frakce mm] 

Hmotnost kaţdé 

třídy [g] 

Celkový výnos 

[g] 

Výnos podle 

kaţdé třídy [%] 

Celkový výnos 

[%] 

nad 0,5 4,6 4,6 2,35 2,35 

0,5 – 0,3 63,81 68,41 32,54 34,89 

0,3 – 0,1 89,98 158,39 45,88 80,77 

pod 0,1 37,71 196,1 19,23 100 

celkem 196,1  100  
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Tabulka 8: Zrnitostní sloţení uhelný koncentrátu ze spirál 

Zrnitostní 

frakce [mm] 

Hmotnost kaţdé 

třídy [g] 

Celkový výnos 

[g] 

Výnos podle 

kaţdé třídy [%] 

Celkový výnos 

[%] 

nad 0,5 5,1 5,1 2,56 2,56 

0,5 – 0,3 57,24 62,34 28,69 31,25 

0,3 – 0,1 97,29 159,63 48,77 80,02 

pod 0,1 39,85 199,48 19,98 100 

celkem 199,48  100  

 

 

Tabulka 9: Zrnitostní sloţení vyčeřené sloţky z hydrocyklón (přívod k flotaci) 

Zrnitostní 

frakce [mm] 

Hmotnost kaţdé 

třídy [g] 

Celkový výnos 

[g] 

Výnos podle 

kaţdé třídy [%] 

Celkový výnos 

[%] 

nad 0,5 - - - - 

0,5 – 0,3 0,03 0,03 0,015 0,015 

0,3 – 0,1 4,17 4,2 2,12 2,135 

pod 0,1 192,75 196,95 97,865 100 

celkem 196,95  100  

 

 

6.4.  Stanovení obsahu popela 

Úvod 

Popel zbývající po spálení uhlí nebo koksu na vzduchu pochází z anorganických 

komplexů, přítomných v původní uhelné substanci a z přidruţených popelovin. 

Mnoţství síry zbylé v popelu částečně závisí na podmínkách zpopelnění a k dosaţení 

hodnot popela na srovnatelném základě je proto nutné přísně dodrţovat specifikované 

podmínky. 

 

Podstata metody 

Vzorek se zahřívá na vzduchu na teplotu 815 °C ± 10 ºC specifikovanou 

rychlostí a při této teplotě se udrţuje do konstantní hmotnosti. Obsah popela se vypočítá 

z hmotnosti po spálení. 
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Pracovní pomůcky: 

- váhy s přesností váţení 0,1 mg, 

- pec, zajišťující pásmo skutečně rovnoměrné teploty na úrovních předepsaných  

  pro postup a dosahující tyto úrovně v předepsaném čase, 

- keramické misky. 

 

            

          Obrázek 9: Ţíhací pec (foto: autor)                             Obrázek 10: Laboratorní váha (foto: autor) 

 

 

Obrázek 11: Naváţky vzorků připravené ke spálení (foto: autor) 
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Postup 

Vzorek musí být dobře promíchaný a musí být ve vlhkostní rovnováze 

s atmosférou laboratoře. Čistá a suchá miska se zváţí na nejbliţší 0,1 mg, přibliţně 1 g 

vzorku se rovnoměrně rozprostře v misce a opět zváţí. Miska se vloţí do pece při 

teplotě místnosti. Teplota pece se rovnoměrně zvyšuje na 500 ºC po dobu 60 min a 

udrţuje se při této teplotě dalších 30 min. Pokračuje se v ţíhání k teplotě       815 ºC ± 

10 ºC, tato teplota se udrţuje nejméně 60 minut. Po skončení doby ţíhání se miska 

vyjme z pece a ochlazuje se na teplotu místnosti. Ochlazená miska se zváţí na nejbliţší 

0,1 mg. Kaţdé stanovení se provádí duplikátně, aby se předešlo náhodné chybě. 

 

Vyjádření výsledků 

Obsah popela, A, ve vzorku jak byl analyzován, vyjádřený v hmotnostních 

procentech, se vypočte podle vzorce: 

 

                                                      (4) 

 

 

Kde: 

m1 - hmotnost prázdné misky v gramech, 

m2- hmotnost misky se zkušebním podílem v gramech, 

m3- hmotnost misky s popelem v gramech, 

A – obsah popela v %. 

 

Výsledek se uvádí jako průměr duplikátních stanovení na nejbliţší 0,1 % (hmot.). 

 

Přesnost 

Tabulka 10: Max. přípustný rozdíl mezi výsledky 

Obsah popela Max. přípustný rozdíl mezi výsledky 

(přepočtený na stejný obsah vody) 

Mez opakovatelnosti Mez reprodukovatelnosti 

< 10 % 0,2 % absolutní 0,3 % absolutní 

≥ 10 % 2,0 % z průměrného výsledku 3,0 % z průměrného výsledku 
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Opakovatelnost 

Výsledky dvou stanovení (prováděné v krátkém časovém úseku, ale ne 

současně) v téţe laboratoři, stejným pracovníkem na stejném zařízení, na dvou 

reprezentativních podílech odebraných z téhoţ analytického vzorku, se nesmějí lišit více 

neţ hodnoty uvedené v tabulce 1. 

 

Reprodukovatelnost 

Průměr výsledků dvou stanovení, provedených ve dvou různých laboratořích na 

reprezentativních podílech, odebraných ze stejného analytického vzorku, se nesmějí lišit 

více neţ hodnoty uvedené tabulce 10. [4] 

 

 

Tabulka 11: Obsah popela u jednotlivých vzorků 

Vzorek Popelnatost při 1. 

stanovení [%] 

Popelnatost při 2. 

stanovení [%] 

Průměrná 

popelnatost [%] 

Hlušina ze spirál 73,72 75,62 74,67 

Přívod na spirály 26,72 25,92 26,32 

Prané uhlí 17,79 18,63 18,21 

Přívod k flotaci 17,13 17,51 17,32 

 

 

 

Tabulka 12: Obsah popela u hlušin 

Zrnitostní frakce 

[mm] 

Popelnatost při 1. 

stanovení [%] 

Popelnatost při 2. 

stanovení [%] 

Průměrná 

popelnatost [%] 

nad 0,5 42,06 29,68 35,87 

0,5 – 0,3 16,95 15,29 16,12 

0,3 – 0,1 67,66 69,39 68,525 

pod 0,1 84,19 84,34 84,265 
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Tabulka 13: Obsah popela přívodu na spirály 

Zrnitostní frakce 

[mm] 

Popelnatost při 1. 

stanovení [%] 

Popelnatost při 2. 

stanovení [%] 

Průměrná 

popelnatost [%] 

nad 0,5 10,89 10,13 10,51 

0,5 – 0,3 2,19 2,11 2,15 

0,3 – 0,1 20,48 21,71 21,095 

pod 0,1 79,06 78,66 78,86 

 

 

 

Tabulka 14: Obsah popela uhelného koncentrátu ze spirál 

Zrnitostní frakce 

[mm] 

Popelnatost při 1. 

stanovení [%] 

Popelnatost při 2. 

stanovení [%] 

Průměrná 

popelnatost [%] 

nad 0,5 5,93 6,71 6,32 

0,5 – 0,3 2,11 2,01 2,06 

0,3 – 0,1 12,67 12,63 12,65 

pod 0,1 57,27 57,53 57,4 

 

 

 

Tabulka 15: Obsah popela vyčeřené sloţky z hydrocyklónů (přívod k flotaci) 

Zrnitostní frakce 

[mm] 

Popelnatost při 1. 

stanovení [%] 

Popelnatost při 2. 

stanovení [%] 

Průměrná 

popelnatost [%] 

nad 0,5 - - - 

0,5 – 0,3 - - - 

0,3 – 0,1 6,34 6,92 6,63 

pod 0,1 17,36 17,445 17,4 
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6.5.  Plavící analýza 

Plavící analýza byla provedena podle ČSN 44 1341 Zkoušky tuhých paliv. Tato 

norma platí pro stanovení upravitelnosti uhlí v celém rozsahů zrnitosti. 

 

Definice 

Plavicí zkouškou se provádí rozbor surového uhlí nebo produktů rozdruţování, 

při němţ se zjišťují hmotnostní výnosy frakcí různé měrné hmotnosti. Plaví se 

v anorganických nebo organických kapalinách. V získaných frakcích se stanoví obsah 

popela. Výsledky se sestaví do tabulky. 

 

Měrné jednotky 

Měrná hmotnost (kg. m
-3

)  

Procenta hmotnosti (% hmotnostní) 

 

Zkušební pomůcky a chemikálie 

K plavicí zkoušce uhlí zrnitosti do 0,5 mm se pouţívají tyto pomůcky: 

a) skleněné plavicí kuţely na objem min. 1,5 dm
3
 s vypouštěcím kohoutem; 

b) laboratorní stojany pro uchycení plavicích kuţelů; 

c) filtrační Büchnerova nálevka průměru 100 mm s odsávací baňkou; 

d) odpařovací misky na sušení vzorků; 

e) kádinky pro míchání vzorků s kapalinou; 

f) hustoměry pro ţádané měrné hmotnosti a odměrné válce; 

g) teploměr pro měření teploty kapalin v rozsahu 0 aţ 50 °C 

h) technické a analytické váhy; 

i) filtrační papíry. 

 

K plavící zkoušce uhlí zrnitosti 0 aţ 0,5 mm byla pouţita organická kapalina 

bromoform CHBr3 o měrné hmotnosti 1400 kg . m
-3

.Stabilitu suspenze je třeba pečlivě 

zajišťovat a kontrolovat. Hustota plavicí kapaliny se stanovila v odměrném válci při 

teplotě,která je v průběhu plavicích zkoušek dodrţována (nejvýš 20 ºC).Při práci 

s anorganickými a organickými látkami, pouţívanými při plavení je nutné dbát na 

bezpečnost práce a ochranu zdraví podle přílohy této normy. 
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Vzorek a jeho úprava 

Při přípravě vzorku pro plavicí zkoušku se musí postupovat tak, aby nebylo 

porušeno sloţení zkoušeného uhlí (zrnitost). Pro plavicí zkoušku musí být vzorek 

zbaven přimíšené vody. Uhlí musí být vysušeno při 105 °C nebo volně na vzduchu na 

konstantní hmotnost a potřebné mnoţství vzorku se získá kvartací. Není dovoleno 

dovaţování na předepsanou hmotnost. 

Pro plavicí zkoušku do zrnitosti 0,5 mm je předepsána minimální hmotnost 

vzorku 50 g. Zkouška se provádí v rozsahu zrnitosti, která odpovídá provozním 

podmínkám rozdruţování. 

Pozn.: Ke zkoušce bylo bráno 60 g kaţdého vzorku, kromě zrnitostní frakce 0,5 

– 0,3 mm u hlušin, kterého nebyl dostatek a k analýze tak bylo bráno pouze 33,95 

gramů vzorku. 

 

Postup zkoušky plavící zkouška pro zrnitost do 0,5 mm  

Odebraný vzorek uhlí se vysuší a dokonale promíchá. Z takto připraveného 

vzorku se naváţí 60 g. Naváţka se nasype do kádinky, ve které se smíchá asi 

s polovičním mnoţstvím kapaliny, potřebným pro plavení. V kádince se vzorek 2 

minuty intenzivně promíchává. Po této době se vzorek s částí kapaliny slije do plavicího 

kuţele, zbytek ulpělý na stěnách kádinky se vypláchne druhou polovinou kapaliny do 

plavicího kuţele a znovu se dokonale promíchá. 

Celkové mnoţství kapaliny je asi 1 dm
3
. Rozplavení je ukončeno po 8 hodinách. 

Pak se kohoutkem ve spodní části kuţele vypustí kleslý podíl přímo na předem 

odváţený filtrační papír. Oba zfiltrované podíly, rozplavené v jedné a téţe kapalině, se 

vysuší na konstantní hmotnost při 105 ºC. Doporučuje se provádět plavicí zkoušky 

v digestoři s přímým odtahem z pracovní desky stolu v místnosti s kříţovým větráním. 

 

Rozplavené podíly vzorků se zpracovávají takto 

 Zváţí se oba vysušené podíly (kleslá i plovoucí frakce) a vypočte se obsah 

frakcí v % hmot.  

 U kaţdé frakce se stanoví obsah popela A
d
 v % hmot. 

 Součet vah obou frakcí z jedné a téţe kapaliny má být v rozpětí hmotnosti 

původní naváţky ± 1%. [7] 
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Obrázek 12: Plavící analýza (foto: autor) 

 

Tabulka 16: Výsledky plavicích analýz u zrnitostních tříd 0,5 – 0,3 mm 

Vzorek Měrná váha 

[kg*m
-3

] 

Výnos [g] Výnos [%] Popelnatost [%] 

Uhelný koncentrát 

ze spirál 

-1,4 

+1,4 

59,03 

1,27 

97,89 

2,11 

1,45 

21,58 

Hlušina -1,4 

+1,4 

22,6 

11,96 

65,39 

34,61 

3,21 

44,75 

Přívod na spirály -1,4 

+1,4 

58,21 

1,81 

96,98 

3,02 

1,53 

25,03 

 

 

Tabulka 17: Výsledky plavicích analýz u zrnitostních tříd 0,3 – 0,1 mm 

Vzorek Měrná váha 

[kg*m
-3

] 

Výnos [g] Výnos [%] Popelnatost [%] 

Uhelný koncentrát 

ze spirál 

-1,4 51,16 85,24 1,86 

+1,4 8,86 14,76 54,8 

Hlušina -1,4 12,3 20,18 15,8  

+1,4 48,64 79,82 76,2 

Přívod na spirály -1,4 46,7 78 3,32 

+1,4 13,17 22 64,6 
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Tabulka 18: Výsledky plavicích analýz u zrnitostních tříd pod 0,1 mm 

Vzorek Měrná váha 

[kg*m
-3

] 

Výnos [g] Výnos [%] Popelnatost [%] 

Uhelný koncentrát 

ze spirál 

-1,4 9,91 16,23 23,96 

+1,4 51,15 83,77 67,83 

Hlušina -1,4 0,79 1,3 3 

+1,4 59,84 98,7 84,82 

Přívod na spirály -1,4 3,06 5,13 5,31 

+1,4 56,57 94,88 82,85 

 

 

6.6.  Výnosy uhelného koncentrátu a hlušin 

Ze získaných naměřených hodnot lze pomocí dvou empirických vztahů 

vypočítat výnosy hlušin a uhelného koncentrátu. Jedná se o soustavu dvou rovnic o 

dvou neznámých: 

 

 

 

 

Po úpravě: 

                               (5) 

 

Kde: 

ah – obsah popela v hlušině v %, 

vh – výnos hlušin v %, 

ak – obsah popela v uhelném koncentrátu v %, 

vk – výnos uhelného koncentrátu v %, 

av – obsah popela ve vstupu na spirály v %. 

 

Po dosazení naměřených hodnot získáme výnosy koncentrátu a hlušin (viz. tab. č. 19). 
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Tabulka 19: Výnosy hlušin a uhelného koncentrátu 

Zrnitostní rozmezí [mm] Výnos hlušin [%] Výnos uhelného koncentrátu [%] 

> 0,5 13,59 86,41 

0,5 – 0,3 0,65 99,35 

0,3 – 0,1 5,14 84,86 

< 0,1 79,88 20,12 

Celkový vzorek 14,37 85,63 
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7. Vyhodnocení experimentální části 

7.1.  Sítová zkouška 

Sítová zkouška byla provedena za sucha i za mokra. Suchá sítová zkouška byla 

prováděna spíše jen pro kontrolu, protoţe norma ČSN 441340 pro stanovení 

granulometrického sloţení uhelných kalů stanovuje provádět třídicí zkoušku za mokra. 

Nicméně obě třídicí zkoušky se v zjištěných hodnotách lišily jen minimálně (viz. 

tabulky 2 aţ 9). Větších rozdílů bylo dosaţeno při třídění na sítě s okatostí 0,1 mm, kdy 

při suché třídicí zkoušce docházelo k částečnému ucpávání ok síta a přešlý podíl do 

podsíntého byl menší neţ u mokré třídicí zkoušky. Potvrdilo se tak, ţe pro sítový rozbor 

uhelných kalů je přesnější vyuţití mokré třídicí zkoušky. 

 

7.2.  Stanovení obsahu popela 

Stanovení obsahu bylo provedeno duplicitně u jednotlivých vzorků celkově, tak i 

u jednotlivých vzorků ve všech zrnitostních třídách. Kdyţ sečteme součiny obsahu 

popela v jednotlivých zrnitostních třídách a jejich procentuální zastoupení v jednotlivé 

zrnitostní třídě, dostáváme celkový obsah popela, který je přibliţně stejný, jako obsah, 

který jsme naměřili u jednotlivých vzorků. To nám potvrzuje, ţe celý proces stanovení 

popela probíhal správně. 

Celkový obsah popela u přívodu na spirály (surové uhlí) je 26,32 u hlušiny   

74,67 % a uhelného koncentrátu 18,21 %. Tato čísla nám ukazují, ţe spirálový 

rozdruţovač plní svou funkci a celkově na něm probíhá rozdruţování s určitou 

účinností. Kdyţ se však zaměříme na účinnost rozdruţování v jednotlivých třídách, 

zjistíme, ţe v zrnitostní frakci > 0,1 mm je účinnost třídění celkem dobrá a uhelný 

koncentrát má maximální obsah popela 12,65 %. Horší uţ je to se zrnitostní frakcí pod 

0,1 mm. Zde můţeme pozorovat také určitý stupeň třídění, ale obsah popela vytříděného 

uhelného koncentrátu dosahuje 57,4 %, coţ při 20ti procentním zastoupením této frakce 

v celém uhelném koncentrátu značně zvyšuje celkový obsah popela a tím sniţuje jeho 

kvalitu. 
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7.3.  Plavící analýza 

Plavící analýza byla provedena pouze na dva produkty a to v roztoku 

bromoformu o měrné hustotě 1,4 kg.m
-3

. Má tak pouze omezené vypovídací schopnosti, 

ze kterých však lze vyčíst a potvrdit to, co nám uţ naznačil předcházející sítový rozbor a 

stanovení popelnatosti.  

Plavící analýza nám potvrzuje, ţe rozdruţování na spirálovém rozdruţovači 

probíhá účinně do zrnitostní frakce 0,1 mm, kdy ze surového uhlí do uhelného 

koncentrátu přechází většina lehkého podílu a zároveň se sniţuje i obsah popela. Pod 

hranicí 0,1 mm můţeme sledovat větší podíl lehké frakce v uhelném koncentrátu neţ v 

surovém uhlí, které je přiváděno na spirály, ale zároveň vidíme narůstající mnoţství 

obsahu popela v uhelném koncentrátu oproti obsahu popela v surovém uhlí. To 

znamená, ţe při rozdruţování této zrnitostní frakce proces neprobíhá správně. 

 

7.4.  Opatření k zvýšení kvality uhelného koncentrátu 

Ze všeobecných poznatků je znám, ţe proces rozdruţování na spirálových 

rozdruţovačích probíhá nejlépe v zrnitostním rozmezí 0,1 – 2 mm. Výsledky této práce 

to můţou jen potvrdit. Účinnost třídění zrnitostní frakce větší neţ 0,1 mm je podle 

získaných výsledků dobrá, ale horší uţ je to pod touto hranicí.  

Jelikoţ nastavení dělící hranice na spirálovém rozdruţovači by neřešilo problém 

při rozdruţování velmi jemných zrn. Jediná moţnost, jak zvýšit kvalitu získávaného 

uhelného koncentrátu je omezit podíl zrnitostní frakce pod 0,1 mm v přívodu na 

spirálový rozdruţovač. 

Toho by se dalo dosáhnout zvýšením tlaku v hydrocyklónech, coţ by však 

znamenalo výměnu čerpadel, moţná i potrubí, z čehoţ by plynuly velké finanční 

náklady. Vhodnější řešením by v tomto případě bylo pouţití menších výtokových trysek 

na hydrocyklónech, které jsou umístěny v systému úpravny před spirálovým 

rozdruţovačem. Omezí se tak podíl frakce menší neţ 0,1 mm ve výtoku z hydrocklón 

(viz. kapitola: 5. 3. Vliv vstupní přepadové a výtokové trysky na chod hydrocyklónu). 

Tato varianta by se dala provést pouhou výměnou stávající výtokové trysky za menší, 

tudíţ by nepředstavovala takové finanční náklady jako varianta při výměně čerpadel.  
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8. Závěr 

Cílem práce bylo určit technologickou účinnost rozdruţování na spirálovém 

rozdruţovači na úpravně Důl Darkov OKD, a.s.. Práce ukázala, ţe spirálový 

rozdruţovač plní svoji funkci a rozdruţování na něm s určitou účinností probíhá. 

Výbornou ostrost třídění můţeme pozorovat při rozdruţování zrnitostní frakce větší neţ 

0,1 mm. Pod touto hranicí je však ostrost třídění velmi slabá a spirálový rozdruţovač 

v zrnitostní frakci pod 0,1 mm pracuje velmi špatně. Jediným moţným řešením, jak 

zvýšit kvalitu uhelného koncentrátu při rozdruţovaní na spirálovém rozdruţovači, je 

omezit přívod zrnitostní sloţky pod 0,1 mm ve vstupu na spirálový rozdruţovač. 

Instalace spirálového rozdruţovače na úpravně Důl Darkov OKD, a. s. byla 

rozhodně dobrá investice. Pořizovací cena byla zhruba Kč 800 000,- a při jeho instalaci 

nebylo potřeba ţádných větších konstrukčních zásahů do systému úpravny. Díky 

zapojení spirálového rozdruţovače bylo moţno omezit počet flotačních baterií z 5 na 4, 

coţ představuje 20% procentní úsporu finančních prostředků spojených s náklady na 

flotaci. Ve finančním vyjádření to představuje asi Kč 1 000 000,- za úsporu elektrické 

energie a asi Kč 1 250 000,- za úsporu flotačního činidla. Návratnost této investice je 

tedy necelých 5 měsíců, coţ je mimořádný ukazatel. 

Účinnost rozdruţování je celkově dobrá a splňuje nároky na kvalitu výsledného 

produktu. Jiţ bylo realizováno navrhované řešení této práce, tj. proběhla výměna 

výtokových trysek hydrocyklón za menší, tudíţ by se mělo omezit mnoţství 

zrnitostního podílu pod 0,1 mm v přívodu na spirály a kvalita výsledného produktu by 

tak měla být ještě vyšší. Bylo by proto zajímavé provést vyhodnocení účinnosti ještě 

jednou po změně nastavení parametrů, abychom zjistili, jestli navrhnuté a realizované 

řešení vedlo opravdu ke zvýšení jakosti uhelného koncentrátu. 
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