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1 Úvod 
 
 Odvodňování tvoří nedílnou součást úpravy černého uhlí. U hrubozrnějšího 

produktu se nejedná o zvláštní problém, ale v případě jemných podílů o velikosti  pod               

1 mm to komplikovanější je . 

 V případě úpravny na závodě Lazy Dolu Karviná je o to specifičtější, že zde 

dochází k rozšíření dobývacích prostorů až na závod ČSA a částečně i do prostorů 

bývalého dolu Dukla. Úpravna byla konstruována bez předpokladů, jako je změna vstupní 

suroviny. To způsobuje zpracování a výrobu surovin, které mají odlišné vlastnosti. Může 

to vést ke snížení kvality nebo výtěžnosti výsledného produktu, a to jen díky tomu, že 

zdejší vybavení a technologie jsou uzpůsobeny původním parametrům vstupních surovin. 

 Cílem této práce je tedy experimentálně vyzkoušet, zda můžeme změnou podmínek 

ovlivnit kvalitu nebo množství získaného produktu. Konkrétně jsem monitorovala vliv 

použití flokulace praného uhlí při jeho odvodňování v hyberbarickém filtru. Zaměřila jsem 

se výtěžnost a kvalitativní parametry a v neposlední řadě na spotřebu vzduchu, protože 

hyperbarický filtr využívá stlačeného vzduchu kompresorovny, která je dodavatelem 

vzduchu i do dolu. 
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2 Technologie úpravy uhlí na úpravně Dolu Lazy 
 

Úpravárenský komplex závodu Lazy je tvořen dvěma úseky: třídírnou a úpravnou. 

Technologická schémata jsou v příloze - TS pro úpravnu je v příloze č. 1 a TS pro třídírnu 

v příloze č. 2.  

2.1 Třídírna 
Zajišťuje odtěžení a následné zpracování vytěženého surového uhlí a odsun kamene 

od skipu jámy č. 6 v důlních vozech. Odsun surového uhlí od jámy je prováděn dvěma 

dopravními linkami o maximálním výkonu 2 x 800 t/h. Zařízení bylo uvedeno do provozu 

v roce 1982. Třídiče Scalpeur, o výkonu 2 x 400 t/hod, zajišťují odtřídění zrna nad                

200 mm. Kámen nad 200 mm je dopravován pásovými dopravníky do vagónů na koleji          

č. 7. Kusy uhlí o zrnitosti nad 200 mm jsou ručně vybírány a následně drceny na zrnitost 

pod 200 mm v drtiči Česnek - Herzog s výkonem 400 t/h. Společně se surovým uhlím pod 

200 mm je ukládáno: 

• do povrchových zásobníků surového uhlí o kapacitě 2 500 t  

• na havarijní skládku pásovým dopravníkem s možností dvojí cesty a to  

o na výložníkový pás  

o na zakládací stroj ZOWA  

• do zásobníku o kapacitě 2 x 250 t v přesypné stanici pro výrobu hrubého 

prachu. 

Výroba hrubého prachu je realizována technologickým zařízením uvedeným do 

provozu v roce 1995. Zařízení se skládá ze dvou přísunových dopravních cest, kde jsou 

umístěny podavače o výkonu 2 x 800 t/h, dále dvěma třídiči o výkonu 2 x 600 t/h pod 

zásobníky a následně odsunuty dvěma odsunovými cestami - pro odsun hrubého prachu do 

zásobníků hrubého prachu o kapacitě 220 t a 160 t pro expedici vagóny na koleji č. 3               

a nebo pro zauhlování kotelny do povrchových zásobníků hrubého prachu A + B                         

o využívané celkové kapacitě 350 t. Dále pro odsun nadsítného do zásobníku surového uhlí  

nebo na havarijní skládku. 

Havarijní skládka má kapacitu  6 000 t bez rozhrnování. Při použití mechanizačních 

prostředků se může kapacita zvýšit až na 150 000 t a při využití složiště "Marakana" se 

může zvýšit o dalších 250 000 t, což je celkem 400 000 t. 
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Vkládací zařízení s hlubinným zásobníkem o výkonu 300 t/h, uvedené do provozu                 

v roce 1960, bylo rekonstruováno v roce 1982. V současné době je využíváno pro klopení 

hrubého prachu určeného pro expedici auty po jeho uložení na skládce. 

Dopravní linka pro odtěžení surového uhlí v důlních vozech od jámy č. 2, včetně 

jeho uložení do povrchového zásobníku surového uhlí, byla zlikvidována v roce 2006. 

 

2.2 Úpravna 
Byla uvedena do provozu v roce 1960 s projektovaným výkonem 536 t/h a zajišťuje 

vlastní úpravárenský proces. Rozdružuje vsázku na použitelné produkty a hlušinu. 

Dosahovaný výkon úpravny je v současné době 550 - 600 t/h.  

Úpravna je tvořena těmito technologickými uzly: 

• hrubá linka slouží ke zpracování zrna 30 - 200 mm v SM - vanách v magnetitové 

suspenzi po předchozím roztřídění za mokra na roště. Prané uhlí z prací vany je 

tříděno na sítovém dvojplošném třídiči o výkonu 280 t/h do zrnitostních tříd              

ESP (energetická směs praná) 0 - 30 mm, ETP (energetické tříděné prané uhlí) 

ořech 30 - 50 mm a ETP kusy 50 - 200 mm. Proplástek z přepírací vany je drcen    

v kladivovém drtiči o výkonu 100 t/h na zrnitost 0 - 30 mm a ukládán do zásobníků 

pro expedici. Hlušina o zrnitosti 30 - 200 mm je ukládána o do hlušinových 

zásobníků o celkové kapacitě 250 t. Produkty jsou osprchovány a odvodněny na 

pevných skluzech. 

• jemná linka slouží ke zpracování podroštného o velikosti zrna 0 - 30 mm. V prvním 

řezu je materiál rozdružen v pěti vodních cyklónech o průměru 600 mm. Prané uhlí 

je částečně odvodněno na kaskádě s obloukovitými síty. Dále je roztříděno na ESP 

o zrnitosti 0 - 10 mm a ETP oříšek 10 - 30 mm na třídiči o výkonu 280 t/h. Podsítné 

je odvodněno na odstředivkách o výkonu 3 x 120 t/h (vertikální odstředivky Škoda 

Rotava). Těžká složka z hydrocyklónu je čerpána k roztřídění na zrno 0 - 1 mm         

a 1 - 30 mm na obloukových sítech. Zrno 1 -30 mm je rozdružováno v pěti 

hydrocyklónech, o průměru 500 mm, s magnetitovou suspenzí na prané uhlí             

a těžkou složku. Prané uhlí je odvodňováno na kaskádách a následně odvodněno ve 

dvou odstředivkách. Těžká složka je rozdružena ve dvou hydrocyklónech                  

s průměrem 600 mm na proplástek a hlušinu. Proplástek je odvodněn na kaskádě               

s pevnými síty a odstředěn na odstředivkách . Hlušina je odvodněna na kaskádě             
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a pásovým dopravníkem společně s hrubou hlušinou je dopravena do zásobníků 

hlušiny. Zrno 0 - 1 mm je rozdruženo ve dvou hydrocyklónech typu Hirst                  

o průměru 250 mm na prané uhlí a proplástek. Prané uhlí je odvodněno ve třech 

sítoplášťových odstředivkách Bird - Humbolt o maximálním výkonu 40 t/h                       

a hyperbarickém filtru firmy Andritz o maximálním výkonu 45 t/h. Fugát ze 

sítoplášťových odstředivek je zahuštěn v Dorru o průměru 14 m a následně 

odvodňován v hyperbarickém filtru společně s praným uhlím o zrnitosti 0 - 1 mm. 

Proplástek o zrnitosti 0 - 1 mm je odvodněn na vibračním třídiči o výkonu             

80 t/h a ukládán do zásobníku společně s proplástken 1 - 30 mm odstředěném ve 

třech odstředivkách. 

 

Pro ukládání produktů úpravy slouží pro prané druhy zásobníky o celkové kapacitě              

2 140 t a pro ukládání hlušiny o využívané kapacitě 250 t.  

V roce 1994 byla technologie úpravny doplněna dvěma třídiči o výkonu                  

280 t/h pro zajištění výroby energetických tříděných praných druhů (ETP) a v roce 1997 

dalšími třemi kusy třídičů o výkonu 80 t/h pro kontrolní třídění ETP před nakládkou. 

Sypání a vážení praných druhů uhlí probíhá pod úpravnou na koleji č. 5, nakládka ETP na 

koleji č. 7 a nakládka a vážení hlušiny na koleji č. 3.  

Sezónně probíhá výroba černouhelného filtračního materiálu pro mechanické čištění 

vody v čističkách. Výroba probíhá v kalových hydrocyklónech o průměru 250 mm                   

a následné roztřídění na tři zrnitostní třídy FU - 1, FU - 2 a FU - 3 ve válcových sítových 

třídičích vlastní výroby dle požadavků odběratelů. 

Součástí úpravny je skládka praných druhů o kapacitě cca 40 000 t pro ukládání ETP, 

příp. ESP a dále tzv. stará havarijní skládka s kapacitou 6 000 t pro ukládání energetického 

praného prachu a proplástku s možností nakládky mechanizmy do vagónů na rampě u 

koleje č. 6. 

Pro zachycení jemnozrnných kalů slouží třístupňové kalové nádrže . V prvním stupni 

byly provozovány nádrže D4 o objemu 29 400 m3, D5 o objemu  34 130 m3, D6                      

(s využitím těchto nádrží se již nepočítá, jsou rekultivovány), D8 o objemu 60 000 m3. 

Druhý stupeň tvoří nádrže B1 o objemu 12 100 m3 a B2 o objemu 12 640 m3. Na 

posledním stupni - nádrž Kdyně s celkovým objemem cca 200 000 m3 - je umístěna 

čerpací stanice vratné vody. Veškerou těžbu kalů a manipulaci s produkty na skládkách 
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zajišťuje pro závod Lazy podnik OKD, Doprava, a. s. Názorné situování nádrží zobrazuje 

obr. č. 1. 

Přes automobilovou váhu se zajišťuje expedice kalů pro sušky OKD, Dopravy, a. s., 

ESP 0 - 50 mm  a hrubý prach 0 - 20 mm drobným odběratelům dle požadavků                   

a případně hlušinu pro potřeby OKD, Dopravy, a. s. (stavby a rekultivace).  

 

 
Obr. č. 1:  Schéma kalových nádrží 
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2.2.1 Hyperbarický filtr na úpravn ě Lazy 
 

Hyperbarický fitr (HBF) na úpravně Lazy byl uveden do provozu v prosinci roku 

1998. Výrobcem je firma Andritz - Rakousko. Zařízení filtru se skládá z tlakové nádoby,   

v níž jsou na hřídeli jednotlivé disky s filtračními články. Průměr nádoby filtru je 4,2 m, 

délka 8,7 m s jedním odnímatelným víkem. Sítová plocha o velikosti 96 m2 je složena z 8 

disků, na nichž je 160 filtračních článků, které jsou potaženy filtračními plachetkami o 

propustnosti 0,3 mm. Disky jsou ponořeny do vany filtru tak, aby bylo zabezpečeno 

maximálně technicky možné využití filtrační plochy. Každý segment je konstrukčně 

upraven tak, aby byla zajištěna rovnoměrná rychlost proudění po celé ploše filtrační 

přepážky a příznivá tvorba filtračního koláče rovnoměrné tloušťky. Sedimentace tuhé fáze 

filtrační přepážky je prováděno tlakovým vzduchem s tlakem o 1/2 baru vyšším než je v 

nádobě filtru při filtraci (3-5 baru). Čištění filtrační přepážky je prováděno tlakovou vodou. 

Filtrační zařízení je uzavřeno v tlakové nádobě a kontrola průběhu filtrace i stavu 

filtračního zařízení je možná opticky kontrolními okénky. Filtrační koláč padá po oddělení 

z filtrační přepážky na sběrný hřeblový dopravník a je dopravován do výsypky filtru, která 

je ukončena speciálním vypouštěcím zařízením. Odtud je odfiltrovaný materiál se 

zbytkovou vlhkostí do 21% dopravován pásovým dopravníkem k expedici. Vycházející 

zbytkové zahuštění ve filtrátu je menší než 5g/l. Spotřeba vzduchu 35 m3/hod,m2. 

Suspenze je do filtru dopravována čerpadlem firmy Habermann. Při množství suspenze               

v průměru 133 m3/hod je výkon filtru okolo 40 t sušiny/hod. Tohle je informace dodána 

výrobcem. Odpovídalo to hodnotám, kdy byl stroj uveden do provozu. Po 12-ti letém 

provozu se už pohybujeme v jiných datech. Bohužel je nemůžeme jednoznačně určit z 

důvodu absence měřidel. Další součástí ovládání pracovních médií je kompresor řídícího 

vzduchu, hydraulický agregát, vysokotlaké čerpadlo, čerpadlo čisté vody, centrální mazání                  

a elektrická zařízení. Provozní médium je stlačený vzduch o maximálním tlaku 5,8 baru. 

Doporučená nepřetržitá provozní doba filtru je 20 hod/den.  
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2.2.1.1 Funkční popis zařízení 

• Popis hyperbarického tlakového filtračního zařízení 
Hyperbarický diskový filtr je diskový filtr, který je zabudován do válcové tlakové 

nádoby. Pro filtrační proces je tak odpovídajícím přetlakem vzduchu vytvářen rozdíl tlaků 

(až 7 barů) na filtračním potahu. Vnitřní prostor filtračních diskových segmentů je přes 

rozdělovací hlavu propojen potrubím s odlučovačem filtrátu, v němž je atmosférický tlak. 

Suspenze je z čerpadla přiváděná potrubím do vany filtru, která je umístěna v tlakové 

nádobě. Do vany se ponořují jednotlivé segmenty, jež tvoří otáčející se disk, které jsou 

potaženy filtračním potahem (plachetkou). 

Programovaná rozdělovací hlava zajišťuje tvorbu filtračního koláče, jeho odvodnění 

a odfuk. Takto odvodněný filtrační koláč propadá šachtami ve vaně filtru na řetězový 

dopravník, kterým je dopravován k výpusti filtru. Tato výpusť filtru, která je provedena 

jako výpusť se dvěma deskovými uzávěry, slouží k dopravě filtračního koláče z vnitřku 

tlakové nádoby. 

• Popis zásobování filtru suspenzí 
Suspenze určená k filtrování bude čerpána pomocí čerpadla s řiditelnými otáčkami do 

vany filtru. Výška hladiny suspenze ve vaně filtru je hlídána sondou, která pomocí řídícího 

systému ovlivňuje otáčky čerpadla, čímž udržuje hladinu ve vaně ve stanovené výši.                 

U zařízení pro tlakovou filtraci firmy Andritz je předem stanovena hloubka ponoru až 

50%. Při hloubce ponoru 50 % se vytváří na filtračních článcích konstantní tloušťka 

filtračního koláče mezi předbíhající se vnitřní hranou oblouku a dobíhající vnější hranou 

oblouku. 

Předností filtru je provádění odfuku filtračního koláče ve všech bodech plachetky 

filtračního koláče najednou. Toho je dosaženo tak, že všechny body mají stejný 

odvodňovací čas (stejný odvodňovací úhel), což je možné pouze u filtrů s 50-ti procentní 

hloubkou ponoru. 

 Rovnoměrná tloušťka koláče na filtračních článcích je předpokladem pro 

rovnoměrný nízký obsah vody ve filtračním koláči, jakož i pro nízkou spotřebu vzduchu 

během odvodňování filtračního koláče. 

 Na obrázku č. 2 jsou znázorněny body "A" a "E" jednoho filtračního článku s 50 % 

hloubkou ponoru spolu s úhly α1 pro tvorbu a α2 pro odvodnění filtračního koláče.                     
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Z obrázku je zřejmé, že velikost jednoho úhlu od druhého se jen nepatrně liší, čímž jsou 

vytvářeny rovnoměrné podmínky pro jeden filtrační článek 

 Na obrázku č. 3 jsou znázorněny body "A" a "E" jednoho filtračního článku                      

s nízkou hloubkou ponoru spolu s úhly α1 pro tvorbu a α2 pro odvodnění filtračního 

koláče. Z obrázku je zřejmé, že velikost jednoho úhlu od druhého se zřetelně liší, čímž jsou 

vytvářeny nerovnoměrné podmínky pro jeden filtrační článek  

 

  
Obr. 2: Diskový filtr s 50%-ní hloubkou ponoru  Obr. 3: Diskový filtr s nízkou hloubkou ponoru 

 

• Popis filtru 
Filtr slouží k odvodnění suspenze a skládá se z těchto hlavních částí: 

- vana filtru, 

- hřídel filtru (pro připevnění trubek pro odvod filtrátu a článků tvořících disk filtru), 

- filtrační trubky (20 ks trubek pro odvod filtrátu ke každé programové řídící hlavě), 

- filtrační články (20 ks filtračních článků - tvoří jeden disk filtru), 

- programové řídící hlavy. 

Všechny disky filtru, které jsou složeny z jednotlivých filtračních článků, jsou 

ponořeny do společné vany filtru 

Obrázek č. 4 znázorňuje, že každou programovou řídící hlavu tvoří jedna řídící (1)             

a jedna těsnící (2) podložka. Ty můžeme vidět na vedlejším obrázku č. 4 ve větším 

měřítku. K těsnící podložce je připojeno dvacet trubek (3) pro odvod filtrátu - k těmto 

trubkám jsou připojeny jednotlivé filtrační články (4). Filtrační články jsou ploché, mají 
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trapézový tvar a jsou potaženy filtrační látkou. Filtrační články jsou propojeny trubkami 

pro odvod filtrátu s těsnící podložkou, programovanou řídící hlavou a potrubím s vnější 

atmosférou. Obrázek č. 5 znázorňuje detailněji těsnící podložku s dvaceti otvory pro trubky 

na odvod filtrátu a řídící podložku, kterou tvoří kruhová deska, v jejímž tělese jsou tři 

otvory ve tvaru kruhových výsečí - otvor pro tvorbu koláče (A), otvor pro odvodnění 

koláče (B) a otvor pro uvolnění koláče z potahu článku prudkým rázem stlačeného 

vzduchu (C) 

  

 

Obr. 4: Hřídel s příslušenstvím (1: řídící 

podložka, 2: těsnící podložka, 3: 20 trubek pro 

odvod filtrátu, 4: filtrační články)   

Obr. 5: Řídící a těsnící podložka (A: otvor pro 

tvorbu koláče, B: otvor pro odvodnění koláče, C:  

otvor pro uvolnění koláče stlačeným vzduchem)

 

Jednotka sestávající z hřídele filtru, potrubí pro odvod filtrátu a disků filtru se otáčí 

ve vaně filtru a je poháněna motorem. Disky filtru jsou ponořeny ve vaně až do hloubky 

50%-ního průměru disku. Hřídel filtru je uložena ve výkyvných kuličkových ložiscích vně 
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čelní stěny vany filtru. Mezi jednotlivými disky filtru jsou zabudována míchadla sloužící              

k homogenizaci suspenze ve vaně. 

 

 Postup filtrace: 

 Popis objasním na jedné jednotce filtru, kterou tvoří potrubí pro odvod filtrátu,                   

k němuž jsou připevněny filtrační články. Dvacet těchto jednotek tvoří  filtr.  

V oblasti tvorby koláče (obr. 6) se působením tlakové 

diference na hladinu suspenze (rozdíl tlaků mezi tlakem 

uvnitř tlakové nádoby a atmosférickým tlakem) začíná 

vytvářet filtrační koláč na povrchu filtračního článku. 

Filtrát z filtračního článku je veden potrubím pro odvod 

filtrátu, přes těsnící podložku, řídící podložku, 

programovou řídící hlavu a dále ven z tlakové nádoby 

potrubím napojeným na odlučovače filtrátu. Tzv. 

filtrační koláč se vytváří na vlastním                       

povrchu filtračního článku ponořeného pod hladinou.  

 

Obr. 6: Tvorba koláče   

 

V druhém kroku (po pootočení hřídele) se tato 

jednotka dostane do oblasti řídící podložky pro 

odvodnění koláče (obr. 7). Zde je působením tlakové 

diference již částečně profiltrovaný koláč dále 

vysušován (rozdílem tlaků mezi tlakem uvnitř tlakové 

nádoby na povrch filtračního článku a atmosférickým 

tlakem uvnitř filtračního článku). Propojení je 

provedeno pomocí samostatného potrubí do 

odlučovače filtrátu. 

 

Obr. 7: Odvodnění koláče 
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Ve třetím kroku se tato jednotka dostane do oblasti 

řídící desky pro uvolnění koláče z potahu článku 

prudkým rázem stlačeného vzduchu (obr. 8). Když 

se otvor v těsnící desce - na nějž je napojeno 

potrubí od filtračního článku - 100 %ně překrývá               

s otvorem v řídící desce pro uvolnění koláče                    

z potahu článku, je pomocí magnetického ventilu, 

který se rychle otevře a okamžitě uzavře, vytvořen 

tlakový ráz stlačeného vzduchu, který je veden                  

z programové řídící hlavy potrubím do filtračního 

článku na jeho vnitřní stranu; 

Obr. 8: Odfuk koláče 

 

Tento krátkodobý ráz stlačeného vzduchu je proveden tlakem vzduchu o půl baru 

vyšším, než je pracovní tlak v tlakové nádobě a způsobí, že se vytvořený filtrační koláč 

uvolní a propadne šachtou - otvorem ve vaně filtru. Touto šachtou propadne filtrační koláč 

buď přímo do horní komory výpusti nebo propadne na řetězový dopravník, který je 

umístěn na dně tlakové nádoby a ten jej dopraví do horní komory výpusti. 

Filtry s 10ti disky filtru jsou provedeny tak, že uspořádání disků je provedeno                       

s přesahem: uspořádání pěti disků je vůči dalším pěti diskům filtru pootočeno o jednu šířku 

filtračního článku (9°). Tím je zajištěno zmenšení poklesu tlaku ve vyrovnávací nádrži 

stlačeného vzduchu pro uvolňování kláče a tím ke zrovnoměrnění odběru vzduchu                          

z provozní sítě stlačeného vzduchu. 

Každé řídící hlavě je přiřazen jeden membránový ventil - tyto ventily jsou řízeny 

pomocí příslušných elektromagnetických ventilů o napětí U=24 V. 

Na hřídeli filtru je pevně namontována ozubená podložka, která spíná dva 

bezkontaktní snímače. Vzájemná rozteč těchto snímačů je opět 9°. 

Po sepnutí bezkontaktního snímače je vyslán signál k elektromagnetickému ventilu, 

který otevře membránový ventil, načež následuje odfuk filtračního koláče podle počtu 

disků až v 5ti filtračních článcích současně. Po pootočení hřídele filtru o 9° následuje 

odfuk zbývajících 5ti (přesazených) filtračních článků. 

Mezi disky filtru jsou namontována míchadla pro udržení suspenze ve vznosu. Tato 

míchadla jsou uchycena na ponorné straně filtru na speciálním sklopném závěsu 
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připevněném k vaně filtru. Toto sklopné uchycení slouží pro snazší montáž a demontáž 

míchadla. 

 

• Funkční popis výpustného uzávěru 
Výpusť filtru slouží pro vypouštění odvodněného filtračního koláče z tlakové nádoby 

filtru. 

Výpusť je provedena jako výpusť se dvěma suvnými uzávěry a skládá se z horní                  

a spodní a dvou suvných uzávěrů, jejichž pohyb obstarávají hydraulické válce. K zajištění 

provozu hydraulických válců slouží hydraulický agregát  a po utěsnění suvných uzávěrů je 

použito nafukovací těsnění, které je plněno vzduchem z kompresoru. 

Na obrázku č. 9 je vidět cyklus vypouštění: 

Ve výchozím postavení je horní uzávěr uzavřen a spodní otevřen. Horní komora je 

postupně naplňována odvodněným materiálem až po maximální přípustnou hladinu.                  

V průběhu naplňování se spodní uzávěr uzavře a tlak vzduchu se ve spodní komoře 

vyrovná na hodnotu tlaku v tlakové nádobě. Hlídání tlaku zabezpečuje snímač tlaku. Když 

je tlak v horní komoře vyrovnán a v horní komoře je dosaženo maximální povolené 

hladiny, je otevřen horní uzávěr. Odvodněný materiál padá do spodní komory. Po uplynutí 

nastaveného času se uzavře horní uzávěr a opět dochází k hromadění odvodněného 

materiálu v horní komoře. Po uzavření horního uzávěru je ve spodní komoře snížen tlak na 

hodnotu atmosférického tlaku. Když je dosaženo hodnoty atmosférického tlaku, může se 

otevřít spodní uzávěr a odvodněný materiál padá na dopravník nebo do zásobníku. Poté 

začíná cyklus vypouštění materiálu znovu. 
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  a)        b) 

       

   c)        d) 

                   

  e)        f) 

Obr. 9: Cyklus vypouštění odvodněného materiálu 
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Nežádoucí stavy při provozu 

→Nízké prosazení suspenze - je zapříčiněno nízkou koncentrací suspenze, nízkou hladinou 

suspenze ve vaně  nebo nedostatkem flokulačního činidla 

 →Příliš vysoká zbytková vlhkost filtračního koláče - je způsobena nízkým tlakem                      

v tlakové nádobě, příliš velkou tloušťkou filtračního koláče či nedostatkem flokulačního 

činidla. Tloušťku koláče můžeme ovlivnit zvýšením počtu otáček hřídele filtru. 

→Příliš velký zbytek pevných látek ve filtrátu může být z důvodu poškození plachetek 

nebo nedostatku flokulačního činidla. 

→Sedimentace suspenze uvnitř vany (vysoký podíl zrn o velké velikosti v přivedené 

suspenze) - na vině je buď nefunkční míchadlo nebo došlo ke změně podílů zrnitostí                  

v přiváděné suspenzi. 

→Nestejnoměrná tvorba filtračního koláče se může vyskytnout při výpadku míchadla či 

změně podílů v přívodu suspenze. Nebo také nízkou koncentrací suspenze. 

→Pokud na plachetkách zůstávají zbytky filtračního koláče, je třeba zkontrolovat tlak 

vzduchu pro odfuk filtračního koláče, který může být příliš nízký nebo zda není vadný 

ventil pro odfuk či zda okamžik odfuku není příliš brzy nebo příliš pozdě. Příčinou může 

též být poškozené plachetky nebo malá tloušťka filtračního koláče.  

→Tlak v tlakové nádobě během provozu stoupá a nebo klesá. V prvním případě je nízká 

spotřeba vzduchu. Může být také vadný regulační ventil. Vada ventilu samozřejmě 

ovlivňuje i pokles tlaku. Klesání tlaku ovlivní také nízký provozní tlak, vysoká spotřeba 

vzduchu, příliš malá tloušťka filtračního koláče, nízká koncentrace suspenze, vysoký podíl 

částic o velké zrnitosti, mnoho flokulačního činidla nebo pokles hladiny suspenze ve vaně 

filtru. 

→Když se nám tvoří pěna, máme v suspenzi mnoho flotačních příměsí. 

→Za příliš nízkou hladinu suspenze ve vaně může čerpadlo, co dává nízký výkon; špatná 

regulace na požadovanou hodnotu - pak nastavíme 50 %ní hloubku ponoření hřídele 

filtru;znečištěná nebo vadná sonda hladiny suspenze ve vaně filtru. Pokud je hladina 

suspenze ve vaně vysoká, pravděpodobně je nastavená vysoká hodnota pro hladinu 

suspenze ve vaně. 
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Použití flokulačního činidla: při nízké koncentraci suspenze a nevhodném zrnitostním 

složení (vysoký podíl zrn pod 0,063m) dochází k nízkému vytěžení hmoty, zvýšení 

vlhkosti koláče a zvýšenému zatížení filtrační vody. V tomto případě se spustí příslušné 

čerpadlo flokulačního roztoku. Flokulační činidlo musí být skladováno na suchém místě, 

otevřené pokud možno co nejkratší dobu 

 

2.3 Charakteristika a význam flokukace 
Protože se tato práce zabývá vlivem flokulace na odvodění v HBF, je nutností 

objasnit několik zásadních informací, co to vlastně je flokulace  a proč se jí vlastně věnuji. 

 

Flokulace je destabilizace suspenze chemickou cestou, tvorbou můstků. Tím se 

vytváří volná trojrozměrná vláknitá síť obsahující póry. Flokuly zaujímají větší konečný 

objem než jim odpovídající koagulát. Flokulované suspenze klesají, sesedají se, přičemž je 

obvyklé ostré rozhraní mezi klesajícími vločkami a vyčeřenou kapalinou. 

 

Kinetiku flokulace lze rozdělit na dvě stádia: 

a) adsorpci polymeru na tuhých částicích suspenze 

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

 

Působení organických flokulantů spočívá na těchto mechanismech 

a) Neutralizaci náboje částic z roztoku (redukce elektrokinetického potenciálu ). 

Pokud mají suspendované částice záporný náboj, platí uvedená agregace pro 

kationické  polyelektrolyty. Flokulační působení elektrolytů na dispergovanou 

tuhou fázi probíhá obdobně jako u jednoduchých elektrolytů stlačením dvojvrstvy 

kolem povrchu částic a snížením agregátní stálosti a dovoluje tak van der 

Waalsovým silám přiblížit jednu částici k druhé a držet je spolu. 

b) Mostění suspendovaných částic dlouhými řetězci vysokomolekulárních 

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

Tento mechanismus může nastat mezi kationickými, anionickými a neionickými 

polymery. 
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2.3.1  Faktory ovliv ňující flokulaci 
 

Účinnost flokulace závisí především na: 

    a) chemických vlastnostech a struktuře polymeru:       

- mol. hmotnost polymerních segmentů,  

  - náboj aktivních skupin,   

  - distribuce náboje v polymerním řetězci, 

  - typ polárních skupin v polymerním řetězci,  

  - velikost polymerních částic, 

  - stupeň a druh rozvětvení polymerního řetězce 

    b) povaze upravovaného systému: 

- povrchový náboj pevných částic, 

- typu povrchu částic, 

- obsah a velikost pevných částic    

- pH prostředí, hustota, viskozita, tvrdost vody, teplota apod.,  

    c) technologickém postupu:  

   - koncentrace dávkovaného polymeru,   

   - velikost systému,  

   - místo dávkování,   

   - stupeň míchání a pronikání.      

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

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

dosáhnout, např.:  

  - urychlení sedimentace  

  - velmi dobré vyčeření odtokové vody  

  - vysokou koncentraci sedimentovaných částic, příp. vysoké zahuštění sedimentu  

  - zvýšení výkonu odvodňovacího zařízení ap. 

Podle toho upravujeme také optimální podmínky a metody použití.  
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2.3.2  Možnosti použití organických flokulant ů  
 

V úpravnictví jsou používány zejména v procesu odvodňování: 

a) zvyšují kapacitu zařízení určených k odvodňování 

b) působí při nízkých dávkách ( ekonomický efekt ) 

c) práce s nimi je jednoduchá a čistá 

d) nemají korodující účinky na zařízení 

e) potřebují malý skladovací prostor, nemají vysoké požadavky na dávkovací 

aparaturu 

 

 V hornictví a báňském průmyslu jsou nejpoužívanějšími anionaktivní flokulanty. 

Vhodný výběr je nutné optimalizovat případ od případu. Hlavními oblastmi použití jsou 

čeření promývací vody, filtrace cenných látek a úprava flotačních kalů.  

 

 

2.3.3  Optimální použití organických flokulant ů je ovlivn ěno těmito 
faktory:  

  

a) typem flokulantu 

  

b) koncentrací roztoku a způsobem přípravy flokulantu 

 Pro intenzivní styk flokulantu s tuhými částicemi v suspenzi je výhodná co nejnižší 

koncentrace dávkovaného roztoku. Zásobní roztoky se zpravidla připravují o koncentracích 

0,5 – 1,0 %. Tyto se před vlastním dávkováním ředí na koncentrace 0,05 – 0,5 %. Obecně 

lze říci, že flokulant se má přidávat do vody za stálého míchání, a to do vytvořeného víru 

vody, aby nastalo dokonalé ovlhčení částic. Míchání má být mírné a plynulé tak, aby se       

nerozbíjela molekulární struktura flokulantu. Při použití studené vody je doba rozpouštění 

pro jednoprocentní roztoky asi 30 – 60 minut. Pro vyšší koncentrace je doba rozpouštění 

delší. Doba rozpouštění může být zkrácena použitím ohřáté vody.  Teplota vody však nemá 

přesáhnout 60 oC. K míchání se používají nejčastěji mechanické míchadla, případně 

stlačený vzduch. Protože většina flokulantů potřebuje k rozpuštění poměrně dlouhou dobu, 
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( to je způsobeno tím, že voda musí hydratovat dlouhé svinuté molekuly, než se rozvinou             

a vytvoří roztok ), může být tato doba zkrácena použitím speciálních směšovacích ejektorů, 

dispergátorů atd. Zásobní roztoky se nedoporučuje připravovat pro více než 2 – 3 směny 

provozu. Voda používaná k přípravě roztoku má být dobré kvality, bez zákalových částic, 

nízké tvrdosti, pH přibližně neutrální.  

 

c) místem dávkování    
 Organické flokulanty reagují s částicemi kalů téměř okamžitě po nadávkování. Pak 

probíhá flokulace kalu. Všeobecně platí, že vzájemné míchání musí být o to intenzivnější, 

čím vyšší je zahuštění kalu. Dávkování na více místech dává zpravidla lepší výsledky.              

U sedimentační nádrže se doporučuje dávkovat ne dále než 3m od vtoku, poněvadž 

vytvořené primární vločky mají nejvyšší sedimentační rychlost.  

 

  V provozním měřítku je nutné věnovat při použití syntetických polymerů značnou 

pozornost především těmto aspektům:  

 - rozpouštění (v závislosti na formě polymeru)  

 - vhodné koncentraci  

 - vhodné dávce  

 - způsobu a místu dávkováni  

 Oproti laboratorním výsledkům je provozně dosahováno rozdílné účinnosti v rozmezí         

60-120 % laboratorních hodnot.  

Pro provozní aplikaci flokulantů lze uvést některé obecně platné zásady, jako např.  

 - se zředěnějšími roztoky flokulantů jsou dosahovány lepší výsledky (snadnější 

dispergace polymeru v suspenzi)  

 - umístění nástřiku (dávkování) roztoku flokulantu by mělo být řešeno tak, aby byla 

zajištěna turbulencí dobrá dispergace polymeru do systému, ale tak, aby 

nedocházelo současně k mechanickému rozbíjení vloček; vícenásobná dávkovací 

místa zlepšují obvykle celkovou účinnost.   

2.3.4  Flokulant v provoze Lazy 
 
 Flokulační činidlo Praestol, výrobcem doporučeno, musí být skladován na suchém 

místě a v otevřených pytlích pokud možno co nejkratší dobu. Ředění pracovního roztoku        
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v návodu je 0,05 - 0,1 % . Pracovní roztok se připravuje v míchačce válcovitého tvaru s 

rozměry: v= 900 mm, d=1200 mm). Její objem je tedy 1,0179 m3. Dávka Praestolu pro 

jednu míchačku je 420g. To odpovídá koncentraci 0,04124 %-ního roztoku. 

 Příprava zásobních roztoků  

 Rozpouštění flokulantů v provozním měřítku vyžaduje takový způsob, který nejlépe        

vyhovuje jejich formě a vlastnostem. Rozhodujícím aspektem je zajištění  účinné 

dispergace polymeru ve vodě (zamezení tvorbě obtížně rozpustitelných shluků) a vhodné 

mícháni v průběhu rozpouštění (zamezení mechanické degradace polymerních řetězců 

vlivem vysokého "střihu"). Dispergace je zajištěna metodou přímého přidávání flokulantu 

do víru rozpouštěcí vody v rozpouštěcím míchaném zásobníku pomocí násypky (metoda 

vhodná pro přípravu roztoku s poměrně nízkou koncentraci) . 

  Rozpouštěcí zásobník 

 Roztoky flokulantů nejsou korozivní. Pro jejich přípravu lze používat zařízení jak             

z měkké oceli, tak i z umělých materiálů (sklolaminát, polyetylen, PVC, polypropylen ad.). 

Míchání zásobníku musí být účinné natolik, aby udrželo částice flokulantu                                   

v dispergovaném stavu, ale byla přitom vyloučena mechanická degradace polymerních 

řetězců vlivem vysokého střihu. Na Lazech je zásobník s flokulantem promícháván 

vzduchem. 

Doprava roztoku flokulantu  

 Pro dopravu roztoku flokulantu mohou být s výhodou použita objemová, příp. 

nízkotlaková odstředivá čerpadla ( pro větší dávkovaná množství ). Rozpouštěcí zásobník 

může být dispozičně umístěn nad zásobní tank a přepouštění zásobního roztoku lze provést 

gravitačně bez potřeby čerpadel. Tak tomu je i na Lazech. 

 Dávkování flokulantu  

 Pro měření dávkovaného roztoku flokulantu mohou být použita všechna zařízení, 

běžně používaná pro dávkování kapalin. V lazeckém provoze se konkrétně využívá 

regulační ventil. 

  Místa dávkování  

 Při zahušťování nebo filtraci může být roztok flokulantu dávkován gravitačně do 

zahušťovače nebo vstřikováním do kalovodu vedeného do zahušťovacího zařízení nebo na 

filtr.  
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 Toxicita  

 Na základě široké řady experimentálních vyšetření na zvířatech a částečně i na 

lidském organismu nebyla zjištěna nebezpečnost při používání flokulnatů.  

2.3.5 Flokulant Praestol, používaný na Lazech 
 
 Praestol je flokulant, který se používá, respektive nepoužívá,                               

v upravárenském komlexu závodu Lazy. Tento přípravek německé firmy Stockhausen 

GmbH., v rámci skupiny Degussa, je z chemického hlediska kopolymer akrylamidu                

a akrylátu sodného. Konstituční vzorec polymeru akrylamidu je na obr. č. 10. Jak už bylo v 

předchozím odstavci řečeno, flokulanty nejsou toxické a nebezpečné. Je však nutností z 

bezpečnostního hlediska dodržovat určité pokyny jako dlouze vymývat velkým množstvím 

oči při vniknutí Praestolu do nich nebo omýt vodou a mýdlem zasaženou kůži. V případě 

požáru lze hasit vodním postřikem, oxidem uhličitým, pěnou, suchými hasícími 

prostředky. V případě náhodného úniku je nutností kvůli bezpečnosti pracovníků i malé 

množství zamést, jelikož hrozí v důsledku kontaktu s vodou nebo vzdušnou vlhkostí 

zvýšené riziko uklouznutí. Samozřejmě i zabránit v koncentrované podobě vniknutí do 

vodstev a půdy. Shromáždit a zlikvidovat. Malé zbytky je možno spláchnout velkým 

množstvím vody do kanalizace a přivést na biologickou čistírnu odpadních vod.  

 
 

 

 

 

 

 

Obr.  10: Polyakrylamid 
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Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 
 Forma skupenství :  pevné, prášek 
 
 Barva :  bílá 
 
 Zápach :  bez zápachu 
  
 Hustota :  v rozmezí 600 až 750 kg/m3  
 
 Rozpustnost ve vodě :  při 20,0 °C v každém poměru s nárůstem viskozity 
 
 Hodnota pH :  přibližně 5,5 až 9 při 5,0 g/l (20,0 °C) 
 
 Viskozita, dynamická :  5,0 g/l v 10 % -ním NaCl: > 200 mPa.s (20,0 °C) 
 

Termický rozklad  :  > 160 °C  
       za běžných podmínek aplikace je produkt stabilní 

 

 Likvidovat produkt lze za dodržení místních úředních předpisů, např. 

spalováním v příslušné spalovně. Kontaminované a nepoškozené obaly můžeme po 

důkladném vyčištění na vlastní odpovědnost znovu použít resp. recyklovat. 

 
Produkt je balen  v PE pytlích o hmotnosti 25 kg. Obaly zaručují poměrně dobrou 

dlouhodobou stabilizaci, nejdéle však 12 měsíců. V případě naředění na 0,05- 0,1 %ní 

roztok( toto je ředění pracovního roztoku doporučováno výrobcem) je to jen 3 dny. 

Přípravný roztok je 0,5 %ní a vydrží zhruba dva týdny.  

 

Dodavatelem na našem trhu je například společnost Radka s. r. o., která mi poskytla 

bližší informace o produktu, včetně jeho ceny.  
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3 Stanovení optimální koncentrace flokulačního činidla na 

množství sušiny 

 

3.1 Současný stav odvod ňování na HBF 
 

Tato kapitola by měla objasnit, zda je flokulace fugátu vhodná pro použití 

odvodňování v hyperbarickém filtru na úpravně závodu Lazy. Jak jsem zmínila v úvodu, 

tak úpravna na Lazech zpracovává produkty nejen dolu Lazy, ale z velké části dolu ČSA, 

který má ve svých prostorách především koksovatelné uhlí, kdežto na Lazech je 

energetické uhlí. Proto došlo k nebývalému poklesu výtěžnosti odvodňovaného produktu. 

Obsluha HBF s letitou zkušeností mi svěřila, že účinnost odvodňování v minulých letech 

byla na úplně jiné úrovni než dnes.  

Flokulant používali na úpravně jen zpočátku, kdy se dával do provozu HBF.                     

S dobráním zásob flokulantu ustalo jeho další užívání. Ostatně nebylo třeba. Účinnost 

odvodňování se pohybovala stabilně na 50-ti procentech. Dnes se pohybuje na 3 %. 

Samozřejmě je třeba brát v úvahu, že stroj už není nový. Přesto jde o značný rozdíl.  

Během mého monitoringu nedošlo k žádným neobvyklým situacím, ale dle obsluhy 

se zhruba jednou v měsíci objeví na přívodu materiál, který dosáhne účinnosti odvodnění  

na 30 - 35 %.  

Přestože jsem své sledovaní snažila co nejvíce praktikovat v provoze úpravny, 

nejsem až tak spokojena s výsledkem, i když v závěru hovoří jednoznačně ve prospěch 

použití flokulantu. Nedokázala jsem si představit, kolik problémů v provoze bývá. 

Usilovala jsem, aby pozorování začalo co nejdříve, ale bohužel se vyskytovalo mnoho 

nepříznivých aspektů. Technolog, který mě měl vést, byl velmi zodpovědný ke své práci, 

tudíž s výskytem sebemenšího problému řešil onen problém a na mě zapomněl. Nebo se 

vyskytovala porucha. Vůbec se s ním kontaktovat bylo nadlidským úkolem. Vyvrcholilo to 

jeho odchodem do důchodu. Personální změny ovšem přinesly ovoce a já měla konečně 

možnost se setkat obsluhou filtru, která je, co do styku se strojem, tou nejpovolanější ve 

spolupráci se mnou, jelikož obstarávala a plnila mé požadavky ohledně experimentu.  
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Po prvotním setkáním s funkcí a možnostmi  HBF jsem si rozvrhla, co můžu 

pozorovat a co nejlépe vyhoví mým otázkám ohledně zadání.  Nejvíce informací jsem 

mohla získat přímo z velínu HBF. Zařízení je ovládáno plně automaticky, tudíž obsluha 

sedí u počítače a nastavuje si požadované hodnoty. Počítač také podává veškeré možné 

informace o momentálním stavu jak stroje, tak suroviny. To vše bylo dodáno spolu se 

strojem jako celek a jelikož je zde absence jakýchkoliv doplňujících měrných zařízení, 

musela jsem se odrazit od toho, co je k dispozici.  

 Mezi zobrazenými informacemi na PC o stroji patřily stavy tlaků - jak v přístroji, 

tak provozní tlak ze společné kompresorovny pro důl a HBF. Dále otáčky hřídele. V tomto 

případě je nutné podotknout, že otáčky a tlak v nádobě se nastavuje obsluhou přes tento 

počítač. Mezi dalšími daty byl aktuální průtok vzduchu, vsázky a účinnosti v procentech. 

Tím, že to se jedná o aktuální stavy, tak se neustále měnily. A to i v případě zobrazovaného 

aktuálního zahuštění vsázky.  

 Mimo tyto číselné údaje byly zobrazovány ve schématickém modelu stavy čerpadel 

a výpustných ventilů a při výskytu poruchy byla obsluha audiovizuálně upozorněna.  

 Nádrž na flokulační roztok se ovládala regulačním ventilem. 

 

3.2 Jakým zp ůsobem m ůžeme zjistit efektivitu odvod ňování 
 

 Z toho, co mi bylo k dispozici sledovat a ovlivňovat, jsem se rozhodla pro 

monitoring účinnosti v závislosti na nastaveném průtoku flokulantu. Odečítala jsem si               

i jiné informace, které by mohly posloužit při sporném výsledku jako rozhodující, jako 

například zahuštění a tlak. 

 Obsluha mi namíchala roztok a já si vyžádala nastavování průtoku flokulantu přímo 

do přívodu fugátu do HBF. Započali jsme odvodňování s nulovým průtokem, tedy bez 

flokulantu a posléze jsme zvyšovali průtok od 0,25 do 0,7 m3/h. Při každém nastavení jsem 

monitorovala průběh - odečítala účinnost jako stěžejní hodnotu během zhruba 40ti cyklů 

otevření a zavření výpustných ventilů. Otáčky zůstávaly stabilně na 1,6 ot./min, ale 

zkoušeli jsme ze začátku měnit tlak. To se jevilo bez zásadních změn, tak jsme tlak ustálili 

na 3,0 Barech. Zahuštění vsázky je neovlivnitelné, ale zaznamenávala jsme hodnoty pro 

možný ohled na ně při řešení výsledku. Vše je v přehledných tabulkách č. 1 až 7. Každá 

tabulka je pro daný průtok. Z toho jsem chtěla zjistit, jaký průtok by byl nejvhodnější. 
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Proto jsem data chtěla zanést do grafů, které přehledně sledují vývoj účinnosti během 

daného průtoku a s největší pravděpodobností pro nás bude nejoptimálnější průtok při 

nejvyšší účinnosti. 

Mezi mé další cíle bylo technologicko - ekonomické zhodnocení při použití 

flokulantu, ale bohužel jsem neměla možnost získat potřebné informace. Ale hledala jsem 

cenu flokulantu, tu mi poskytla dodavatelská společnost s chemikáliemi a aspoň mohu 

pojednat o finančním zatížení v případě pořízení daného flokulantu.  

 

3.3 Samotný monitoring a zhodnocení 

 
 Měření jsem prováděla vždy v několikahodinovém odečítání aktuálních hodnot 

účinnosti při daném přidávání flokulantu. Sledování probíhalo v průběhu zhruba měsíce                

a půl. V tabulkách č. 1 až 7 vidíme, že jsem odečítala ze 40 cyklů, což zhruba odpovídalo 

době, za kterou se vyčerpala připravená nádrž flokulantu. Ne vždy monitoring probíhal 

hladce, protože se vyskytovaly poruchy. Jednu z takovýchto situací jsem demonstrovala - 

při nastaveném průtoku flokulantu do přívodu fugátu na 0,5 m3/h. V tomto případě došlo 

jen k zastavení stroje a po opravě se mohlo zase vše spustit. Ale v některých případech se 

musí vypustit celý HBF. To je nepříznivé, obzvlášť z pohledu spotřeby vzduchu. Ale o tom 

pojednává následující kapitola.  Hodnoty jsem vynesla do grafů jako závislost účinnosti na 

pořadí měření při daném průtoku flokulantu. Touto křivkou jsem vedla lineární regresi, 

která mi určí průměrnou účinnost při daných podmínkách.  

  



Marcela Vavříčková: Vliv flokulace praného uhlí 0 - 0,1 mm na odvodnění v hyperbarickém filtru 

2010   26

Tab. č. 1: Naměřené hodnoty při průtoku flokulantu 0,0 m3/h 

Průtok flokulantu (m 3/h) 0,0 
Datum 16. 2.  a 19.  2.* 2010 

Měření Čas Zahuštění 
vsázky (g/l) 

Tlak v 
kotli 
(Bar) 

Tlak provoz. vzduchu 
(Bar) 

Účinnost 
(%) 

1. 14.29 500 3.0 3,7 4 
2. 14.33 500 3.0 3,7 3 
3. 14.36 500 3.0 3,7 2 
4. 14.40 495 3.0 3,7 3 
5. 14.43 500 3.0 3,7 3 
6. 14.46 490 3.0 3,7 3 
7. 14.49 470 3.0 3,7 3 
8. 14.52 483 3.0 3,7 3 
9. 14.59 492 3.2 3,7 2 
10. 15.02 482 3.2 3,7 3 
11. 15.05 474 3.2 3,7 3 
12. 15.08 475 3.2 3,7 3 
13. 15.11 468 3.2 3,7 3 
14. 15.15 466 3.2 3,7 3 
15. 15.19 455 3.2 3,7 3 
16. 15.22 475 3.2 3,7 3 
17. 15.28 457 3.2 3,7 3 
18. 15.31 453 3.2 3,7 3 
19. 15.34 493 3.2 3,7 3 
20. 15.37 492 3.2 3,7 3 
21. 15.40 475 2.8 3,7 3 
22. 15.43 495 2.8 3,8 3 
23. 15.46 500 2.8 3,8 7 
24. 15.49 487 2.8 3,8 3 
25. 15.54 486 2.8 3,8 3 
26. 15.58 500 2.8 3,7 3 
27.* 17.00 361 3.0 3,7 3 
28. 17.05 404 3.2 3,7 3 
29. 17.10 394 3.2 3,8 3 
30. 17.20 369 3.2 3,7 3 
31. 17.30 396 3.2 3,7 3 
32. 17.40 417 3.2 3,7 3 
33. 17.50 417 3.3 3,7 3 
34. 18.00 448 3.3 3,7 3 
35. 18.05 428 3.3 3,7 4 
36. 18.10 417 3.3 3,7 3 
37. 18.15 463 3.3 3,7 3 
38. 18.20 463 3.3 3,7 3 
39. 18.25 427 3.3 3,7 3 
40. 18.30 474 3.3 3,7 3 

*/ označuje, že sledování pokračovalo jiný den 
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Tab. č. 2: Naměřené hodnoty při průtoku flokulantu 0,25 m3/h 

Průtok flokulantu (m 3/h) 0,25 
Datum 23. 2.  a 18.  3.* 2010 

Měření Čas Zahuštění 
vsázky (g/l) 

Tlak v 
kotli 
(Bar) 

Tlak provoz. vzduchu 
(Bar) 

Účinnost 
(%) 

1. 17.02 428 2.9 3,6 10 
2. 17.06 420 3.0 3,6 9 
3. 17.09 470 3.0 3,8 10 
4. 17.12 479 3.0 3,7 11 
5. 17.16 479 3.0 3,7  10 
6. 17.18 480 3.0 3,8 9 
7. 17.20 485 3.0 3,8 10 
8. 17.22 475 3.0 3,8 10 
9. 17.25 461 3.0 3,8 10 
10. 17.28 480 3.0 3,8 11 
11. 17.31 494 3.0 3,8 10 
12. 17.34 454 3.0 3,8 10 
13. 17.35 472 3.0 3,8 9 
14. 17.37 478 3.0 3,8 10 
15. 17.40 480 3.0 3,8 11 
16. 17.42 470 3.0 3,8 7 
17. 17.45 467 3.0 3,8 10 
18. 17.47 468 3.0 3,8 9 
19.* 17.29 398 3.0 3,7 8 
20. 17.30 406 3.0 3,7 8 
21. 17.32 397 3.0 3,7 9 
22. 17.33 381 3.0 3,7 8 
23. 17.35 404 3.0 3,7 10 
24. 17.36 395 3.0 3,7 8 
25. 17.38 400 3.0 3,7 9 
26. 17.40 387 3.0 3,7 9 
27. 17.42 405 3.0 3,7 11 
28. 17.44 384 3.0 3,7 10 
29. 17.46 379 3.0 3,7 10 
30. 17.48 371 3.0 3,7 10 
31. 17.50 379 3.0 3,7 11 
32. 17.52 398 3.0 3,7 10 
33. 17.54 395 3.0 3,7 10 
34. 17.56 395 3.0 3,7 11 
35. 17.58 385 3.0 3,8 11 
36. 18.00 393 3.0 3,7 12 
37. 18.10 391 3.0 3,7 11 
38. 18.12 382 3.0 3,7 11 
39. 18.14 400 3.0 3,6 12 
40. 18.16 399 3.0 3,7 11 

*/ označuje, že sledování pokračovalo jiný den 
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Tab. č. 3: Naměřené hodnoty při průtoku flokulantu 0,4 m3/h 

Průtok flokulantu (m 3/h) 0,4 
Datum 23. 2.  a 18.  3.* 2010 

Měření Čas Zahuštění 
vsázky (g/l) 

Tlak v 
kotli 
(Bar) 

Tlak provoz. vzduchu 
(Bar) 

Účinnost 
(%) 

1. 17.48 454 3.0 3,8 10 
2. 17.52 464 3.0 3,8 10 
3. 17.55 465 3.0 3,8 9 
4. 17.58 457 3.0 3,8 10 
5. 18.01 460 3.0 3,8 10 
6. 18.03 450 3.0 3,8 10 
7. 18.05 452 3.0 3,8 11 
8. 18.08 459 3.0 3,8 10 
9. 18.12 477 3.0 3,8 9 
10. 18.15 446 3.0 3,8 9 
11. 18.17 457 3.0 3,9 10 
12. 18.21 460 3.0 3,9 10 
13. 18.24 455 3.0 3,8 9 
14. 18.27 446 3.0 3,8 10 
15. 18.30 407 3.0 3,8 10 
16. 18.36 397 3.0 3,9 10 
17. 18.37 407 3.0 3,9 11 
18. 18.39 383 3.0 3,9 10 
19. 18.40 359 3.0 3,9 9 
20. 18.42 369 3.0 3,9 10 
21. 18.44 364 3.0 3,9 10 
22.* 18.30 383 3.0 3,7 17 
23. 18.32 400 3.0 3,7 16 
24. 18.35 409 3.0 3,7 17 
25. 18.37 393 3.0 3,7 18 
26. 18.39 394 3.0 3,7 17 
27. 18.42 406 3.0 3,7 18 
28. 18.44 415 3.0 3,7 18 
29. 18.48 389 3.0 3,7 18 
30. 18.50 408 3.0 3,7 18 
31. 18.55 410 3.0 3,7 18 
32. 18.57 413 3.0 3,7 18 
33. 18.59 395 3.0 3,7 18 
34. 19.01 406 3.0 3,7 18 
35. 19.03 416 3.0 3,7 18 
36. 19.08 404 3.0 3,7 19 
37. 19.10 410 3.0 3,8 18 
38. 19.12 415 3.0 3,8 16 
39. 19.14 423 3.0 3,8 17 
40. 19.16 422 3.0 3,8 18 

*/ označuje, že sledování pokračovalo jiný den 
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Tab. č. 4: Naměřené hodnoty při průtoku flokulantu 0,5 m3/h - s poruchou 

Průtok flokulantu (m 3/h) 0,5 
Datum 18. 2. 2010 - (!) porucha 

Měření Čas Zahuštění 
vsázky (g/l) 

Tlak v 
kotli 
(Bar) 

Tlak provoz. vzduchu 
(Bar) 

Účinnost 
(%) 

1. 16.01 498 2.8 3,7 2 
2. 16.03 499 2.8 3,7 7 
3. 16.05 473 2.8 3,7 9 
4. 16.07 487 2.8 3,7 14 
5. 16.10 488 2.8 3,7 19 
6. 16.13 480 2.8 3,7 24 
7. 16.17 480 2.8 3,7 25 
8. 16.20 493 2.8 3,7 26 
9. 16.24 471 2.8 3,7 23 
10. 16.27 471 2.8 3,7 23 
11. 16.30 457 2.8 3,6 24 
12. 16.34 459 2.8 3,6 23 

(!) 13. 16.36 500 2.8 3,6 31 
14. 16.50 476 2.8 3,6 7 
15. 16.54 496 2.8 3,6 8 
16. 16.58 499 2.8 3,6 9 
17. 17.02 477 2.8 3,6 5 
18. 17.04 496 2.8 3,6 12 
19. 17.06 500 2.8 3,6 4 
20. 17.07 500 2.8 3,6 9 
21. 17.10 500 2.8 3,6 12 
22. 17.15 500 2.8 3,6 11 
23. 17.18 500 2.8 3,6 11 
24. 17.22 500 2.8 3,6 12 
25. 17.28 500 2.8 3,6 14 
26. 17.32 500 2.8 3,6 15 
27. 17.35 495 2.8 3,7 14 
28. 17.47 500 2.8 3,9 12 
29. 17.49 500 2.8 3,9 17 
30. 17.52 476 2.8 3,9 18 
31. 17.55 496 2.8 3,9 17 
32. 17.56 500 2.8 3,9 22 
33. 17.59 500 2.8 4,0 18 
34. 18.02  499 2.8 4,0 17 
35. 18.05 500 2.8 4,0 17 
36. 18.06 500 2.8 4,1 18 
37. 18.09 500 2.8 4,1 17 
38. 18.12 500 2.8 4,1 16 
39. 18.14 500 2.8 4,1 17 
40. 18.16 500 2.8 4,1 17 
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Tab. č. 5: Naměřené hodnoty při průtoku flokulantu 0,5 m3/h 

Průtok flokulantu (m 3/h) 0,5 
Datum 19. 2. 2010 

Měření Čas Zahuštění 
vsázky (g/l) 

Tlak v 
kotli 
(Bar) 

Tlak provoz. vzduchu 
(Bar) 

Účinnost 
(%) 

1. 16.58 412 3,0 3,7 3 
2. 17.03 426 3,0 3,7 3 
3. 17.06  413 3,0 3,7 6 
4. 17.09 411 3,0 3,7 8 
5. 17.12 431 3,0 3,7 10 
6. 17.16 438 3,0 3,7 13 
7. 17.19 433 3,0 3,7 16 
8. 17.23 449 3,0 3,7 16 
9. 17.26 437 3,0 3,8 20 
10. 17.29 446 3,0 3,8 20 
11. 17.32 447 3,0 3,8 21 
12. 17.36 438 3,0 3,8 19 
13. 17.40 436 3,0 3,8 21 
14. 17.43 434 3,0 3,8 21 
15. 17.46 446 3,0 3,8 18 
16. 17.49 420 3,0 3,8 19 
17. 17.53 457 3,0 4,0 18 
18. 17.56 445 3,0 4,0 17 
19. 18.00 450 3,0 4,0 15 
20. 18.02 446 3,0 4,0 16 
21. 18.03 444 3,0 4,0 16 
22. 18.06 426 3,0 4,0 17 
23. 18.09 434 3,0 4,0 17 
24. 18.12 434 3,0 4,0 18 
25. 18.15 415 3,0 4,0 15 
26. 18.18 427 3,0 4,0 13 
27. 18.21 419 3,0 4,0 13 
28. 18.24 420 3,0 4,0 14 
29. 17.27 431 3,0 4,0 14 
30. 18.30 423 3,0 4,0 13 
31. 18.34 430 3,0 4,0 12 
32. 18.40 434 3,0 4,0 13 
33. 18.42 430 3,0 4,0 13 
34. 18.45 434 3,0 4,0 12 
35. 18.48 409 3,0 3,9 13 
36. 18.51 434 3,0 3,9 13 
37. 18.52 433 3,0 3,9 13 
38. 18.55 420 3,0 3,9 13 
39. 18.59 480 3,0 3,9 15 
40. 19.02 429 3,0 3,9 13 
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Tab. č. 6: Naměřené hodnoty při průtoku flokulantu 0,6 m3/h 

Průtok flokulantu (m 3/h) 0,6 
Datum 19. 3. 2010 

Měření Čas Zahuštění 
vsázky (g/l) 

Tlak v 
kotli 
(Bar) 

Tlak provoz. vzduchu 
(Bar) 

Účinnost 
(%) 

1. 15.52 400 3.0 3,7 5 
2. 15.54 417 3.0 3,7 4 
3. 15.55 398 3.0 3,6 5 
4. 15.57 411 3.0 3,6 4 
5. 15.58 403 3.0 3,7 8 
6. 15.59 403 3.0 3,7 5 
7. 16.00 435 3.0 3,7 5 
8. 16.02 450 3.0 3,6 5 
9. 16.04 432 3.0 3,6 5 
10. 16.05 440 3.0 3,7 7 
11. 16.06 463 3.0 3,7 7 
12. 16.08 451 3.0 3,7 9 
13. 16.10 440 3.0 3,7 8 
14. 16.11 451 3.0 3,7 8 
15. 16.13 452 3.0 3,7 9 
16. 16.15 447 3.0 3,7 10 
17. 16.17 427 3.0 3,7 10 
18. 16.18 458 3.0 3,7 9 
19. 16.19 456 3.0 3,7 9 
20. 16.21 445 3.0 3,7 10 
21. 16.22 447 3.0 3,8 10 
22. 16.23 439 3.0 3,8 10 
23. 16.25 448 3.0 3,8 10 
24. 16.26 455 3.0 3,7 11 
25. 16.28 447 3.0 3,8 11 
26. 16.29 447 3.0 3,8 10 
27. 16.30 447 3.0 3,8 11 
28. 16.32 401 3.0 3,7 10 
29. 16.33 455 3.0 3,7 10 
30. 16.35 455 3.0 3,7 11 
31. 16.36 463 3.0 3,8 10 
32. 16.38 463 3.0 3,8 10 
33. 16.40 453 3.0 3,8 10 
34. 16.41 457 3.0 3,9 11 
35. 16.42 457 3.0 3,8 10 
36. 16.44 499 3.0 3,9 10 
37. 16.45 490 3.0 3,9 10 
38. 16.46 468 3.0 3,9 11 
39. 16.47 461 3.0 3,9 11 
40. 16.48 462 3.0 3,9 11 
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Tab. č. 7: Naměřené hodnoty při průtoku flokulantu 0,7 m3/h 

Průtok flokulantu (m 3/h) 0,7 
Datum 19. 3. 2010 

Měření Čas Zahuštění 
vsázky (g/l) 

Tlak v 
kotli 
(Bar) 

Tlak provoz. vzduchu 
(Bar) 

Účinnost 
(%) 

1. 17.12 500 3.0 3,9 13 
2. 17.14 494 3.1 4,0 15 
3. 17.17 477 3.1 3,8 14 
4. 17.18 441 3.0 3,8 13 
5. 17.19 496 2.9 3,8 12 
6. 17.20 482 3.0 3,8 13 
7. 17.21 480 3.0 3,9 14 
8. 17.23 471 3.1 4,0 11 
9. 17.24 476 3.1 3,9 12 
10. 17.25 500 2.9 3,8 12 
11. 17.26 497 3.0 3,8 11 
12. 17.27 490 3.0 3,9 12 
13. 17.28 493 3.1 3,9 11 
14. 17.30 474 3.0 3,9 12 
15. 17.32 500 2.9 3,9 10 
16. 17.33 500 3.1 4,0 11 
17. 17.35 485 3.0 3,8 12 
18. 17.36 482 3.0 3,9 13 
19. 17.38 499 3.1 3,9 10 
20. 17.39 494 3.1 3,9 11 
21. 17.40 488 3.0 3,9 13 
22. 17.41 499 3.0 3,8 12 
23. 17.42 484 3.0 3,8 10 
24. 17.44 483 3.0 3,8 10 
25. 17.46 486 2.9 3,8 12 
26. 17.47 484 3.0 3,9 12 
27. 17.49 499 3.0 3,8 12 
28. 17.50 500 2.9 3,9 12 
29. 17.52 484 2.9 4,0 12 
30. 17.53 468 2.9 3,8 12 
31. 17.55 460 3.0 3,9 10 
32. 17.56 500 3.0 3,9 11 
33. 17.59 471 3.0 3,8 13 
34. 18.01 458 3.1 3,9 11 
35. 18.05 500 2.9 3,9 11 
36. 18.07 456 2.9 3,9 8 
37. 18.08 439 3.0 3,8 9 
38. 18.10 460 3.0 3,8 8 
39. 18.12 450 3.0 3,8 8 
40. 17.12 500 3.0 3,9 13 
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Jak lze vyčíst z grafů č. 1 až 7, tak ne vždy je to jednoznačné s průměrnou 

účinností. Tedy pokud nebereme v úvahu odvodňování bez flokulantu. Tam celkem není 

problém s určením průměru. Ale v případě odvodňovaní s flokulantem ano - třeba při  jeho 

průtoku 0,4 m3/h jsem musela vynést dvě samostatné křivky, jelikož by vůbec nešlo o 

objektivní pohled díky skokové změně. Ta je zapříčiněna tím, že jsem sledovala za těchto 

podmínek hodnoty ve dvou různých dnech. V přívodu tedy byl materiál s jiným složením.  

To ostatně lze vidět i v tabulce č. 8. Požádala jsem vzorkařky o analýzu produktů ve dvou 

po sobě jdoucích dnech a popelnatost byla různá o víc než 2 %. Ale pro přehlednost jsem si 

zadala do tabulky (tab. č. 9) výsledky z grafů - každému danému průtoku jsem přiřadila 

průměrnou účinnost odvodňování a vidíme, že nejpříznivěji vypadají výsledky u přídavku 

flokulantu o průtoku 0,4 - 0,5 m3/h. Přikláněla bych se k hodnotě 0,5 m3/h. Jelikož tam se 

dosahovalo obdobných výsledků ve dvou různých dnech. Myslela jsem, že by to bylo 

možné nějakým způsobem objasnit zahuštěním vsázky, ale vidíme, že u průtoku 0,4 m3/h 

dochází k nejvyšší účinnosti u nejnižšího zahuštění a naopak u 0,5 m3/h  se pohybovalo 

zahuštění v nejvyšších hodnotách.  

 

Tab. 8: Vyhodnocení účinností: 

Vyhodnocení účinnosti flokulace při odvodňování 

Průtok flokulantu (m 3/h) 
Prům. zahuštění vsázky 

(g/l) 
Průměrná účinnost (%) 

0,0 461 3,1 
0,25 423 10 

406 17,5 0,4 
440 10 
492 15,5 0,5 
433 14,5 

0,6 445 8,5 
0,7 483 11,5 

 

 Ještě jsem uvažovala o kritériu, jako jsou požadované parametry produktu pro 

odběratele. Největším odběratelem tohoto jemnozrnného materiálu je ČEZ a. s. s jeho 

požadavky na popelnatost Ad = 11,5 % a obsah vody Wtr = 18 %. Z tab. č. 8 vidíme, že ani               

v jednom případě nedosahujeme požadavků. Ale nejspíš je nějakým způsobem tolerováno, 

protože je stálým odběratelem. Můžu jen konstatovat, že s použitím flokulantu při 
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odvodňování jsem pokaždé měli menší hodnoty obsahu vody než u vzorku odvodněného 

bez flokulantu. Popelnatost nikterak odvodňováním neovlivníme. Jen nám s jejím vyšším 

obsahem stoupá obsah vody. 

 
Tab. 9: Analýza vzorků produktů 

Datum 
Průtok flokulantu 

(m3/h) 
Ad (%) Wtr (%) 

18. 3. 2010 0,0 20,5 22,8 
18. 3. 2010 0,25 18,0 18,8 
18. 3. 2010 0,4 17,4 18,5 
19 3. 2010 0,6 22,0 20,6 
19 3. 2010 0,7 23,0 20,7 

 

3.4 Závěry ohledn ě vhodnosti a optimálnosti flokulace 
 

S konečnou platností se přikláním k použití flokulace při odvodňování                              

a k operativnímu nastavování průtoku flokulantu na každé směně. Výchozí hodnotu 

navrhuji 0,5 m3/h s tím, že v případě nepříznivých výsledků by docházelo                                    

k přenastavení průtoku.  

Je také otázkou, zda vyhovíme další kapitole - ta sleduje průběh spotřeby vzduchu. 

Takže k tomuto se vyjádříme až v úplném závěru, jestli vůbec můžeme používat flokulaci 

při odvodňování. 

Nedílnou součástí rozhodování je i finanční stránka. Jak jsem zmiňovala dodavatele, 

jednalo se o společnost Radka s. r. o., která mi sdělila cenu flokulantu Praestol 2500, který 

se používal v minulosti. Tato cena začínala na 100,- Kč za kg. Ovšem s větším množstvím  

klesá cena a dochází k tzv. množstevní slevě a to až o 50 %. Kdybychom předpokládali 

provoz  5 dní v týdnu po 16 hodinách (což odpovídá dvou směnám, třetí směna má údržbu) 

a to 53 týdnů v roce, tak dohromady by filtr jel 4240 hodin ročně. Při průtoku 0,5 m3/h by 

to odpovídalo při zaokrouhlení objemu nádoby na roztok flokulantu na 1 m3 na 2120 

dávek. A zůstaneme- li na stávajícím dávkování 420 g na dávku, bude to ročně činit 890,4 

kg. Takže maximální cena by byla 89 040,- Kč za rok. Ta by se zajisté snížila množstevní 

slevou a také je třeba brát v úvaho snížení spotřeby v případě poruch, dovolených, školení, 

nemocenských ap.  
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4 Spotřeba vzduchu hyperbarického filtru při použití 

flokulačního činidla 

 

 Problémem odvodňování fugátu na hyperbarickém filtru je jeho neustálá spotřeba 

vzduchu během provozu. Tento vzduch čerpá z kompresorovny společné pro celý závod. 

Jeho převážná část směřuje do dolu, který je prioritní.  

 Kompresorovna dodává vzduch pod určitým tlakem, který jsem si zaznamenávala a 

lze ho vidět v tabulkách č. 1 - 7  v kolonce Tlak provozního vzduchu v barech. Tato 

hodnota, odečítána z počítače na velínu jako hodnoty v předchozí kapitole, byla v 

neustálém pohybu právě podle toho, jaká byla je spotřeba. V případě, že nejel důl, ani 

nebyl zapnutý HBF, byl tlak vysoký. Se spotřebou klesal tlak.  

 Aby tedy nedocházelo k náhlému kritickému poklesu tlaku během odvodňování              

a náhlému výpadku, zaměřila jsem na odečítání těchto hodnot pozornost.  Dle obsluhy 

někdy docházelo k abnormální spotřebě vzduchu hyperbarem a provozní tlak klesl natolik, 

že nemohli fungovat v podzemí.  

 

4.1 Sledování tlaku a spot řeby vzduchu 
 

Průběh tohoto tlaku vzduchu jsem zaznačila v grafu č. 8. Vycházela jsem právě                

z hodnot z tab. č. 1 - 7. Pak jsem do stejného grafu vyznačila i mez 3,5 baru. Ta měla 

vymezit, jestli se dostane sledovaný tlak provozního vzduchu pod tuto hranici. Pokud by se 

dostala, je třeba HBF vypnout, jelikož důl postrádá vzduch.  

 To souvisí i se spotřebou vzduchu. Čím větší spotřeba, tím větší úsilí se musí 

vynaložit na udržení tlaku provozního vzduchu.  Spotřeba vzduchu byla jedna z hodnot, 

která se zaznamenávala do provozní knihy HBF. Toho jsem využila a několik hodnot si 

opsala. Spolu s tímto jsem sledovala spotřebu během flokulace a mohla tak porovnat tyto 

dva stavy. Demonstrují to tabulky č. 10 pro provoz bez flokulantu a č. 11 s flokulantem. 

Zaznamenává se hodnota za celou směnu a počet provozních hodin.  
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Tab. 10: Spotřeba vzduchu HBF bez flokulace 

Spotřeba vzduchu 

bez flokulantu 

Datum Počáteční 

stav (m3) 

Konečný 

stav (m3) 

Směna Rozdíl Hodiny Průměrná spotřeba 

(m3/hod) 

15.2. 114082 120790 O 6708 6 1118,00 

16.2. 126487 131500 O 5013 7 716,14 

 131500 135695 N 4195 5,4 776,85 

17.2. 135696 136145 R 449 1 449,00 

 136145 140905 O 4760 6 793,33 

 140905 145873 N 4968 8 621 

18.2. 145873 146445 R 572 1 572,00 

 151930 156752 N 4822 7,5 645,93 

19.2. 156752 162051 R 5299 8 662,38 

 166930 170514 N 3584 4,4 814,55 

22.2. 176468 183189 N 6721 8 840,13 

 170552 176468 O 5916 7 845,14 

Průměr       737,87 
R - ranní, O - odpolední, N - noční 

 
Tab. 11: Spotřeba vzduchu HBF při flokulaci 

Spotřeba vzduchu 

s flokulantem 

Datum Počáteční 

stav (m3) 

Konečný 

stav (m3) 

Směna Rozdíl Hodiny Průměrná spotřeba 

(m3/hod) 

18.2. 146445 151930 O 5485 6.5 843.85 

19.2. 162051 166930 O 4879 8 609.88 

23.2. 183305 189225 O 5920 6.2 954.83 

18.3. 247620 256867 O 9247 5.9 1567.30 

19.3. 256926 262165 O 5239 4 1309.75 

Průměr       1057,12 
O - odpolední  
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4.2 Posouzení spot řeby vzduchu HBF 

 
 Jak vidíme v tabulkách č. 10 a 11, průměrná spotřeba vzduchu v m3 za hodinu 

hyberbarického filtru je v provoze bez flokulantu 738 a s flokulantem 1057. To je přes            

319 m3/h rozdíl. Je to velké číslo, navíc je třeba brát v potaz, že ne vždy se jedná o 

optimální průběh směny, vyskytne se  porucha, která si vyžádá vypuštění filtru a při 

znovunaběhnutí HBF spolyká neskutečné množství vzduchu. Také zde může nepříznivě 

ovlivňovat spotřebu vzduchu proděravění plachetek.  

 Ovšem průběh tlaku provozního vzduchu, znázorněný grafem č. 8, nám nikterak 

zásadně neklesl  a to ani pod naší limitní hranici 3,5 baru. V tom případě by se dalo 

odvodňovat spolu s flokulantem a jen v abnormálních situacích od této techniky upustit. 

 Shrnula bych to závěrem, že spotřeba vzduchu je opravdu vyšší, ale zásadně 

neovlivňuje tlak v kompresorovně, takže proč nezkusit odvodňovat na HBF s flokulantem?  
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5 Závěr 

 

V této práci jsme se seznámili s celým provozem úpravny na závodě Lazy. Blíže pak 

s fází odvodňování a hyperbarickým filtrem. Vysvětlili si význam flokulace a pak ji 

praktikovali v provoze. Cílem bylo zjistit, zda je flokulace vhodná při odvodňování na 

HBF, nebo jen zatíží celý provoz. 

Pozorování bylo praktikováno přímo v provoze a ne vždy stálo při mě štěstí. 

Kdybych měla možnost ještě jednou tento experiment provést, určitě bych chtěla provést 

více měření, aby šlo o opravdu objektivní zjištění. V tomhle případě mě to trochu mrzí.  

Co se týče účinnosti odvodňování, výsledky jednoznačně hovořily ve prospěch 

použití flokulantu. Přestože by to bylo jisté finanční zatížení, zvýšila by se výrazně 

výtěžnost. Pak je zde samozřejmě tolerance kompresorovny, která by akceptovala vyšší 

spotřebu vzduchu.  

V tomto případě záleží na samotném vedení závodu, jestli by výše uvedené závěry 

mohlo ovlivnit jeho rozhodnutí. Pravděpodobně by bylo nutno tohle řešit s technologem a 

expedicí.  Tihle lidé mají přehled a znalost o tom, čeho je zapotřebí. Pokud mám plné 

sklady, nepotřebuji zvyšovat výtěžnost - asi mi bude stačit to, co tam mám. Naopak to 

uvítám v případě převýšení poptávky nad nabídkou. 

Navíc by mě zajímalo, jakým způsobem se řeší zásobník na vodu - na úpravně je 

uzavřený kalový okruh. To znamená, že veškerá voda z prádla hrubozrnějšího materiálu 

končí jako fugát připraven k odvodnění na odstředivkách a HBF. Jedná se o nejmenší 

podíly ve vodě. A ty není ani hyperbar schopen zachytit na plachetkách, tudíž projde spolu 

s "čistou" vodou do zásobní nádrže čisté vody, odkud je čerpána toto voda k opětovnému 

použití na prádle. Logicky bych usoudila, že někde se ty nejjemnější podíly musí usadit. 

Nejvíc tomu nahrává ona zásobní nádrž čisté vody. Nebude za nějaký čas zaplněna až po 

okraj pevným podílem? Tady by flokulace byla přínosná, jelikož shlukuje ony nejjemnější 

podíly a tak by se zásadně zmenšil jejich výskyt ve vodě. A určitě by bylo na místě 

pravidelně kontrolovat tento zásobník a v případě potřeby vyčistit. 
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