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Anotace: 
 
 Tato diplomová práce je zaměřena na flokulaci uhlí, na jeden z 

technologických procesů jak zpracovat černouhelný nehomogenní kal a obohatit ho 

pro další využití. Především, se ale zabývá experimentálním ověřením účinků 

vybraných flokulačních činidel na flotační hlušiny využívané na Dole Darkov. Zároveň 

bude sloužit jako jedno z výchozích aspektů při výběru nejvhodnějšího činidla pro 

technologický proces flokulace, která je nedílnou součástí úpravy uhlí na 

úpravárenském komplexu tohoto dolu. 

 

Klíčová slova: Flokulace, uhlí, kal, flokulační činidlo, sedimentace, úpravna uhlí 

 

 

 

 

Summary: 

 

 This thesis is focused on the flocculation of coal, one of the technological 

processes to handle inhomogeneous coal sludge and enrich it for future use. First of 

all, but deals with experimental verification of the effects of selected agents of the 

flocculation on flotation tailings used on mine  Darkov. At the same time will serve as 

one of the underlying aspects of the agents choose the most suitable for the 

technological process of flocculation, which is an integral part of treating coal at the 

mine complex. 

 

Key words:  flocculation, coal, sludge, flocculant, sedimentation, coal preparation 

plant 
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1. Úvod 

 

Vzhledem k tomu, že se v dnešní době čím dál více přihlíží k ekonomickým 

ukazatelům, jako jsou náklady na výrobu a efektivita jednotlivých procesů, bylo 

rozhodnuto ověřit účinky vybraných a zároveň dostupných flokulačních činidel. Z nich 

určit nejvhodnější k možnému použití při zpracování flotačních hlušin z dolu Darkov. 

Byla vzata v úvahu flokulační činidla jak v současné době používaná, tak flokulační 

činidla používaná v minulých letech, u kterých se změnily náklady na jejich pořízení.  

Flokulace, je jedním z technologických procesů, jak zpracovat černouhelný 

nehomogenní kal, při úpravě nerostných a druhotných surovin. V tomto procesu 

dochází ke shlukování, vyvločkování jedné z minerálních složek za pomoci 

flokulačního činidla. Vzniklé vločky se potom lépe oddělují od suspenze následnou 

sedimentací nebo filtrací. Jalovou složku lze takto odstranit ze rmutu a tím ho 

obohatit. Selektivní flokulace, může být konečnou rozdružovací metodou, nebo 

součástí většího technologického procesu v úpravnictví.   
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1. 1. Cíl a záměr diplomové práce 

 

Cílem a záměrem této diplomové práce je, v daném tématu flokulace uhlí, 

realizovat výzkum sedimentačních účinků vybraných a používaných flokulačních 

činidel na úpravně Darkov pro stanovení optimální dávky flokulantu pro flotační 

hlušiny zpracovávané na této úpravně. V záměru této práce je i uvést poznatky o 

používání flokulačních činidel na jiné vybrané úpravně uhlí, prozkoumat a srovnat 

možnosti použití vzhledem k technologickému procesu této úpravny a 

úpravárenského komplexu dolu Darkov. V experimentální části použít dostupná 

flokulační činidla Superfloc A120, Superfloc C577, Magnafloc 1011, Magnafloc 324, 

Magnafloc 336, Sokofloc 26, Sokofloc 26 CKM, Sokofloc 26 AT, Sokofloc 28 CKM, 

Sokofloc 28, Sokofloc 30, Sokofloc 32 CK. Ověřit jejich sedimentační účinky z 

hlediska rychlosti, výše vyčeřeného sloupce a množství při použití. Otestovat je na 

flotačních hlušinách v průměrném vzorku při odběru za celých dvacet čtyři hodin. U 

těchto vzorků stanovit sítové rozbory, stanovit výnosy a popelnatost. Zaměřit se na 

stanovení optimální dávky flokulantu a ověřit vliv jednotlivých flokulantů na 

sedimentovatelnost kalů. Výsledky měření zkompletovat, porovnat a navrhnout 

optimální flokulační činidlo odpovídající požadavkům technologického procesu 

úpravny Darkov. Cílem je také použít tato data k následnému stanovení nákladů na 

úpravu flotačních hlušin při použití vybraného flokulačního činidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Martin Valim  Flokulace uhlí 
 

 2010   3 
 

2.  Flokula ční činidla a jejich využití v úpravnách uhlí 

 

2. 1.  Princip procesu koagulace a flokulace 

 

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

disperzních soustav, které jsou označovány jako kineticky nestálé. Jsou tvořeny 

částicemi tuhé fáze o velikosti větší než 1 µm. Jsou – li částice tuhé fáze menší než 1 

µm potom suspenze s obsahem těchto částic jsou kineticky stálé a nedochází u nich 

k sedimentaci částic bez vyvolání fyzikálně – chemického procesu, který se nazývá 

koagulace. 

 Tímto označením definujeme shlukování rozptýlených, dispergovaných částic 

tuhé fáze ve větší agregáty, poutané adhezními silami, čímž vzniká hrubě disperzní 

systém, který je kineticky nestálý. 

 Následná sedimentace shluků pevných částic je pak označována jako čiření. 

Částice, tvořící stabilní disperze jsou označovány také jako koloidní. Příčinou stability 

disperzí těchto částic jsou síly, resp. jejich velikost, kterými částice na sebe vzájemně 

působí a to přitažlivá síla hmotných částic (síla van der Waalsova) a odpudivá 

elektrostatická síla elektricky stejně nabitých částic znázorněných na obr. č. 1. 

 Je – li elektrostatická síla částic (úměrná tzv. zeta - ζ potenciálu částic) větší 

než síla van der Waalsova, částice stejně elektricky nabité se odpuzují a nedochází 

k jejich sedimentaci, jedná se o stabilní disperzi. 

 Při snížení potenciálu zeta – ζ  pod kritickou hodnotu (cca 30 mV) dochází 

k převaze sil van der Waalsových nad odpudivou silou elektrostatického náboje 

částic a ty se začínají shlukovat – koagulovat ve větší celky, které pak sedimentují.  

 Destabilizace koloidních disperzí spočívá tedy ve snížení nebo zrušení 

elektrostatického náboje částic, tedy snížení potenciálu zeta – ζ na hodnotu blízkou 

nule nebo na nulu [8,16].  
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Obrázek č.1. Znázornění průběhu sil působících na částici koloidní disperze [19] 

   

  1….Ea  Van der Waalsova energie 

  2….Eb  elektrostatická energie 

  3….E  výsledná energie ( Ea + Eb ) 

 

Agregace, při níž vznikají shluky volně vázaných částic, se nazývá flokulace. 

Je vratná – velmi mírným zásahem mohou být agregáty převedeny zpět na koloidní 

systém, tento pochod nazýváme peptizace. Mohou také přecházet na pevněji vázané 

shluky. Pochod, při kterém vznikají agregáty pevně vázaných částic, přičemž 

vzdálenost částic v agregátu, je řádově rovna velikosti molekul, je označován jako 

koagulace. Koagulace není vratná, na rozdíl od flokulace, protože vytvořený koagulát 

nelze bez vynaložení dostatečně velké energie peptizovat, tedy převést zpět na 

koloidní systém. Po dosažení určité velikosti agregátů dochází k sedimentaci, podle 

rozdílu hustot dolů nebo vzhůru, což vede k zániku disperzního systému – jeho 

rozdělení na makrofáze. Není-li známa povaha agregátu, nebývají tyto termíny 

rozlišovány a často se používá pouze termínu koagulace [18].  

 

2. 2. Teorie selektivní flokulace  

 

 Selektivní flokulace je procesem založeným na flokulaci jedné ze složek 

nehomogenní suspenze v době, kdy ostatní složky zůstávají v dispergovaném stavu.  

 Princip selektivní flokulace spočívá v tom, že do nehomogenní suspenze se 

přidává selektivně působící flokulační činidlo, které vyvolává shlukování jedné 

E 

2 

1 
3 
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z minerálních složek suspenze do vloček. Vzniklé flokuly ve formě vloček se od 

ostatních jemnozrnných částic zůstávajících ve vznosu oddělují sedimentací [7]. 

 

2. 3. Základní zásady procesu selektivní flokulace  

 

 Suspenze musí být na začátku procesu dispergovaná a minimálně jedna její 

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

chemickým nebo kombinovaným způsobem. 

 Schopnost adsorpce použitých flokulantů na různých minerálech je závislá na 

elektrostatických a povrchových vlastnostech minerálních zrn, na stupni ionizace, 

druhu aktivních skupin flokulantů, na pH prostředí. 

 Povrchové vlastnosti minerálních zrn v polyminerálních suspenzích mohou být 

jiné než vlastnosti v monominerálních suspenzích, protože produkty rozpouštění a 

hydrolýzy minerálních zrn mohou ovlivňovat povrchové vlastnosti minerálů. 

 Regulaci procesu, zejména aktivaci nebo depresi je možné dosáhnout 

přidáním modifikujících reagencí, které regulují vlastnosti minerálů i flokulačních 

činidel. 

 Současně s nárůstem podílu stálých částic v suspenzi se snižuje selektivita 

oddělování v důsledku mechanického strhávání dispergovaných zrn flokulovaného 

podílu v průběhu rychlé tvorby flokul. 

 Vzájemná interakce složek suspenze ovlivňuje selektivitu procesu. Tento 

závisí na konkrétních podmínkách. 

 Významný vliv na dobrý průběh procesu selektivní flokulace mají způsoby 

míchání suspenze s flokulantem. 

 Pro zlepšení efektivnosti procesu a zlepšení kvality produktů se doporučuje 

používání vícestupňové flokulace [5]. 

 

2. 4.  Činitelé ovliv ňující pr ůběh selektivní flokulace  

 

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

Nejdůležitější činitelé jsou: 
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Účinek řídících reagencí  

 Účinek těchto reagencí může ovlivňovat vlastnosti flokulantu nebo minerálu, 

případně obou. Vliv modifikujících reagencí může vést k aktivaci nebo inhibici 

flokulace. Účinek modifikujících reagencí se může projevit: 

       - změnou povrchového potenciálu materiálu, např. elektrolyt vytvoří na 

minerálním povrchu povrchový náboj. 

       - změnou mechanizmu adsorpce polymeru, např. kationty aktivují adsorpci 

aniontových flokulantů na záporně nabitých minerálních zrnech. 

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

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

       - vzájemným odpuzováním mezi modifikátorem a flokulantem v průběhu 

adsorpce na minerálním povrchu. 

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

depresory, dispergátory, regulátory pH a elektrolyty. 

  

Poměr tuhé fáze ke kapalné 

 

Pro proces selektivní flokulace je výhodnější suspenze s menším zahuštěním. 

Zvyšuje-li se obsah tuhých látek v suspenzi dochází k zachytávání stále větší části 

složky, která nemá flokulovat. Jev mechanického strhávání zflokulovaných zrn 

vzrůstá s rychlostí tvorby trojrozměrné struktury flokulovaného materiálu. Množství 

mechanicky strhnutého materiálu do flokulovaného podílu se zvyšuje se vzrůstem 

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

způsobenou použitím vysokoefektivních flokulantů. Zvýšení podílu tuhé fáze vede 

v některých případech k mechanickému strhávání zrn a v jiných k heterokoagulaci. 

Stanovení maximálního podílu tuhé fáze závisí na podmínkách, ve kterých proces 

probíhá. 

 

Vzájemný vztah složek v suspenzi 

 

Na složení směsi minerálů závisí různé podmínky, při kterých proces flokulace 

probíhá dobře. Nezáleží na procentuálním zastoupení složky, flokulovaná složka se 

volí podle  toho, která složka vytvoří nejstabilnější suspenzi, podle odolnosti proti 
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mechanickému strhávání převažující složky při flokulaci a konečně podle možnosti 

sedimentace flokul ve vztahu ke druhé složce. 

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

jaký vliv má hmotnostní zastoupení složek ve směsi. V suspenzi, která obsahuje 

minerály s velmi rozdílnou hustotou se flokuluje minerál s větší hustotou a používají 

se slabší flokulanty z důvodu velké rychlosti usazování složky s větší hustotou [7]. 

 

Optimální podmínky kontaktu suspenze s flokulantem 

  

Podmínky kontaktu suspenze s flokulantem se mají udržovat takové, aby byl 

dosažen maximální efekt flokulace. Především je třeba rovnoměrně rozmíchat 

flokulant v suspenzi. Toho se dosahuje dávkováním flokulantu během krátkého času 

při intenzivním míchání. Následně se provádí míchání s nižší intenzitou, tím vzniknou 

podmínky pro nárůst flokul. Začíná fáze ortokinetické flokulace a v jejím průběhu 

dochází ke shlukování vzniklých flokul s dalšími zrny působením hydrodynamických 

sil. Důležitým parametrem je hustota dávkovaného činidla. Je-li koncentrace 

polymeru místně nebo v celém objemu vyšší než optimální, dojde ke stabilizaci 

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

Prostorová stabilizace suspenze nastane z důvodu např.:  

1. Předávkování flokulantu. Při optimálních podmínkách flokulace musí být 

pouze část povrchu zrna zachycena mikromolekulami polymeru. 

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

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

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

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

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

polymerem může docházet tehdy, když mechanizmus adsorpce není elektrostatický 

a molekulová hmotnost flokulantu je velká. Při elektrostatickém mechanizmu se 

zmenšuje ζ potenciál a dochází ke koagulaci. 

3. Nerovnoměrné rozmíchání flokulantu v suspenzi. Nerovnoměrné 

rozmíchání flokulantu v suspenzi může být způsobeno malou intenzitou míchání, ale 

při velké intenzitě míchání může dojít k rozbíjení vzniklých flokul. Rozrušování flokul 

je velmi pravděpodobné na rozhraní polymeru a tuhé fáze než v uhlovodíkovém 

řetězci. Proto nejlepší podmínky pro flokulaci nastávají, když je flokulant dávkován při 
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jednosměrném intenzivním míchání a po ukončení dávkování míchání pokračuje 

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

pomáhá tvorbě rychle sedimentujících flokul a zaručuje dobrou selektivnost procesu. 

Prodlužování času míchání způsobuje zmenšování flokul a snižuje jejich 

sedimentační rychlost. Mechanický účinek míchání v podstatné míře spolu 

s chemickými činidly ovlivňuje výběrovost procesu. Zároveň mají mechanické účinky 

vliv na velikost flokul, čímž je v konečném důsledku ovlivněna rychlost oddělování. 

Při míchání je možné uvolňovat ta zrna, která jsou v agregátech nežádoucí [5]. 

 

Elektrický náboj na povrchu minerálů, nehomogenita povrchu minerálů. 

 

Úspěšnost adsorpce flokulantů na různé minerální zrna závisí na 

elektrostatických a povrchových vlastnostech minerálních zrn, na stupni izolace a na 

rozmístění aktivních skupin flokulačních činidel. 

 

Rozpustnost minerálů 

 

Rozpustnost minerálů je podstatnou vlastností, která poukazuje na vysokou 

reaktivitu povrchu. S rostoucí rozpustností jednoho minerálu se snižuje výtěžnost 

produktů selektivní flokulace, klesá stabilita minerálních suspenzí. Proto vhodný 

systém pro selektivní flokulaci se bude skládat z minerálů velmi málo rozpustných. 

Z hlediska rozpustnosti, a tedy i stálosti suspenzí minerálů, hraje důležitou roli pH 

prostředí. V kyselém prostředí se rozpustnost minerálů značně zvyšuje, proto tato 

oblast pH není vhodná pro selektivní flokulaci. 

 

pH prostředí 

 

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

okolo 7, dovoluje získat relativně kvalitnější produkty. V oblasti kyselého a zásaditého 

pH se zvyšují hmotnostní výnosy, což má za následek snižování jejich kvality. 
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Další faktory ovlivňující proces selektivní flokulace 

 

-     Zrnitost materiálů 

-     Teplota suspenze 

-     Druh a koncentrace flokulantů 

-     Způsob a místo dávkování 

-     Objem flokulační nádoby 

-     Struktura a chemické složení 

 

Proces selektivní flokulace sestává z následujících operací 

 

- Vytvoření suspenze s malým obsahem tuhých částic a stabilizace složek, 

které nechceme flokulovat. 

- Zabránění heterokoagulaci mícháním a řídící reagencí. 

- Dávkování a selektivní adsorpce flokulantů, které vytvoří nepevné vločky. 

- Odvádění produktů. 

- Přečišťování produktů [7]. 

 

3. Úpravna uhlí Dolu Darkov 

 

3. 1.  Použití koagula čních a flokula čních činidel v úpravnách uhlí 

 

 V praxi využíváme různých způsobů destabilizace disperzí – podle 

mechanizmu destabilizace : 

 

- destabilizace pomocí elektrolytů , např. chlorid železitý, síran hlinitý atd. 

- destabilizace pomocí molekulárních koloidů, což jsou makromolekulární 

látky ve formě syntetických organických polymerů 

 

Působení elektrolytů se vysvětluje tzv. stlačováním elektrické dvojvrstvy, 

kterou lze zjednodušeně označit jako elektroneutralizaci a to opačnými náboji 

elektrolytu než má tuhý povrch částic. Tím dojde ke snížení náboje částice nebo 

k jeho úplnému odstranění a částice se stane elektroneutrální [6]. 
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Destabilizaci stabilních disperzí pomocí makromolekulárních látek označujeme 

jako flokulaci. Ta je důsledkem jednak snížení náboje částic, přítomností kladně nebo 

záporně nabitých skupin v polymeru – makromolekulární látce a současně 

působením vláknité, síťovité struktury používaných polymerů. 

V současném období se k destabilizaci velmi jemnozrnných disperzí a 

k urychlení sedimentace jejich velmi jemných částic používá velké množství látek. 

V úpravě uhlí jde převážně o syntetické polymery s ionizovatelnými skupinami, které 

se označují jako polyelektrolyty [8,16]. 

Velmi často jde o polyakrylamidy a jejich deriváty s různým stupněm hydrolýzy 

amidových skupin. Jsou dodávány pod různými obchodními názvy a to ve formě 

prášků nebo hustých roztoků [16]. 

Mezi nejznámější v úpravnách uhlí patří Praestol, Separan, Sokoflok, 

Magnaflok, Kohleflock, VTA FA. Jednotlivé názvy mají dále řadu druhů označených 

čísly a jsou vyráběny pro použití v konkrétních podmínkách. 

Před použitím se tato flokulační činidla rozpouštějí do 0,05 až 0,1 % roztoků a 

dávkují se v takto zředěné formě do suspenze, disperze, která má být 

destabilizována. Spotřeba je závislá na řadě faktorů a optimální dávku je třeba 

stanovit experimentálně. 

Účinky zředěných, pracovních roztoků flokulačních činidel jsou většinou 

časově omezeny a při trvalém používání v technologii je nutno pravidelně čerstvý 

roztok. Časové omezení je individuální u každého flokulantu a trvá ve většině případů 

jeden až dva dny [13]. 

V úpravnách uhlí se flokulační činidla dávkují převážně do proudu flotační 

hlušiny před jejím zahuštěním v kruhových zahušťovačích nebo odvodněním filtrací a 

také do flotačního koncentrátu před jeho filtrací za účelem zvýšení výkonu filtru, při 

mírném zvýšení obsahu vody ve filtračním koláči. 

 

3. 2. Rámcový popis úpravny uhlí dolu Darkov 

 
Provoz úpravny zabezpečuje zpracování surové těžby ze závodů 2 a 3 dolu 

Darkov. Technologie úpravy uhlí je přizpůsobena selektivnímu zpracování 

koksovatelného a energetického uhlí včetně expedice. 

 Hlavní technologické celky jsou : 
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1. Těžkokapalinné odkamenění 

2. Velkoprostorové zásobníky surového a praného uhlí 

3. Vodní prádlo – hrubá a jemná část 

4. Kruhové zahušťovače typu Dorr 

5. Expedit 

6. Hlubinné zásobníky pro příkup cizího uhlí 

7. Termická sušárna 

8. Reflotační linka pro zpracování uhelných kalů z nádrže Pilňok 

 

Úpravna uhlí je organizačně začleněna do útvaru výrobního náměstka ředitele, 

provoz úpravny je třísměnný. Vzhledem k tomu, že vodní prádlo funguje jako 

jednolinkové /v provozu II. linka/, opravy strojního zařízení se provádějí i o volných 

dnech. 

 

Těžkokapalinové odkamenění 

 

 Těžba ze závodu 2 a 3 je dopravována na skipokomplex Mír 4 Dolu Darkov. 

Přísun surové těžby ze skipového těžení je veden dvěma samostatnými linkami na 

provozní celek odkamenění. Průměrný výkon každé z obou linek je 800 t/hod. 

Současně je možno na odkamenění upravovat dva druhy uhlí /energetické, 

koksovatelné/. V případě poruchy /výluky/, je možno provozní linky vzájemně křížit. 

Surové uhlí 0- 500 mm je ze skipového zásobníku vynášeno článkovým dopravníkem 

( platí pro každou linku zvlášť )  š = 1 600 mm a následně soustavou dopravních 

pásů š = 1 400 mm na dva třídiče Scalpeur s propadem 40 mm /třídění za sucha/ a 

dvě síta N 64 /třídění za sucha a za mokra/. Nadsítné třídičů po vybrání kusů železa 

a dřeva je směrováno do těžkokapalinového rozdružovače Drewboy 

/Ø kola 5 350 mm, výkon 350 t/hod./, z kterého vycházejí jako konečné produkty 

kámen 40-500 mm a směs praného uhlí – meziprodukt.Kámen  40-500 mm je 

z Drewboye dopraven skluzem na dvojplošné síto N – 64. Nadsítné třídiče /zrno  

Ø 180 mm / je podrceno v čelisťovém drtiči V – 8 na      zrno 0 – 300 mm a společně 

s podsítným třídiče N – 64 je dopraveno soustavou pásů do zásobníků na velkém 

odvalu /4×280 tun/.  
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V letošním roce tj. 2007 je uvažováno s odtřiďováním hrubého kamene 

300-500 mm z třídičů HRI,  cca 50 t/den. Z těchto zásobníků je kámen odebírán 

rekultivačními vozidly na asanační práce. Kámen z odkamenění a vodního prádla   

/výpěrky 0-40/ je možno směrovat na venkovní skládku o kapacitě 1 500 tun. 

Z meziskládky kamene je možná nakládka i do železničních vozů.  

Směs praného uhlí – meziproduktu z Drewboye se drtí pod 40 mm a společně 

s podsítným třídičů surového uhlí je dopraveno soustavou dopravníků na 

velkoprostorové zásobníky surového uhlí.  

Směs praného uhlí – meziprodukt z Drewboye je možno případně rozdružit 

v SM – vaně /š = 2 800 mm, výkon 240 t/hod/ na prané uhlí, které je podrceno na CA 

drtiči pod 40 mm a dopraveno k nakládce na expedit přes velkoprostorové zásobníky 

praného uhlí. 

 Meziprodukt z SM vany je rovněž podrcen pod 40 mm a pak dopraven 

společně se surovým uhlím na velkoprostorové zásobníky. 

 Odkamenění je vybaveno náhradní odsunovou cestou kamene /společná pro 

obě linky/  pro případ poruchy na kamenných drtičích nebo na odsunových pásech 

kamene na velký odval. 

 Magnetická suspenze /směs Fe2O3 a H2O/, ve které je rozdružováno surové 

uhlí, je regenerována na separátorech s permanentními magnety  

/Ø bubnu 900 mm/. 

 Z obou linek odkamenění je možno provádět selektivně odklon surového uhlí 

s převozem auty na venkovní skládku. Množství kamene zachyceného v odkamenění 

/+ 40 mm/ je 8-10 % z těžby. 

 

 Velkoprostorové zásobníky surového a praného uhlí 

 

 Surové uhlí 0-40 mm /koksovatelné, energetické/ je selektivně dopravováno 

z obou linek odkamenění 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 N – 62, na kterých 

dochází k odtřídění energetického prachu.  

Surový energetický prach 0-20 mm a nadsítné 20-40 mm je skladováno 

v oddělených zásobnících. Energetický prach je dopraven ze zásobníků soustavou 

pásových dopravníků k nakládce na expedit /9. kolej/.  
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Nadsítné 20-40 mm je drceno v budově vodního prádla a rovněž expedováno 

na 9. koleji. V budově velkoprostorových zásobníků jsou umístěny zásobníky 

praného uhlí.  

Vodní prádlo 

 Vodní prádlo - hrubá část 

 

 Surové koksovatelné uhlí 0,5-40 mm je rozdružováno na čtyřech 

modernizovaných sazečkách OM – 24 na výsledné produkty – prané uhlí, proplástek, 

hlušina.  

 Prané uhlí je odvodňováno na sítech N - 64 /8 kusů/, OSO sítech Ø 2,4 m      

/4 kusy/ a odstředivkách HVO – 1400 /4 kusy/, následně pak dopraveno pásovými 

dopravníky do zásobníků ve vodním prádle. 

 Meziprodukt 0,5-40 mm po odvodnění na vibračním sítě je drcen v kladivovém 

drtiči KMR 1250×1250 a přes zásobníky meziproduktu ve vodním prádle expedován 

na 9. koleji. 

 Hlušina ze sazeček je dopravena pásovými dopravníky do zásobníků ve 

vodním prádle a následně do zásobníků na odvale. 

 

 Vodní prádlo – jemná část 

 

 Základní technické zařízení tvoří: 

 

- zahušťovače Dorr, Ø 36 m, kapacita 3100 m3 – provozovány 4 kusy 

- flotační baterie, VF 8,5 – volně průtočné, objem 42,5 m3 provozováno 6 

kusů 

- podtlakové kotoučové filtry, 38 KL 8, filtrační plocha 180 m2/1 ks, střídavě 

provozovány 4 kusy 

- odstředivky KHD, výkon jedné 40 t/hod., provozováno 5 kusů 

Surové kaly 0 – 0,35 mm po odkalení na obloukových sítech před sazečkami a 

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

zahušťovači Dorr č. 2 a dále pak dopraveny čerpadlem Warman do flotační baterie 

až šesti flotátorů VF 8,5.  
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Vyflotovaný uhelný koncentrát je odvodněn na pěti odstředivkách KHD a na 

vakuových diskových filtrech /4 kusy/, Ø 3800 mm společně s hrubými pranými kaly 

0,35 – 1 mm ze zahušťovacích cyklonů.  

Odvodněný uhelný koncentrát z filtrů 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 flotační koncentrát přidáván k expedované směsi praného uhlí. 

Balastní podíly z flotátorů - flotační hlušiny – jsou zahuštěny v kruhovém zahušťovači 

Dorr č. 3 a následně naplavovány do lokality Pilňok v rámci potřeby rekultivační 

činnosti.  

 

Kruhové zahušťovače typu Dorr 

 

Z konstrukčního hlediska lze prostor zaujímaný usazovákem rozdělit do čtyř 

zón: 

1. vstupní zóna, zajišťující hladký přechod ze vstupního proudění do 

ustáleného stejnorodého proudění bez vírů a turbulencí vyžadovaného v usazovací 

zóně; 

2. výstupní zóna zajišťující přechod z usazovací zóny do výstupu; 

3. usazovací zóna, v níž dochází k sedimentaci pokud možno bez ovlivňování 

ostatními zónami; 

4. kalová zóna, v níž se shromažďuje kal a odkud je odstraňován; 

 

Nejrozšířenější typ je usazovák s kruhovým průřezem, tzv. Dorrův usazovák. 

Jeho hlavní částí je svislý válec o průměru až několik desítek metrů, na úpravně Dolu 

Darkov je jeho Ø 36 m, nepříliš hluboký pro zkrácení sedimentační dráhy. Znečištěná 

voda je přiváděna potrubím do uklidňovacího prostoru v ose válce a odtud postupuje 

radiálním směrem k obvodovému plášti. Zde přepadá z hladiny do sběrného kanálu a 

je potrubím odváděna.  

Během této doby dochází k sedimentaci kalu k mírně kónickému dnu nádrže, 

odkud je pomalu běžným hrablem upevněným na hřídeli shrabáván do sběrného 

prostoru  uprostřed dna. Odtud se odtahem odvádí. V mnoha případech 

odstraňování jemných suspendovaných, příp. koloidních částic z vody by pomalá 

gravitační sedimentace nutila buď k práci při velmi nízkých průtočných rychlostech, 
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nebo ke stavbě usazováků s velkým průměrem. Proto se k urychlení děje zavádějí 

různé podpůrné metody. Jednou z nich je čiření, jímž jsou jemné suspendované 

částice převáděny do větších shluků, jejichž sedimentace je daleko rychlejší. 

 

Expedit 

 

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

Každá nakládací kolej je vybavena vagónovou tenzometrickou váhou. V budově 

expeditu jsou umístěny expediční zásobníky o kapacitě 3 × 150 tun /pro každou kolej 

samostatně/, pásové vynašeče a vzorkovací linky. Průměrný směnový výkon 

nakládky pro jednu kolej je 3 500 tun. 

 

Hlubinné zásobníky pro příkup „ cizího uhlí " 

 

Hlubinné zásobníky pro přejímku „ cizího uhlí " v železničních vozech jsou 

umístěny na 11. a 13. koleji. Vynášení uhlí ze zásobníků je pomocí propelerů o 

výkonu 500 t/hod. Maximální zrnitost „ cizího uhlí " je 150 mm. Na hlubinné 

zásobníky navazuje rozmrazovna železničních vozů. Délka rozmrazovny je 115 m, 

kapacita 8 Wa vozů. Rozmrazovna je vytápěna degazačním plynem. 

Při nutnosti zachování selektivity skladovaného surového uhlí ve 

velkoprostorových zásobnících, jeho zpracování včetně nakládky ve vztahu k objemu 

těžby dolu Darkov je možno v současné době denně zpracovat 2 000 tun surového 

uhlí z cizích lokalit. 

 

Termická sušárna 

 

Princip sušárny je souproudý, spaliny degazačního plynu prostupují sušícím 

bubnem společně s vysušovaným materiálem.  

Průměr sušícího bubnu je 4 metry, délka sušícího bubnu je 30 metrů  

a průměrný výkon sušárny při sušení kalů je 50 t/hod., při sušení flotokoncentrátu 

80 t/hod. 

 

 Reflotační linka 
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 Reflotací jsou zpracovávány uhelné kaly ze sedimentační nádrže Pilňok. 

 Výkon reflotační linky je 50 t/hod. Součástí reflotační linky jsou třídící 

hydrocyklony, které oddělují, třídí, výšepopelnaté podíly od nížepopelnatých 

uhelných zrn. Ty jsou čerpány do kalového okruhu úpravny uhlí a zpracovávány ve 

flotátorech. 

 

Odvalové hospodářství 

 

 Hlušina z odkamenění a ze sazeček je dopravována soustavou pásových 

dopravníků na velký odval, z odvalových zásobníků je rozvážena auty a železničními 

vozy k sanačním účelům. Odběr kamene zabezpečuje OKD, OKD Rekultivace a 

OKD Doprava. 

 

Venkovní sedimentační nádrže 

 

 Úpravna uhlí produkuje flotační hlušiny, které jsou postupně naplavovány do 

kazet, které jsou vytvářeny po odtěžených kalech, těžených sacími bagry v nádrži 

Pilňok.  

 Plocha dosud neodtěžených kalů z nádrže Pilňok je 5 ha. Tyto uhelné kaly, tj. 

směs flotačních hlušin a surových kalů – popelnatost 35-40 %, byly do nádrže Pilňok 

vypouštěny před uzavřením kalového okruhu úpravny tj. do roku 1993.  

 Nádrž bude dotěžena v průběhu roku 2007. Pak bude sloužit k ukládání 

flotačních hlušin z úpravny Darkov a flotačních hlušin Doubrava – 1. 

Nádrž „ Nový York ", původní plocha 24,7 ha – nádrž je v současné době 

rekultivována. Plocha neodtěžených kalů je 2 ha. Nádrž bude dotěžena v průběhu 

roku 2008. 

 Nádrž „ Mokroš “ plocha 16,7 ha slouží jako nádrže pro biologické dočišťování 

odpadních vod z teplárny Karviná. 

 Nádrž v parku „ Zdeněk Nejedlý “ plocha 18,2 ha, slouží jako II. dočišťovací 

stupeň nádrže Pilňok, zde se neuvažuje s naplavováním flotačních hlušin[14]. 
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3.3. Optimální zahuš ťovací za řízení  

 

 Vzhledem k tomu, že je nutností při zpracování kalů a flotačních hlušin jejich 

zahuštění, je nutné vyhodnotit i proces zahuštění. 

 Do nedávné doby bylo zahušťování kalů a flotačních hlušin řešeno vesměs 

pomocí klasického kruhového zahušťovače typu Dorr, tak jak je tomu na úpravně 

Dolu Darkov. V současné době s osvojením čištění kalových vod flokulací se 

dosahuje značného zvýšení sedimentační rychlosti kalů, a to umožňuje i dosahovat 

podstatně vyššího specifického plošného zatížení při zahušťování, vyjádřeno v m3 

suspenze na jednotku plochy za jednotku času. Této výhody , plynoucí z flokulace, 

není však možno zcela využít u klasických Dorrů, kde při jeho malé výšce není 

možno při vysokém plošném specifickém zatížení dosáhnout dostatečného 

zahuštění [2]. 

Dorr lze také charakterizovat jako zařízení, u něhož poměr /průměr, výška/ je 

značně vyšší než jedna.  V souvislosti s použitím flokulačních činidel se začínají  pro 

zahušťování uplatňovat nové typy zahušťovačů, u nichž výše uvedený poměr je 

menší než jedna, kde tudíž výška převažuje nad průměrem. Nejvíce se tyto 

zahušťovače, vyráběné z ocelového plechu, uplatňují ve Velké Británii. Zařízení 

vyrábí firma Denver. Z materiálů získaných od této firmy bylo zjištěno, že vyrábějí 

pouze jeden rozměr /průměr 4 m/, který byl údajně stanoven jako optimální. V těchto 

typech je používáno míchadlo, které slouží ke zvýšení stupně zahuštění 

zahuštěného produktu.  Pro zvládnutí větších objemů odpadních vod se používá  

vždy úměrně více jednotek optimálního průměru[4]  

Specifické plošné zatížení těchto zahušťovačů se pohybuje v mezích  

/3-5 m3/m2.h/ a tudíž značně převyšuje doporučované zatížení klasických kruhových 

zahušťovačů /1-1,5 m3/m2.h/. Z tohoto srovnání vyplývá možnost podstatné redukce 

nutné plochy pro zahušťování a tedy i značné snížení investičních nákladů. 

Nevýhodou je však vyšší spotřeba flokulačního činidla, která se udává ve Velké 

Británii až 250 g/t. Výhodou je naproti tomu  vyšší stupeň koncentrace v zahuštěném 

produktu, který v  Dorru nelze běžně dosáhnout. Z tohoto důvodu se nasazují tyto 

zahušťovače i pro konečnou likvidaci flotačních hlušin bez použití dalšího stupně 

odvodnění např. tlakové filtrace. Z materiálů výrobce vyplývá, že zahuštěný produkt 

má těstovitou konzistenci a může tudíž být likvidován společně s ostatní hrubozrnnou 

hlušinou [4]. 



Bc. Martin Valim  Flokulace uhlí 
 

 2010   18 
 

 Při zahušťování v hlubokých kuželových zahušťovačích dochází k separaci 

tuhé a kapalné fáze na základě dvou fyzikálně rozdílných procesů.  

V první fázi klasická sedimentace, při které dochází k usazování agregátů ze 

zflokulovaných částic, jež nejsou ve vzájemném kontaktu a jejich tíha je 

kompenzována tudíž jen hydrostatickými silami. 

 V druhé fázi dochází již ke vzájemnému kontaktu těchto agregátů a vytváření 

určitého nosného skeletu, vytvořeného z částic, které již počínají mít i mechanické 

vlastnosti /pevnost, tuhost/. A přenáší již tíhu těchto částic. 

 Se zvyšující se objemovou tíhou /zvýšený stupeň zahuštění/ se zmenšuje 

pórovitost /mezerový objem/ mezi částicemi a zvětšuje se mechanický tlak částic. 

Postupně s časem se kapalná fáze vytlačuje, její napětí klesá a zatížení skeletu 

roste. Tato fáze zahušťování se nazývá konsolidace. Skládá se tedy, z dnešního 

pohledu, zahušťování ze dvou rozdílných procesů, sedimentace a konsolidace. 

 Z hlediska procesu konsolidace je pak důležitá výška vrstvy zahuštěných 

částic, které vytváří dostatečný tlak částic pevné fáze nutný pro jejich stlačování. 

Tomuto procesu jsou pak konstrukčně přizpůsobovány i zahušťovací zařízení, a to 

jak je uvedeno výše, zvyšováním jejich výšky. Zmenšení jejich průměru pak 

umožňuje flokulace, a to značným zvýšením sedimentační rychlosti agregátů 

zflokulovaných částic [2]. 

 Pro úpravnu Darkov se jeví vhodný stávající kuželový typ zahušťovače 

zejména pro možnost dosažení vyššího stupně zahuštění. 

 

3.4. Dembinsko reflota ční úpravna kal ů a využití flokulace 

 

Získávání poznatků z jiných provozů je jedna z možností vyvarovat se chyb a 

zbytečných rozhodnutí při vytváření odpovídající technologie pro potřeby efektivního 

využití podobných vstupních surovin. 

Jedním z těchto poznatků je i technologie z úpravny v Dembinsku u našich 

severních sousedů v Polské lidové republice. Technologii včetně strojního zařízení 

dodala firma Hölter. 

Těžené uhelné kaly klasickým způsobem jsou dopravovány auty do areálu 

úpravny, kde následuje jejich doprava pásovým dopravníkem přes kontrolní rošt a 

šnekový podavač do mísícího bubnu, kde dochází k rozmíchání kalů s vodou na 
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potřebné zahuštění, odpovídající je cca 100 g/l. Vzniklá surovina je pak za mokra 

tříděna na následující zrnitostní třídy a podle toho taky dále upravována: 

 

- zrnitostní frakce + 3 mm /hlušina/ je dopravována na venkovní skládku 

 

- zrnitostní frakce 0,3-3 mm je rozdružována v reichertových spirálách, které 

jsou bohužel v současné době mimo provoz, jelikož popelnatost této 

zrnitostní frakce se pohybuje v rozmezí 10 – 12 Ad  

 

- zrnitostní frakce 0-0,3 mm je rozdružována ve dvou velkokapacitních 

pneumatických flotátorech , jedná se o přečístnou flotaci.  

 

 

 

                         

                                 

                          

                         Obrázek č. 2 Reichertovy spirály pohled zepředu 
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                           Obrázek č. 3 Reichertovy spirály pohled shora 

 

 

Flotace zde využívaná je dvoustupňová přičemž v prvním stupni flotace 

získáváme koncentrát o popelnatosti 6-8 % Ad, který je společně s koncentrátem 

z reichertových spirál odvodňován na pásových vakuových filtrech. Parametry 

koncentrátu jsou Wt
r 20-25  %, Ad v průměru 9-10 %. 

V druhém stupni i flotace, označované jako přečístná získáváme koncentrát o 

popelnatosti 18-20 % Ad , který je odvodňován na bubnových vakuových filtrech.  

Úpravna v Dembinsku je příkladem kdy se flokulant přidává do flotačního 

koncentrátu před jeho filtrací za účelem zvýšení výkonu filtru, při mírném zvýšení 

obsahu vody ve filtračním koláči. Používá se zde flokulant Praestol 2530, jehož 

výrobcem je německá firma Stockhausen GmbH., v rámci skupiny Degussa. Jedná 

se o kopolymer akrylamidu a akrylátu sodného, jehož hustota je v rozmezí 600 až 

750 kg/m3 , rozpustnost ve vodě při 20,0 °C v každém pom ěru s nárůstem viskozity, 

hodnota pH přibližně 5,5 až 9 při 5,0 g/l /20,0°C/, a dynamická viskozita, 5,0 g/l 

v 10% roztoku NaCl: > 200 mPa.s /20,0°C/. [12] Experimentální ov ěření flokulace u 

flotačních hlušin dolu Darkov je součástí této práce a výsledky jsou uvedeny na 

straně 31 v tabulce č.5 flotační hlušiny Praestol 2530  a grafu č.2. Praestol 2530.  

Po tomto rozdělení materiálu je koncentrát s nižší popelnatostí používán pro 

výrobu otopového koksu a koncentrát z přečístné flotace využit pro energetické 

účely. 

Součástí celého komplexu reflotační úpravny je sušárna flotokoncentrátu, kde 

je jako palivo využíván plyn – metan, bez inertizace dusíkem při najetí. 
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Výkon reflotační úpravny je 80-100 t/hod. Průměrný výnos uhlí vhodného pro 

koksování je v rozmezí 60-70 % dle kvality vstupní suroviny. K získaným poznatkům 

bylo přihlédnuto při náběhu technologie využití reflotace při získávání suroviny 

z nádrže Pilňok a její zpracování v úpravárenském komplexu dolu Darkov[17]. 

 

4. Sedimenta ční testy flota čních hlušin 

 

4. 1. Příprava a dávkování flokula čního činidla 

 

Příprava pracovního roztoku flokulačního činidla byla realizována ve dvou 

následných stupních, jak je běžně doporučována každým výrobcem flokulantu. 

V prvním stupni  byl připraven relativně koncentrovanější roztok, který byl pak 

ve druhém stupni v dalším válci v laboratorních podmínkách ředěn na optimální 

koncentraci. 

Firmy vyrábějící flokulanty doporučují použít v prvním stupni koncentrace 0,5% 

a tuto pak doředit ve druhém stupni na konečný použitý roztok v tomto případě 0,1%. 

 V prvním stupni, kdy k rozpouštění bylo použito  mechanického míchadla je 

nutno použít optimálních otáček míchadla, aby nedocházelo k tvorbě vysokých 

střižných napětí, které by pak vedly k destrukci řetězců vysokomolekulárních 

polymerů. V tomto případě byl snížen počet otáček elektrického míchadla na třetinu, 

aby bylo dosaženo otáček v přípustných mezích uváděných v návodu výrobce. 

 

4. 2. Metodika sedimenta čních test ů  flota čních hlušin 

 

Testy sedimentačních vlastností a dále nejúčinnější dávkování flokulačních 

činidel byly provedeny formou laboratorních statických sedimentačních zkoušek. 

Sedimentační zkoušky byly prováděny v průhledných válcích o průměru   

50 mm a sedimentační výšce 400 mm. Objem testovaného vzorku činil 1 000 ml. Pro 

konečné srovnání byl proveden test bez flokulačního činidla, také test flokulantu 

Praestol 2530 jež je využíván na úpravně v Dembinsku a pro srovnání s novými testy 

také v současné době používaný flokulant Magnafloc 156, který doposud vykazoval 

nejlepší výsledky. Také byla snížena dávka flokulantu, oproti testům, které se 

doposud uskutečňovaly, tím se navodila možnost snížené spotřeby a tudíž i zásah do 

ekonomického aspektu použití flokulačních činidel.  Pro možné využití byla testována 
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flokulační činidla : Superfloc A120, Superfloc C577, Magnafloc 1011, Magnafloc 324, 

Magnafloc 336, Sokofloc 26, Sokofloc 26 CKM, Sokofloc 26 AT, Sokofloc 28 CKM, 

Sokofloc 28, Sokofloc 30, Sokofloc 32 CK. 

Nejdříve byl vzorek rozmíchán k dosažení rovnoměrné koncentrace pevné 

fáze v celém objemu vzorku pomocí elektrické míchačky, míchadlem z plexiskla 

šroubovitého tvaru o délce 100 mm, průměru 32 mm na ocelové hřídelce s celkovou 

délkou 370 mm při otáčkách 350 ot/min.. Míchadlo bylo ponořeno do středu 

sedimentační výšky a tím bylo zajištěno promíchání celého objemu vzorku ve velmi 

krátké době. 

Po přidání dávky činidla byl vzorek krátce promíchán a bylo započato měření 

sedimentace zflokulovaných flotačních hlušin. 

V průběhu sedimentace byla zaznamenávána výška vyčeřeného vodního 

sloupce v závislosti na čase. Tato závislost  pro každý test s různým dávkováním 

flokulačního činidla byla znázorněna sedimentační křivkou a zaznamenána v tabulce. 

Z lineární části této sedimentační křivky byla odvozena sedimentační rychlost. 

Tyto sedimentační rychlosti byly pak vyhodnoceny v závislosti od množství 

dávkovaného činidla. 

Sedimentační rychlost pro dané množství dávkovaného činidla pak sloužila 

jako kritérium k posouzení účinnosti jednotlivých flokulačních činidel. Činidla byla 

dávkována jako 0,1% roztok. 

V rámci testování jednotlivých činidel na odebraných vzorcích flotačních hlušin 

byla provedena sítová analýza vzorků flotačních hlušin mokrou cestou na sítech o 

těchto velikostech 0,071 mm, 0,1 mm a 0,5 mm v hrubé laboratoři úpravny Dolu 

Darkov. Po provedení rozboru byly zrnitostní třídy vysušeny, zváženy a byl stanoven 

obsah popela. Z provedených sítových analýz vyplývá, že nejvíce popelovin je 

obsaženo v nejjemnějších třídách a se zvětšováním průměru zrna klesá obsah 

popela. Z hlediska procentuálního zastoupení jednotlivých tříd je největší výnos u 

nejjemnějších tříd / -0,071 a 0,071-0,1/. Výsledky sítových analýz jsou uvedeny 

v tabulkách 1, 2, 3 a jsou označeny jako ranní, odpolední a noční odběry.  
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Tabulka č.1  ranní odběr    

Zrnitostní rozbory - flotační hlušiny zahuštění 29 gr/l, Ad 71,3% 

síto (mm)  výnos %  % Ad 

0 – 0,071  77,8  72,1 
0,071 - 0,1  4,0  44,1 
0,1 - 0,5  17,2  11,8 

0,5 – max  1,0  7,3 

 

Tabulka č.2  odpolední   odběr   

Zrnitostní rozbory - flotační hlušiny zahuštění 35 gr/l, Ad 64% 

síto (mm)  výnos %  % Ad 

0 – 0,071  83,7  72,3 
0,071 - 0,1  3,0  53,0 
0,1 - 0,5  13,0  15,7 

0,5 – max  0,3  2,3 

 

Tabulka č.3  noční odběr      

Zrnitostní rozbory - flotační hlušiny zahuštění 24 gr/l, Ad 75% 

síto (mm)  výnos %  % Ad 

0 – 0,071  75,0  73,4 
0,071 - 0,1  4,0  44,0 
0,1 - 0,5  20,0  14,4 

0,5 – max  1,0  3,7 

 

Z výsledků zrnitostních analýz flotačních hlušin z  Dolu Darkov vyplývá, že 

popeloviny se především kumulují do nejnižší zrnitostní třídy 0-0,071 mm. 

Hmotnostní výnosy této třídy se pohybují od 75 % do 83,7 % a obsah popelovin od 

72,1 % do 73,4 %.  

Experimentální ověření sedimentačních účinků flokulačních činidel na flotační 

hlušiny z dolu Darkov navazuje na již provádění měření [14.] 

A to u činidel Magnaflok 156, který byl doposud používán na dole Darkov a u 

Praestolu 2530, který je využíván na úpravárenském komplexu v Dembinsku.     

Dílčí výsledky slouží pro porovnání s nově naměřenými hodnotami, proto se 

částečně liší způsob dávkování, kdy při nových měřeních je také kladen důraz na 

nižší dávkování, tedy menší spotřebu flokulačního činidla. 
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Hodnoty naměřené u flokulantu Magnaflok 156 jsou zde uváděny především 

pro srovnání, jelikož je to momentálně používané činidlo na úpravně dolu Darkov. Byl 

dávkován v množstvích: 3, 5, 7, a 10ml na 1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce č. 4 Magnaflok 156 a sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného 

sloupce v závislosti na čase byla zachycena v grafu č. 1 Flotační hlušiny Magnaflok 

156 [14].  

 

Tabulka č. 4 Magnaflok 156     

čas (s) 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900

3ml výška(cm) 2 7,5 10 13 15 17,5 19 20 20,5 21,5 22 22,2 22,6 23 23,3

5ml 4,5 10,6 15,5 18,5 20,3 21,5 22,2 23 23,3 23,7 24 24,3 24,5

7ml 6 12,5 17,5 20 21,5 22,2 23 23,5 24 24,3

čas(s) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

10ml výška(cm) 2 4,5 6,5 9 11,5 14 16 18 20 20,5 21,4 21,8 22 22,5 22,8 23 23,2 23,5                        
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     Graf č. 1 Flotační hlušiny Magnaflok 156 

 

Z hodnot vyplývá, že nejvyšší rychlost sedimentace, tedy výška vyčeřeného 

sloupce v závislosti na čase byla naměřena při dávkování 10 ml na litr hlušiny. 

Toto činidlo se jeví jako velmi vhodné pro použití na flotační hlušiny z dolu Darkov, 

ale dávkování je příliš vysoké, takže by docházelo k velké spotřebě flokulantu. 
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Testy flokulantu Praestol 2530 jsou zde uvedeny především jako součást 

rešerše o úpravárenském komplexu v Dembinsku. S  jeho využitím na úpravně 

Dolu Darkov se prozatím neuvažuje. Flokulant byl dávkován v množstvích: 3, 5, 7, 

a 10ml na 1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.5 Praestol 2530 a 

sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla 

zachycena v grafu č.2  flotační hlušiny Praestol 2530.[14] 

 

Tabulka č. 5 Praestol 2530 

čas (s) 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020

3ml výška(cm) 0,5 3,5 5 8 9,5 11,5 13 14,5 16,5 18 19 20 21 21,5 22 22,5 23

5ml 1,5 5 9 11,5 14,5 17 18,5 20 20,7 21,5 22 22,5 23 23,2 23,5

čas(s) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 480 540 600 660

7ml výška(cm) 0,5 2,5 5 6,5 8,5 10 12 13,5 15 16 17 18 19 19,5 20,5 21,5 22 22,5

10ml 2 5 8 10,5 13,5 15,5 17,5 19 20 21 21,5 22 22,5 23  

 

Graf č.2 flotační hlušiny Praestol 2530 

 

Z hodnot vyplývá, že nejvyšší rychlost sedimentace, tedy výška vyčeřeného 

sloupce v závislosti na čase byla naměřena při dávkování 10 ml na litr hlušiny. 

Také toto činidlo se jeví jako velmi vhodné pro použití na flotační hlušiny z dolu 

Darkov, ale dávkování je opět příliš vysoké, takže by docházelo k velké spotřebě 

flokulantu. 
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Nejprve byly testovány flotační hlušiny bez přidání flokulantu, aby byl při 

srovnávání zvýrazněn rozdíl i mezi nejhůře spolupracujícím flokulantem.   Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce č. 6 Flotační hlušiny bez činidla a sedimentační rychlost, 

tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla zachycena v grafu č. 3 

flotační hlušiny bez činidla. 

 

Tabulka č. 6 Flotační hlušiny bez činidla 

čas (min) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

výška(cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8,5 8,5 8,5 9 9  

 

Graf č. 3 flotační hlušiny bez činidla 

 

Z naměřených hodnot je zřejmé, že flotační hlušiny bez přidání flokulačního 

činidla samovolně vytvářejí sediment až po velmi dlouhé době, proto je také osa x 

vyjadřující rychlost sedimentace označena v minutách. Ze závěru tohoto měření je 

zřejmá snaha optimálně stanovit flokulační činidlo a využít jeho schopností vytvářet 

agregáty a urychlit sedimentaci. 
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Dále byl dávkován flokulant Superfloc A 120 v množstvích: 2, 4, a 6ml na    

1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 7 Superfloc A 120 a sedimentační 

rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla zachycena v 

grafu č.4 flotační hlušiny Superfloc A 120. 

 

Tabulka č. 7 Superfloc A120 

čas (min) 0 1 2 4 6 8 10 15 20 22 23 24 25 26 27 28

2ml výška(cm) 0 10 11 12 13 14 14 15 25 26 26 26 27 28 28 29

4ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 28 29

6ml 0 7 7 8 8 8 8 8 10 13 15 18 20 22 25 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Flotační hlušiny Superfloc A 120 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že nejvyšší rychlost sedimentace, tedy výška 

vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla naměřena při dávkování 2 ml na litr 

hlušiny. Toto činidlo mělo pravidelně se vyvíjecí tvorbu agregátů právě při 

dávkování 2 ml. Bohužel dosažený čas byl delší než by bylo vhodné pro použití, na 

druhou stanu je třeba vzít v úvahu velmi malou spotřebu činidla.  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

h
(c

m
)

t(min)

2 ml

4 ml

6 ml



Bc. Martin Valim  Flokulace uhlí 
 

 2010   28 
 

Jako další v pořadí byl dávkován  flokulant Magnafloc 1011 v množstvích: 2, 

4, a 6 ml na 1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce označené                   

č.8 Magnafloc 1011 a sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce 

v závislosti na čase byla zachycena v grafu č.5 flotační hlušiny Magnafloc 1011. 

 

Tabulka č. 8 Magnafloc 1011 

čas (min) 0 1 2 4 6 8 10 15 20 22 23 24 25 26 27 28

2ml výška(cm) 0 0 0 1 1,5 1,5 1,6 1,8

4ml 0 0 1 3 3 3,1 3,3 3,5 3,5

6ml 0 0 1,5 1,7 2 2 2  

 

 

Graf č. 5 Flotační hlušiny Magnafloc 1011 

 

 

Zde je zcela zřejmé z výsledků měření, že toto činidlo je zcela nevhodné pro 

použití na flotační hlušiny z dolu Darkov, jelikož sedimentační rychlost byla velmi 

nízká a výška vyčeřeného sloupce velmi malá. 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

t (min)

h 
(c

m
) 2 ml

4 ml
6 ml



Bc. Martin Valim  Flokulace uhlí 
 

 2010   29 
 

Další byl dávkován  flokulant Magnafloc 342 v množstvích: 2, 4, a 6ml na  1 

litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.9 Magnafloc 342 a sedimentační 

rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla zachycena v 

grafu č.6 flotační hlušiny Magnafloc 342. 

 

Tabulka č.9 Magnafloc 342 

čas (min) 0 1 2 4 6 8 10 15 20 22 23 24 25 26 27 28

2ml výška(cm) 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9

4ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6ml 0 5 10 12 14 14 15 16 16 17 18 19 20 22 23 25  

 

 

Graf č.6 Flotační hlušiny Magnafloc 342 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že toto činidlo při dávkování 4 ml na litr 

hlušiny, vůbec neflokulovalo. Při zvýšení dávky na 6 ml k flokulaci došlo, ale 

dosažený čas při sedimentaci je za hranicí optimální použitelnosti a také dávkování 

příliš velké. Zde šlo jen o potvrzení, že některá činidla potřebují zvýšení dávky, aby 

došlo k vytváření agregátů.  
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Jako další byl dávkován  flokulant Magnafloc 336 v množstvích: 2, 4, a 6 ml 

na 1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.10 Magnafloc 336 a 

sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla 

zachycena v grafu č.7 flotační hlušiny Magnafloc 336. 

 

Tabulka č. 10 Magnafloc 336 

čas (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

2ml výška(cm) 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9

4ml 0 0 12 12,5 13 14 15 15 15 15 15 20 22 24 24 24

6ml 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

 

 

Graf č.7 Flotační hlušiny Magnafloc 336 

 

Naměřené hodnoty ukazují, že činidlo nejlépe spolupracovalo na tvorbě 

flokul při dávkování 4 ml na litr hlušiny. Sedimentace byla dosti překotná, ale pak 

se ustálila a již vše probíhalo normálně. V obou zbývajících dávkováních nebyla 

flokulace úspěšná. I když výška byla dostačující, bohužel čas pro její dosažení byl 

za hranicí optimální použitelnosti.  
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Jako další byl dávkován  flokulant Superfloc C577 v množstvích: 2, 4, a 6 ml 

na 1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.11 Superfloc C577 a 

sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla 

zachycena v grafu č.8 flotační hlušiny Superfloc C577. 

 

Tabulka č. 11 Superfloc C577 

čas (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

2ml výška(cm) 0 0 0 0 2 2 2 2 2,5 2,5 3 4 4 5 5,5 5,5

4ml 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

6ml 0 0 0 0 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

 

  

Graf č.8 Flotační hlušiny Superfloc C577 

 

Při dávkování tohoto činidla nebylo dosaženo téměř žádné flokulace, výška 

vyčeřeného sloupce je mizivá a také sedimentační rychlost velmi malá. Na tomto 

činidle je prokázáno, že ověření účinků musí být vždy prováděno experimentálně a 

nelze nasadit žádné činidlo bez předběžných zkušebních testů. Činidlo se 

nezapojilo do procesu flokulace při žádném ze způsobů dávkování. 
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Jako další byl dávkován  flokulant Sokofloc 28 v množstvích: 2, 4, a 6 ml na  

1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce  č.12 Sokofloc 28 a sedimentační 

rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla zachycena v 

grafu č.9 označeném jako flotační hlušiny Sokofloc 28. 

 

Tabulka  č.12 Sokofloc 28 

čas (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

2ml výška(cm) 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6ml 0 0 0 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5  

 

 

Graf č. 9 Flotační hlušiny Sokofloc 28 

 

Při dávkování 4 ml na litr hlušiny tohoto flokulačního činidlo vůbec k tvorbě 

agregátů nedošlo a při zvýšení dávky na 6ml se větší účinky nedostavily, takže 

z výsledků vyplývá, že je zcela nevhodné pro použití na flotační hlušiny z dolu 

Darkov.  Zde je zřejmé, že povaze tohoto činidla nevyhovuje ani snížení dávky, kdy 

bylo také dosaženo velmi malé výšky vyčeřeného sloupce za poměrně dlouhou 

dobu působení. 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30

t (min)

h 
(c

m
) 2 ml

4 ml
6 ml



Bc. Martin Valim  Flokulace uhlí 
 

 2010   33 
 

Jako další byl dávkován  flokulant Sokofloc 26 v množstvích: 2, 4, a 6ml na  

1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.13 Sokofloc 26 a sedimentační 

rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla zachycena v 

grafu č.10  flotační hlušiny Sokofloc 26. 

 

Tabulka č.13 Sokofloc 26 

čas (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

2ml výška(cm) 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 9 9

4ml 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6ml 0 0 0 0 6 6 7 8 10 12 12,5 13 14 14 14 14  

 

  

Graf č. 10 Flotační hlušiny Sokofloc 26 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že nejlepší sedimentační rychlost se projevila při 

dávkování 6 ml na litr hlušiny. V případě nižšího dávkování se sedimentace 

v měřeném úseku buď téměř neprojevila, nebo velmi málo. Vzhledem k hodnotám 

není tento flokulant optimální k použití dávkování by muselo být vyšší, ale i to není 

zárukou vyšší rychlosti sedimentace. 
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Jako další byl dávkován  flokulant Sokofloc 30 v množstvích: 2, 4, a 6 ml na  

1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.14 Sokofloc 30 a sedimentační 

rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla zachycena v 

grafu č.11 flotační hlušiny Sokofloc 30. 

 

Tabulka č. 14 Sokofloc 30 

čas (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

2ml výška(cm) 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 4 4,5 4,5

4ml 0 1 3,5 3,8 3,8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

Graf č. 11 Flotační hlušiny Sokofloc 30 

 

 Z naměřených hodnot vyplývá, že při dávkování 6 ml na litr hlušiny se 

sedimentace v měřeném úseku vůbec neprojevila a při nižším dávkování probíhala 

velmi pomalu, tedy výška vyčeřeného sloupce byla v časovém úseku téměř 

zanedbatelná. Toto flokulační činidlo není vhodné do technologického procesu na 

úpravu flotačních hlušin dolu Darkov. 
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Jako další byl dávkován  flokulant Sokofloc 32 CK v množstvích: 2, 4, a 6ml 

na  1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.15 Sokofloc 32 CK a 

sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla 

zachycena v grafu č.12 flotační hlušiny Sokofloc 32 CK. 

 

Tabulka č. 15 Sokoflok 32CK 

  čas (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

2ml výška(cm) 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4ml   0 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6ml   0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

  

Graf č. 12 Flotační hlušiny Sokoflok 32 CK 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že flokulační činidlo Sokoflok 32 CK není vhodné 

na úpravu flotačních hlušin, jelikož ani při jednom z dávkování neprojevilo snahu 

tvořit agregáty a sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce byla 

v časově měřeném úseku téměř nulová. Snaha flokulovat jak je z výsledků zřejmé 

byla nízká při všech variantách dávkování. 
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Další byl dávkován  flokulant Sokofloc 28 CKM v množstvích: 2, 4, a 6 ml na  

1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.16 Sokofloc 28 CKM a 

sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla 

zachycena v grafu č.13 flotační hlušiny Sokofloc 28 CKM. 

 

Tabulka č. 16 Sokofloc 28 CKM 

  čas (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

2ml výška(cm) 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4ml   0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6ml   0 0 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14,5 14,5 14,5 14,5 

 

 

Graf č. 13 Flotační hlušiny Sokofloc 28 CKM 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že toto flokulační činidlo při nízkých 

hodnotách dávkování netvořilo agregáty a tedy sedimentační rychlost byla téměř 

nulová. Při zvýšené dávce 6 ml na litr hlušiny se již projevilo lépe, ale přesto 

dosažená výška v měřeném úseku byla nedostatečná. Toto flokulační činidlo není 

vhodné pro tento typ flotačních hlušin.  
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Další byl dávkován  flokulant Sokofloc 26 CKM v množstvích: 2, 4, a 6ml na  

1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.17 Sokofloc 26 CKM a 

sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla 

zachycena v grafu č.14 flotační hlušiny Sokofloc 26 CKM. 

 

Tabulka č. 17 Sokofloc 26 CKM 

  čas (min) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

2ml výška(cm) 0 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4ml   0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6ml   0 0 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14,5 14,5 14,5 14,5 

 

  

Graf č. 14 Flotační hlušiny Sokofloc 26 CKM 

 

Naměřené hodnoty u tohoto flokulačního činidla jsou identické s předcházejícím 

měřením, vyplývá to ze stejné povahy obou činidel, lišícím se nepatně v označení. 

Také toto činidlo neprojevilo snahu vytvářet agregáty při    nižším dávkování, také 

při zvýšené dávce byla rychlost sedimentace nedostatečná. 
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Jako poslední  byl dávkován  flokulant Sokofloc 26 AT v množstvích: 2, 4, a 

6 ml na  1 litr hlušiny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.18 Sokofloc 26 AT a 

sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce v závislosti na čase byla 

zachycena v grafu č.15 flotační hlušiny Sokofloc 26 AT. 

 

Tabulka č. 18 Sokofloc 26 AT 

  čas (s) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

2ml výška(cm) 0 3 7 8 11 13 15 19 22 24 24,5 24,5 24,5 24,5 25 25 

4ml   0 4 9 15 21 26 27,5 29 31 31 31,5 31,5 32 32     

6ml   0 4 7 12 16 21 24 27 28 28 28 29 29       
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Graf č. 15 Flotační hlušiny Sokofloc 26 AT 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že flokulační činidlo Sokofloc 26 AT má 

nejlepší vlastnosti ve vztahu k flotačním hlušinám z dolu Darkov. Sedimentační 

rychlost byla nejvyšší při dávkování 4 ml na litr hlušiny. Při zvýšeném i sníženém 

dávkování také projevovalo vynikající schopnosti tvořit agregáty za velmi krátkou 

dobu. Toto činidlo se jeví díky svým vlastnostem jako velmi vhodné a optimální. 
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5. Závěr 

 

Cílem a záměrem této diplomové práce bylo, v daném tématu flokulace uhlí, 

realizovat výzkum sedimentačních účinků vybraných a používaných flokulačních 

činidel na úpravně Darkov pro stanovení optimální dávky flokulantu pro flotační 

hlušiny zpracovávané na této úpravně. Z porovnání dílčích výsledků měření 

vyplývá, že nejvyšší sedimentační rychlost, tedy výška vyčeřeného sloupce byla 

dosažena u flokulantu Sokofloc 26 AT při dávkování 4 ml na litr hlušiny. U daného 

činidla došlo k dosažení nejvyšší sedimentační rychlosti, ale i k dobrému vyčiření 

suspenze. U ostatních výše jmenovaných činidel byl čas dosažený při sedimentaci 

výrazně vyšší i při výrazně vyšší dávce flokulantu.  

Ve srovnání s flokulačním činidlem Magnafloc 156, které se doposud 

používá jako součást technologického procesu úpravy flotačních hlušin dosáhlo 

mírně lepších výsledků. Také ve srovnání s flokulačním činidlem Praestol 2530 

používaným na úpravně v Dembinsku dopadlo velmi dobře a naměřené hodnoty 

flokulačního činidla Sokofloc 26 AT byly vyšší a přesvědčivější.  

Flokulační činidlo Sokofloc 26 AT je anionaktivní polymer sodné soli kyseliny 

akrylové a 2-propen-amidu, jehož výrobcem je SNF SAS z Francie [13]. 

V současné době se přistoupilo ke zkušebním testům přímo v technologickém 

procesu úpravy uhlí na úpravárenském komplexu 1 dolu Darkov. Momentálně se 

testuje optimální dávkování, které činí v současnosti 100-150 g/t. 
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