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Anotace 

 

  Tato diplomová práce se zabývá moţnosti intenzifikace sedimentace flotačních 

hlušin na Dole Paskov. Práce srovnává flokulační činidla řady Sokoflok s flokulačním 

činidlem Magnoflok 336, který se pouţívá k sedimentaci na Dole Paskov. V diplomové 

práci je také popsána teorie flokulace a sedimentace. Diplomová práce srovnává také 

vliv mnoţství pouţitého flokulačního činidla na rychlost sedimentace flokulačních 

hlušin.  
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 Annotation 

 

  This thesis deals with the possibility of intensification of sedimentation 

flotation tailings at Paskov Mine. The work compares the number of flocculating 

flocculation agent Sokoflok and Magnoflok 336, which is used to settling the Paskov 

Mine. The thesis is also described and sedimentation flocculation theory. Diploma thesis 

compares the influence of the amount of flocculation agent tailings flocculation 

sedimentation rate. Intensification of sedimentation flotation tailings at the Paskov Mine  
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1. Úvod 

Ţivotní prostředí je zásadní faktor, který ovlivňuje délku a kvalitu lidského ţivota. 

Moravskoslezský kraj se dlouhodobě potýká se stálým a v minulosti dosti velkým 

znečištěním všech sloţek ţivotního prostředí. Nejvíce se na znečištění ţivotního prostředí 

podílela těţba a úprava černého uhlí. V současné době se jiţ věnuje následkům průmyslové 

činnosti větší pozornost a na zlepšení stávající situace se vynakládají nemalé finanční 

prostředky. 

V mé diplomové práci se zabývám moţností intenzifikace sedimentačních flotačních 

hlušin na Dole Paskov. V práci je porovnáno 10 flokulačních činidel řady Sokoflok s  

flokulačním činidlem Magnoflok 336, který se nyní na úpravně pouţívá. Jsou porovnány 

nejen jejich fyzikální vlastnosti, ale hlavně je zde srovnání jejich vlivu na sedimentaci 

flotačních hlušin. Fyzikální podmínky v laboratoři VŠB – TU Ostrava jsou srovnatelné 

s reálnými podmínkami v praxi na úpravně Dolu Paskov. Je tedy reálný předpoklad, ţe 

dosaţené výsledky by byly stejné i v prostředí úpravny.  

V diplomové práci je podrobně rozebrán proces koagulace a flokulace. Jedna kapitola 

je věnována také sedimentaci. Jsou zde popsány různé fyzikální i chemické vlivy, které 

ovlivňují tyto děje.  

V závěru práce je porovnání sedimentačních rychlostí jednotlivých flokulantů. Práce 

přináší pro úpravnu uhlí Dolu Paskov, jednu z moţností jak urychlit proces sedimentace 

flotačních hlušin a tím být šetrnější k ţivotnímu prostředí.       
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2. Technologie úpravy uhlí na Dole Paskov 

2.1. Historie Dolu Paskov 

V posledních dvou desetiletích 19. století a prvých létech 20. století se Ostravsko a 

Karvinsko stává nejvýznamnější průmyslovou oblastí v tehdejším Rakousku - Uhersku. 

Tento rozvoj vychází zejména z nevídaného rozvoje uhelného průmyslu, ve kterém dochází 

k výrazné modernizaci a inovaci. V tomto období zanikají malé neproduktivní doly, 

dochází k jejich slučování a vytváření na tehdejší dobu velkých závodů, které byly schopny 

s nasazením nové progresivní techniky produkovat s niţšími výrobními náklady. Rozmach 

průmyslu byl tak obrovský, ţe v něm bylo zaměstnáno přes 50 % práceschopného 

obyvatelstva regionu. Rozmach uhelného průmyslu v této době podněcuje zájem 

podnikatelů o vyhledávání dalších uhelných loţisek a to nejdříve do okrajových částí 

loţisek známých, dále pak do oblastí dosud neprozkoumaných, kde je další pokračování 

uhelné pánve prognózováno. [1]  

 

Po roce 1948 byla vládou přijata orientace na budování těţkého průmyslu. Proto 

dochází v OKR k rozsáhlému průzkumu povrchovými vrty s cílem nalézt nová loţiska 

černého uhlí a zajistit nové těţební kapacity. Oblast Paskova patří k prvým lokalitám, kde 

byl tento průzkum zahájen. [1]  

 

2.2. Všeobecné údaje Dolu Paskov 

 Povrch dobývacího prostoru je moţno rozdělit do 2 částí, jejichţ hranice je tvořena 

tokem řeky Ostravice. Povrch západního břehu má vcelku rovinatý charakter s mírným 

stoupáním od severu k jihu aţ jihozápadu proti proudu řek Ostravice a Olešné. Toto území 

od Ţabně a Paskova vytváří rozsáhlou plošinu, která se prostírá přes Oprechtice aţ k 

Výškovicím na pravém břehu řeky Odry. V oblasti Paskova a Nové Bělé, jsou ještě někde 

viditelné průběhy erozních teras - terasy ostravská a paskovská. [2] 

 

Území dobývacího prostoru je ovlivněno dobývacími pracemi v málo mocných 

slojích, které byly dobývány v hloubkách 360 - 1000 m pod povrchem. Devastační účinky  

na povrchové objekty jsou mírné a zdaleka nedosahují intenzity známé z karvinské oblasti. 

Avšak velmi nepříznivým faktorem je zvýšená hladina podzemní vody v aluviální nivě řek 
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Ostravice a Olešné. Zde i malé poklesy mají v obydlených částech výrazně devastující 

účinky (podmáčení staveb, změna spádových poměrů v kanalizačních, melioračních a 

odvodňovacích systémech, podmáčení zemědělské půdy, podmáčení stromů. [3] 

2.3. Parametry úpravny 

Úpravna uhlí Dolu Paskov je provozována jako dvojlinková úpravna 

kombinovaného typu, která slouţí pro úpravnu uhlí z Dolu Lazy a Dolu Stařič. Surovina je 

na úpravnu dopravována po ţeleznici. Parametry praného uhlí vyhovují poţadavkům 

odběratelů, kteří jej vyuţívají pro koksování. Komplex úpravy zahrnuje hlubinné 

zásobníky, úpravnu, expedici a odvalové hospodářství. Další parametry jsou uvedeny 

v tabulce č.1  [6] 

 

Tab.č.1 Parametry úpravny  

Výkon Úpravny 2 x 400 t/hod (linka A B) 

Kapacita zásobníku surového uhlí 8 400t 

Kapacita zásobníku praného uhlí 3 000t 

Zrnitost sloţení vsázky 0-200mm 

0 – 0,5 mm 20%hm 

0,5 – 15mm 40%hm 

15 – 200 mm 40%hm 

El. Příkon komplexu úpravny 15 400 kW 

El. Příkon úpravny 7 500 kW 

Roční vsázka 1,9 mil. T 

Obsah S 0,58% 

Dilatace 55 

Obsah prchavých hořlavin 20% 

Index puchnutí 8,0 

 

 
 

2.4. Proces úpravy  

Surové uhlí je na úpravnu dopravováno ţelezničními vagóny, ze kterých je 

vysypáno do hlubinného zásobníku. Odtud je pomocí pásového dopravníku přepraveno do 

třech řad zásobníku surového uhlí o celkové kapacitě 8 400 t. Z těchto zásobníku je uhlí 

dopravováno přes magnetické odlučovače na jednotlivé linky A a B pomocí dvou pásových 

dopravníků o výkonu 2x400 t/hod. [6]                    
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Uhlí je splavováno proudem prací vody na sítovém třídiči typu N61, kde je zároveň 

sprchováno od objemných částic. Odtud putuje na kontrolní třídiče typu N64. Nadsítným je 

surové uhlí o zrnitosti 15 – 200mm, podsítným je surovina o zrnitosti 0-15mm. Nadsítné se 

skluzem dopravuje do dvou těţkokapalinových rozdruţovačů Drewboy (linka A a B), kde 

hustota kapaliny určuje lehčí dělící řez (1450 – 1500 Kg.m
3
) Těţká kapalina suspenze 

jemně mletého magnetitu a vody. Plovoucí frakce je prané uhlí, které je trativodem 

svedeno na odvodňovací síto typu LDG, kde je sprchováno pro odstranění ulpělého 

magnetitu. Odvodněný produkt je pak dopraven do zásobníku praného uhlí. Kleslé frakce u 

obou rozdruţovačů Drewboy jsou vynášecím kolem dopraveny do rozdruţovače Drewboy 

těţkého dělícího řezu (1800 – 1900 kg.m
3
), který je pro obě linky společný. Plovoucí 

frakce je meziprodukt, který můţe být drcen kladivovým drtičem na zrnitost 15mm, 

z důvodu otevření zrn prorostliny. V součastné době se však meziprodukt nikterak dále 

neupravuje, neboť splňuje poţadavky odběratelů, kteří jej vyuţívají jako palivo. Kleslou 

frakcí je hlušina, oba produkty jsou odvodněny a osprchovány od magnetitu. Vsázka o 

zrnitosti 0-15mm je na obloukovém sítě tříděna na frakce 0-0,5mm a 0,5-15mm. Zrno 0,5-

15mm se rozdruţuje na sazečkách typu OM 18 na tři produkty. [6]                   

 

Zrnitostní frakce 0-0,5 je vedena do zahušťovacích špiček, kde jsou svedeny 

všechny vody úpravny. Přepad zahušťovacích špiček jde na uhelný rozdruţovač typu Dorr. 

Zahuštěná sloţka jde na kontrolní obloukové síto, kde nadsítné je dopravováno do 

zásobníku praného uhlí a podsítné směřuje na uhelný rozdruţovač typu Dorr. Vyčeřená 

voda Dorru slouţí jako sprchovací voda vsázky a provozní voda sazeček. Zahuštěná 

suspenze Dorru je čerpána k flotátorům typu Denver. [6]                   

 

Proces flotačního rozdruţování zajišťuje sedm baterii flotátoru typu Denver, kde je 

jedna baterie tvořena deseti buňkami flotátoru. Flotátory byly odstraněním vnitřních 

přepáţek upraveny na plnoprůtočné. Jde o zařízení s oboustranným stíráním pěnového 

produktu, provzdušnění zajišťuje soustava míchadla a statoru. Výkon flotátoru závisí na 

zahuštění a flotační době, přičemţ se pohybuje okolo 25-30 t/hod, objem jedné baterie je 

36m
3
. Popelnatost hlušin je kontrolováno průtokovými, odrazovými UV-SIS poloměry, 

řídicí systém pak reguluje podle těchto dat dávkování flotačních reagencií. Flotační 

koncentrát s popelnatostí okolo 7% je odvodňován na třech hyperbarických filtrech firmy 
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Andritz GmbH na obsah vody 16%. Flotační hlušiny mívají popelnatost okolo 72% a jsou 

svedeny do bagrovací jímky. Odtud se hrubší částice korečkovými výtahy dopraví na 

odvodňovací síta, poté hlušina směřuje do hlušinových zásobníků. Jemnější frakce hlušin 

se po přídavku flokulantů nechá sedimentovat v hlušinových Dorrech a poté venkovních 

odkalištích. Technologické schéma úpravny je uvedeno v obrázku č.1 [6]                   
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Obr.č.1 Technologické schéma úpravny [6]                   
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3.  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 neţ 1 µm. Jsou - li částice tuhé fáze menší neţ 1 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, čímţ 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 přitaţlivá síla hmotných částic (síla van der Waalsova) a odpudivá 

elektrostatická síla elektricky stejně nabitých částic znázorněných na obr. č. 2. 

 

 

Obr.č.2 Znázornění průběhu sil působících na částici koloidní disperze [4] 

 

 

Je - li elektrostatická síla částic (úměrná tzv. zeta - Z potenciálu částic) větší neţ síla 

van der Waalsova, částice stejně elektricky nabité se odpuzují a nedochází k jejich 

sedimentaci, jedná se o stabilní disperzi. 
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Při sníţení potenciálu zeta - Z 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 sníţení nebo zrušení 

elektrostatického náboje částic, tedy sníţení potenciálu zeta - Z na hodnotu blízkou nule 

nebo na nulu. [5,6] 

 Agregace, při níţ 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 (viz.obr.č.3). Mohou také přecházet na pevněji vázané shluky. 

Pochod, při kterém vznikají agregáty pevně vázaných částic, přičemţ vzdálenost částic v 

agregátu, je řádově rovna velikosti molekul, je označován jako koagulace. Koagulace není 

vratná, na rozdíl od flokulace, protoţe vytvořený koagulát nelze bez vynaloţení dostatečně 

velké energie peptizovat, tedy převést zpět na koloidní systém. Po dosaţení určité velikosti 

agregátů dochází k sedimentaci, podle rozdílu hustot dolů nebo vzhůru, coţ vede k zániku 

disperzního systému - jeho rozdělení na makrofáze. Není-li známa povaha agregátu, 

nebývají tyto termíny rozlišovány a často se pouţívá pouze termínu koagulace. [7] 

 

 

 

Obr.č.3 Agregace disperzních částic [7] 
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3.1. Teorie selektivní flokulace 

Selektivní flokulace je procesem zaloţeným na flokulaci jedné ze sloţek 

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

Princip selektivní flokulace spočívá v tom, ţe do nehomogenní suspenze se přidává 

selektivně působící flokulační činidlo, které vyvolává shlukování jedné z minerálních 

sloţek suspenze do vloček. Vzniklé flokuly ve formě vloček se od ostatních jemnozrnných 

částic zůstávajících ve vznosu oddělují sedimentací. [8] 

 

3.2. Základní zásady procesu selektivní flokulace 

Suspenze musí být na začátku procesu dispergovaná a minimálně jedna její sloţka 

musí tvořit stabilní suspenzi. Toto je moţné dosáhnout mechanickým, chemickým nebo 

kombinovaným způsobem. Schopnost absorpce pouţitých 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 neţ vlastnosti v 

monominerálních suspenzích, protoţe produkty rozpouštění a hydrolýzy minerálních zrn 

mohou ovlivňovat povrchové vlastnosti minerálů. Regulaci procesu, zejména aktivaci nebo 

depresi je moţné dosáhnout přidáním modifikujících reagencí, které regulují vlastnosti 

minerálů i flokulačních činidel. Současně s nárůstem podílu stálých částic v suspenzi se 

sniţuje selektivita oddělování v důsledku mechanického strhávání dispergovaných zrn 

flokulovaného podílu v průběhu rychlé tvorby flokul. Vzájemná interakce sloţek 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 pouţívání 

vícestupňové flokulace. [9] 
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3.3. Činitelé ovlivňující průběh selektivní flokulace 

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

Nejdůleţitější činitelé jsou: 

Účinek řídících reagencí 

Účinek těchto reagencí můţe ovlivňovat vlastnosti flokulantů nebo minerálů, 

případně obou. Vliv modifikujících reagencí můţe vést k aktivaci nebo inhibici flokulace. 

Účinek modifikujících reagencí se můţe 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 sloţky, 

která nemá flokulovat. Jev mechanického strhávání zflokulovaných zrn vzrůstá s rychlostí 

tvorby trojrozměrné struktury flokulovaného materiálu. Mnoţství mechanicky strhnutého 

materiálu do flokulovaného podílu se zvyšuje se vzrůstem podílu tuhé fáze v roztoku, nebo 

kdyţ flokulace probíhá s velkou rychlostí způsobenou pouţitím 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. 
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Vzájemný vztah sloţek v suspenzi 

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

probíhá dobře. Nezáleţí na procentuálním zastoupení sloţky, flokulovaná sloţka se volí 

podle toho, která sloţka vytvoří nejstabilnější suspenzi, podle odolnosti proti 

mechanickému strhávání převaţující sloţky při flokulaci a konečně podle moţnosti 

sedimentace flokul ve vztahu ke druhé sloţce. 

V kaţdém konkrétním případě je třeba určit, která sloţka se bude flokulovat a jaký vliv má 

hmotnostní zastoupení sloţek ve směsi. V suspenzi, která obsahuje minerály s velmi 

rozdílnou hustotou se flokuluje minerál s větší hustotou a pouţívají se slabší flokulanty z 

důvodu velké rychlosti usazování sloţky s větší hustotou. [8] 

 

Optimální podmínky kontaktu suspenze s flokulantem 

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

dosaţen 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 niţší 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. Důleţitým parametrem 

je hustota dávkovaného činidla. Je-li koncentrace polymeru místně nebo v celém objemu 

vyšší neţ 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 flokulantů. 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 slouţí k vázání jiných zrn, Zároveň s prodluţováním 

času vzájemného oddělování, polymer se adsorbuje na druhé straně toho 

samého zrna, obaluje ho, čímţ se sníţí moţnost můstkové vazby. K takovému 

obalování polymerem můţe docházet tehdy, kdyţ mechanizmus adsorpce není 
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elektrostatický a molekulová hmotnost flokulantu je velká. Při elektrostatickém 

mechanizmu se zmenšuje Z potenciál a dochází ke koagulaci. 

 

 

3. Nerovnoměrné rozmíchání flokulantů v suspenzi. Nerovnoměrné 

rozmíchání flokulantů v suspenzi můţe být způsobeno malou intenzitou 

míchání, ale při velké intenzitě míchání můţe dojít k rozbíjení vzniklých flokul. 

Rozrušování flokul je velmi pravděpodobné na rozhraní polymeru a tuhé fáze 

neţ v uhlovodíkovém řetězci. Proto nejlepší podmínky pro flokulaci nastávají, 

kdyţ je flokulant dávkován při jednosměrném intenzivním míchání a po 

ukončení dávkování míchání pokračuje s malou intenzitou. Obecně lze shrnout, 

ţe krátký čas míchání s velkou intenzitou pomáhá tvorbě rychle sedimentujících 

flokul a zaručuje dobrou selektivnost procesu. Prodluţování času míchání 

způsobuje zmenšování flokul a sniţuje jejich sedimentační rychlost. 

Mechanický účinek míchání v podstatné míře spolu s chemickými činidly 

ovlivňuje výběrovost procesu. Zároveň mají mechanické účinky vliv na velikost 

flokul, čímţ je v konečném důsledku ovlivněna rychlost oddělování. Při 

míchání je moţné uvolňovat ta zrna, která jsou v agregátech neţádoucí. [9] 

 

Elektrický náboj na povrchu minerálů, nehomogenita povrchu minerálů. 

Úspěšnost adsorpce flokulantů na různá 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 sniţuje výtěţnost 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 důleţitou roli pH prostředí. V 
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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, coţ má za následek sniţování jejich kvality. 

Další faktory ovlivňující proces selektivní flokulace 

- Zrnitost materiálů 

- Teplota suspenze 

- Druh a koncentrace flokulantů 

- Způsob a místo dávkování 

- Objem flokulační nádoby 

- Struktura a chemické sloţení 

  

Proces selektivní flokulace je tvořen z následujících operací 

 

Vytvoření suspenze s malým obsahem tuhých částic a stabilizace sloţek, které 

nechceme flokulovat. 

- Zabránění heterokoagulaci mícháním a řídící reagencí. 

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

- Odvádění produktů. 

- Přečišťování produktů. [8] 
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4. Sedimentace 

 

Sedimentaci lze definovat jako oddělování pevných částic, které jsou rozptýleny 

v kapalině od této fáze pomocí hmotnostní síly. Této schopnosti se vyuţívá při úpravě uhlí. 

Zařízení jsou zaloţeny na principu vyuţívání gravitační a odstředivé síly. Gravitační sílu 

vyuţívají gravitační usazováky neboli sedimentační nádrţe. Odstředivou sílu vyuţívají 

odstředivky a hydrocyklóny. [10] 

4.1. Teoretické zákonitosti sedimentace s využitím gravitační síly 

 Při sedimentaci tuhých částic směsi v gravitačních sedimentačních nádrţích se tyto 

částice pohybují v kapalině vlivem gravitačního zrychlení. Proces sedimentace probíhá 

také v závislosti na koncentraci tuhých částic ve směsi. Závisí tedy na podmínkách 

vzájemného kontaktu částic.  

 Sedimentace se dá rozdělit na několik typů: 

- prostá sedimentace – zde je nízká koncentrace tuhé fáze a částice se při 

usazování vzájemně neovlivňují 

- rušená sedimentace – při tomto druhu sedimentace se tuhé částice usazují 

individuálně, ale vzájemně se ovlivňují 

- volná sedimentace – tento druh sedimentace nastává při takové koncentraci 

tuhých částic v suspenzi, kdyţ vzdálenost mezi nimi je tak malá, ţe při pohybu 

na sebe naráţejí a tím vzájemně ovlivňují svou rychlost pohybu. Vytváří tím 

zřetelné rozhraní mezi vrstvou části a vrstvou kapaliny.  

- stádium deformace – je to úsek, kdy jiţ všechny tuhé částice jsou usazeny a 

rychlost poklesu částic se podstatně zpomalil 

- stádium komprese – z tuhé fáze se voda vylučuje působením tíhy tuhé fáze 

v horních vrstvách kalového sloupce. Rychlost poklesu rozhraní je ještě niţší 

neţ u stádia deformace. 
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Metodicky se označují jako sedimentace pouze procesy usazování jednotlivých 

částic. Kdyţ dojde ke ztrátě individuálního charakteru sedimentace, tak tento proces 

označujeme jako zahušťování (stádia volné sedimentace, deformace, komprese). 

 Proces sedimentace můţe být zaloţen na všech pěti popsaných typech. 

 Jeho závislost můţe být na počátečních koncentracích tuhé fáze ve zpracovávané 

suspenzi. První dvě stádia jsou však v praxi velmi krátká anebo nenastanou vůbec, pak 

nastává pouze zahušťování. [10] 

Teoretický popis všech stádii sedimentace vychází ze zákonitosti pohybů jednotlivé 

částice v kapalině. Při výpočtech lze vycházet z Newtonova zákona. Podle tohoto zákona 

je součet hmotností a plošných sil působících na individuální částici roven výsledné síle, to 

je součin hmotnosti částice a jejího zrychlení. [10] 

Fm + Fs = ρp Vp dvp / d τ 

 

4.2. Typy a konstrukce usazovacích nádrží v technologii úpravy uhlí 

Existují různé typy nádrţí, které slouţí jako jímky na suspenzi, kaly nebo vodu. Při 

úpravě uhlí se uplatňují taky nádrţe, které slouţí k dělení tuhé a kapalné fáze.  

 

Základní typy nádrţí se dělí na: 

a) zahušťovací špičky 

b) bagrovací jímky 

c) zahušťovací kuţely 

d) kruhové zahušťovače s horizontálním průtokem 

 

Zahušťovací špičky 

Jedná se o jednoduchý průtokový usazovací zahušťovač. Ten je sloţený z několika 

za sebou spojených nádrţí se šikmými stěnami ve spodní části. Jedná se betonové nádrţe, 

které jsou ve tvaru kolmého jehlanu. Tento jehlan je obrácený a má vrchol dolů. Přívodní 

materiál můţe být například kal, suspenze nebo prací voda znečištěna pevnými částicemi. 

Tento materiál je přiváděn do první špičky, pak následuje první přepad. Materiál putuje 
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přes další špičky a z poslední špičky je odváděna vyčeřená voda, která je zbavena 

podstatného podílu tuhých částic. Usazená pevná sloţka je ze spodních částí všech špiček 

vypouštěna a vedena k dalšímu zpracovávání. Sedimentační plocha jedné špičky se 

pohybuje asi okolo 60 m
2
. Tato technologie je pouţívána především k odstraňování 

hrubších částic tuhé fáze suspenze. 

 

Bagrovací jímka 

Je to nádrţ s přepadem. Z nádrţe jsou korečkovým dopravníkem vynášeny usazené 

částice ze dna. V přepadu bagrovacích jímek jsou obsaţeny částice tuhé fáze menší neţ 

0,2mm.    

 

Zahušťovací kuţely 

Tyto kuţely se dnes při úpravě uhlí pouţívají jen velmi málo. V technologii úpravy 

uhlí mohou být zařazeny před odkalovacími třídiči. Lze je také zařadit před filtry a slouţí 

spíše jako průtočné nádrţe, aby byla udrţena stálá hustota rmutu. Zahušťovací kuţel je 

kuţelovitá nádrţ, která má nízkou válcovitou část ve směru od shora. Na této části je po 

obvodě prstencový ţlab pro přepad vyčištěné vody. Rmut se přivádí do krátké centrální 

roury, která je zakončena děrovaným dnem. Přes toto dno vtéká rmut do kuţele. Rmut 

proudí od středu směrem k obvodu kuţele a součastně s ním unáší také tuhé částice. 

Rychlost proudění je o to menší, čím je větší vzdálenost od středu kuţele. Pokud dojde ke 

změně poměru mezi rychlostí průtoku a sedimentační rychlostí částic ve prospěch 

sedimentační rychlosti pak dochází k usazování částic tuhé fáze na šikmé stěny kuţele a 

k jejímu pohybu po stěně ke spodnímu vynášecímu otvoru. Při tomto procesu vyčeřená 

voda přetéká přes okraj kuţele do obvodového prstence. Na vynášecím potrubí, na kterém 

je tuhá fáze bývá obvykle napojeno potrubí se stlačeným vzduchem. Při ucpání výpustného 

potrubí se opět uvolní.  

 

Kruhové zahušťovače s horizontálním průtokem 

Tyto typy zahušťovačů jsou nejčastěji v úpravnách zastoupeny typem Dorr.(viz. 

Obr. č.4).  Jedná se o nádrţe kruhového obvodu s velkým průměrem. Rmut se přivádí přes 

vstupní válec do jejího středu. Rmut se roztéká rovnoměrně od středu směrem k obvodu 

nádrţe. Výška těchto zahušťovačů je o mnoho menší neţ u zahušťovačů kuţelových. Voda, 
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která je jiţ vyčištěná, proudí se stále klesající rychlostí k odvodu zahušťovače a přetéká 

přes obvodovou hranu nádrţe do odtokového ţlabu. Usazená tuhá fáze je odebírána ze dna 

zahušťovače a to pomocí čerpadla. Pomocné shrnovací zařízení slouţí k zajištění pohybu 

usazených částic směrem k vynášejícímu otvoru. Toto zařízení je sloţené ze svislé hřídele, 

které je zavěšeno na rámu nebo nosnících. Tyto nosníky se opírají o svislé stěny 

zahušťovací nádrţe. Shrnovací ramena jsou upevněny na spodním konci svislé hřídele.  

Ramena jsou osazena hřebly. Tyto hřebla při otáčení shrnovacích ramen usměrňují a 

zrychlují pomalý pohyb sedimentů po šikmém dnu zahušťovače směrem k vynášejícímu 

otvoru. Elektromotor uvádí do pohybu svislý hřídel přes systém převodu. V závislosti na 

průměru zahušťovače je pohon buď středový, nebo obvodový. Na hřídeli je také zařízení, 

které umoţňuje zvednutí ramen při nadměrném zahuštění sedimentu nebo při uvádění do 

provozu. Je důleţité, aby přepadová hrana kaţdého zahušťovače byla po celém obvodu ve 

vodorovné poloze. Při nerovnoměrném přetoku vyčeřené vody dochází k narušení 

sedimentace tuhých částic. Aby byla udrţena vodorovná poloha přepadové hrany, tak u 

nových zahušťovačů je nainstalováno rektifikační zařízení umoţňující měnit polohu celého 

zahušťovače. Nádrţ je ocelová nebo ţelezobetonová. Velikost závisí na poţadovaném 

výkonu a její průměru v úpravách uhlí se pohybuje v rozmezí 7 – 35m. To je plocha okolo 

28 – 920m
2
. Otáčky svislé hřídele se pohybují v rozmezí 2 – 30 min

-1
. Obvodová rychlost 

ramen nemá být z provozních a technických důvodů vyšší neţ cca 6m.min
-1

. Vzdálenost 

spodního okraje hřebel nad dnem bývá asi 120 aţ 200mm. Výkon zahušťovače by měl 

zabezpečit přibliţné zpracování 1m
3
 rmutu na 1m

2
 plochy zahušťovače za 1 hodinu. Obsah 

tuhých částic ve zpracovaném kalu bývá okolo 10 – 20% (50 – 100g.l
-1

), Obsah tuhé fáze 

je v rozmezí 50 – 70%, coţ je okolo 300g.l
-1

. Obsah tuhých částic, by neměl být ve 

vyčeřené vodě v úpravnách uhlí vyšší neţ 70g.l
-1

. Je zapotřebí, aby byl co nejmenší. 

Souvisí přímo s velikostí plochy hladiny zahušťovače. Výška vrstvy vyčeřené vody má být 

nejméně 100mm. Měrné zatíţení kruhových zahušťovačů je okolo 0,3 – 0,5m
3
.m

-2
. [10]   
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Obr. č.4 Kruhový zahušťovač s horizontálním  průtokem  na Dole Paskov [Foto: Bc. Lenka 

Polanská] 

4.3. Faktory ovlivňující činnost usazovacích nádrží 

Proces sedimentace pevných částic je závislý na mnoha faktorech 

a) na charakteru proudění v nádrţi 

Proudění kalu v nádrţi můţe být dvojího druhu a to laminární nebo turbulentní. Pro 

dobrou a účinnou sedimentaci je lepší laminární proudění. Sedimentační rychlost částic 

není nepříznivě ovlivňována. Při turbulentním proudění nádrţí je moţno průtočnou 

rychlost částice rozloţit. Lze rozloţit na rychlost základní, která má směr pohybu 

kapaliny v nádrţi, a na rychlost podruţnou. Podruţná rychlost částic se s časem mění a 

ovlivňuje rychlost sedimentace.  

Charakter proudění suspenze lze odhadnout podle Reynoldsova kritéria Ren nádrţe.  

 

η

ρvR
=

p

nRe  

 R - hydraulický poloměr nádrţe 

 Vp - střední průtočná rychlost suspenze nádrţí 

  ρ - hustota suspenze 

 η - dynamická viskozita suspenze 
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Hydraulický poloměr nádrţe R je definován jako poměr obsahu protékané plochy Sp ke 

smáčenému obvodu O. Obecně má tvar 

R=
S p
O  

 

a) na rozdělení hustoty v suspenzi 

V nádrţích ve kterých často dochází ke změně hustoty kapalné fáze,  např. 

vlivem kolísání teploty nebo změnou obsahu rozpuštěných látek anebo také je 

proudění ovlivňováno vnějšími faktory, dochází často ke vzniku různých proudů 

v nádrţi. Z toho důvodu suspenze neprotéká rovnoměrně celým průtočným 

profilem, ale rychlost průtoků je v různých místech jiná. Toto můţe způsobit 

v některých místech nádrţe turbulenci a mohou se zhoršit podmínky i výsledky 

sedimentace. 

 

Existence zkratových proudů lze vyjádřit podle Freudého kriteria Fr 

F r=
v
p2

gR
 

Při Fr menším neţ 10
-5

 je moţný vznik zkratovitých proudů 

 

b) na hydraulické charakteristice nádrţe a její stabilitě 

Pro činnost sedimentačních nádrţí je významným faktorem způsob a 

charakter průtoku suspenze nebo kapaliny nádrţí.  Je to hydraulická charakteristika 

nádrţe a její stabilita. Charakter průtoku nádrţí se posuzuje podle rozloţení dob 

zdrţení různých molekul kapaliny v nádrţi ve vztahu k tzv. teoretické době zdrţení 

kapaliny v nádrţi.  

Toto vyjadřuje vzorec: 

V

V
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V - objem sedimentační nádrţe 

.

V  - objemový průtok suspenze nádrţí 

 

Pomocí látek tzv. stopovačů se zjišťuje rozloţení doby zdrţení molekuly 

kapaliny v nádrţi. Stopovač můţe být např. barva, sůl nebo radioaktivní izotop, 

který je identifikovatelný v přepadu nádrţe. Dávkuje se na vtoku do nádrţe a pak se 

ve vzorcích přepadu nádrţe stanovuje jeho koncentrace. Ze získaných hodnot se 

pak sestrojí křivka zdrţení. Ze získané křivky lze vyčíst a předpokládat hydraulické 

poměry v nádrţi. Po jejím opakovaném sestrojení lze také předpokládat 

hydraulickou stabilitu nádrţe. Z křivky lze dále vyčíst řadu faktorů, které umoţňují 

posoudit průběh proudění v nádrţi. Je to např. nejkratší průtok nádrţí, dobu průtoku 

největšího mnoţství kapaliny. [10] 

 

Schematický obrázek tohoto typu nádrţe je na obr. č. 5.  Na rozdíl od pravoúhlých 

nádrţí se protékaná plocha zvětšuje směrem od středu k obvodu nádrţe a je rovna vţdy 

obvodu kruhu na příslušném poloměru ri (ri = r1 + r2) násobenému výškou usazovacího 

prostoru h. Průtočná rychlost se při konstantním objemovém průtoku suspenze nádrţí 

zmenšuje od r1 do r2. Dráha sedimentující částice je křivka. Proto se při výpočtech musí 

vycházet ze střední hodnoty rychlosti průtoku a tedy střední doby prodlení v aparátu ÓtÔ 

Rovněţ pro nádrţe tohoto typu platí Hazenův zákon.  Obsah plochy usazovacího prostoru 

je určen vztahem  S= π (r2
2
-r1

2
),  

kde r2 je poloměr nádrţe a r1 je poloměr vtokového válce.[14] 

 
Obr.č.5 Schematické znázornění kruhové usazovací nádrţe s horizontálním průtokem [14] 
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Obsah plochy usazovacího prostoru lze vypočítat u tohoto vztahu:  

 

  2

1

2

2 )rπ(r=S  

 

2

22

699,435

222,753,14

2,252253,14

  1,5153,14

m=S

=S

)(=S

)(=S

 

 

 

Obsah plochy usazovací nádrţe na úpravně Dolu Paskov je tedy 699,435 m
2
 .  

 

Dále bylo výpočtem zjištěno, ţe poloměr usazovací nádrţe by měl být 9,5m při 

průtoku, který nyní činí 240 m
3
/h. Usazovací nádrţ je tedy v současnosti dostačující a plně 

funkční v současných podmínkách na úpravně uhlí Dolu Paskov.   

 

VSoπ

V
+r=r 2

12  

0,0007536

0,067
1,52

2 +=r  

r2= 9,54 [m]  
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5. Flokulační činidla 

 

Názvem flokulanty, resp. vločkovací činidla, se v technologii oddělování pevných 

látek od kapalin označují chemické látky, které jsou schopné shlukovat nejjemnější 

suspendované a koloidní částice do velkých aglomerátů - vloček. Vytvářením takovýchto 

vloček se výrazně zlepšuje a urychluje jejich oddělování od kapaliny, v níţ jsou 

suspendovány, metodami sedimentace, flotace, filtrace nebo odstřeďování. [11,12] 

      Pouţívání syntetických polymerních flokulantů je v mnoha průmyslových odvětvích 

běţné déle neţ 30 let - např. v uhelném průmyslu, v průmyslu zpracování rud, výroby 

ţeleza a ostatních kovů, v papírenském a potravinářském průmyslu a zejména při čištění 

průmyslových, zemědělských a komunálních odpadních vod. Také v chemickém průmyslu 

existuje celá řada procesů, při nichţ je třeba provádět oddělování pevných látek, od kapalin 

a při nichţ nasazení syntetických flokulantů toto oddělování výrazně zlepšuje, a to jak z 

hlediska dosahovaných technických výsledků, tak i z ekonomického hlediska. Některé z 

těchto procesů jsou dokonce realizovatelné jen díky pouţití těchto flokulantů. [11,12] 

Organické flokulanty přirozené i umělé jsou polymery mající makromolekuly 

skládající se z opakujících se jednotek malé molekulové váhy. Kaţdá z těchto jednotek 

nese jednu nebo více hydrofilních nebo ionizace schopných skupin. Polymerní molekula je 

spojena kovalentními vazbami. 

Opakují-li se jednotky, které mají stejnou molekulární strukturu, nazývá se 

sloučenina homopolymer.  Je-li molekula tvořena z více neţ jednoho typu opakujících se 

chemických jednotek, nazývají se kopolymery.  Jednotlivé opakující se jednotky, které 

tvoří molekulu, se nazývají monomery. Stupeň polymerace udává celkový počet 

monomerů. 

Jednotlivé molekuly dosahují délky koloidních molekul. Jsou to protaţená vlákna, 

jejichţ délka bývá 0,4 – 0,8 m a průměr 0,0003 – 0,0007 m. Vlákna jsou citlivá na 

mechanické působení a při neopatrném zacházení mohou být roztrţena. Tyto polymery, 

které na svém polymerním řetězci nesou ionizace schopné funkční skupiny nazýváme 

polyelektrolyty nebo polyionty. [11,12] 

 

 

 

 



Bc. Lenka Polanská: Moţnosti intenzifikace sedimentace flotačních hlušin na Dole Paskov 

 

23 

 

5.1. Vybrané vlastnosti organických flokulantů 

 

Molekulová hmotnost 

     má velký vliv na funkci, kterou má polymer zajistit. Všeobecně vysokomolekulární 

polymery s dobrými flokulačními vlastnostmi, mají molekulovou hmotnost 1 – 10 miliónů. 

Čím vyšší je molekulová hmotnost, tím odolnější jsou téţ vzniklé vločky proti rozrušení 

mícháním. [11,12] 

Vyšší molekulová hmotnost podporuje adsorpci a tvorbu velkých stabilních vloček. 

Vzrůstem molekulové hmotnosti klesá mnoţství polymeru nutného pro danou disperzi.  

 

Stupeň polymerizace 

     Stupeň polymerizace (n) udává průměrný počet monomerních jednotek v polymerním 

řetězci. Neionogenní a anionaktivní flokulanty dosahují průměrný stupeň polymerizace asi 

20 x 10
4
. Tomu odpovídá molekulová hmotnost ca 8 - 12 x 10

6
. U kationaktivních bývá 

obvyklý stupeň polymerizace 8 - 12 x 10
4
. Tomu odpovídá molekulová hmotnost ca 3 - 5 x 

10
6
. 

 

Stavba molekuly 

       Délka polymeru má být taková, aby dostatečně přečnívala do roztoku. Molekula má 

mít velký počet skupin schopných vazby a jejich vzájemné působení s povrchem částic 

musí být intenzivní, aby vznikaly stabilní vločky. Molekula má mít takové vlastnosti, aby 

při relativně nízké koncentraci poskytovala poţadovaný efekt. 

 

Funkční skupiny  

  Specifické vlastnosti flokulantů jsou dány nejen délkou molekuly, ale i druhem a 

rozdělením hydrofilních skupin. Nejběţnější funkční skupiny jsou (viz. obr.č. 6): 
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Obr.č. 6 Nejběţnější funkční skupiny[11] 

 

 

Všechny tyto skupiny přispívají k rozpustnosti polymeru ve vodě, některé z nich získávají 

elektrický náboj. Všeobecně jsou to polární skupiny, které napomáhají adsorpci polymeru 

na povrchu částic.  

 

Rozpustnost ve vodě  

 Je způsobena přítomností hydrofilních skupin přítomných v monomerech nebo 

zavedených do makromolekul chemickou reakcí. Jsou to skupiny hydroxylové, amidové, 

karboxylové, sulfo, amino – skupiny, atd.  

 

Náboj  

  Funkční hydrofilní skupiny bývají často schopny elektrolytické disociace. Disociují 

se po rozpuštění polymeru ve vodě na příslušné ionty. Tím získávají makromolekuly podle 

povahy skupiny buď kladný, nebo záporný elektrický náboj. Jsou to tedy polyelektrolyty,   

a to buď polykyseliny, polyzásady nebo polyamfolyty obsahují-li oba typy funkčních 

skupin na jediné makromolekule.  
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Rozdělení flokulantů podle nábojů 

  Ve vodě se organické flokulanty nacházejí buď v nedisociovaném stavu jako 

molekuly nebo shluky molekul, nebo se disociují na různém stupni na ionty. Stejný 

elektrický náboj iontových funkčních skupin zakotvených v řetězci makromolekuly 

způsobuje jejich vzájemné odpuzování a tím napřímení vláknitých molekul. 

 

Flokulant v protaţeném stavu má největší účinnost. Disociační stupeň polyelektrolytu, 

stejně jako protaţení makroiontu, je ovlivněno pH a koncentrací elektrolytu. Nerozvinuté 

makromolekuly mají menší flokulační efekt. Podle stavu disociace v jakém se nacházejí 

organické flokulanty ve vodném roztoku je moţno je rozdělit:  

 

1) Neionické polymery - neionogenní (N) 

- vykazují ve vodném roztoku neutrální elektrochemické chování, protoţe 

neobsahují na polymerním řetězci ţádné disociovatelné skupiny  

- typickým a významným neionogenním flokulantem je čistý homopolymer 

akrylamidu (polyvinylalkohol, polyetylenoxidy, polyetery, škrob)  

 

 

     2) Ionické polymery  

         Ve vodě vytvářejí sloţitý vysoko molekulární polyvalentní iont doprovázený                                             

ekvivalentním mnoţstvím jednoduchých protiiontů, tzv. polyelektrolyty.  

Ty se dělí na: 

     a) anionické polymery 

         To jsou makroionty se záporným nábojem a jednoduchými kationty H
+
, Na

+
,K

+
, 

NH4
+
 . 

         Anionické polymery jsou buď slabě disociované kyseliny charakterizované funkční       

   skupinou: – COOH (karboxymetylcelulóza, polyakrylová a polymetakrylová kyselina   

   a jejich soli).  

         

Nejdůleţitějšími jsou kopo1ymery akrylamidu a sodné soli kyseliny akrylové, 

přitom je moţné měnit v širokém rozmezí poměr mezi neionogenními skupinami 

akrylamidu (a) a dissociovatelnými akrylátovými skupinami (b) 
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Čím vyšší je v kopolymeru podíl akrylátových skupin tím vyšší je jeho aniontová 

aktivita (tato se pohybuje v rozmezí prakticky od 0 aţ do 100 %). Silně kyselé 

polykyseliny obsahují silně disociované funkční skupiny: -SO3H, - PO(OH)2 (kyselina 

polyetylensulfonová, polystyrénsulfonová, polystyrénfosforečná). 

 

b) kationické polymery 

To jsou makroionty s kladným nábojem a jednoduchými anionty OH
-
, Cl

-
, SO4

2-
, 

CH3COO
- 
. 

Obsahují v polymerním řetězci rovněţ dissociovatelné skupiny 

- jedná se o kopolymery akrylamidu s kationtovými monomery, těmi jsou nejčastěji 

- kvartérni nebo protonované estery či amidy aminokarboxylových kyselin 

analogicky lze získat kopolymery s různými kationtovými aktivitami změnou 

poměru mezi neionogenním akrylamidem (a) a kationaktivním komonomerem (b). 

Ty se dělí opět na: 

- Polybáze slabě disociované (polyvinylamin, polyvinylpyridin). 

- Silně bazické polymery (kvartérní kationické polyelektrolyty). 

 

c) polymery s anionickými a kationickými skupinami - tzv. polyamfolyty Tyto 

polyamfolyty mohou podle podmínek pH roztoku vytvářet buď polyvalentní anionty 

(kopolymer kyseliny akrylové a vinylpyridinu). 

 

3) Směsné polymery  

       Polymery s ionickými a neionickými skupinami (částečně hydrolyzovaný  

 polyakrylamid). 

 

 Nejdůleţitější dnes pouţívané syntetické flokulanty patří do skupin 1, 2a, 3. [11,12]  

 

  

 

 

 

 



Bc. Lenka Polanská: Moţnosti intenzifikace sedimentace flotačních hlušin na Dole Paskov 

 

27 

 

6.  Praktická část 

V praktické části jsem se zabývala moţnosti intenzifikace sedimentace flotačních 

hlušin na Dole Paskov. V práci jsem srovnávala flokulační činidlo Magnoflok 336, které se 

pouţívá na Dole Paskov s dalšími vybraným flokulačními činidly. V práci je také uveden 

výpočet sedimentační plochy zařízení, pouţívaného na Dole Paskov a teoretickou pádovou 

rychlost, kterou jsem srovnala s laboratorními výsledky.  

Cílem diplomové práce bylo srovnání sedimentačních rychlostí sedimentačního činidla, 

které jsou nyní pouţívány na Dole Paskov, a porovnat je s dalšími flokulačními činidly.  

6.1. Flokulace 

         Sedimentační zkoušky byly prováděny v laboratoři Institutu Hornického inţenýrství a 

Bezpečnosti na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava. Po převozu vzorků 

z Dolů Paskov, byly sedimentační hlušiny vysušeny v sušárně ( viz. foto č. 7 sušárna). 

 

 

Obr.č.7 Sušárna [Foto: Bc. Lenka Polanská] 
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Vzorky vysušené a homogenizované flotační hlušiny, jsem podrobila JAR testu za 

účelem zjištění, vhodného flokulační činidla (viz. Obr.č.8).   

 

Obr.č. 8 JAR test [Foto: Bc. Lenka Polanská] 

 

 

Následná sedimentace probíhala ve skleněných válcích, na které bylo připevněno 

milimetrové měřítko o délce 300 mm.(viz.foto č.10) Na tomto měřítku se odečítala výška 

hladiny v závislosti na čase. Do válce se naplnil vzorek o naváţce 20g (viz. foto č. 9) a byl 

doplněn po rysku vodou. Přidala jsem flokulační činidlo, nejprve o objemu 5 ml. Následný 

test probíhal s objemem 10 ml. Vzorek jsem protřepala a měření sedimentačního času bylo 

zahájeno v okamţiku uvedení do klidové polohy. Flokulační čas byl zvolen na 3 minuty. 

Bez pouţití flokulačního činidla nebylo po uplynutí zvolené doby moţné rozlišit mezi 

vyčeřenou hladinou a sedimentační zónou. 
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Obrázek č.9 Naváţka vzorku [Foto: Bc. Lenka Polanská] 

 

Prášek flokulačního činidla byl převeden do roztoku o koncentraci na 1%. Tento 

roztok byl však dále pro svou velkou viskozitu a gelovitost naředěn na 0,01 % roztok. 

Z tohoto roztoku jsem dávkovala po 5 a 10 ml do odměrných válců.  
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Obr. č.10 Sedimentační válce [Foto: Bc. Lenka Polanská] 

 

  Pro diplomovou práci bylo tedy vybráno těchto 10 flokulačních činidel, (viz. 

obr.č.11) které jsou uvedeny v tabulce č. 2 k porovnání s nyní pouţívaným flokulačním 

činidlem Magnoflok 336. 

 

 

 

Obr.č.11 Flokulační činidla řady Sokoflok [Foto: Bc. Lenka Polanská] 
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Tab.2 Pouţité flokulační činidla 

1. Práškový Sokoflok 26 

2. Práškový Sokoflok 26 BH 

3. Práškový Sokoflok 26 CK 

4. Práškový Sokoflok 26 CRM 

5. Práškový Sokoflok 26 AT 

6. Práškový Sokoflok 28 

7. Práškový Sokoflok 28 CK 

8. Práškový Sokoflok 28 CRM 

9. Práškový Sokoflok 30 

10. Práškový Sokoflok 30 CK 

11. Práškový Magnoflok 336 

 

 

6.2. Výsledky 

Výsledky srovnání 10 flokulačních činidel ukázalo, ţe 5 činidel lze potenciálně 

vyuţít pro flokulaci uhelných kalů na úpravně Paskov. U druhé skupiny 5 flokulačních 

činidel nebylo moţno ani po uplynutí zvoleného času rozeznat rozhraní mezi vyčeřenou 

vodou a sedimentační zónou. Jednalo se o tyto flokulační činidla: Sokoflok 26 CRM, 

Sokolflok 28, Sokoflok 28 CK, Sokoflok 30 CK a Sokoflok 30. V první skupině 5 činidel 

bylo moţno dobře rozeznat jednotlivé zóny a jejich sedimentační křivky uvádím 

v následujících grafech.(viz.foto č.12) (graf č. 1,2,3,4,5) Graf č. 6 znázorňuje sedimentační 

křivku činidla Magnoflok 336, který se pouţívá na Dole Paskov.  
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Obr.č.12 Vyčeřené hladiny po sedimentaci [Foto: Bc. Lenka Polanská] 

 

 

 

 

Grafy sedimentačních rychlostí flokulačních činidel Sokoflok 26BH, Sokoflok 

26CK,Sokoflok 26, Sokoflok 26AT a Sokoflok 28CRM. Jsou uvedeny v grafech č. 

7,8,9,10,11. V grafu č. 12 je uvedena sedimentační rychlost Magnoflok 336. 

 

 

 

 

 
 

Graf.č.1 Sedimentační rychlost za pouţití Sokofloku 26 
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Graf č. 2 Sedimentační rychlost za pouţití Sokofloku 26CK 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 3 Sedimentační rychlost za pouţití Sokofloku 26BH 
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Graf č. 4 Sedimentační rychlost za pouţití Sokofloku 26 AT 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 5 Sedimentační rychlost za pouţití Sokofloku 28 CRM 
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Graf č. 6 Sedimentační rychlost za pouţití Magnofloku 336 

 

 

 

 

 

6.3. Diskuze výsledků  

Jak ukázal laboratorní pokus,  nejlepším flokulačním činidlem je  Sokoflok 26 CK při 

mnoţství 5 ml, kde za 40 sekund došlo jiţ k plnému vyčeření hladiny a usazení 

sedimentů.(viz.foto č.13) Tento výsledek je jiţ velice dobrý. Jen o něco hůř dopadlo 

flokulační činidlo  Sokoflok 28 CRM, pří mnoţství 5ml které bylo zcela vyčeřeno za 120 

sekund. Tento výsledek lze také povaţovat za velice dobrý. Jako třetí v pořadí byl vyčeřen 

vzorek, na kterém bylo pouţito flokulační činidlo Sokoflok 26 BH, při mnoţství 10ml, 

které bylo úplně vyčeřeno za 140 sekund. Pro náš výzkum byl zvolen čas úplného vyčeření 

do 180 sekund.  Do toho času vyčeření lze pouţít také flokulační činidlo Sokoflok 26 AT a 

Sokoflok 26.  
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Obr.č.13 Sedimentace činidla 26CK  [Foto: Bc. Lenka Polanská] 

 

 

Jak ukázaly laboratorní zkoušky, k úplné sedimentaci při pouţití flokulačního 

činidla Magnoflok 336, které se pouţívá v provozu Dolu Paskov, došlo za 80 sekund a to 

v mnoţství 5ml. V mnoţství 10 ml došlo, aţ za 120 sekund. Flokulační pokus tedy ukázal, 

ţe zvýšení mnoţství činidla nemusí vţdy znamenat zvýšení sedimentační rychlosti. Jak 

bylo moţné sledovat u činidla Sokoflok 26 a Sokoflok 26BH. Naopak u flokulačních 

činidel Sokoflok 26AT, Sokoflok 26CK a Sokoflok 28 CRM byla sedimentační rychlost 

větší při pouţití 5 ml činidla. Sedimentační rychlosti jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tab.č.3 Sedimentační rychlosti  

 Sedimentační rychlost [ms
-1

] 

Název činidla/mnoţství 5 ml 10ml 

Sokoflok 26 0,00083 0,00025 

Sokoflok 26BH 0,000125 0,00025 

Sokoflok 26AT 0,00025 0,00033 

Sokoflok 28CRM 0,00033 0,0005 

Sokoflok 26CK 0,0005 0,005 

Magnoflok 336 0,00075 0,00033 

 

Teoretický výpočet sedimentačních rychlostí, lze vypočítat z následujícího vztahu: 

  
)(

2

3

ppdf
Ar  

Kde:  

Ar.............Archimedovo kritérium 

f ............zrychlení,které odpovídá hmot.síle působící na částici tj. tíhové zrychlení 

pd ……..průměr částic 

p………hustota částice 

……….hustota kapaliny 

2 ………kinetická viskozita 

  
)10007,1(2,998

)2,9982345()1018(81,9
26

36

Ar  

 

 

Ar= 0,07588
 

Vypočteno Archimédovo kritérium má hodnotu Ar = 0,07588 z toho vyplývá, ţe se 

jedná o Stokesovu oblast. 

Re=
Ar

18
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18

0,07588
Re=  

 
Re= 0,00422  

Z  výpočtu teoretické pádové rychlostí odpovídá Reynoldsovo kritérium 0,00422.  

 

 

 

Re=
vs d p
ν  

 

Z tohoto vztahu odvodíme a vypočteme Vs – usazovací rychlost kulové částice  

 

pd
Vs

Re
 

10

007,107588,0
Vs  

00024,0Vs ms
-1 

 

Vypočtená hodnota Vs usazovací rychlosti kulové částice se nejvíce blíţí pádovým 

rychlostem flokulantů, které byly stanoveny laboratorně a to činidlem Sokoflok 26 CK . 

Hustota sedimentovaných hlušin byla stanovena  pyknometricky v laboratořích 

VŠB –TU Ostrava a její hodnota byla stanovena na 2 304,5 kg m
3 

 

Laboratorní experimenty ukázaly, ţe flokulační činidlo Sokoflok 26 CK, při 

pouţitém mnoţství 5ml, bylo rychlejší neţ činidlo Magnoflok 336, při shodném mnoţství, 

které se pouţívá v provozu na Dole Paskov. Toto činidlo lze tedy pouţít v provozu Dolu 

Paskov na zrychlení a zefektivnění sedimentace flotačních hlušin. 
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     7.  Závěr 

 

Flotace je technologicky nezastupitelnou fází úpravy uhlí na úpravně Paskov. Je 

nejúčinnější a zároveň finančně nejnákladnější způsob, jakým je jemnozrnná uhelná frakce 

rozdruţována. Jemný hlušinový kal sedimentuje v hlušinových Dorrech a poté ve 

venkovních odkalištích. Výstavba a provoz venkovních odkališť je také nákladná a 

ekologicky zatěţující. Diplomová práce se zabývá moţnosti intenzifikace sedimentace 

flotačních hlušin na úpravně uhlí Dolu Paskov.  V práci je porovnáno pouţití různých 

flokulačních činidel ze série Sokoflok a Magnoflok . 

U odebraných vzorků vysušeného kalu byly provedeny systematické sedimentační 

testy se uvedenými činidly. Pokusy ukázaly, ţe jen 5 z testovaných činidel lze pouţít, 

protoţe dosáhly velmi dobrých výsledků a to nejlépe flokulační činidlo řady Sokoflok 26 

CK, které můţe být pouţito v provozu úpravny Dolu Paskov. 

Teoretické výsledky potvrdily experimentální pokusy s flokulačními činidly, kde 

nejlépe opět dopadlo flokulační činidlo Sokoflok 26 CK neţ pouţívané činidlo Magnoflok 

336. Z výsledků je také patrné, ţe velikost kruhové usazovací nádrţe Dorr na úpravně je 

plně dostačující. 

Ačkoli se laboratorní podmínky blíţily co nejvíce provozu, je otázkou dalšího 

zkoumání, do jaké míry by se flokulační činidla osvědčila v praxi na úpravně Dolu Paskov. 

Cílem diplomové práce bylo intenzifikovat sedimentaci hlušin na úpravně Dolu 

Paskov a cíl práce byl splněn. 
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Příloha: 

 
Tab. 4: Neiogenní a anionaktivní flokulanty SOKOFLOK [13] 

SOKOFLOK 26 28 30 

Vzhled Bílý prášek 

Ul. Viskozita – 0.1 % polymeru v 1M 

NaCl – 60 ot/min 

5.2 -5.8 5.3 – 6.0 5.0 – 5.7 

Granulometrie (mm) 1.25 1.25 1.25 

Sypná hmotnost (+/- 0.1) 0.80 0.80 0.80 

Viskozita (v cp)                              5 g/l 

2.5 g/l 

1 g/l 

1200 1600 1600 

500 700 700 

250 300 300 

Max dosaţitelná koncentrace (g/l) 5 5 5 

Obvyklá koncentrace prac. roztoku (g/l) 3 3 3 

Doba rozpouštění (min.) 60 60 60 

Stabilita tohoto roztoku (ve dnech) 10 10 10 

Stabilita práškového produktu (měsíce) 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tab.č. 5: Neionogenní a anionaktivní flokulanty SOKOFLOK - série A [13] 

SOKOFLOK 26 AT 

Vzhled Bílý prášek 

Ul. Viskozita – 0.1 % polymeru v 1M NaCl – 60 ot/min 0.8 

Granulometrie (mm) 1.25 

Sypná hmotnost (+/- 0.1) 0.80 

Viskozita (v cp)                                                        5 g/l 

2.5 g/l 

1 g/l 

1100 

400 

150 

Max dosaţitelná koncentrace (g/l) 10 

Obvyklá koncentrace prac. roztoku (g/l) 8 

Doba rozpouštění (min.) 90 

Stabilita tohoto roztoku (ve dnech) 10 

Stabilita práškového produktu (měsíce) 10 

 

Tab.č. 6: Neionogenní a anionaktivní flokulanty SOKOFLOK - série B [13] 

SOKOFLOK 26 BH 28 BH 30 BH 

Vzhled Bílý prášek 

Ul. Viskozita – 0.1 % polymeru v 1M 

NaCl – 60 ot/min 

3.2 -3.8   

Granulometrie (mm) 1.25 1.25 1.25 

Sypná hmotnost (+/- 0.1) 0.80 0.80 0.80 

Viskozita (v cp)                      5 g/l 

2.5 g/l 

1 g/l 

750 750 900 

300 300 450 

100 100 150 



 

 

 

Max dosaţitelná koncentrace (g/l) 15 15 15 

Obvyklá koncentrace prac. roztoku (g/l) 8 8 8 

Doba rozpouštění (min.) 60 60 60 

Stabilita tohoto roztoku (ve dnech) 10 10 10 

Stabilita práškového produktu (měsíce) 10 10 10 

 
Tab.č. 7: Neionogenní a anionaktivní flokulanty SOKOFLOK - série C [13] 

SOKOFLOK 26 CK 28 CK 30 CK 

Vzhled Bílý prášek 

Ul. Viskozita – 0.1 % polymeru v 1M 

NaCl – 60 ot/min 

5.6 -6.4 5.5 – mini 5.3 – 6.1 

Granulometrie (mm) 1.25 1.25 1.25 

Sypná hmotnost (+/- 0.1) 0.80 0.80 0.80 

Viskozita (v cp)                      5 g/l 

2.5 g/l 

1 g/l 

1800 1700 1600 

800 650 630 

300 210 200 

Max dosaţitelná koncentrace (g/l) 5 5 5 

Obvyklá koncentrace prac. roztoku 

(g/l) 

3 3 3 

Doba rozpouštění (min.) 60 60 60 

Stabilita tohoto roztoku (ve dnech) 10 10 10 

Stabilita práškového produktu 

(měsíce) 

10 10 10 

 

 

  



 

 

 

Tab.č. 8: Neionogenní a anionaktivní flokulanty SOKOFLOK série CKM [13] 

SOKOFLOK 26 CK 28 CK 

Vzhled Bílý prášek 

Náboj Střední Vysoký 

Granulometrie (mm) 1.0 1.0 

Sypná hmotnost (+/- 0.1) 0.90 0.90 

Viskozita (v cp)                                           5 g/l 

2.5 g/l 

1 g/l 

1480 1500 

880 900 

320 400 

Max dosaţitelná koncentrace (g/l) 5 5 

Obvyklá koncentrace prac. roztoku (g/l) 3 3 

Doba rozpouštění (min.) 60 60 

Stabilita tohoto roztoku (ve dnech) 1 1 

Stabilita práškového produktu (měsíce) 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obr.č.14 Komentář k měření granulometrie vzorku  



 

 

 

 

Obr.č15 Výsledky analýzy 

 


