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Anotace 

V diplomové práci studuji vliv flokulačních a koagulačních činidel na rychlost sedimentace 

flotačních a reflotačních hlušin. Zabývám se teorií selektivní flokulace, jak tento proces 

probíhá, co ho ovlivňuje a podmínkami při kterých se flokulace uplatňuje. V další části se 

zabývám laboratorní zkouškou sedimentace flotačních a reflotačních hlušin a porovnávám 

rychlosti s přidáním flokulačních a koagulačních činidel. Srovnávám také rychlosti 

sedimentace, čistotu vyčeřené vody a velikost a četnost flokul. 

Klíčová slova 

Selektivní flokulace, koagulace, flotační a reflotační hlušiny, SOKOFLOK 26 AT, 

SOKOFLOK FL 2949. 

Summary 

I flocculate floating and refloating gangue in the thesis. I am also interested in the theory of 

selective flocculation, in the way this process works, in what ways it is influenced and in the 

conditions in which is the flocculation employed. The other part of the thesis is focused on 

the laboratory test of the sedimentation of floating and refloating gangue and on the 

comparison of speed by addition of flocculating and coagulating agents. I also compare the 

speed of sedimentation, the clarity of clarified water, the size and the amount of flocculants. 

Keywords  

Selective flocculation, coagulation, floating and refloating gangue, SOKOFLOK 26 AT, 

SOKOFLOK FL 2949. 

  



Seznam použitých zkratek 

OKD - Ostravsko karvinské doly. 

RTG - rentgenová analýza. 

VŠB-TUO - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

CONH2 - amid  

OH – hydroxylová skupina 

COOH – karboxylové kyseliny 



Lubomír Schellong : Selektivní flokulace černého uhlí 

2012   1 

1 ÚVOD  

Při ohlédnutí se do minulosti byly kaly o velmi malých zrnitostech z úpraven 

odvodňovány do odkališť a nebyl využit celý jeho potenciál při těžbě černého uhlí. Tímto 

způsobem přicházel podnik o velkou část zisku a vytěžené suroviny, protože nebyla běžná 

technologie, která by tento problém řešila. Musíme si uvědomit, že černé uhlí patři mezi 

vyčerpatelné zdroje a nároky na jeho těžbu a spotřebu se neustále zvyšují. Využití této 

suroviny je velmi rozšířené, a proto se i dnes dostáváme k těžbě odkališť, která se 

v minulosti zakládala. 

Při úpravě ultrajemných a jemnozrných kalů využíváme také princip flokulace 

a koagulace, které se věnuji ve své diplomové práci. Flokulace je založena na shlukování 

jedné z minerálních složek pomocí přidání vhodného flokulačního činidla. Tímto způsobem 

dochází k lepší sedimentaci a filtraci vytvořených vloček. Zabývám se teoretickou částí 

selektivní flokulace, ať již od činitelů, které selektivní flokulaci ovlivňují, přes seznámení 

s flokulačními činidly a praktického využití selektivní flokulace v procesu úpravy 

černouhelných kalů. 

Cílem této diplomové práce je srovnání rychlosti sedimentace flotačních a reflotačních 

hlušin z OKD. a.s Důl DARKOV za pomocí flokulačního činidla SOKOFLOK 26 AT 

a kouagulantu SOKOFLOK FL 2949 za rozdílného objemu dávkování těchto činidel. 

Následné porovnání vhodnosti využití, ať již flokulačního činidla nebo jen koagulačního 

činidla a také duálního systému flokulant – koagulant.  
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2 TEORIE SELEKTIVNÍ FLOKULACE 

Selektivní flokulace je fyzikálně-chemický proces založený na principu srážení 

a vločkování jedné ze složek nehomogenní suspenze v čase, kdy ostatní složky zůstávají 

v dispergovaném stavu. [1,2] 

Flokulace je nezbytná pro zpracování v různých odvětvích, jako je biochemie, výroba 

sýru, gumy a také v čištění odpadních vod.[13] 

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

selektivně působící flokulační činidlo, které má za následek vytvoření shluku jedné 

z minerálních složek suspenze do vloček. Vzniklé flokuly se od ostatních jemnozrných 

částic oddělují sedimentací. K oddělení tuhé od kapalné fáze dochází pouze u suspenzí, které 

označujeme jako kineticky nestálé. Tyto částice tuhé fáze jsou tvořeny zrny o velikosti větší 

než 1µm. V případě, že částice jsou menší než 1µm potom suspenzi označujeme jako 

kineticky nestálou a nedochází zde k sedimentační schopnosti látky, bez vyvolání procesu 

koagulace. Tento proces má za následek shlukování rozptýlených nebo dispergovaných 

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

systém, který je kineticky nestálý a následný vznik shluků pevných sedimentovaných částic 

se označuje jako číření. Částice, které vytvářejí stabilní disperze, jsou označovány jako 

koloidní. Pravdou je, že stabilita těchto disperzní částic spočívá na velikosti vzájemného 

působení přitažlivých sil van der Waalsových a odpudivých sil elektrostatických (viz Obr. č. 1). 

Je-li elektrostatická síla částic větší než síla van der Waalsova, částice se stejným 

elektrickým nábojem se odpuzují a nedochází k jejich sedimentaci. Při snížení potenciálu 

pod tzv. kritickou hodnotu (cca 30 mV) dochází k převládnutí sil přitažlivých nad silou 

odpudivou elektrostatického náboje a následnému shluku částic ve větší celky, které pak 

sedimentují. Principem je tedy snížení nebo zrušení elektrostatického náboje částic na nulu 

nebo hodně blízko k nule. [1,2,7,8,14] 
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Obr. č. 1. Znázornění průběhu sil, které působí na částice koloidní disperze. Přepracováno podle [2] 

Ea - Van der Waalsova energie, Eb - elektrostatická energie, E - výsledná energie (Ea + Eb) 

Abychom mohli úspěšně flokulovat (viz Obr. č. 2), potřebujeme znát základní zásady, 

jako jsou [1,2,10]: 

1) Suspenze musí být na začátku procesu zdispergována a minimálně jedna její složka 

musí tvořit stabilní suspenzi. Tohoto je možné dosáhnout pomocí mechanického, 

chemického nebo kombinovaného způsobu úpravy. 

2) Podmínky pro schopnost adsorpce použitých flokulantů na různých minerálech je 

závislá na elektrostatických a povrchových vlastnostech minerálních zrn, na stupni 

ionizace, druhu aktivních skupin flokulantů a na pH prostředí. 

3) Produkty rozpouštění a hydrolýzy minerálních zrn mohou ovlivňovat povrchové 

vlastnosti minerálů, proto vlastnosti minerálních zrn v polyminerálních suspenzích 

mohou být jiné, než vlastnosti v monominerálních suspenzích. 

4) Proces flokulace lze regulovat zejména aktivací nebo depresí, přidáním 

modifikujících reagencí, které regulují vlastnosti minerálů i flokulačních činidel. 
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5) Dohromady s nárůstem množství stálých částic v suspenzi se snižuje selektivita 

oddělování v důsledku mechanického strhávání zrn do flokulovaného podílu 

v průběhu rychlé tvorby flokul. 

6) Vzájemné působení interaktivních složek suspenze ovlivňuje selektivitu procesu. 

Tento vliv závisí na konkrétních podmínkách procesu flokulace. 

7) Pro zlepšení průběhu selektivní flokulace má velký vliv způsob míchání suspenze 

s flokulantem. 

8) V závislosti na ekonomických podmínkách a prostoru se doporučuje použití také 

vícestupňové flokulace, pro zlepšení efektivity procesu.  

 
Obr. č. 2. Schéma principu selektivní flokulace. Přepracováno podle [1] 

1 - dispergace stále fáze, 2 – přidávání fakulantu, 3 – selektivní adsorpce flokulantu 4 – selektivní 

flokulace jedné složky, 5 – oddělení flokul od suspenze sedimentací,  

2.1 Adsorbce flokulantu na minerální povrch vodíkovými můstky. 

V minulosti byla považována za jediný druh adsorpce polymerů na tuhý povrch. 

Vodík z polárních skupin jako jsou COOH nebo OH je schopen se elektrostaticky navázat 

na silně elektronegativní prvky jako jsou N, O, F. Vodíkový můstek je poután k jednomu 

atomu kovalentně a ke druhému elektrostaticky viz obr. č. 3, na kterém je znázorněno 

schéma flokulace s vytvořením můstkové vazby podle Mc Cartnyhyho a Olsona. [3] 

 

+ + + ++ +

+ +

1 2 3 4

 
Obr. č. 3. Schéma mechanismu flokulace podle Mc Cartnyhyho a Olsona Přepracováno podle [1] 

51 2 3 4
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1 – částice v suspenzi 2- částice s naadsorbovaným flokulantem 3 – částice vázané pomocí můstků 4 – 

sflokulované částice 

2.2 Činitelé ovlivňující průběh selektivní flokulace 

Aby selektivní flokulace mohla řádně probíhat, závisí to na řadě činitelů a faktorů jako 

jsou [1,11]: 

a) Účinek řídících reagencí. 

b) Poměr tuhé fáze ke kapalné. 

c) Vzájemný vztah složek v suspenzi. 

d) Optimální podmínky kontaktu suspenze s flokulantem. 

e) Rozpustnost minerálů a pH prostředí. 

f) Další faktory ovlivňující proces selektivní flokulace. 

Účinek řídících reagencí  

Účinek reagencie nám může ovlivnit vlastnosti flokulantu nebo minerálu, případně 

obou. Modifikující reagencie nám mohou vést k aktivaci nebo inhibici flokulace. 

Modifikující látky mohou měnit [1,11]: 

1) Změnu povrchového potenciálu minerálu, jako je vytvoření povrchového náboje na 

minerálním povrchu elektrolytem. 

2) Změnu mechanizmu adsorpce polymeru, jakou jsou kationty aktivující adsorpci 

aniontových flokulantů na záporně nabitých minerálních zrnech. 

3) Změnu nastavení polymeru jako je změna pH roztoku. 

4) Úpravou stupně ionizace polymeru. 

5) Vzájemným působením odpuzovacích sil mezi modifikátorem a flokulantem na 

minerálním povrchu v průběhu adsorpce.  

Poměr tuhé fáze ke kapalné 

Při procesu selektivní flokulace je vždy lepší, když je suspenze méně zahuštěna. 

Dochází-li k nárůstu tuhých látek v suspenzi, má to za následek zachytávání stále větší 

složky, kterou nechceme flokulovat. Proces mechanického strhávání flokulovaných zrn 

vzrůstá s rychlostí trojrozměrné struktury flokulovaného materiálu. Jestliže narůstá množství 

mechanicky strhnutého materiálu do flokulovaného podílu, tak se také zvětšuje vzrůst podílu 

tuhé fáze v roztoku. I tehdy flokulace probíhá s velkou rychlostí způsobenou použitím 
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vysokoefektivních flokulantů. Zvětšením podílu tuhé fáze dochází v některých případech 

k mechanickému strhávání zrn a v jiných k heterokoagulaci. Stanovením maximálního 

podílu tuhé fáze tedy závisí na podmínkách, ve kterých proces probíhá. [1] 

Vzájemný vztah složek v suspenzi 

Na složení směsi minerálů závisí různé podmínky, při kterých dochází k optimální 

flokulaci. Neklade se důraz na procentuální zastoupení složky, ale flokulovanou složku 

volíme [1,16]: 

1) Podle toho, která ze složek vytvoří nejstabilnější suspenzi. 

2) Podle odolnosti proti mechanickému strhávání převažující složky při flokulaci. 

3) Podle možnosti sedimentace flokul ve vztahu k druhé složce. 

Záleží na každém konkrétním příkladu, ve kterém je třeba určit, která složka se bude 

flokulovat a jaký má vliv na hmotnostní zastoupení složek ve směsi. V případě, že minerály 

mají velmi rozdílnou hustotu se flokuluje minerál s větší hustotou a používají se slabší 

flokulanty, z důvodu velké rychlosti usazování složky s větší hustotou.  

Optimální podmínky kontaktu suspenze s flokulantem 

Podmínky kontaktu suspenze s flokulantem se musí udržovat tak, abychom dosáhli 

maximálního efektu flokulace, což znamená rovnoměrně rozmíchat flokulant v suspenzi. 

Tohoto dosáhneme dávkováním flokulantu během krátkého času při intenzivním míchání. 

Poté následuje míchání s nižší intenzitou a následnému vytvoření podmínek pro nárůst 

flokul. Následuje fáze ortokinetické flokulace a v jejím průběhu pomocí hydrodynamických 

sil dochází ke shlukování vzniklých flokul s dalšími zrny. Velmi důležitý parametr je 

hustota dávkovaného činidla. Dalším důležitým parametrem je dlouhé pomalé nebo dlouhé 

rychlé míchání suspenze, které má vliv na výsledky flokulace. K stabilizaci suspenze 

dochází, když koncentrace polymeru je lokálně nebo v celém objemu vyšší než optimální. [1] 

Příkladem stabilizace suspenze je [1,11]: 

1) Předávkováním flokulantu. U optimálních podmínek by se měla zachytit pouze část 

povrchu zrna mikromolekulami polymeru. 

2) Obalování zrn molekulami flokulantů. V první fázi se polymer zachycuje některými 

aktivními skupinami na daném zrně a volná část řetězce zůstává v roztoku a váže jiná 

zrna a zároveň s postupem času oddělování se polymer adsorbuje na opačné straně 
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toho samého zrna, obaluje ho a dochází k snížení možnosti můstkové vazby. Toto se 

vyskytuje v případě, že mechanismus adsorbce není elektrostatický a molekulová 

hmotnost flokulantu je velká. 

3) Nerovnoměrné rozmíchání flokulantu v suspenzi. Musí být zvolena optimální 

intenzita míchaní, protože při malé intenzitě může dojít k nerovnoměrnému 

rozmíchávání flokulantu, ale při velké intenzitě k rozbití vzniklých flokul, proto 

nejideálnější podmínky pro flokulaci nastávají, když flokulant dávkujeme při 

jednosměrném intenzivním míchání a po ukončení dávkování promícháváme 

s malou intenzitou. Shrnutě vyplývá, že krátký čas míchání s velkou intenzitou má za 

následek tvorbu rychle sedimentujících flokul a zaručuje dobrou selektivnost 

procesu. Při zbytečně dlouhém promíchávání nastává zmenšování flokul a snižuje se 

jejich sedimentační rychlost. Mechanický účinek míchání s chemickými činidly 

ovlivňuje výběrovost procesu a zároveň mají mechanické účinky vliv na velikost 

flokul a tím i rychlost oddělování zrn.  

Elektrický náboj na povrchu minerálu, nehomogenita povrchu minerálu. 

Úspěšnost adsorbce flokulantů na různé minerální zrna, závisí na elektrostatických 

a povrchových vlastnostech minerálních zrn, na stupni ionizace a na rozmístění aktivních 

skupin flokulačních činidel. [1] 

Rozpustnost minerálů a pH prostředí 

Rozpustnost je podstatnou vlastností, která poukazuje na vysokou reaktivitu povrchu. 

Optimální je složení zrn, které jsou velmi málo rozpustné, protože s rostoucí rozpustností 

dochází k snižování výtěžnosti produktů selektivní flokulace a klesá stabilita minerálních 

suspenzí. Z hlediska rozpustnosti je také velmi významnou složkou hodnota pH. V kyselém 

prostředí dochází k značnému zvýšení rozpustnosti minerálu a tedy i k znehodnocení 

procesu selektivní flokulace. Optimální pH okolo 7 dovoluje získat podstatně kvalitnější 

produkty. V oblasti kyselého pH se nám sice zvyšuje hmotnostní výnos, ale na úkor jejich 

kvality. [1] 

Další faktory ovlivňující proces selektivní flokulace  

Mezi faktory ovlivňující proces selektivní flokulace se řadí především tyto [19,1]: 

1) Zrnitost minerálů. 

2) Teplota suspenze. 
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3) Druh a koncentrace flokulantů. 

4) Způsob a místo dávkování. 

5) Objem flokulační nádoby. 

6) Struktura a chemické složení roztoku  

 Selektivní flokulace se stává z těchto operací[1]:  

1) Vytvoření suspenze s malým obsahem tuhých částic a stabilizace složek, které 

chceme flokulovat. 

2) Zabránění heterokoagulaci mícháním a řídící reagencií. 

3) Dávkování a selektivní adsorpce flokulantů, které vytvoří nepevné vločky. 

4) Odvádění produktů. 

5) Přečisťování produktů. 

2.3 Flokulační činidla 

Podle charakteru a mechanismu působení agregačních reagencí na povrchu 

minerálního zrna můžeme rozdělit flokulační činidla na tři skupiny[11]: 

a) Elektrolyty. 

b) Povrchově aktivní látky. 

c) Makromolekulární látky. 

Elektrolyty 

Normálním způsobem agregace disperzních systémů je koagulace pomocí 

jednoduchých elektrolytů. Elektrolyty působí tak, že dochází ke stlačení elektrické 

dvojvrstvy na povrchu pevných částic. Ochranným faktorem stability disperzních částic je 

difúzní charakter této dvojvrstvy společně s odpudivým účinkem. Neutralizace náboje na 

povrchu minerálního zrna při působení elektrolytů umožní společné přiblížení částic do 

takových vzdáleností, při kterých se mohou uplatnit adhezní síly mezi povrchy a tím dochází 

k spojování částic do větších shluků částic tzv. koagulaci. Při takto vzniklých celcích 

dochází ke snadnému rozpadu, protože jsou tyto agregáty často malé a nevydrží žádné 

mechanické namáhání. Schopnost dosažení selektivní agregace minerálů pomocí elektrolytů 

jsou malé z důvodu selektivního působení elektrolytu a stabilitě vytvořených vloček, které 

jsou nepatrné. [1] 
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Povrchově aktivní látky  

Také ve flotačním procesu dochází k agregaci minerálů. K procesu flotace se přidávají 

také povrchově aktivní látky, jako jsou – sběrače, které nám zvyšují hydrofobnost 

minerálních zrn ve flotačním prostředí a způsobují zvýšení adheze částic a tím dochází 

k jejich vločkování. [1] 

Správně zvolený přídavek povrchově aktivních látek může. 

1) Snížit povrchový náboj minerálních zrn 

2) Ovlivnit povrchovou energii zrn 

3) Snížit hydrofobnost povrchu zrn 

Přidáním povrchově aktivních látek dochází také k zeslabení sil mezi tuhým povrchem 

a vodním prostředím a následnému zmenšení odporu proti koagulaci pevných částic. 

Použití má, ale také své nevýhody 

1) Sběrače mají pěnící případně emulgační účinek. 

2) Vzniklé agregáty jsou mechanicky málo odolné. 

Makromolekulární látky 

K agregaci se používají látky makromolekulární, které mají řetězovou strukturu a jsou 

také rozpustné ve vodě. Dobrý agregační účinek těchto makromolekulárních činidel je dán 

charakterem mechanismu působením flokulačních látek a to tak, že polymerní řetězce 

flokulantů vytvářejí přemostění mezi ultrajemnýmí minerálními částicemi, na které se 

adsorbčně přichycují prostřednictvím svých aktivních skupin jako je skupina (CONH2, OH, 

KCOOH a další skupiny). Vytvoření přemostění není jediná příčina agregace, nýbrž 

výsledkem nevratné a silné adsorpce částic polymeru na minerálních zrnech dochází ke 

snížení potenciálu zrn a jejich agregaci. Tvoří se typické flokuly sítové struktury. Pro 

vyvolání selektivní agregace částic se nejčastěji používají právě polymerní flokulační 

činidla.[1,11] 

Rozdělení makromolekulárních látek podle původu [1,16]: 

1) Přírodní – polysacharidy jako je škrob, celulosa, dextrin a další látky jako jsou 

organické koloidy (glej, kasin, želatina aj.). 

2) Syntetické – mezi syntetické látky řadíme flokulanty, které vznikly v procesu 

polymerace a polykondenzace např. (hydrolyzovaný polyakrylonitril, polyakrylan, 
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polymetakrylan, polyakrylamid, polyvinylový alkohol a další látky. Nejvíce 

využívaný je polyakrylamid, který je znám v každé části světa jinak, u nás ho známe 

jako Superflock, Magnoflock, Aeroflock atd. 

Rozdělení makromolekulárních látek podle charakteru: 

1) Neionogenní – struktura neionogenních makromolekulárních látek má ve svém 

chemickém vzorci dlouhý stálý řetězec s velkým počtem OH skupin, které se 

adsorbují na povrchu minerálních zrn pomocí vodíkových spojení. Zde řadíme 

látky jako je polyvinylový alkohol, škrob atd. 

2) Ionogenní – zde se dělí na anionaktivní, kationaktivní, kation-anionaktivní 

Anionaktivní – disociují na kationt kovu a polyaniont ve vodném prostředí jako je 

polyakrylan sodný, kopolymery kyseliny maleinové. 

     (1) 

Kationaktivní – disociují ve vodním roztoku na nízkomolekulární aniont a polykationt 

jako je vinylpyridin. 

                                          (2) 

Kation–anionaktivní – při disociaci tvoří stejný počet skupin se zásaditým a kyselým 

charakterem. Jestliže má být účinek iontových flokulantů efektivní, závisí to na faktoru pH 

v prostředí, ve kterém dochází k disociaci. Při použití aniontových flokulantů by mělo být 

pH větší než 7, u kationtových menší než 7. Na účinek neionogenních flokulantů nemá pH 

vliv. Změnou stupně ionizace polymeru se závislostí na pH prostředí, má za následek změnu 

konfigurace uhlíkového řetězce. [1,18] 
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Schopnost flokulace jedné ze složek suspenze záleží na [1]: 

1) Iontovém charakteru flokulantu – jestliže změníme stupeň ionizace, změní se 

i účinek flokulačního činidla na danou složku 

2) Původu aktivních skupin polymeru – toto podmiňuje selektivní adsorbci flokulantu 

na povrchu minerálních zrn. Příkladem je skupina COOH, která je aktivnější než 

skupina CONH2, tím pádem rostoucí počet skupin COOH v uhlíkovém řetězci 

polymeru má za následek zvětšování jeho flokulačního účinku na kladně nabité 

minerální zrna. Množství aktivních skupin je závislé na stupni hydrolýzy flokulantu. 

Jestliže nám vzrůstá stupeň hydrolýzy flokulantu, tak se zvětšuje náboj řetězce 

polymeru a dochází k zabránění jeho zachycení na záporně nabitém povrchu zrna. 

U kladně nabitého povrchu minerálního zrna se polyakrylamid bude adsorbovat bez 

ohledu na to, jaký je stupeň hydrolýzy z důvodu neutralizace kladného náboje. 

3) Molekulové hmotnosti flokulantu – jestliže vzrůstá molekulová hmotnost flokulantu, 

tak se snižuje jeho selektivnost a dochází k vytvoření velkých vloček, které v sobě 

koncetrují mechanicky strhnuté částice nesflokulovaného podílu. V procesu 

selektivní flokulace se doporučuje používat taková činidla, která mají molekulovou 

hmotnost od padesáti tisíc do jednoho miliónu. 

2.4 Použití koagulačních a flokulačních činidel v úpravnách uhlí 

V praxi využíváme rozmanité způsoby destabilizace disperzí (podle mechanismu 

destabilizace). Lze je rozdělit na [1,11]: 

1) Destabilizace pomocí elektrolytů jako je chlorid železitý, nebo síran hlinitý a další. 

2) Destabilizace pomocí molekulárních koloidů, což jsou makromolekulární látky ve 

formě syntetických organických polymerů. 

Působením elektrolytů má za následek tzv. stlačování elektrické dvojvrstvy, kterou lze 

zjednodušeně označit jako elektroneutralizaci a to opačnými náboji elektrolytu, než má tuhý 

povrch částice. Tímto způsobem dojde ke snížení náboje částice, nebo k jeho odstranění 

a částice se stane elektroneutrální. 

Flokulaci můžeme označit jako destabilizaci stabilních disperzí pomocí 

makromolekulárních látek. Toto je důsledkem jednak snížení náboje částic přítomností 
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kladně nebo záporně nabitých skupin v polymeru tzv. makromolekulární látce a současně 

působením vláknité struktury používaných polymerů. 

Dnes se k destabilizaci velmi jemnozrných disperzí a k urychlení sedimentace používá 

velké množství látek. V úpravnách uhlí jde především o syntetické polymery s ionizovanými 

skupinami, které nesou název polyelektrolyty. Velmi často se jedná o zmiňované 

polyakrylamidy a jejich deriváty s různým stupněm hydrolýzy amidových skupin. Ve 

velkých případech jsou dodávány pod různými obchodními názvy, ale jsou často ve formě 

prášku, nebo hustých roztoků, které se musí naředit na správnou koncentraci. Mezi 

nejznámější v úpravnách uhlí patří Praestol, Sokoflok, Magnoflock, Kohleflock.[1,11] 

Tyto polyelektrolyty mají také řadu druhů označených čísly a jsou vyráběny pro 

použití v konkrétních podmínkách. 

Tab. č. 1. Neionogenní a anionaktivní flokulanty Sokoflok – série AT 

SOKOFLOK 10AT 12AT 16AT 18AT 20AT 22AT 26AT 28AT 30AT 

Vzhled Bílý prášek 

Náboj Neionogenní Velmi nízký Nízký Střední Vysoký 

Molekulová 

hmotnost 
Střední 

Granulometrie  

(mm) 
1,0 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Sypká hmotnost  

(+/-0,1) 
0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Viskosita (v cp)   

*) 5,0 g/l 

*) 2,5 g/l 

*) 1,0 g/l 

 

50 

10 

5 

 

250 

90 

40 

 

350 

150 

50 

 

600 

250 

90 

 

800 

300 

100 

 

1250 

450 

170 

 

1400 

500 

170 

 

1440 

520 

200 

 

1300 

500 

140 

Max. dosažitelná  

koncentrace (g/l) 
15 15 15 15 10 10 10 10 10 

Obvyklá koncentrace  

prac. roztoku (g/l) 
10 10 10 10 8 8 8 8 8 

Doba rozpouštění  

(min) 
120 90 60 60 60 60 60 60 60 

Stabilita roztoku  

(dny)**) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Stabilita práškového  

produktu (měsíce) 
24 24 24 24 24 24 24 24 24 

*) Uvedeny průměrné hodnoty. V závislosti na použité metodě měření a dávkovacím zařízení může být 

naměřená hodnota viskosity i 10x nižší (nenewtonské kapaliny). 

**) Vztaženo k obvyklé koncentraci pracovního roztoku. 

Před použitím se tyto flokulační činidla rozpouštějí na 0,5 – 0,1 % roztoky a dávkují 

se v zředěné koncentraci do suspenze (disperze), která má být destabilizována. Spotřeba 

tohoto zředěného roztoku může být závislá na řadě faktorů, proto je nutné stanovit optimální 

dávku experimentálně. Pracovní roztoky, které jsou naředěny, vydrží zhruba 1 - 2 dny a v 
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pracovním procesu je nutné tento roztok pravidelně připravovat. V úpravnách uhlí se 

flokulační činidla dávkují většinou do proudu flotační hlušiny před jejím zahuštěním 

v kruhových zahušťovačích, nebo odvodněním filtrací a také do flotačního koncentrátu před 

jeho filtrací z důvodu zvýšení výkonu filtru (při mírném zvyšování obsahu vody ve 

filtračním koláči).[2] 

2.5 Koagulace 

Proces, při čem dvě, nebo více koloidních částic vytvoří kompaktní agregát tzv. 

koagulát sesilně vázanými částicemi což je patrné na obr. č. 4. 

Čiření, neboli koagulace je fyzikálně chemický proces, kterým se z vody odstraňují 

koloidní látky organického původu, jako jsou bílkoviny, mýdla, huminové látky, barviva, 

ligninsulfonany, bakterie anorganického původu jako jsou částečky jílu, sraženiny, které 

jsou natolik malé, že je nelze odstranit sedimentací ani filtrací. Základem koagulace je 

shlukování koloidních částic o velikosti od 1nm do1μm  do větších agregátů, poutaných 

mezimolekulovými adhezními silami, jejichž velikost již umožňuje účinnou separaci 

sedimentací a filtrací. 

Souhlasný elektrický náboj brání samovolné koagulaci koloidů v přirozeném stavu, 

díky němuž se částice vzájemně odpuzují popř. též hydratační obal okolo silně polárních 

funkčních skupin (COOH, OH, OCH3) makromolekulárních organických látek. Převaha 

koloidních nečistit ve vodném roztoku nese záporný náboj, který je důsledkem iontové 

adsorpce či elektolytické disociace. Elektrická dvojvrstva s elektrokynetickým potenciálem 

tzv. zeta-potenciál, vzniká vlivem náboje na povrchu částice. Principem číření je odstranění 

nebo také snížení tohoto náboje. Při odstranění nábojové bariéry dochází k převládnutí 

adhezních sil nad silami elektrostatickými odpudivými a částice se začnou shlukovat. 

Abychom tohoto efektu docílili, přidává se koagulační činidlo tzv. koagulant, který 

hydrolyzuje za vzniku opačného znaménka než částice nečistot. Jejich vzájemnou interakcí 

je pak původní náboj částic neutralizován a vznikají agregáty s téměř nulovým zeta-

potenciálem. Podle Brownova tepelného pohybu se tyto elektroneutrální částice často 

potkávají, spojují se a vytvářejí následně stále větší agregáty. Této fázi růstu částic 

označujeme jako perikinetickou koagulaci. Po následném překročení koloidních hranic je 

nutné promíchávat suspenzi, aby docházelo ke srážkám a růstu vloček, což nazýváme 

ortokinetickou koagulací. Opakem je perikinetická fáze, kdy pro dokonalé smísení 
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koagulantu s vodou používáme intenzivní rychlé míchání, jedná se v ortokinetické fázi 

o pomalé míchání. Tak musí být zajištěn dostatečný pohyb flokul a míchání nesmí být příliš 

intenzivní, aby nedošlo k mechanickému rozbíjení vloček. Pro zvýšení účinnosti flokulace 

se často užívá chemický přípravek nazývaný polyflokulant, nebo též pomocný flokulant, 

který zvyšuje účinnost tvorby vloček.[1,10,11] 

2.6 Agregace 

Agregace je proces (viz. Obr. č. 4), při kterém se malé částice shromažďují do větších 

celků (agregátů) a přitom nedochází k porušení fázového rozhraní mezi jednotlivými 

částicemi a disperzním prostředím a ke zmenšení plochy jejich povrchu. částice menších 

rozměrů si zachovávají identitu, pouze ztrácejí kinetickou závislost. Agregát se pohybuje 

jako celek. 

 

Obr. č. 4. Schéma agregace disperzních částic. Přepracováno podle [23] 

Agregace, při níž vznikají shluky volně vázaných částic, nazýváme flokulace. Tento 

proces je vratný, protože lehkým zásahem mohou být agregáty převedeny zpět na koloidní 

systém tzv. peptizaci. Muže také dojít k přechodu na pevněji vázané shluky. Koagulaci 

označujeme jako pochod, při kterém vznikají agregáty pevně vázaných částic. Vzdálenost 
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částic v agregátu je přímo úměrná velikosti molekul. Koagulace není vratným procesem na 

rozdíl od flokulace, protože vytvořený koagulát nelze bez přísunu dostatečného množství 

energie peptizovat, což znamená převést zpět na koloidní systém. K sedimentaci dochází 

tehdy, kdy je dosažena určitá velikost agregátu, což vede k zániku disperzního systému. 

Není-li známa povaha agregátu, nebývají tyto termíny rozlišovány a často se používá pouze 

termínu koagulace.[1,10,11,] 

2.7 Bioflokulanty 

Mezi flokulanty řadíme také bioflokulanty, u kterých ještě přesně neznáme 

mechanismus jejich působení, jako selektivních flokulantů na minerální zrna.  Zatím je nám 

známo, že jednotlivé buňky mikroorganizmů produkují látky označované jako extracelulární 

enzymy. Tyto látky mají polymerní charakter. Ochranný obal buněk tvoří extracelulární 

polymery, u kterých se předpokládá, že právě tyto polymery se chovají podobně jako 

makromolekulární flokulační látky, z důvodu obsahu stejných funkčních skupin a proto se 

mohou použít pro selektivní flokulaci. [9,15] 

2.8 Možnosti praktického využití selektivní flokulace 

Selektivní flokulaci můžeme využit v těchto případech: 

1) Selektivní odkalování před flotací – tento proces lze použít jak při normální tak 

i obrácené flotaci. Principem je, že flokulant se přidává do zahušťovače, kde dochází 

k selektivní flokulaci užitkových složek, které se dále flotují. Jemné jalové částice 

nepodléhají selektivní flokulaci a oddělí se v zahušťovači od zrn užitkového 

minerálu i od hrubých zrn jaloviny. 

2) Selektivní flokulace v průběhu flotace – flokulant se dávkuje ještě dříve, než do 

flotačního prostředí přidáme sběrač. tím docílíme lepši flotovatelnosti. Lze použít 

i obráceny postup, kdy flokují částice jaloviny, které poté flotují, což nazýváme tzv. 

obracenou flotací. 

3) Selektivní flokulace jako samostatný postup při úpravě suspenzí – suspenze, které lze 

získat z neselektivního odkalování např. z hydrocyklónu se dále upravují přidáním 

flokulantu a dochází k selektivní flokulaci jaloviny nebo užitkové složky  

a následnému oddělení flokulované a dispergované části suspenze.[12,1,18] 
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2.9 Flotoflokulace 

Podstatou flotoflokulace je, že do flotačního prostředí po přidání dispergátoru se přidá 

selektivně působící flokulační činidlo, které má za následek flokulaci užitkové složky do 

vloček, které se po přidání flotačních reagencií vyflotují. Rozlišujeme dva druhy 

flotoflokulace: 

1) Flotoflokulaci s organickými flotoflokulanty 

2) Flotoflokulaci s bioflokulanty 

2.10 Metoda flotoflokulace 

Mezi ukazatele, ovlivňující průběh a výsledek flotace patří reagenční režim, agitační 

doba s činidly, flotační doba atd. Velmi důležitým parametrem je v této souvislosti velikost 

flotovaných částic. Optimální velikost flotovaných částic závisí na vlastnostech částic a na 

podmínkách flotace. Horní hranice velikosti částic je ovlivňována jejich měrnou hmotností. 

Síly vedoucí k odtržení částice od bublinky plynu, jsou úměrné hmotnosti částice, proto 

s roustoucími rozměry klesá pevnosti jejího uchycení. Nízká flotovatelnost velmi jemných 

částic má za následek především tyto ovlivňující faktory.[5] 

1) Malá pravděpodobnost střetu částice a bublinky plynu (velmi jemné částice obtékají 

bublinku plynu) 

2) Nízkou kinetickou energií velmi jemných částic, nedostačující k překonání 

energetické bariéry spolu s vytěsňováním polymolekulárního filmu z porvchu těchto 

částic. 

3) Malým uhrnným povrchem fázového rozhraní kapalina-plyn při sumárním povrchu 

velmi jemných částic. 

4) Vysokým stupněm oxidace, neboli  polarizace velmi jemných částic. 

Z uvedeného je zřejmé, že flotace nejjemnějších kalových zrn je vždy obtížnější, než 

flotace částic, které mají optimální velikost. Technologické řešení zde přináší 

flotokouagulace a flotoflokulace.[4] 

Flotoflokulace přesnějším názvem flotace předem zflokulovaných částic, je založena 

na postupné flokulaci velmi jemných částic a následnou hydrofobizací s flotací agregátů ve 

vhodném flotačním zařízení. Kinetika procesu flotoflokulace zavisí na koncetraci tuhé fáze, 

velikosti částic, vzdálenosti částic a přiblížení se k okruhu působení vazebních sil flokulantu 
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i na rychlosti pohybu těchto částic, která určuje pravděpodobnost tohoto přiblížení. 

V některých specifických případech, lze flokulaci uskutečnit pomocí nízkomolukulárních 

povrchově aktivních látek, které se vyznačují dostatečnou hydrofobizací. Mechanizmus 

takové agregace částic nejprve na povrchu vzduchových bublinek a v pěnové vrstvě 

v důsledku „násilného“ sblížení při zvýšené koncetraci částic může být nazván 

hydrofobizační proces jako flokulace hydrofobizační.[5] 

3 SEDIMENTACE SOUBORU ČÁSTIC 

V technologických procesech se setkáváme s zpracovnáním nerostných surovin, které 

obsahují tuhé částice rozptýlené ve vodě do různého stupně disperzity. Principem tohoto 

zpracování je pokud možno dokonalé oddělení tuhé od kapalné fáze tzn. vyčistění vody, 

nebo zvýšení koncentrace tuhé fáze v suspenzi za vzniku vyčeřené vody. Použijeme-li 

k oddělení obou fází sedimentace, můžeme podle obsahu částic v suspenzi a charakteru 

jejich pádu ve vodném prostředí rozdělit tento proces na [6]:  

1) Prostou sedimentaci. 

2) Rušenou sedimentaci. 

3) Zahušťování suspenze. 

3.1 Prostá sedimentace  

Při procesu prosté sedimentace se každá částice usazuje jako částice izolovaná. Pro 

výpočet plochy usazovacích nádrží, kdy chceme prostým způsobem odstranit usazovací 

částice tuhé fáze, je zapotřebí znát zrnitostní složení částic tuhé fáze v suspenzi tzv. 

charakteristiku suspenze. Tato charakteristika nebývá s ohledem na malou velikost částic, 

kdy chceme provést sítovou analýzu reálná, proto byla na základě znalosti vztahů mezi 

velikosti částice a její sedimentační rychlosti vyvinuta řada postupů, které jsou založeny na 

analýze sedimentující suspenze v určité výšce sloupce suspenze. Takto můžeme označit 

metody jako sedimentační analýzu a jejich princip a provádění je součástí tzv.“ přípravných 

procesů“. Jedná se o analýzu suspenze ve válci, kde můžeme odebírat sedimentující 

suspenzi v potřebné hloubce od hladiny. Vzorky jsou odebírány v časových intervalech 

stanovených pro zvolené sedimentační rychlosti částic.[6,17,21] 
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3.2 Rušená sedimentace 

Nachází-li se koncentrace tuhých částic v suspenzi větší než 0,5% ovlivňuje pohyb 

jedné částice pohyb částic ostatních a zároveň koncentrace suspenze ovlivňuje dynamickou 

viskozitu a hustotu prostředí. Protože oba faktory mají vliv na usazovací rychlost, mění se 

i hodnota ve srovnání s pádem izolované částice. Odtud vzniklo pojmenování rušená 

sedimentace, protože každá částice si ještě zachovává individuální charakter.[6] 

3.3 Zahušťování suspenze 

Dochází-li k vzrůstu množství tuhých suspendovaných částic v objemové jednotce, 

zmenšuje se vzdálenost mezi nimi a částice při usazování na sebe narážejí, takže rychlejší 

strhují pomalejší a naopak pomalejší brzdí rychlejší a tím dochází k předávání hybnosti mezi 

částicemi. Rychlost usazovaných částic se liší mnohem méně, než při usazování 

jednotlivých částic a dochází k vytvoření zřetelného rozraní mezi vrstvou částic a vyčířenou 

kapalinou (viz graf č. 1). Částice ztrácejí individuální charakter a vytvářejí pórovitou vrstvu, 

která svým pohybem ve směru tíhového zrychlení vytlačuje kapalnou fázi. Na dně 

usazovacího media vzniká usazenina, ve které je koncentrace částic větší než v usazující se 

vrstvě.[6,17] 

Sediment
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Vyčířená 
Kapalina

V
ý
š
k
a

 (
h

)

Čas (t)

A

Průběh výšky sedimentu

Průběh vyčíření kapaliny

 

Graf č. 1. Zahušťování suspenze v závislosti výšky sedimentu a výšky rozhraní mezi vyčířenou 

kapalinou. Přepracováno podle [6]  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST – TESTOVÁNÍ SEDIMETACE 

V praktické části jsem se zabýval testováním rychlosti sedimentace flotačních hlušin 

z OKD a.s. Dolu DARKOV za použití flokulačních a koagulačních činidel. Následně jsem 

prováděl porovnání rychlosti sedimentace: 

a) bez použití flokulantu 

b) s použitím flokulantu 

c) s použitím duálního systému flokulant - koagulant 

4.1  Odběr vzorků a jejich úprava 

Vzorky flotačních a reflotačních hlušin jsem odebral z úpravny OKD a.s. Důl 

DARKOV. Vzorky jsem odebral do čtyř pětilitrových kanystrů. Celkový objem vzorku byl 

tedy dvacet litrů. Odebral jsem flokulant a koagulant z úpravy OKD a.s Dolu DARKOV do 

předem připravených nádob na laboratorní zkoušku sedimentace. V laboratoři Institutu 

environmentálního inženýrství jsem všechny vzorky flotačních a reflotačních hlušin 

zhomogenizoval v třicetilitrovém barelu. Vzorek byl průběžně promícháván, aby byla 

zajištěna jeho homogenita a částice zůstaly ve vznosu a vzorek byl reprezentativní pro 

všechny prováděné testy. Pro studium rychlosti sedimentace byl používán flokulant 

SOKOFLOK 26 AT, který byl v pevné formě a musel jsem připravit roztok o koncentraci 

0,1%. Koagulant SOKOFLOK FL 2949 byl v tekuté formě, ale pro potřeby testů jsem ho 

zředil dvacetkrát. V následujících tabulkách jsou uvedeny technické specifikace činidel 

Sokoflok 26 AT a Sokoflok FL 2949. 

Tab. č. 2. Technická specifikace výrobku SOKOFLOK 26 AT 

Parametr Hodnota 

Vzhled Bílý prášek 

Náboj střední 

Molekulová hmotnost střední 

Granulometrie (mm) 1,25 

Sypná hmotnost (+/- 0,1) 0,8 

Viskozita v 5 g/l 1400 

Max. dosažitelná koncentrace (g/l) 10 

Obvyklá koncentrace prac. roztoku (g/l) 8 

Doba rozpouštění (min) 60 

Stabilita roztoku (dny) 1 

Stabilita přáškového produktu (měsíce) 24 
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Tab. č. 3. Technická specifikace výrobku SOKOFLOK FL 2949 

Parametr Hodnota 

Vzhled bezbarvě až jantarově nažloutlá kapalina 

Iontový charakter kationaktivní 

Kationicita velmi vysoká 

Měrná hustota (g/cm3) 1,12- 1,16 appx. 

pH 4.6 

Viskozita (cps) 650-1000 

Průměrný obsah netěkavých podílů (%) 49-52 

Bod tuhnutí (°C) -3 

Teplota skladování (°C) 0-30 

Stabilita produktu (měsíce) 24 

 
Obr. č. 6. Laboratorní zkoušky sedimentace bez přidání flokulantu a koagulantu. 

4.2  Metodika testování rychlosti sedimentace 

Cílem těchto laboratorních zkoušek bylo zjistit, jestli pro sedimentaci stačí využít 

samostatný flokulant a koagulant nebo bude výhodnější použít duální systém flokulant 

a koagulant a porovnat rychlosti sedimentace s použitím samostatného flokulantu 
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a koagulantu. Dále bylo důležité zjistit rychlost sedimentace bez použití flokulantu 

a koagulantu.  

První zkoušku jsem prováděl bez přidání flokulačního a koagulačního činidla, abych 

vytvořil tzv. slepý pokus. (viz. obr. č. 6) a (tab. č. 4). Následně jsem odebral 1000 ml vzorku 

flotačních a reflotačních hlušin do skleněného válce, který byl opatřen stupnicí od 0 do 35 cm. 

Z této stupnice jsem mohl určit výšku suspenze v závislosti na uplynulém čase. Po odebrání 

vzorku do odměrného válce jsem válec přikryl parafilmem, desetkrát protřepal, aby mohlo 

dojít k důkladné homogenizaci. Válec jsem poté položil na klidné místo, kde jsem měl 

připravené stopky a papír. Důkladně jsem si zapisoval rychlost sedimentace, tzn. s klesající 

suspenzí jsem pozoroval stupnici válce v bodech, 2, 7, 10, 15, 20, 25, 28, 30, 31, 32 cm 

a v každém bodě jsem změřil čas a přiřadil ho k dané výšce suspenze. Sledoval jsem 

vizuálně strukturu vloček, jejich vzhled a čirost oddělené vody. Vše jsem uvedl do tabulek 

a grafů v kapitole výsledky. 

Druhou zkoušku jsem prováděl s přidáním flokulačního činidla SOKOFLOK 26 AT. 

Vzorek jsem opět promíchal a převedl 1000 ml vzorku do odměrného válce. Pomocí 2 ml 

pipety a předem připraveného roztoku flokulantu, jsem odpipetoval pro potřebu čtyř 

vykonaných zkoušek prvně 1,4 poté 1,6; 1,8; 2,2 ml flokulantu. Válec jsem utěsnil 

parafilmem a desetkrát protřepal, aby mohlo dojít k důkladné homogenizaci. Válec jsem 

poté položil na klidné místo, kde jsem sledoval průběh sedimentace v závislosti na 

čase.Sledoval jsem vizuálně strukturu vloček, jejich vzhled a čirost vody a výsledky uvedl 

do tabulek a grafů v kapitole výsledky. 

Poslední zkoušku jsem prováděl s předsrážením koagulantu SOKOFLOK FL 2949 

a následném přidání flokulantu SOKOFLOK 26 AT. Laboratorní zkoušku jsem prováděl 

odměřením 1000 ml zhomogenizovaného vzorku flotačních a reflotačních hlušin do 

odměrného válce. Přidal jsem koagulační činidlo o objemu 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 ml a třikrát 

protřepal a následně přidal flokulační činidlo SOKOFLOK 26 AT o objemu 1,4; 1,6; 1,8 

a 2,2 ml a desetkrát protřepal. Poté jsem válec umístil do klidové polohy a souvisle 

s dokončením míchání jsem zapnul stopky a sledoval rychlost sedimentace v závislosti na 

čase a to ve čtyřech zkouškových cyklech, kdy jsem sledoval vizuálně strukturu vloček, 

jejich vzhled a čirost oddělené vody a uvedl do tabulek a grafů v kapitole výsledky. 
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4.2.1 Metodika stanovení zahuštění hlušin 

V rámci testování rychlosti sedimentace bylo stanoveno zahuštění testovaných hlušin. 

Odebral jsem 1000 ml vzorku do odměrného válce. Připravil a označil filtrační papír, který 

jsem následně zvážil. Filtrační papír jsem vložil do Büchnerovy nálevky s podtlakovou 

filtrací a převedl vzorek na filtrační papír, abych vzorek přefiltroval. Po filtraci jsem vzorek 

přemístil do sušárny a sušil do konstantní hmotnosti. Vysušený vzorek jsem zvážil a určil 

jeho zahuštění. 

4.3 Mineralogická analýza vzorku pomocí RTG difrakce 

RTG difrakční analýza vzorku mi poskytuje zastoupení hlavních minerálů ve vzorku 

flotačních a reflotačních hlušin. Na zhotovení difrakčních záznamů jsem vzorek odebral, 

vysušil v peci a převedl do vzorkovnice pro dané měření. Měření probíhalo na VŠB-TUO 

v odborné laboratoři. Výsledky rentgenových difrakčních záznamů jsou shrnuty v grafu č. 11. 

4.4 Granulometrická analýza vzorku 

Byla provedena analýza vzorku na laserovém analyzátoru Mastersizer 2000 

v specializované laboratoři VŠB-TUO.  

4.5 Výsledky 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky naměřené při testování rychlosti sedimentace 

flotačních a reflotačních hlušin a dále výsledky mineralogické analýzy a granulometrické 

analýzy. 

4.5.1 Výsledky testování sedimentační rychlosti a zahuštění 

V následujících tabulkách a grafech uvádím výsledky sedimentačních zkoušek, které 

byly prováděny dle metodik uvedených v předchozích kapitolách. 
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Tab. č. 4. Zkouška sedimentace bez přidání flokulantu a koagulantu 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 268 

7 832 

10 1081 

15 1526 

20 1875 

25 2270 

28 2685 

30 3493 

31 5312 

32 8142 

Zkouška sedimentace flotačních a reflotačních hlušin bez flokulačního a koagulačního 

činidla probíhala velmi pomalu. Velmi pomalá sedimentace a čistota vyčeřené vody byla 

špatná, (viz obr. č. 6). Četnost vloček byla velká. Voda byla kalná. 

 

Graf č. 2. Sedimentace bez přidání flokulantu a koagulantu 

Z grafu je patrné, že čas, který byl potřebný na sedimentaci flotačních hlušin je velmi 

vysoký (v prvních dvou centimetrech pokusu byl čas čtyři minuty padesát vteřin a ve třiceti 

dvou centimetrech byl čas dvě hodiny a dvacet šest minut), oproti pokusům, u kterých bylo 

použito flokulační a koagulační činidlo. Bez přidání flokulačního a koagulačního činidla by 

kvalita a rychlost flokulace byla velmi špatná. 
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Tab. č. 5. Zkouška sedimentace s přidáním 1,4 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 10 

7 17 

10 25 

15 35 

20 45 

25 54 

28 82 

30 109 

31 175 

32 300 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny výsledky testu rychlosti sedimentace po přidání 1,4 ml 

flokulantu SOKOFLOK 26 AT, následoval rychlý shluk vloček a voda se vyčeřovala již od 

několika prvních sekund. Vločky byly jemné a došlo k oddělení pevných částic od vody. 

Voda byla apaleskujicí. 

 

Graf č. 3. Sedimentace s přidáním 1,4 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT 

Graf č. 3 zobrazuje průběh sedimentace s přidáním 1,4 ml flokulačního činidla 

SOKOFLOK 26 AT. Bez použití flokulačních a koagulačních činidel byl velký rozdíl 

v rychlosti sedimentace.  
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Tab. č. 6. Zkouška sedimentace s přidáním 1,6 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 11 

7 22 

10 30 

15 40 

20 51 

25 62 

28 74 

30 115 

31 168 

32 299 s 

Po přidání 1,6 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT, následoval rychlý shluk vloček 

a voda se vyčeřovala již od prvních sekund. Vločky byly jemné a voda byla oddělena 

a apaleskujicí. 

 
 

Graf č. 4. Sedimentace s přidáním 1,6 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT 

 Z grafu je patrný průběh sedimentace za použití 1,6 ml flokulantu. K přechodu ve 

volnou sedimentaci dochází okolo 30 vteřiny pokusu, poté následuje deformační oblast 

okolo 80 vteřiny pokusu a kompresní oblast okolo 130 vteřiny pokusu. 
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Tab. č. 7. Zkouška sedimentace s přidáním 1,8 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 9 

7 19 

10 25 

15 35 

20 44 

25 53 

28 62 

30 104 

31 151 

32 268 

Po přidání 1,8 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT, následoval rychlý shluk vloček 

a voda se vyčeřovala již od prvních sekund. Vločky byly jemné a voda byla oddělena 

a apaleskujicí. 

 

Graf č. 5. Sedimentace s přidáním 1,8 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT 

Z grafu je patrné, že při zvýšení dávky flokulačního činidla se nepatrně zvýšila 

rychlost sedimentace než u předchozího pokusu. Při srovnání flokulantu s dávkou 1,6 ml se 

sedimentace zastavila v 299 vteřinách a s přídavkem 1,8 ml flokulantu na 268 vteřinách.   
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Obr. č. 7. Sedimentace 

hlušin 

(5 sekund) 

Obr. č. 8. Sedimentace 

hlušin 

(10 sekund) 

Obr. č. 9. Sedimentace 

hlušin 

(18 sekund) 

  
Obr. č. 10. Sedimentace 

hlušin 

 (28 sekund) 

 Obr. č. 11 Sedimentace 

hlušin 

(109 sekund) 

Z obrázků 7 až 11 je patrné jak probíhala rychlost sedimentace, je možné zde 

sledovat také čistotu vyčeřené vody a shluk flokul, při přidání flokulantu SOKOFLOK 26 

AT o objemu 1,8 ml.  
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Tab .č. 8. Zkouška sedimentace s přidáním 2,2 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 7 

7 14 

10 19 

15 26 

20 34 

25 41 

28 47 

30 80 

31 123 

32 245 

Po přidání 2,2 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT, následoval rychlý shluk vloček 

a voda se vyčeřovala již od prvních sekund. Vločky byly jemné a voda byla oddělena 

a apaleskujicí. 

 

Graf č. 6. Sedimentace s přidáním 2,2 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT 

U grafu můžeme sledovat, že dávka 2,2 ml flokulantu nám sice zvýšila rychlost 

sedimentace, ale v kompresní oblasti rozdíl výsledného času není tak výrazný, což vidíme na 

zkoušce s přidáním 1,8 ml flokulantu, kdy konec sedimentace je v 268 vteřinách 

a s přidáním 2,2 ml flokulantu je konec sedimentace v 245 vteřinách. 
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V následujících tabulkách a grafech budou uvedeny výsledky testů sedimentace 

flotačních a reflotačních hlušin s přídavkem koagulantu SOKOFLOK FL 2949 a flokulantu 

SOKOFLOK 26 AT. 

Tab. č. 9. Zkouška sedimentace s přidáním koagulantu SOKOFLOK FL 2949 o objemu 0,1 ml a přidáním 

flokulantu SOKOFLOK 26 AT o objemu 1,4 ml 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 9 

7 17 

10 21 

15 30 

20 41 

25 51 

28 72 

30 140 

31 202 

31,5 316 

Po přidání 0,1 ml koagulantu SOKOFLOK FL 2949 a 1,4 ml flokulantu SOKOFLOK 

26 AT, následoval rychlý shluk vloček a voda se vyčeřovala již od prvních sekund. Vločky 

byly jemné, drobné a byla jasně patrná vrstva vyčeřené vody. 

 

Graf č. 7. Sedimentace s přidáním kouagulantu SOKOFLOK FL 2949 o objemu 0,1 ml a přidáním flokulantu 

SOKOFLOK 26 AT o objemu 1,4 ml 
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U výše uvedeného grafu, kdy jsem poprvé přidal flokulační a koagulační činidlo, jsem 

si všiml, že rychlost sedimentace se moc neliší od začátku flokulace. Liší se pouze 

s flokulačním činidlem a kompresní oblast nastává velmi brzo oproti pokusům pouze 

s flokulantem, což šetří čas a urychluje sedimentaci. Vidíme, že kompresní oblast nastává 

v 72 vteřině. 

Tab. č. 10. Zkouška sedimentace s přidáním koagulantu SOKOFLOK FL 2949 o objemu 0,2 ml a přidáním 

flokulantu SOKOFLOK 26 AT o objemu 1,6 ml 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 7 

7 16 

10 21 

15 30 

20 40 

25 50 

28 81 

30 150 

31 261 

31,5 301 

Po přidání 0,2 ml koagulantu SOKOFLOK FL 2949 a 1,6 ml flokulantu SOKOFLOK 

26 AT, následoval rychlý shluk vloček a voda se vyčeřovala již od prvních sekund. Vločky 

byly jemné, drobné a voda byla oddělena. 

 

Graf č. 8. Sedimentace s přidáním kouagulantu SOKOFLOK FL 2949 o objemu 0,2 ml a přidáním flokulantu 

SOKOFLOK 26 AT o objemu 1,6 ml 
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Z grafu lze vyčíst, že při zvýšení dávky koagulantu a flokulantu se nám zvýšila 

počáteční rychlost sedimentace. 

Tab. č. 11. Zkouška sedimentace s přidáním koagulantu SOKOFLOK FL 2949 o objemu 0,3 ml a přidáním 

flokulantu SOKOFLOK 26 AT o objemu 1,8 ml 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 9 

7 18 

10 24 

15 34 

20 45 

25 62 

28 105 

30 206 

31 313 

Po přidání 0,3 ml koagulantu SOKOFLOK FL 2949 a 1,8 ml flokulantu SOKOFLOK 

26 AT, následoval rychlý shluk vloček a voda se vyčeřovala již od prvních sekund. Vločky 

byly jemné, drobné a voda byla oddělena. 

 

Graf č. 9. Sedimentace s přidáním kouagulantu SOKOFLOK FL 2949 o objemu 0,3 ml a přidáním flokulantu 

SOKOFLOK 26 AT o objemu 1,8 ml 

Z grafu je patrné, že po zvýšení dávky koagulantu a flokulantu se nám počáteční 

a střední rychlost sedimentace nezvyšuje, ale zmenšuje. 
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Tab. č. 12. Zkouška sedimentace s přidáním koagulantu SOKOFLOK FL 2949 o objemu 0,4 ml a 

přidáním flokulantu SOKOFLOK 26 AT o objemu 2,2 ml 

Výška suspenze (cm) Čas (s) 

2 8 

7 19 

10 26 

15 37 

20 48 

25 63 

28 115 

30 244 

30,5 315 

Po přidání 0,4 ml koagulantu SOKOFLOK FL 2949 a 2,2 ml flokulantu SOKOFLOK 

26 AT, následoval rychlý shluk vloček a voda se vyčeřovala již od prvních sekund. Vločky 

byly jemné, drobné a voda byla oddělena. 

 

Graf č. 10. Sedimentace s přidáním koagulantu SOKOFLOK FL 2949 o objemu 0,4 ml a přidáním flokulantu 

SOKOFLOK 26 AT o objemu 2,2 ml 

Z grafu je patrné, že zvyšování dávkování nehraje tak velkou roli při rychlosti 

sedimentace. Proto se musí množství dávkovaného flokulantu a koagulantu vždy stanovit 

experimentálně a v praxi vyzkoušet. 

Výpočet zahuštění flotačních a reflotačních hlušin, které bylo stanoveno dle metodiky, 

které jsem prováděl odměřením 1000 ml vzorku do odměrného válce a poté sfiltroval a dal 

vysušit do sušárny do konstantní hmotnosti, činil obsah pevného podílu 15,59 g/l.  
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4.5.2 Výsledky mineralogické analýzy vzorku hlušin pomocí RTG difrakce 
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Graf č. 11. Výsledku RTG difrakční analýzy vzorku hlušin z OKD a.s Důl Darkov 

Následující tabulka (viz. tab .č. 13) analýzy vzorku hlušin pomocí RTG difrakce 

znázorňuje, že největší zastoupení má muskovit (47,5 %) poté kaolinit (16,23%), křemen, 

chlorit, ankerit. Pyrit a siderit byly ve vzorku zastoupeny pod 1%. 

Tab.č.13 Tabulka výskytu množství minerálů v RTG analýze vzorku z OKD a.s Důl Darkov 

Minerály 

Procentuální zastoupení minerálů 

ve vzorku (%) 

Muskovit 47.5 

Kaolinit 16.23 

Křemen 8.85 

Chlorit 4.7 

Ankerit 4.16 

Pyrit 0.909 

Siderit 0.43 

Zincit (standart) 0  
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4.5.3 Výsledky granulometrické analýzy vzorku hlušin 

 Výsledky granulometrické analýzy mi ukázaly, jaké zastoupení minerálů se ve vzorku 

nachází. Průměr částic o velikosti 0,1 [μm] jsou ve vzorku pod 10%. Průměr částic o velikosti 

0,5 [μm] jsou ve vzorku zastoupeny pod 50%. Průměr částic o velikosti 0,9 [μm] jsou ve 

vzorku zastoupeny pod 90%. Střední zrno se vyskytuje ve vzorku nejvíce (viz. příloha č. 1). 
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5 DISKUSE 

Při absenci flokulačního a koagulačního činidla byla rychlost sedimentace velmi 

pomalá, jak můžeme vidět v předchozí tabulce (viz. tab. č. 4) sedimentace bez přidání 

flokulačních činidel. K úplné sedimentaci došlo za dvě a půl hodiny. Takto dlouho není 

možné v provozu čekat, proto se přidává flokulační a koagulační činidlo. Čistota vyčeřené 

vody byla také velmi špatná, voda byla kalná. Velikost a počet flokul se ve zkoušce nacházel 

ve velkém množství. 

 Následující zkoušku jsem prováděl s přidáním flokulačního činidla SOKOFLOK 26 

AT, kdy byla rychlost sedimentace a čistota vyčeřené složky velmi podobná i když jsem 

měnil dávkování. Nechával jsem sedimentaci vždy dosáhnout páté minuty, abych mohl 

rozpoznat oblast flokulace, oblast volné sedimentace, deformační oblast a oblast komprese. 

Rychlost sedimentace se oproti pokusu bez přidání činidla velmi zrychlila. Pokus nepřesáhl 

pět minut a pevný podíl byl usazen s neměnnou pohyblivostí. Následující zkouška probíhala 

s předsrážením kouagulantu a následném přidání flokulantu. Při použití tohoto duálního 

systému se rychlost sedimentace ještě zvýšila. Rozdíl se nacházel v celkovém čase, kdy 

konečná sedimentace velmi často končila už u třetí minuty a sediment se pohyboval jen 

velmi málo, oproti přidání samostatného flokulantu. Čistota vyčeřené složky byla lepší než 

při přidání samotného flokulantu. 

 Z výsledků mi vyšlo, že nejlepší volbou by bylo přidat 0,2 ml koagulantu 

SOKOFLOK FL 2949 a 1,6 ml flokulantu SOKOFLOK 26 AT (viz. tab. č .10 ). Volil bych 

tento pokus, protože rychlost sedimentace byla nejrychlejší. Velmi dobrá byla čistota 

oddělené vody. Flokuly byla malé a jejich četnost nízká.  

 

. 
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6 ZÁVĚR  

Z průběhu laboratorní zkoušky, kterou jsem prováděl na VŠB-TUO a ze vzorků, které 

jsem odebíral z úpravny OKD. a.s Důl DARKOV je zřejmé, že pro sedimentaci flotované 

a reflotované flotační hlušiny navrhuji zvolit použití duálního systému kouagulantu 

i flokulantu a dávkování ještě experimentálně vyzkoušet na místě. Doporučuji použít 1,6 ml 

flokulantu SOKOFLOK 26 AT a 0,2 ml koagulantu SOKOFLOK FL 2949 z důvodu 

nejrychlejší sedimentace a lepší čistoty oddělené vody než u ostatních pokusů, což vede 

k velké úspoře času a tím i finančních prostředků.  
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