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Anotace 

V této předložené práci jsou zpracovány různé metody odvodňování se 

zaměřením na odvodňování jemnozrnného uhlí na hyperbarických filtrech. V první 

části jsou popsány jednotlivé typy vazby kapalné fáze a tuhé fáze v uhlí. Následně 

je začleněn přehled metod odvodňování spolu se zařízeními, kterých je využíváno 

v procesu. V další části je popsáno podrobně odvodňování jemnozrnného uhlí na 

hyperbarickém filtru, konkrétně na novém filtru na úpravně dolu Paskov. 

Závěrečná část této práce je věnována vyhodnocování účinnosti tohoto filtru za 

určitých podmínek. 

Klíčová slova: odvodňování, hyperbarický filtr, jemnozrnné uhlí 

Summary 

This thesis describing various methods of dewatering with focusing on 

dewatering of fine-grained coal by hyperbaric filtration. First part describes 

individual types of bond between liquid phase and solid phase in coal. An overview 

of dewatering methods including machinery in use follows. Next part describes  

dewatering of fine-grained coal by hyperbaric filtration in details, focusing 

specifically on the new hyperbaric filter in Paskov mine coal clearing plant. The 

final part is dedicated to effectiveness of hyperbaric filter under certain conditions. 

Keywords: dewatering, hyperbaric filter, fine-grained coal 
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1    Úvod 

Odvodňování uhlí je nedílnou součástí úpravy uhlí, jelikož většina 

úpravnických procesů probíhá tzv. za mokra. Jsou to např. mletí, třídění, 

rozdružovací procesy, chemická úprava a další. Voda obsažená v uhlí zhoršuje 

nejen kvalitativní ale i kvantitativní vlastnosti uhlí. 

Jelikož je uhlí jedním z nejdůležitějších nerostných surovin na světě, 

využitelné převážně jako palivo, zdokonalují se a popřípadě se vyvíjejí nové 

technologie zkvalitňující jeho úpravu. 

Hlavní náplní této práce bude popis metod odvodňování uhlí a to 

konkrétně odvodňováním jemnozrnného uhlí na hyperbarických filtrech, které 

nebude však jediné téma. Budu se také zabývat výkladem o výskytu vody v uhlí a 

vyhodnocením účinnosti nově zkonstruovaného hyperbarického filtru na úpravně 

v Paskově. 
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2    Voda v uhlí 

Voda obsažená v každém tuhém palivu tvoří nehořlavou (nežádoucí) 

složku. Podle stupně prouhelnění se pohybuje obsah vody v rozmezí 1 až 60%. 

S obsahem vody v uhlí úzce souvisí jeho samozápalnost. [8] 

Výsledky mechanického oddělování obou fází (mechanického 

odvodňování) jsou do značné míry závislé na způsobu a pevnosti vazby kapaliny 

(vody) s částicemi tuhé fáze (uhlí, doprovodné horniny – hlušiny). [5] 

2.1 Druhy vody v uhlí 

a) Přimíšená voda – lze jí oddělit mechanickým odvodňováním 

(odkapáváním, odstředěním, filtrací,…). 

 

b) Hrubá voda (Wex) – je to zbylá voda po odstranění přimíšené vody. 

Této vody se povrch zrn uhlí zbavuje pozvolným vysycháním za 

atmosférických podmínek. 

 

c) Zbylá voda (Wh) – jedná se o vodu nacházející se v kapilárách, 

která zbývá v materiálu po odstranění hrubé vody. Pro odstranění 

této vody je zapotřebí sušení při minimální teplotě 105ºC. 

 

d) Veškerá voda (Wt) – je to souhrn zbylé a hrubé vody v materiálu. 

 

e) Okludovaná voda – k odstranění této vody je zapotřebí vystavit uhlí 

vyšším teplotám nad 105ºC, podobně jako u zbylé vody, která se 

v podstatě od této vody neliší, pouze typem vazby. 

 

f) Konstituční voda – je chemicky vázaná voda na hořlavinu, která se 

odstraňuje až při spalování uhlí. [8],[10] 
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2.2 Typy vazeb vody v uhlí 

V uhlí můžeme jednotlivé typy vazeb rozdělit na: 

I. voda vnitřně vázaná 

II. voda povrchově vázaná 

III. voda přimíšená 

 

 

Obr. č. 1: Druhy vody z hlediska vazby vody v  zrnitém materiálu [5] 

 

I. Tato vazba je nejpevnější. Nelze jí odstranit mechanicky, jelikož je 

obsažena ve vnitřních kapilárách (viz. obr. č. 1a). Do této vody patří 

také voda konstituční. 

II. Voda povrchově vázaná se dělí na: 

a) adsorpční, (obr. č. 1b)  

b) adhezní, (obr. č. 1c) 

c) vodu v kapilárních klínech, (obr. č. 1d) 

d) vodu v hrubých kapilárách na povrchu zrn, (obr. č. 1e) 
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a) Tato vazba se na povrchu vytváří pouze tehdy, má-li povrch 

hydrofilní charakter. Tvoří pouze malou vrstvičku (0,1 - 1μm), 

tudíž není tak významná v celkovém obsahu vody, ale jako 

povrchově vázaná je nejpevnější. 

b) Adhezní voda, která je navázána na adsorpční se vyznačuje 

slabšími vazebnými silami. Je to způsobeno hlavně tím, že jde o 

vazbu kapalina – kapalina. 

c) K odstranění této vazby je nutné, aby docházelo k pohybu zrn, 

tudíž k odvodňování za kinetických podmínek, jelikož při pohybu 

zrn se deformují kapilární klíny, což vyvolává odpor, který je 

potřeba překonat vnějšími silami. 

d) Odstranění vazby je poněkud složité, hlavně díky faktorům 

působícím na tuto vazbu. K odstranění musí být příznivá např. 

poloha kapilár, na které působí silové pole. 

III. Přimíšená voda (obr. č. 1m) se nachází mezi zrny materiálu. Tato 

vazba je k povrchu zrn vázána podstatně slabšími silami a jak už jsem 

naznačil v předcházející kapitole, je odstranitelná mechanicky. [5] 
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3    Přehled metod pro odvodňování 

3.1 Podstata a význam odvodňování 

 Odvodňování v úpravnictví sehrává důležitou roli, jelikož většina procesů, 

ať už se jedná o těžbu, třídění, rozdružování v suspenzích, flotaci aj. probíhá 

tzv. za mokra. Z těchto procesů se dostává produkt, který obsahuje velké 

množství vody, které je tím větší, čím menší je materiál. Proto se také 

hrubozrnnější materiál odvodňuje lépe než jemnozrnný. Tyto skutečnosti nám 

také říkají, že nelze aplikovat technologické procesy za sucha. Z  

ekonomického hlediska se využívá především odvodňování mechanické, až 

když není dostačující (s ohledem na požadavky spotřebitele), přechází se 

k termickému sušení. Pro hospodářský význam je důležité taktéž zpětné využití 

vody, jak pro úpravnu samotnou, tak pro vodní hospodářství v oblasti úpravny. 

Odvodňovací procesy rozdělujeme podle toho, jakých sil se při oddělování 

kapalné fáze od tuhé fáze využívá: 

 gravitační (použitelné jak pro jemnozrnné, tak pro hrubozrnné 

materiály) 

 odstředivé (použitelné pro drobné až jemnozrnné materiály) 

 tlakové, které se dělí na přetlakové a podtlakové (použitelné pro 

nejjemnější materiál) [1],[9] 

3.2 Gravitační odvodňování 

Při tomto způsobu odvodňování se využívá gravitační síly. V této části se 

budu zabývat jednotlivými principy gravitačního odvodňování, které jsou: 

 odvodňování volným stečením vody (používá se především pro 

hrubozrnnější materiály) 

 sedimentace (používá se pro jemnozrnnější materiály, které se 

následně odvodňují ve formě rmutu) [9] 
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3.2.1 Odvodňování volným stečením vody 

Při tomto procesu se odděluje voda ulpělá na povrchu a mezi zrny vlivem 

síly tíže, přičemž tuhá fáze je zadržována pevným sítem umožňující pouze průtok 

vody. Tento děj může probíhat za statických podmínek (materiál nemění svou 

polohu vůči sítu nebo roštu, ani vůči sobě samému), nebo za kinetických 

podmínek (materiál je v pohybu a kromě gravitační síly na něj působí setrvačné a 

odstředivé síly). Odvodňování za kinetických podmínek je mnohem rychlejší a 

účinnější. [5],[9] 

3.2.1.1 Zařízení pro odvodňování ve statických 

podmínkách 

Mezi tyto zařízení patří: 

Korečkové výtahy, které se využívají k odvodňování meziproduktu a 

hlušiny na úpravnách uhlí. Většinou se v technologickém procesu zařazují za 

sazečky. Korečky jsou z děrovaného plechu uzavřeny plechovým poklopem, 

který zabraňuje natečení vody z horního korečku. Konstruují se pod úhlem 50 až 

70º. Pro správnou účinnost musí být délka výtahu nad hladinou min. 4m, stejně 

jako rychlost pohybu výtahu, která se pohybuje v rozmezí od 0,15 až 0,35 m·s-1. 

 

Obr. č. 2 – Odvodňovací korečky [5] 
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Odvodňovací zásobníky se využívají převážně k odstranění vody 

z praného uhlí. Jejich konstrukce je velmi jednoduchá, jelikož se skládají pouze ze 

zásobníku opatřeného uzávěrem a drenážních trubek. Zásobník je většinou 

čtvercového půdorysu (6x6 m) o výšce 8 - 9 m. Kapacita těchto zařízení se 

pohybuje okolo 150 – 200t uhlí. Při dolním okraji u uzávěru se komora zužuje pod 

úhlem 50 – 60º. U těchto zařízení dochází k volnému prosakování vody vrstvou 

materiálu až k uzávěru zásobníku. Zásobníky se konstruují ve dvou typech: 

 svislé (kolmé), které mohou být opatřeny drenážními rourami. Podle 

toho pak rozdělujeme zásobníky: 

a) s volným profilem (viz. obr. č. 3a) 

b) s centrální drenážní rourou (viz. obr. č. 3b) 

c) s postranními drenážními rourami (viz. obr. č. 3c) 

 šikmé (viz. obr. č. 3d) 

V současnosti se nejvíce využívá šikmých zásobníku vzhledem k jejich 

vyšší účinnosti. Vyšší účinnosti napomáhá sklon zásobníků (kolem 65º), čímž se 

zkracuje dráha odtékající vody a rychlost odvodňování. V šikmých zásobnících 

jsou zabudovány na stěnách pomocné stěny z děrovaného síta. Horní slouží pro 

přístup vzduchu, aby se v komoře nevytvářel podtlak. Dolní slouží k odtoku vody. 

[5],[9] 

 

Obr. č. 3 – Zásobníky na odvodňování vody [9] 
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Pevná odvodňovací síta (trativody) jsou tvořena štěrbinovými sítovými 

potahy se štěrbinami o šířce v rozmezí 0,25 – 0,7mm. Tak je umožněno oddělení 

části vody z produktů a zvýší se účinnost odvodnění na pohyblivých 

odvodňovacích sítech, která v technologickém schématu obyčejně následují.[5] 

V současnosti se dává přednost obloukovým sítům před plochými. 

3.2.1.2 Zařízení pro odvodňování v kinetických 

podmínkách 

K těmto zařízením patří převážně: 

Sítové třídiče pohyblivé využitelné také pro odvodňování (tzv. 

odvodňovací síta) pracující s nadkritickým počtem kmitů. Plocha síta bývá 

nejčastěji z nerezu nebo z fosforo-bronzového pletiva s velikostí štěrbin od 0,25-

0,5mm. Na těchto pohyblivých sítech se dá dosáhnout u hrubozrnnějšího uhlí 

obsahu vody kolem 6%, u jemnozrnného okolo 15% a u kalů asi 25%. [5],[9] 

Mezi tyto zařízení by se daly zařadit i sítové odstředivky. Ty však 

převážně využívají odstředivé síly, tudíž se jimi budu zabývat v samostatné 

kapitole. 

3.2.2 Sedimentace 

Sedimentace neboli usazování je v podstatě oddělování rozptýlených 

částic v kapalném skupenství právě od této fáze vlivem gravitační síly. Toto 

oddělování probíhá v sedimentačních nádržích, o kterých si něco řekneme 

později. 

Proces odvodňování probíhá mj. v závislosti na koncentraci tuhých částic 

v suspenzi čili v závislosti na podmínkách vzájemného kontaktu těchto částic.[5] 

Pro zvýšení účinnosti, respektive rychlosti sedimentace lze využít různých 

flokulačních činidel. Těmi jsou nejčastěji organické látky. Dnes se využívá 

organických činidel s obchodními názvy Separan, Magnafloc, Praestol aj. 

 



Pavel Bobek: Odvodňování jemnozrnného uhlí na hyperbarických filtrech 

2013 9 

Proces sedimentace můžeme rozdělit do několika stádií: 

a) prostá sedimentace – tuhá fáze se nachází v nízké koncentraci, 

tudíž zrna na sebe nijak nepůsobí a sedimentace probíhá hladce. 

b) rušená sedimentace – u tohoto stádia se zrna navzájem ovlivňují, 

díky zvýšené koncentrace tuhé fáze. 

c) volná sedimentace – v této fázi už můžeme pozorovat vznikající 

rozhraní mezi částicemi a kapalinou, které je způsobeno velkou 

koncentrací tuhých částic. Tyto částice do sebe narážejí a ovlivňují 

rychlost sedimentace. 

d) stádium deformace – je fáze, kdy je viditelné zřetelné rozhraní mezi 

kapalinou a tuhými částicemi, rychlost sedimentace se zpomaluje. 

e) stádium komprese – rychlost sedimentace se ještě výrazněji 

zpomaluje a dochází zde v podstatě k tomu, že voda je vytlačována 

z horních vrstev tuhé fáze vlivem gravitační síly. 

Za proces sedimentace můžeme považovat pouze první dvě fáze a), b), 

kdy se zrna navzájem neovlivňují. Jakmile se začnou ovlivňovat, můžeme mluvit o 

procesu zahušťování, což jsou stádia c), d), e). V praxi se stádia prosté a rušené 

sedimentace nemusí ani vyskytovat, takže se hovoří pouze o zahušťování.[5] 

 

Obr. č. 4 – Schematické znázornění stádií sedimentace [5] 
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3.2.2.1 Zahušťovací zařízení 

Tyto zařízení můžeme rozdělit podle pracovní doby na kontinuální a 

periodické. Na úpravnách uhlí se většinou volí zahušťovače s kontinuální pracovní 

dobou. [5] 

Kuželové zahušťovače mají konstrukci kuželové nádrže otočené vrcholem 

dolů. Zhotovují se o průměrech od 4 do 12 m většinou z plechu. Suspenze se 

přivádí shora do středu kužele pod úroveň hladiny. Horní okraj je tvořen tzv. 

límcem, přes který je odváděna vyčeřená voda (sliv). Vyčeřená voda se dále 

využívá v technologickém procesu úpravy uhlí. U vrcholu kužele je výpust pro 

zahuštěnou složku opatřená trubicí pro přívod stlačeného vzduchu v případě 

ucpání výpusti. [1],[9] 

Kruhové zahušťovače (Dorr) jsou kruhové nádrže konstruovány z oceli 

nebo železobetonu svažující se v mírném sklonu ke středu k výpusti. Jejich 

průměry můžou dosahovat až 100 m v závislosti na požadovaném výkonu. 

Nejčastěji se však využívá průměru okolo 25 m. Přívod rmutu je ve středu 

zahušťovače pod hladinou. Vyčeřená voda (sliv) je odváděna přes přepad po 

obvodu nádrže. Tady je důležité, aby sliv vytékal z nádrže naprosto rovnoměrně, 

protože se podle jeho čistoty a stupně zahuštění kalů určuje účinnost 

zahušťovače. Pohon u zahušťovačů do 25 m je zabudován ve středu. Je tvořen 

hřídelí, na které je upevněno shrnovací zařízení tvořené hřebly, které usměrňuje 

sediment k výpusti. U větších nádrží je poháněcí zařízení po obvodu nádrže. 

[1],[9] 

U uhelných úpraven lze dosáhnout zahuštění flotačních hlušin až 300 

g·dm-3. Sliv bez použití fakulantů může mít 20 až 50 g tuhých částic v 1 dm3. Při 

účinné flokulaci 1 až 2 g·dm-3. Měrný výkon zahušťovače je závislý na zrnitosti 

materiálu a obsahu tuhých částic v přívodu. U uhelných úpraven se uvádí měrné 

zatížení 1 m3 rmutu na 1 m2 plochy za hodinu. [1] 
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Obr. č. 5 – Kruhový zahušťovač typu Dorr [1] 

 

3.3 Odstředivé odvodňování 

Odstředivé odvodňování se využívá v úpravě uhlí hlavně u jemnozrnných 

materiálů a kalů. Tam kde není dostačující odvodňování na sítech, jelikož 

odstředivá síla je mnohonásobně větší než gravitační nebo setrvačná. Hlavní 

výhodou odstředivek je poměrně velký výkon a možné snížení obsahu vody až na 

hodnoty okolo 6 – 9%.  

Odstředivky jsou konstruovány pro kontinuální nebo periodický proces. Na 

úpravnách uhlí se nejčastěji využívá kontinuálního provozu. V poslední době se 

k odstředivkám montují elektromotory zajišťující vibrační pohyb koše pro lepší 

výnos produktu z odstředivky. [5] 

 V praxi se využívá dvou typů: 

 Filtračních odstředivek, které se dále rozdělují podle směru výnosu 

na horizontální a vertikální. 

 Sedimentačních odstředivek, které mají hlavní uplatnění 

v zahušťování a odvodňování kalů. 

Filtrační (vertikální) odstředivky typu (Humboldt) je odstředivka o průměru 

1000 mm. Nejvýznamnější částí tohoto zařízení je koš, který je po stranách 

opatřen děrovaným sítem poháněný samostatným elektromotorem vyvolávající 

rotační pohyb. Druhý elektromotor zajišťuje vibrační pohyb koše. Materiál je 
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přiváděn do koše v horní části, kde se rozprostře pomocí rozdělovacího kužele do 

spodní (užší) části koše. Následně je vynášen na stěny koše, kde probíhá 

samotné odvodňování. Voda spolu s nejjemnějšími zrnky kalu je odváděna do 

prostoru mezi koš a střední plášť odstředivky. Odvodněné uhlí je vynášeno přes 

okraj koše do prostoru mezi střední a vnější plášť odstředivky. 

Filtrační (horizontální) odstředivky se liší od vertikálních v podstatě jen tím, 

že u těchto zařízení odpadá vnější plášť. 

Výkonnost zařízení se pohybuje u průměrů koše 1000 mm okolo 80 t·h-1. 

U větších průměrů až do 1350 mm je to kolem 270 t·h-1. [11] 

 

Obr. č. 6 – Vertikální a horizontální odstředivka  [1] 

Sedimentační odstředivky použitelné převážně k odvodnění kalů a 

flotačních koncentrátů (hlušin). Jsou vyráběny ve dvou variantách lišící se nejen 

tvarem pláště (kuželové a válcové odstředivky), ale i přívodem kalů. Tyto 

odstředivky disponují dvěma na sebe nezávisle otáčejícími se částmi a těmi jsou 

plášť a tzv. šnek, který se otáčí o několik otáček pomaleji než vnější plášť 

vykonávající funkci vynášecí. Suspenze je přiváděna trubkou v hřídeli. Vlivem 

odstředivé síly je odvodněný materiál vrhán na stěny odstředivky a vynášen 

šnekem k čelu pláště. Voda, která se nachází nad tuhou fází, vytéká u opačného 

čela pláště.  

Podle požadavků na čistotu vody či koncentrátu se volí místo přívodu 

suspenze do odstředivky. Pokud chceme koncentrát s nízkým obsahem vody, 



Pavel Bobek: Odvodňování jemnozrnného uhlí na hyperbarických filtrech 

2013 13 

zvolíme kuželovou odstředivku s přívodem na začátku. Pokud budeme chtít 

čistější vodu, zvolíme válcovou odstředivku s přívodem v zadní části bubnu. 

V praxi je nejčastěji požadováno jak čisté vody, tak co nejvíc 

odvodněného koncentrátu, proto se volí kombinace těchto odstředivek. [1] 

 

 

Obr. č. 7 – Kuželová a válcová sedimentační odstředivka  [1] 

 

3.4 Odvodňování filtrací 

Filtrační proces je takový, kdy voda odtéká ze rmutu přes pórovitou 

přepážku. Následně na základě toho, jaká vrstva se tvoří na této přepážce, 

rozlišujeme filtraci na několik druhů: 
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a) Povrchová filtrace 

b) Hloubková filtrace 

c) Filtrace s vytvořením filtračního koláče 

U povrchové filtrace záleží na otvorech (pórech) filtrační přepážky, jelikož 

filtrace probíhá na ní. Filtraci ovlivňuje vazba kapalinových můstků mezi zrny, díky 

tomu se na filtrační přepážce zachytí i zrna menších rozměrů. Podobné děje 

probíhají při odvodňování v zásobnících, na odvodňovacích sítech, v korečcích či 

v odstředivkách. 

Hloubková filtrace probíhá uvnitř filtru, kde se zachytávají zrna materiálu. 

Tato filtrace se využívá jen tehdy, kdy je obsah částic tuhé fáze velmi nízký pod 

0,1% objemu. Důležité u této filtrace je zajištění vhodné pórovitosti filtru a šířky 

vrstvy filtrovaného materiálu. [5] 

 Princip filtrace za vzniku filtračního koláče je takový, že částice materiálu 

spolu s pórovitou přepážkou, na které se usazují, vytvoří filtrační vrstvu tzv. 

filtrační koláč. Tento druh filtrace je v podstatě spojením předchozích typů filtrací 

(povrchové a hloubkové). Obsah tuhých částic v suspenzi musí přesahovat 1% 

celkového objemu. Této filtrace se hojně využívá při úpravě kalů nebo 

jemnozrnného produktu z flotace, proto se také tímto typem odvodňování budu 

zabývat u popisu zařízení. [5] 

 

Obr. č. 8 – Princip povrchové a hloubkové fi ltrace  [5] 
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3.4.1 Zařízení pro odvodňování filtrací 

K nejčastěji používaným zařízením k odvodňování filtrací se využívají ty, 

ve kterých se odděluje tuhá fáze od kapalné za vzniku filtračního koláče. Tato 

zařízení se následně rozdělují: 

 podle tlaku před a za filtrační přepážkou 

 podtlakové filtry 

 přetlakové (tlakové) filtry 

 podle průběhu filtrace 

 kontinuální filtry 

 periodické filtry 

 

3.4.1.1 Zařízení s kontinuálním provozem 

Kotoučové (diskové) vakuové filtry jsou filtry s kontinuálním provozem. 

Filtrační koláč se tvoří na jednotlivých kotoučích tvořenými segmenty, které jsou 

posazeny na duté hřídeli. Na konci hřídele se nachází rozdělovací hlava, na kterou 

se připojují segmenty. Každý segment je také opatřen vývěvou pro odsávání 

filtrátu. Kotouče jsou ponořeny do rmutu jen z části. Po ponoření do suspenze se 

okamžitě jemné částice zachytávají na povrch segmentů. Voda se filtruje přes 

filtrační koláč a dutou hřídelí je odváděna mimo filtr. Jakmile se segmenty 

potažené materiálem vynoří ze rmutu, probíhá další dosušování filtračního koláče. 

Ke konci cyklu (což je jedna otáčka kotoučů), než se opět segmenty ponoří do 

rmutu, se nacházejí stírací nože, které oddělí filtrační koláč z obou stran kotouče. 

Segmenty mají drážkovitý povrch a jsou potaženy filtrační tkaninou (nylon, silon, 

lněné tkanivo, aj.). [5] 

Provozní vakuum se pohybuje v rozmezí 50-60 kPa, průměr kotouče 

v rozmezí 2000-3000mm, filtrační plocha 36-100m2 a výkon filtru v rozsahu 20-40 

t·h-1.Odvodňovaným materiálem je vesměs flotační koncentrát nebo 

nízkopopelnaté kaly v rozmezí zrnitosti 0-0,5 mm. Dosahovaný stupeň odvodnění 
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je v závislosti na zrnitostním složení tuhé fáze a zahuštění odvodňované suspenze 

22-28%. [5] 

 

Obr. č. 9 – Příčný a podélný řez kotoučovým f i ltrem [5] 

Kotoučovými (diskovými) tlakovými filtry se budu zabývat podrobně 

v samostatné kapitole. 

 

3.4.1.2 Zařízení s periodickým provozem 

Komorové tlakové filtry můžeme rozdělit na rámové a komorové. K úpravě 

uhlí se však častěji využívá komorových filtrů, nebol-li kalolisů. 

Komorový kalolis je tvořen obvykle čtvercovými deskami, které jsou po 

obvodu spojeny a uvnitř vzniká prostor (komora) pro tvorbu filtračního koláče. 

Stěny těchto desek jsou potaženy filtrační tkaninou, kde uprostřed je otvor pro 

nasávání suspenze. Odvodňovací kanálky ve spodní části desek slouží 

k odvádění filtrátu. Mohou být pro každou desku jednotlivé, nebo společné pro 

všechny desky. Suspenze se do komor přivádí tlakovým čerpadlem uprostřed 

desek až do maximálního tlaku, který je zhruba 1,6 MPa. Ke konci plnění dochází 

ke snížení průtoku suspenze a zvyšování tlaku. Po ukončení plnění se 

z přívodního kanálu odstraní zbytek nefiltrované suspenze a dojde k otevření a 

vyprázdnění kalolisu. [5] 
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V dnešní době se využívají také modernizované kalolisy, které jsou navíc 

opatřeny membránami, do kterých je čerpána voda (nebo také vzduch). Tyto 

membrány pak stlačují filtrační koláč a odvádějí přebytečnou vodu.  

Nejčastěji se těchto kalolisů využívá pro odvodňování nejjemnějších 

flotačních hlušin. Mezi hlavní výhody těchto zařízení patří vysoká čistota filtrátu, 

nízký obsah vody ve filtračním koláči a nízká spotřeba flokulačních činidel. 

 

Obr. č. 10 – Podélný řez komorového kalolisu  [5] 

 

3.5 Sušení uhlí 

Sušení uhlí je proces odvodňování, při kterém působením tepla dochází 

k odpařování vody z materiálu. Sušení uhlí umožňuje zkvalitnit méněhodnotná 

mokrá paliva pro spalování. Sušením se zvyšuje výhřevnost paliva, a to 

v důsledku vzrůstu spalného tepla a také snížením výparného tepla vody v palivu. 

U černého uhlí jde při sušení obyčejně jen o odstranění povrchové vlhkosti. Podíl 

kapilární vody je u černého uhlí většinou bezvýznamný. [10] 

Faktorů, podle kterých se volí typ zařízení pro sušení, je celá řada. Z těch 

nejdůležitějších je to způsob výskytu vody v materiálu (jedná-li se o povrchově, či 

vnitřně vázanou vodu), zrnitost produktu, tloušťka vrstvy sušeného materiálu, 
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provozní tlak v sušárně, nebo pohyb materiálu při sušení. Z hlediska přenosu 

tepelné energie je také důležité, zda je materiál v kontaktu se sušícím médiem či 

nikoliv.[9] 

 

3.5.1 Zařízení pro termické sušení 

K rozdělení sušáren využijeme faktorů uvedených v předešlé kapitole. 

Nejčastěji se sušárny klasifikují podle toho, jakým způsobem dochází k přenosu 

tepla. 

 sušárny s nepřímým přenosem tepla 

 sušárny s přímým přenosem tepla 

Mezi sušárny s nepřímým přenosem tepla patří trubková sušárna. Jako 

sušícího média využívá páry ohřáté zhruba na 150ºC. Tato sušárna je souproudá, 

kontinuálně pracující, při atmosférickém tlaku.  

Z hlediska konstrukce je tvořena otáčejícím se bubnem sklopeným pod 

úhlem 5-7º. Mezi čely bubnu jsou vestavěny trubky, jimiž prochází materiál. 

V horním čele bubnu se nachází jak přívod páry, tak přívod materiálu. Materiál je 

rovnoměrně dávkován do trubek rozdělovačem. Trubky mívají zpravidla vestavby, 

které zajišťují rovnoměrnější pohyb zrn. 

Tento typ sušárny se využívá v technologickém procesu zpravidla před 

briketováním, které vyžaduje velké snížení vlhkosti v materiálu. [5], [10] 
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Obr. č. 11 – Trubková sušárna  [10] 

Jemnozrnné produkty úpravy černého uhlí (flotační koncentrát, surový kal) 

jsou sušeny převážně v bubnových sušárnách. Jsou to sušárny většinou 

spalinové, konvekční s nepřetržitým provozem, odpařovací, souproudé. Hlavní 

součástí sušárny je rotující buben s malým sklonem osy rotace (3-5º). Sušený 

flotační koncentrát nebo zahuštěný kal se dávkuje do výše položeného konce 

bubnu a vyplňuje 20-25% vnitřního objemu bubnu. Doba pohybu sušeného 

materiálu v bubnu se pohybuje v rozmezí 10-40 min. Počet otáček bubnu je 1-8 

min-1. Materiál je sušen spalinami, přiváděnými do bubnu současně 

s vysušovaným uhlím. [5] 

Součástí výplně bubnu jsou i tzv. „vestavby“, které zajišťují dokonalejší 

výměnu tepla. Teplota při vstupu do bubnu činí 500-700ºC, na výstupu 70-120ºC. 

Aby nedocházelo k velkým ztrátám, dochází k recirkulaci spalných plynů, které se 

předtím, než opět vstupují do pracovního prostoru čistí a ohřívají na topeništi. Jako 

paliva se obvykle používá degazačního plynu, nebo jemnozrnného uhelného 

prachu. Výkony těchto zařízení se pohybují v rozmezí 50-150 t·h-1. Součástí 

bubnových sušáren jsou různá doprovodná zařízení jako např. odlučovače, 

vynášecí zařízení, ventilátory. [5] 
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Pro úpravu jemnozrnných produktů (flotačního koncentrátu) se zkoušely i 

tzv. proudové sušárny, využívající stejného proudu materiálu a sušícího média. Ty 

se však neosvědčily, kvůli přesušování. [5] 

 

Obr. č. 12 – Bubnová sušárna  [10] 

Za zmínku stojí i sušárny využívající jako sušícího média vysoce 

přehřátou páru. Hlavní výhodou této sušárny je, že dokáže znovu využít 

zkondenzovanou páru, čímž dochází ke snížení spotřeby energie. Vyšší účinnosti 

se dosahuje vyšší tepelnou vodivostí a tepelnou kapacitou přehřáté páry. Díky 

tomu že se využívá páry, nedochází k žádnému spalování, tudíž ani k možným 

nebezpečím požáru. [2],[3] 
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4    Odvodňování jemnozrnného uhlí na hyperbarickém 

filtru úpravny Paskov 

Hyperbarické filtry slouží k odvodnění flotačního koncentrátu. Flotační 

koncentrát je tvořen nejjemnějšími podíly uhelných zrn velikosti 0-0,5 mm ve 

směsi s vodou. Zahuštění tohoto materiálu se pohybuje v rozmezí 250 – 300 g/l. 

Na úpravnu Paskov byl v prosinci loňského roku nainstalován nový 

hyperbarický filtr firmy Andritz, v řadě již čtvrtý, pro který měli na úpravně místo již 

delší dobu. Navýšení kapacity tímto filtrem bylo předpokládaným krokem, protože 

se stále ve větším množství těží drobnější uhlí. 

4.1 Zařízení pro přetlakovou filtraci 

Podstatou hyperbarické filtrace je vytlačování vody z uhlí pomocí tlaku 

vzduchu v rozmezí 0,3 – 0,5 MPa. Podstatnou část hyperbarického filtru tvoří 

hřídel, uložená na svých koncích v ložiscích a otáčena elektrickým motorem 

s frekvenčním měničem rychlostí 0,5 – 1,5 ot. /min. 

Po obvodu hřídele v její podélné ose je upevněno 20 ks trubek 

čtvercového průřezu pro odvedení vyfiltrované vody – filtrátu. 

Na hřídeli a na trubkách pro filtrát je upevněno 8 ks kruhových desek o 

celkové ploše 96 m2. Každá kruhová deska je složena z 20 ks segmentů. Segment 

je samostatné konstrukce dutý. Stěny tvoří plechové síto a svým nejužším koncem 

je zaústěn do filtrátové trubky a je k ní přišroubován. Segment je potažen 

polyamidovou hustě tkanou filtrační tkaninou. Filtrátové trubky jsou na koncích 

hřídele zaústěny do zařízení zvané řídící deska. Řídící deska se skládá ze dvou 

polovin. Otvorem ve spodní polovině jsou filtrátové trubky ve styku s okolní 

atmosférou kotle filtru při tvorbě tzv. filtračního koláče. Otvorem v horní polovině 

jsou filtrátové trubky ve styku s okolní atmosférou kotle filtru při jeho vysušování a 

oddělení. 
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Obr. č. 13 – Řídící a těsnící  deska [7] 

Velikost otvoru ve spodní polovině řídící desky je dáno základní nastavení 

výkonu filtru, tedy tloušťka filtračního koláče. Velikost tohoto otvoru se odvíjí od 

zahuštění vyflotované suspenze. Čím je hustější, tím musí být otvor pro tvorbu 

koláče menší. V opačném případě by byla tloušťka koláče velká a vlhkost po 

vysušení vysoká. 

Pomocí řídící desky a otvorů v ní je zajištěno odvedení filtrátu mimo filtr a 

v určitou chvíli vždy pro jednu filtrátovou trubku a jednu řadu segmentů přívod 

vzduchu o vyšším tlaku než je vzduch pro samotnou filtraci Tento vzduch oddělí 

vysušený filtrační koláč od segmentu. K lepší účinnosti oddělení koláče je hřídel 

filtru příčně dělená, obě poloviny jsou proti sobě pootočeny o 9º. 

Kruhové desky jsou spodní polovinou ponořeny do vany, do které je 

přiváděna vyflotovaná suspenze, horní polovina je ve volném prostoru. Vana je 

v jedné polovině celistvá, v druhé polovině má mezery, kterými propadá 

vyfiltrované uhlí dolů na sběrný dopravník. 

 



Pavel Bobek: Odvodňování jemnozrnného uhlí na hyperbarických filtrech 

2013 23 

Celý filtr i se sběrným dopravníkem je uzavřen v tlakové nádobě – kotli. 

Vzduch pro filtraci i pro oddělení vyfiltrovaného uhlí je přiveden jedním potrubím a 

pomocí dvou regulátorů je jeho tlak regulován pro obě činnosti. Zásoba vzduchu 

pro oddělení vyfiltrovaného uhlí je udržována v zásobníku vně tlakové nádoby 

filtru. Vyfiltrované uhlí je sběrným dopravníkem dopraveno do výpustě, která je 

upevněna na spodní části tlakové nádoby v hyperbarickém filtru. 

Výpusť se skládá za dvou komor nad sebou. Každá z nich má ve svém 

dně vodorovné šoupátko s hydraulickým pohonem. Šoupátka jsou v uzavřené 

poloze utěsňována pneumatickým těsněním. 

Konstrukce výpustě umožňuje vynášení vyfiltrovaného uhlí 

z hyperbarického filtru bez větších ztrát tlakového vzduchu bezhlučně a 

bezprašně.  

Suspenzi k filtrování dopravuje do filtru v kotli čerpadlo při vyšším tlaku 

než je v kotli při filtrování. Výkon čerpadla je dán jeho otáčkami, které jsou řízeny 

frekvenčním měničem v závislosti na hladině ve filtru. 

Na dně filtru je uloženo horizontální lopatkové míchadlo. Tímto míchadlem 

se liší od ostatních filtrů na úpravně. Ostatní filtry využívají vrtulového míchadla. 

Lopatkové míchadlo se používá hlavně u suspenzí s vysokým podílem pevných 

látek, případně pro suspenze rychle sedimentující. 

Veškerá činnost filtru v požadovaných parametrech je řízena počítačem. 

Operátor počítače sleduje jeho činnost pomocí několika obrazů na monitoru a 

může zasahovat do procesu filtrace a volit některé z hodnot pro ovlivnění výkonu 

filtru a vlhkosti filtrovaného uhlí. [7] 

 

4.2 Proces přetlakové filtrace 

Vyflotovaná suspenze je dopravena do vyrovnávací nádrže a dávkovacím 

čerpadlem do vany hyperbarického filtru v kotli pod tlakem. Hladina ve vaně je 
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hlídána stavoznakem, který přes počítač řídí výkon dávkovacího čerpadla 

regulováním jeho otáček pomocí frekvenčního měniče. 

Vlastní proces filtrace začíná ponořením prázdného segmentu pod hladinu 

suspenze ve vaně filtru otáčením hřídele. V té chvíli je vnitřek kotle propojen 

s okolní atmosférou otvorem pro tvorbu filtračního koláče v řídící desce. Vlivem 

rozdílu tlaku v kotli vůči okolní atmosféře dojde k protékání suspenze přes filtrační 

tkaninu na segmentu. Voda ze suspenze proteče tkaninou, segmentem, trubkou 

pro odvod filtrátu, otvorem v řídící desce, potrubím vně kotle do odvzdušňovací 

nádrže. V ní se voda oddělí od vzduchu. Vzduch je odveden na střechu objektu, 

voda je odvedena zpět do pracího procesu prádla. Zrna jemnozrnného uhlí ale 

tkaninou neprojdou a začnou se na ní vrstvit do tvaru tzv. filtračního koláče. 

Tvorba koláče probíhá tak dlouho, dokud je filtrátová trubka daného segmentu 

přes otvor v řídící desce ve styku s okolní atmosférou kotle. Dochází 

k vyrovnávání rozdílu těchto dvou tlaků vzduchu. 

Ve chvíli, kdy se filtrátová trubka dostane za otvor v řídící desce, tvorba 

koláče končí. V té chvíli by měla být optimální tloušťka koláče 2 cm. Menší 

tloušťka koláče než 2 cm sice znamená, že výsledný produkt je v závěru sušší, ale 

zároveň je nižší výkon. Opak tohoto pak platí pro koláč tlustší. 

Při otáčení hřídele se segment posléze vynoří nad hladinu. Vnitřek kotle je 

opět propojen s atmosférou otvorem v řídící desce pro vysoušení filtračního koláče 

a vlivem rozdílů obou tlaků dojde k jejich vyrovnávání a vytlačování zbylé vody 

z filtračního koláče. Vysoušení koláče trvá po celou dobu pohybu segmentu 

v ovzduší nad hladinou suspenze až do chvíle, kdy se segment ocitne v místě 

odhozu koláče. 

V této chvíli se filtrátová trubka dostala za otvor v řídící desce pro 

vysoušení koláče a dostala se k otvoru pro přívod stlačeného vzduchu o tlaku 0,05 

MPa vyšším než je tlak vzduchu v kotli. Současně čidlo, snímající tuto polohu dá 

přes řídící počítač impulz k otevření ventilu s tímto vzduchem. 

Vzduch pronikne přes otvor v řídící desce filtrátovou trubkou a pod filtrační 

tkaninu na segmentu, poněkud jí nafoukne, koláč se zbortí a z tkaniny odpadne 
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dolů na sběrný dopravník, který vysušené uhlí o zbytkové vlhkosti asi 17% dopraví 

do výpusti, do její horní komory, kde se hromadí. 

Doba plnění je 60 sekund nebo do naplnění do hlídané úrovně. Během 

plnění horní komory je natlakována spodní komora na stejný tlak, jako je v horní 

komoře a celém kotli. Obě šoupátka v horní i spodní komoře jsou těsněna proti 

úniku vzduchu gumovým těsněním nahuštěným tlakem vzduchu asi 0,6 MPa. Po 

uplynutí 60 sekund nebo naplnění horní komory se těsnění horního šoupátka 

odvzdušní, horní šoupátko se otevře, uhlí propadne do spodní komory, horní 

šoupátko se uzavře a utěsní. 

Spodní komora je odtlakována na tlak okolní atmosféry, těsnění spodního 

šoupátka se odvzdušní, šoupátko se otevře a uhlí vypadne na dopravník a do 

zásobníku. Spodní šoupátko se uzavře a utěsní. 

Celý popisovaný děj ve výpusti stejně jako v kotli řídí počítač. [7] 

 

Obr. č. 14 – Vyprazdňovací propust  [7] 



Pavel Bobek: Odvodňování jemnozrnného uhlí na hyperbarických filtrech 

2013 26 

5    Vyhodnocení účinnosti hyperbarické filtrace na 

úpravně Paskov 

V rámci záručních zkoušek nově zkonstruovaného hyperbarického filtru 

byly provedeny dvě provozní výkonové zkoušky hyperbarické filtrace. 

Výkonové zkoušky probíhaly za stejného pracovního tlaku v kotli 0,31 

MPa a tlaku vzduchu v síti 0,5 MPa. Nastavena byla odlišná velikost úhlu otvoru 

pro tvorbu koláče. 

Tab. č. 1 – Výkonová zkouška hyperbar ického fi ltru ze dne 28. 1. 2013 

Výkonová zkouška hyperbarické filtrace HBF č. 4 Dolu Paskov dne 28.01.2013 
s drážkou pro tvorbu koláče o velikosti úhlu 55 stupňů 

Číslo  
Čas 

odběru  Otáčky Popel Voda Zahuštění Fugát 
DI-

sumace Průtok/hod Výkon filtru 

vzorku (hod.) hřídele (%) (%) (g/l) (g/l) (m3) (m3)   

                    

1. 09.00 1,5 9,0 17,3 188,45 2,34 0 0   

2. 10.00 1,5 8,2 16,6 232,07 2,18 123 123 33,28 (t/hod) 

3. 11.00 1,5 8,0 15,8 239,01 1,80 235 112 31,00 (t/hod) 

4. 12.00 1,5 8,6 15,2 264,00 1,34 360 125 38,02 (t/hod) 

5. 13.00 1,5 8,3 15,0 252,86 1,32 481 121 35,19 (t/hod) 

6. 14.00 1,5 8,3 15,0 262,96 1,24 602 121 36,59 (t/hod) 

7. 15.00 1,5 8,8 15,1 146,49 1,32 710 108 18,21 (t/hod) 

8. 16.00 1,5 8,6 15,0 274,12 1,43 817 107 33,73 (t/hod) 

9. 17.00 1,5 8,6 15,1 253,28 1,47 930 113 32,94 (t/hod) 

10. 18.00 1,5 8,3 14,9 247,28 1,31 1050 120 34,09 (t/hod) 

11. 19.00 1,5 8,6 15,0 255,21 1,49 1153 103 30,23 (t/hod) 

12. 20.00 1,5 8,6 15,0 250,49 1,50 1249 96 27,65 (t/hod) 

13. 21.00 1,5 8,4 15,2 215,37 1,39 1351 102 25,31 (t/hod) 

                  31,35 

  Celkový výnos vypočtený z hodnot hodinových výnosů 376,24 (t) 

  Průměr   8,5 15,4 237,05 1,55 113 113 30,80 (t/hod) 

  Celkový výnos vypočtený z průměrných hodnot 369,57 (t) 

  Celkový skutečný výnos zvážený na váze Schenck 2275 pod zásobníkem 398,60 (t) 

  Skutečný průměrný hodinový výkon 33,22 (t/hod) 
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První výkonová zkouška probíhala při velikosti otvoru pro tvorbu filtračního 

koláče 55º. Co se týče otáček hřídele, ty zůstaly po celou dobu testování stejné. 

Nejlepším měřítkem pro stanovení účinnosti filtru je zůstatek vody ve vysušeném 

materiálu. Ta se v průměrných hodnotách pohybuje okolo 15,4%, což je o něco 

více než průměrná hodnota za celý měsíc. V jednom případě bylo dosaženo 

hodnoty menší než 15% a to je velice příznivé. Z hlediska zahuštění se čísla 

pohybují kolem hodnoty 250 g/l. Zahuštění výrazně ovlivňuje výkon filtru. Skutečný 

průměrný výkon filtru se pohybuje kolem 33 t/h. 

 

Tab. č. 2 - Výkonová zkouška hyperbarického fi ltru ze dne 18. 3. 2013  

Následná výkonová zkouška hyperbarické filtrace HBF č. 4 Dolu Paskov 
dne 18.03.2013 s drážkou pro tvorbu koláče o velikosti úhlu 97 stupňů 

 
Číslo  

Čas 
odběru  Otáčky Popel Voda Zahuštění Fugát 

DI-
sumace Průtok/hod Výkon filtru 

vzorku (hod.)  hřídele (%) (%) (g/l) (g/l) (m3) (m3)   

              0     

1. 12.00 1,0 8,8 15,9 282,96 1,48 31 107   

2. 13.00 1,1 8,2 15,7 285,07 1,95 142 109 35,95 (t/hod) 

3. 14.00 0,9 7,9 15,9 277,85 1,76 244 107 34,46 (t/hod) 

4. 15.00 0,8 7,9 15,3 280,42 1,68 352 102 32,98 (t/hod) 

5. 16.00 1,1 7,9 15,5 231,57 1,81 443 116 31,03 (t/hod) 

6. 17.00 1,3 7,6 15,9 278,42 1,63 590 124 40,01 (t/hod) 

7. 18.00 1,4 7,8 16,0 264,76 1,95 711 123 37,78 (t/hod) 

8. 19.00 1,4 8,1 16,1 270,59 1,20 833 124 38,96 (t/hod) 

9. 20.00 1,4 8,1 16,0 278,87 1,89 950 114 36,88 (t/hod) 

10. 21.00 1,4 8,1 16,0 307,00 2,71 1055 116 41,31 (t/hod) 

                      

              suma 1142     

                      

                  32,93 

  Celkový výnos vypočtený z hodnot hodinových výnosů 329,35 (t) 

  Průměr   8,0 15,8 275,75 1,81   114 36,48 (t/hod) 

  Celkový výnos vypočtený z průměrných hodnot 364,76 (t) 

  Celkový skutečný výnos zvážený na váze Schenck 2275 pod zásobníkem 304,00 (t) 

  Skutečný výnos nezvážený, který zůstal v zásobníku 60,00 (t) 

  Skutečný průměrný hodinový výkon 36,40 (t/hod) 
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Při této výkonové zkoušce se změnila velikost úhlu otvoru pro tvorbu 

koláče na 97º, což zvýšilo výkon filtru. Skutečný průměrný hodinový výkon se 

pohyboval okolo 36 t. To, však zapříčinilo růst obsahu vody ve vysušeném 

materiálu až na hodnoty kolem 16%, což je o něco méně než průměr za celý 

měsíc. 

Když se pozorně podíváme do výsledků, je celkem obtížné najít optimální 

nastavení filtru. Když se podíváme na obsahy vody ve vysušeném materiálu, bude 

záležet převážně na odběrateli, jaké podmínky nám stanoví. 

Z hlediska výkonu filtru lze dosáhnout i 40 t/h. To má však za následek 

zvýšení obsahu vody. 

Tab. č. 3 – Průměrné hodnoty  obsahu popela a vody ve vysušeném uhlí v %  

Průměrné hodnoty obsahu popela a vody v % po 
odvdonění hyperbarcikou filtrací 

leden březen 

datum popel voda datum popel voda 

8.1. 9,3 14,5 11.3. 9,1 14,9 

9.1. 9,4 14,4 12.3. 9,1 15,9 

10.1. 9,2 15,1 14.3. 8,9 16,7 

11.1. 10,2 17,7 18.3. 8,0 15,8 

14.1. 8,8 14,8 19.3. 8,8 15,7 

15.1. 8,9 13,7 20.3. 8,8 16,6 

16.1. 9,1 14,4 22.3. 9,6 17,7 

17.1. 9,1 14,4 25.3. 9,3 16,0 

18.1. 8,6 14,3       

21.1. 9,3 13,6       

22.1. 8,5 14,9       

23.1. 8,9 14,4       

24.1. 7,9 14,9       

25.1. 8,9 14,9       

28.1. 8,5 15,4       

29.1. 8,4 14,6       

30.1. 8,8 14,0       

31.1. 8,5 14,5       

Průměr 8,9 14,7   9,0 16,2 
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6    Závěr 

V této práci jsme se seznámili obecně s některými vybranými metodami 

odvodňování. Řekli jsme si také něco o výskytu vody v uhlí. Hlavní částí této práce 

však byl popis a funkce nově postaveného hyperbarického filtru na úpravně 

Paskov s následným vyhodnocením provozních výkonových zkoušek. 

Hyperbarická filtrace bude čím dál, tím více získávat na významnosti na 

úpravně Paskov, jelikož se stále zvyšuje podíl jemnozrnného uhlí. 
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