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Abstrakt
Matematický model chování dvoufázových systémů, jimiž jsou například jílové
suspense, je tvořen soustavou parciálních diferenciálních rovnic, které vyjadřují jednak
obecné vlastnosti všech takových systémů a jednak rovnicemi, známými jako
konstituční vztahy, které definují vlastnosti konkrétního systému, jímž se zabýváme.
Cílem této práce bylo nalézt konstituční vztahy kaolínové suspense, které jsou potřebné
k řešení přímých úloh, s jakými se setkáváme např. při zahušťování jemných kalů.
Úkolem bylo navrhnout a provést experimentální výzkum dané suspense a nalézt
způsob, jakým lze z výsledků měření určit hledané vztahy. Z matematické teorie
dvoufázových systémů vyplývá, že se jedná o dvě konstituční funkce: závislost
hydraulické vodivosti na koncentraci pevné fáze a závislost napětí pevné fáze na její
koncentraci.
První část práce se zabývá experimentálním výzkumem. Vzhledem k tomu, že obě
charakteristiky jsou stěží, pokud vůbec, měřitelné, jsou v této části nejprve zkoumány
charakteristiky suspense a jejich měřitelnost. Následně je stanoven postup přípravy
suspense a metodika zvolených experimentů. Další kapitoly práce jsou pak věnovány
využití získaných experimentálních dat ke stanovení hledaných konstitučních vztahů.
Úloha určit hydraulickou vodivost suspense pro co nejširší rozsah koncentrací je řešena
ve dvou krocích. V prvním je využita obecná teorie a s její pomocí je nalezena
korespondence mezi měřenou výškou sloupce suspense a hydraulickou vodivostí.
Využitím výsledků prvního kroku je pak optimalizační metodou odvozena hledaná
funkční závislost.
Řešení úlohy nalézt závislost napětí pevné fáze na její koncentraci opět vychází z
obecných rovnic mechaniky dvoufázových systémů pomocí nichž jsou nalezeny vztahy
mezi výškou sloupce suspense, celkovým množstvím pevné fáze a napětím ve
speciálně zvoleném bodě. Využitím celé série provedených experimentů je pak získána
hledaná konstituční rovnice. V případě této úlohy jsou nalezena dvě různá řešení; jejich
porovnání ukazuje, že kvantitativně se obě řešení v celém rozsahu definičního oboru
téměř identicky shodují.

Klíčová slova
Kaolinová suspense, zahušťování suspense, koncentrace pevné fáze, monotónní
proces, teorie dvoufázových systémů, bod zgelovatění, hydraulická vodivost,
stlačitelnost.

Abstract
A mathematical model of two-phase systems, such as clay suspensions, consists of a
set of partial differential equations which reflect both the general laws of mechanics
and the relations connecting the involved characteristics of the particular system under
consideration. The latter equations are known as constitutive relations.
The aim of this study was to find the constitutive relations for kaolin suspensions that
are necessary when solving forward problems of fine sludge thickening processes. The
task was to design and carry out experimental research of the given suspension and to
find a convenient method of utilizing the results for the sake of getting the sought
relationships. It follows from the applied mathematical theory of two-phase systems
that the sought relationships are hydraulic conductivity of the suspension as a function
of the solid-phase concentration and the dependence of the solid-phase concentration
on the solid-phase stress.
The first part of this study describes the experimental research. Since both the
characteristics are difficult to measure, it was necessary to analyze the suspension's
characteristics and their measurability. Subsequently, the process of the suspension
preparation and the method of laboratory measurements were determined. The
following sections present the way of utilizing the obtained data and getting the sought
constitutive relations. The problem of the hydraulic conductivity determination is
solved in two steps. In the first one, the general theory is utilized in order to get a
correspondence between the measured height of the column of the suspension column
and hydraulic conductivity. Making use of these results and applying an optimization
method the sought functional dependence is then derived.
Solving the problem of finding the dependence of the solid-phase stress on the
suspension concentration, the general theory makes it possible to find a relationship
between the initial data, height of the suspension column and the total mass of solid
phase, and the final solid-phase stress at a specially chosen point. Making use of the
entire series of performed experiments, the sought constitutive equation is determined.
In this case, two different solutions have been found; their comparison shows that,
quantitatively, both solutions almost identically match within the entirety of their
domain.

Keywords
Kaolin suspension, suspension thickening, solid-phase concentration, monotonous
process, theory of two-phase systems, gel point, hydraulic conductivity,
compressibility.
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1 ÚVOD
Předkládám disertační práci, v které se zaměřuji na určení propustnosti a stlačitelnosti
kaolinové suspense
𝑘=𝑘(𝑐)
𝑐=𝑐(𝜏)
kde 𝜏 je efektivní napětí pevné fáze, 𝑐 koncentrace suspense a 𝑘 hydraulická vodivost.
Znalost těchto dvou hydromechanických charakteristik, které nelze přímo měřit
umožňuje určit průběh gravitačního zahušťování jílových suspensí a podobných
stlačitelných soustav, například odpadních kalů. Gravitační zahušťování je vzhledem k
nízkým energetickým nárokům nejčastěji využívaná metoda snižování objemů
suspensí či kalů. Možnost předpovědět průběh gravitačního zahušťování umožňuje
optimalizovat parametry zahušťovacích nádrží tak, aby bylo dosaženo požadované
výstupní hodnoty koncentrace suspense co nejhospodárněji.
Vlastnosti kaolinové suspense úzce souvisí s jejím mineralogickým složením.
Suspense reaguje velmi citlivě na změny pH, kvalitu i kvantitu přítomných iontů,
teplotu, otřesy a další faktory. Reálná kaolinová suspense je heterogenní polydispersní
soustava, která může přecházet od stavu stabilizovaného ke stavu nestabilnímu. Ve
stabilizovaném stavu se nemohou projevit přitažlivé síly mezi částečkami v kaolinu
nejčastěji zastoupeného kaolinitu a jednotlivé částečky kaolinitu zůstávají samostatné,
nevytvářejí agregáty. V okamžiku, kdy se přitažlivé síly mezi částicemi kaolinitu
mohou projevit, dochází k destabilizaci systému a vznikají agregáty. Strukturu
vznikajících agregátů zásadně ovlivňuje pH, druh a koncentrace přítomných iontů.
Tvoří se dvě základní struktury, přibližují-li se k sobě destičky kaolinitu plochami,
vzniklá struktura připomíná balíčky hracích karet, které mohou mít různou míru
uspořádání. Zcela odlišná struktura vzniká v podmínkách, které umožňují propojení
částic v agregátu přiložením plochy na hranu, v takovém agregátu se vytváří síť
podobná domku z karet. Problematice kaolinu a jeho suspensím je věnována druhá
kapitola.
Matematický popis gravitačního zahušťování reálné kaolinové suspense vyžaduje
značné zjednodušení. Z fyzikálního hlediska se jedná o popis stabilního či nestabilního
heterogenního polydispersního systému, kdy se jednotlivé částice či shluky částic
postupně usazují, vytvářejí síť propojených částic a ta se dále deformuje vlivem tlaku
nadložních vrstev. Ze spodních vrstev uniká vytlačovaná voda a vznikají kanálky, které
umožňují odtok vody do horních vrstev. Vzhledem k velké proměnlivosti chování
kaolinové suspense a s ohledem na nutnost zjednodušit gravitační zahušťování tak, aby
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je bylo možné popsat jazykem matematiky, uvažuji v této práci pouze reálnou suspensi
kaolinu takovou, která je tvořena destičkami kaolinitu, je destabilizována, a přítomné
ionty a hodnota pH umožnily propojení částic systémem plocha na hranu. Ve třetí
kapitole popisuji, jakým způsobem dosahuji takové suspense.
Důležitým předpokladem pro určení stlačitelnosti a propustnosti kaolinové suspense je
existence hladké funkce popisující jejich závislost na koncentraci. Z tohoto důvodu
věnuji v experimentální části pozornost zachování konstantního koloidního stavu
suspense. V suspensi není přítomná plynná fáze. Z matematického hlediska se tedy
jedná o dvoufázový systém, který zahrnuje kapalnou fázi a pevnou fázi. Při hodnotách
tlaků, které při gravitační zahušťování v soustavě působí je možné zanedbat
stlačitelnost pevné i kapalné fáze, rovněž látková výměna mezi pevnou a kapalnou fází
je zanedbatelná. Experimentální data získávám z neprůtokových kolon, kde dochází
k proudění převážně ve vertikálním směru. Užitím uvedených zjednodušení, je možné
považovat proces gravitačního zahušťování za jednorozměrný.
Gravitačním zahušťováním se zabývají mnozí autoři, základní teorii vypracovali H.S.
Coe a G.H. Clevenger v roce 1916, kteří popsali v odvodňovaném profilu dvě oblasti,
oblast volné sedimentace a oblast komprese, a stanovili vztah pro určení plochy
zahušťovací nádrže Coe & Clevenger (1916). V pozdějších výzkumech je často citován
článek Kynch (1952), který rozvíjí teorii sedimentace monodispersní soustavy
kulových částic. Kynch jako první použil analýzu pohybu vrstev o konstantních
koncentracích k rozboru koncentračních změn v zahušťovaném profilu. Nejdůležitější
předpoklad jeho rozboru je, že sedimentační rychlost je v každém bodě suspense pouze
funkcí místní koncentrace. Koníček (1980) stanovil matematický model chování
suspense v zahušťovací zóně průtokové nádrže, model experimentálně ověřil pro oblast
komprese, dále model rozšířil o oblast volné sedimentace. Aby bylo možné využít jeho
model k určení potřebné výšky zahušťovací zóny pro danou výstupní koncentraci
suspense, bylo nutné experimentálně určit hodnoty hydraulické vodivosti a součinitel
stlačitelnosti suspense. Koníček také definoval kritický efektivní tlak, jako tlak, při
kterém nastává rozpad struktury vloček, a který tvoří rozhraní mezi tlaky v zóně volné
sedimentace a v zóně komprese. Definováním hranice mezi zónou volné sedimentace
a zónou komprese, takzvaným bodem zgelovatění se později zabýval Langman (1988),
jehož model upravili Nasser & James (2007a) a Nasser & James (2007b), upravený
model zahrnuje sedimentační odpor a vliv bodu zgelovatění.
Mls (1995) uvádí, že po vyhodnocení zahušťovacích experimentů provedených v roce
1980 na Stavební fakultě ČVUT Koníčkem et al. dospěl k závěru, že v určitém rozsahu
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pórovitosti v zóně sedimentace závisí hydraulická vodivost suspense na koncentraci
podle vztahu:
𝑘𝑐 = 𝐴𝑐 − 𝐵
kde 𝐴 a 𝐵 jsou konstanty závislé na kapalné a pevné fázi, rovněž stanovil hodnotu
těchto konstant pro vodovodní vodu a Kaolin z Kaznějova.
Já jsem pro modelovou suspensi, narozdíl od skupiny profesora Zdeňka Koníčka, v této
práci zvolila kaolin Sedlec 1.a, a deionizovanou vodu. Přídavkem vápenatých iontů
dosahuji destabilizace suspense, částice kaolinitu vytvářejí strukturu domku z karet,
kdy se částice kaolinitu propojují systémem plocha na hranu, což je v souladu s výše
uvedeným požadavkem na zjednodušení. Využívám teorii darcyovské mechaniky
dvoufázových systémů, publikované v článku Mls (1999). Tato teorie umožňuje
studovat procesy v takových systémech, kde se obecně obě fáze pohybují a kde je
odporová síla přímo úměrná vektoru relativní hustoty toku. Obecné proudění
dvoufázového systému je popsáno dvěma rovnicemi kontinuity a šesti pohybovými
rovnicemi. Vzhledem k zjednodušením je možné pohlížet na úlohu jako na
jednodimenzionální problém. Uvedená soustava osmi rovnic se tak může po úpravách
zjednodušit na čtyři diferenciální rovnice s obecně osmi neznámými funkcemi, z nichž
dvě, hustota toku pevné fáze a hustota toku kapalné fáze jsou měřitelné konstanty.
V systému zůstává šest neznámých funkcí, aby bylo možné řešit přímou úlohu, je nutné
doplnit systém o dva konstituční vztahy, závislost hydraulické vodivosti suspense na
její koncentraci a vztah mezi napětím v pevné fázi suspense a její koncentrací. Určení
konstitučních vztahů je věnována pátá a šestá kapitola.
Práce byla řešena s podporou GAUK č. projektu: 126408: Hydromechanické
charakteristiky jílových suspensí.
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2 Kaolin a jeho suspense
2.1 Vznik kaolinu
Název kaolin vznikl podle čínského názvu kopců „Kaoling“ které se vyskytují
nedaleko Jauchau Fu v provincii Kiangsi, kde se těžil kaolin již v roce 210 př.n.l.
V technické praxi je důležité, aby přírodní kaoliny ať už primárního či sekundárního
původu, obsahovaly ekonomicky významné množství jílové frakce s horní hranicí
velikosti zrna nejčastěji kolem 20 𝜇𝑚, někdy až 50-63 𝜇𝑚. Podle obsahu frakce s horní
hranicí velikosti zrna 20 𝜇𝑚 se rozdělují kaolinové suroviny na bohaté s výplavem nad
35 %, středně bohaté s výplavem 20-35 % a chudé, s výplavem 12-20 %. Kaoliny
s výplavem pod 12 % jsou ekonomicky bezvýznamné podle Konta (1982).
Kaolin vzniká zvětráváním nebo hydrotermálním rozkladem hornin bohatých živcem.
Kužvart (2005) uvádí, podmínky pro vznik kaolínu procesem zvětrávání takto, pH
podzemních vod v rozmezí 4-6,6, průměrná roční teplota okolo 18 °C a roční srážky
okolo 1 000 mm. Konta (1982) uvádí, že při mimořádně dobré vodní drenáži dochází
k přímému vzniku kaolinitu z draselného živce dle známé rovnice,
2 𝐾𝐴𝑙𝑆𝑖3 𝑂8 + 2 𝐶𝑂2 + 11 𝐻2 𝑂
→ 2 𝐾 + + 2 𝐻𝐶𝑂3− + 𝐴𝑙2 𝑆𝑖2 𝑂5 (𝑂𝐻)4 + 4 𝐻4 𝑆𝑖𝑂4
(živec)

(v roztoku)

(kaolinit)

(v roztoku) .

Při nedostatečné drenáži zůstává draslík přítomen a vzniká illit,
5 𝐾𝐴𝑙𝑆𝑖3 𝑂8 + 4 𝐶𝑂2 + 20 𝐻2 𝑂 →
(živec)
→ 4 𝐾 + + 4 𝐻𝐶𝑂3− + 𝐾𝐴𝑙4 (𝑆𝑖7 𝐴𝑙 )𝑂20 (𝑂𝐻)4 + 8 𝐻4 𝑆𝑖𝑂4
(v roztoku)

(illit)

(v roztoku) .

Kaolinit může vzniknout na úkor illitu při dodatečném odnosu draslíku podle rovnice,
2 𝐾𝐴𝑙4 (𝑆𝑖7 𝐴𝑙 )𝑂20 (𝑂𝐻)4 + 2 𝐶𝑂2 + 15 𝐻2 𝑂 →
(illit)
→ 2 𝐾 + + 2 𝐻𝐶𝑂3− + 5 𝐴𝑙2 𝑆𝑖2 𝑂5 (𝑂𝐻)4 + 4 𝐻4 𝑆𝑖𝑂4
(v roztoku)
(kaolinit)
(v roztoku) .
Illit, je doprovodným minerálem kaolinitu. S narůstající hloubkou, a tedy horší
průtočností profilu illitu přibývá.
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2.2 Volba kaolinu pro modelovou suspensi a jeho charakteristika
z hlediska mineralogického, zrnitostního, chemického a
technologického
Při hledání vhodné pevné fáze pro modelovou suspensi jsem se zaměřila na průmyslově
vyráběné kaoliny, které obsahují 80 a více hmotnostních procent kaolinitu, dále pak
může být přítomný novotvořený illit, primární muskovit, biotit, illit
s montmorillonitem, a samotný montmorillonit, křemen, i další minerály.
Trioktaedrické minerály mají mnohonásobně větší měrný povrch než kaolinit, a tím i
větší kapacitu výměny iontů, proto významně ovlivňují fyzikální a fyzikálněchemické
vlastnosti kaolinové suspense. Hledala jsem takový kaolin, který bude mít co možná
nejvyšší obsah kaolinitu. Tomuto požadavku z dostupných materiálů nejlépe vyhověl
kaolin těžený v Sokolovské pánvi, kde jsou zachovány relikty kůry zvětrávání
v pokleslých žulových krách. S terciérním pokryvem sedimentů a vulkanitů.
Kaolinizace sahá do hloubky padesáti metrů, na ložisku Otovice přesahuje i sto metrů,
ovšem těží se pouze přípovrchová zóna, která mívá mocnost 20–30 m, v které jsou
všechny živce přeměněné na jílové minerály podle Kužvart (2005).
Vlastnosti kaolinu silně závisí na minerálním složení mateční horniny. Na Karlovarsku
je mateční horninou žula tří základních typů. Významná ložiska sedlecké oblasti Sedlec,
Podlesí a Ruprechtov spočívají na autometamorfované žule, která je jemnozrnná až
středně zrnitá s výskytem cinvalditu, turmalínu a topazu. Mateční hornina v božičanské
oblasti je středně zrnitá muskoviticko-biotitická horská žula, často s turmalínem.
V božičanské oblasti patří mezi významná ložiska Božičany, Osmoza, Jimlíkov,
Mírová. Z biotické horské žuly vzniká pak nekvalitní kaolin podle Kužvart (2005).
U karlovarského kaolinu je výplav zrn pod 20 𝜇𝑚 mezi 20-30 %. Průmyslově vyráběný
kaolin Sedlec I.a, obsahuje pouze 0,03 % zrn přes 60 𝜇𝑚, podíl kaolinitu kolísá okolo
90 %, přítomen je také illit, muskovit, křemen. Zdrojem 𝐹𝑒 3+ je illit, limonit, hematit,
magnetit. Obsah 𝐹𝑒 2+ je nižší a je vázán na pyrit, který se koncentruje ve frakci 663 𝜇𝑚. 𝑇𝑖 4+ je vázán ve struktuře rutilu a anatasu podle Kužvart (2005).
Surovina pro kaolin Sedlec I.a, který je vyráběn od roku 1892, se těží na různých
ložiscích v božičanské a sedlecké oblasti. Těžba probíhá v několikaetážových jámách
často pod hladinou podzemní vody, která se musí neustále čerpat. Těžba je realizována
lžícovými bagry, následuje rozplav ve vodě na bubnovém a nožovém rozplavovači, kde
dochází k prvnímu oddělení nejhrubších zrn a nečistot. Rozplav pokračuje do baterie
6

hydrocyklonů, kde se postupně oddělí frakce hrubší než 20 𝜇𝑚, následuje sítování na
vibračních sítech, kde se odďělují slídy. Suspense dále prochází magnetickým
separátorem, následuje flokulace a později sedimentace v průmyslových
zahušťovačích Obr. 2.1. K flokulaci se používá vápenná voda. Její přídavek se musí
přesně odměřit nejčastěji používaný poměr je 3 kg 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 na 1 000 kg suchého
kaolinu, vyšším přídavkem by došlo k znehodnocení použitelnosti kaolinu k tvarování
litím. Zahuštěnou suspensi efektivně odebírají ze dna průmyslového zahušťovače
škrabáky Obr. 2.2 a hustá suspense prochází kalolisy, kde je snižován obsah vody.
Výlisky z kalolisu pokračují do nudličkovače, zde vznikají nudličky, které dále
pokračují do pásové sušárny kde se suší na vlhkost 10 % Obr. 2.3.

Obr. 2.1 Průmyslový zahušťovač naplněný suspensí kaolin-technologická voda
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Obr. 2.2 Škrabáky průmyslového zahušťovače zajišťující průběžné shrnování suspense
jejíž koncentrace byla zvýšena gravitačním zahušťováním

Obr. 2.3 Nudličky kaolinu Sedlec I.a, měřítko v cm
8

Kaolin Sedlec I.a vyhověl požadavkům na pevnou fázi modelové suspense, pro
srovnání uvádím v Tab. 2.1 chemickou analýzu uznaného standardu Sedlec I.a, dále
v Tab. 2.2 výsledek měření kalibračního standardu Sedlec I.a. Ihned po kalibračním
standardu, byla provedena analýza kaolinu použitého v modelové suspensi Tab. 2.3
Z uvedených výsledku je patrné, že kaolin použitý v modelové suspensi odpovídá
standardizovanému složení.
Tab.2.1 Standardizované složení kaolinu Sedlec I.a (hmotnostní %)
𝑆𝑖𝑂2

𝐴𝑙2 𝑂3

𝐹𝑒2 𝑂3

𝑇𝑖𝑂2

𝐶𝑎0

𝑀𝑔𝑂

𝐾2 O

𝑁𝑎2 O

47,40

37,00

0,89

0,18

0,20

0,24

0,97

0,02

𝑧ž
12,98

Tab. 2.2 Složení kaolinu Sedlec I.a (hmotnostní %), měření kalibračního standardu na
rentgenfluorescenčním spektrometru ARL 1086.
𝑆𝑖𝑂2

𝐴𝑙2 𝑂3

𝐹𝑒2 𝑂3

𝑇𝑖𝑂2

𝐶𝑎0

𝑀𝑔𝑂

𝐾2 O

𝑁𝑎2 O

47,34

36,84

0,89

0,19

0,20

0,25

1,00

0,02

𝑧ž
13,18

Tab. 2.3 Složení kaolinu Sedlec I.a (hmotnostní %), vzorku kaolinu, který byl použit při
experimentech jako pevná fáze modelové suspense, měření na rentgenfluorescenčním
spektrometru ARL 1086, proběhlo ihned po měření kalibračního standardu
𝑆𝑖𝑂2

𝐴𝑙2 𝑂3

𝐹𝑒2 𝑂3

𝐶𝑎0

𝐶𝑎0

𝑀𝑔𝑂

𝐾2 O

𝑁𝑎2 O

47,28

35,78

0,97

0,26

0,29

0,23

1,05

0,03

𝑧ž
14,02

Mineralogické složení kaolinu Sedlec I.a: 𝑘𝑎𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡 91(%) , 𝑘ř𝑒𝑚𝑒𝑛 2(%) ,
𝑠𝑙í𝑑𝑦 7(%).
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2.3 Mineralogická charakteristika kaolinitu
Kaolinit patří mezi minerály přítomné v jílech, nomenklaturní komise AIPEA a CMS
Guggenheim a Martin (1995), rozdělila minerály přítomné v jílech na jílové minerály
a doprovodné minerály. Mezi jílové minerály se řadí fylosilikáty a dále minerály, které
udělují jílům plasticitu a které se vytvrzují po vysušení nebo vypálení. Na rozdíl od
fylosilikátů jsou často v jílech přítomny pouze v nepatrném množství. Druhá skupina,
zahrnuje minerály, které nejsou zařazeny mezi jílové minerály podle Kužvart (2005).
Kaolinit patří mezi fylosilikáty, které podle zprávy nomenklaturní komise AIPEA;
Martin et al. (1991) lze rozdělit na planární fylosilikáty, jejichž struktury obsahují
spojené dvojrozměrné periodické sítě tetraedrů a oktaedrů, do této skupiny patři i
kaolinit ze sokolovské pánve. A neplanární fylosilikáty, v jejichž strukturách dochází
k periodickému narušení planární fylosilikátové struktury, nebo k ohnutí, či
cylindrickému svinutí sítí.
Základní stavební jednotka kaolinitu, která představuje jeho úplné složení, je tvořena
jednou vrstvou a k ní náležejícího mezivrství. Vrstva vzniká pevným spojením sítě
tetraedrů 𝑆𝑖𝑂4, se sítí dioktaedrů (𝐴𝑙(𝑂𝐻)6 ) Obr. 2.4, termín dioktaedr značí, že dvě
ze tří centrálních pozic oktaedrů jsou obsazeny kationty a třetí zůstává vakantní.
Tetraedry jsou vzájemně spojeny třemi vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou
stranu kolmo na rovinu sítě tetraedrů. Dioktaedry spolu sdílejí nejen vrcholy, ale také
polovinu hran. Společná hrana dioktaedrů je vždy tvořena sousedními anionty
dioktaedru, z nichž jeden patří dolní a jeden horní trojici. Spojení vrstev je realizováno
pomocí vodíkových vazeb mezi bazálními kyslíky tetraedrické sítě a rovinou aniontů
𝑂𝐻 − , sítě oktaedrické.
V tetraedrech 𝑆𝑖𝑂4 má vazba 𝑆𝑖 − 𝑂 kovalentní charakter, rozhodující úlohu hrají 𝜎vazby za přispění π-vazeb. Vazba σ vzniká překryvem koncových částí orbitalů
umístěných na spojnici jader atomů, mezi nimiž tato vazba vznikla. Vazba π vzniká
naopak bočním překryvem orbitalů umístěných v rovině kolmé na spojnici jader atomů
Kužvart (2005). Konta (1982) udává vazebnou sílu mezi křemíkem a kyslíkem okolo
13 𝑘𝑗. 𝑚𝑜𝑙 −1 .
V dioktaedrické síti kaolinitu vystupují jako anionty dva atomy 𝑂2− a 4 skupiny 𝑂𝐻 − .
Pozice obsazené 𝑂𝐻 − nejsou u všech oktaedrů sítě stejné. Skupinami 𝑂𝐻 − jsou
obsazeny všechny aniontové pozice, patřící do jedné roviny aniontů. To znamená, že
oktaedrická síť sdílí anionty s jednou sousedící sítí tetraedrů. Kužvart (2005)
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Obr. 2.4 Vrstevnatá struktura kaolinitu, tetraedrické sítě jsou propojeny
s dioktaedrickou sítí do vrstvy1:1. Řez podle roviny (100). Kühn, Zamarský (1984)
http://www.sci.muni.cz/mineralogie/kap_7_13_fylosil/obrazehttp://www.sci.muni.cz/
mineralogie/kap_7_13_fylosil/obrazek713_26.htmk713_26.htm

2.4 Chování kaolinitové suspense
Podobně jako u většiny silikátů, vyskytují se v mřížce kaolinitu poruchy vznikající
izomorfní substitucí křemíku železem nebo hliníkem. V důsledku takové substituce,
není kaolinitová částice na venek elektroneutrální, v místech, kde nastala substituce, je
nevysycený záporný náboj, který má rozhodující vliv na chování kaolinitových
suspensí Van Olphen (1963).
Krystalky kaolinitu nejsou dokonalé ani z makroskopického hlediska. Jejich hrany jsou
otlučeny a krystalky jsou často přelámány. Přelomení krystalku představuje zlomení
vazeb 𝑆𝑖 − 𝑂 − 𝑆𝑖 popřípadě 𝐴𝑙 − 𝑂 − 𝐴𝑙 v krystalové mřížce. Stýkají-li se tyto nově
vytvořené povrchy s vodou, která je vždy z části disociována na 𝐻 + a 𝑂𝐻 − ionty,
vznikají adicí na povrchu skupiny 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 případně 𝐴𝑙 − 𝑂𝐻. Skupiny 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 se
11

chovají jako slabá kyselina, tj. v prostředí, kde 𝑝𝐻 je nízké, zůstávají nedisociovány,
při vysokém 𝑝𝐻 oddisociují naopak vodíkový kationt do roztoku a na pevném povrchu
zůstává záporný náboj.
Skupiny 𝐴𝑙 − 𝑂𝐻 při nízkém 𝑝𝐻 oddisociují 𝑂𝐻 − iont, čímž se pak pevný povrch
nabíjí kladně, při vysokém 𝑝𝐻 se oddisociuje 𝐻 + iont a povrch se nabíjí záporně
stejně, jako v důsledku disociace 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 skupin Šatava (1973).
Existenci kladných nábojů na hranách a rozích krystalků kaolinitu při nízkém 𝑝𝐻
prokázal adsorpcí záporně nabitých částic sólu zlata Thiessen Thiessen (1942). Ke
stejnému závěru dospěli i Schoffield a Samson Schofield, Samson, (1954), kteří zjistili,
že při nízkém 𝑝𝐻 adsorbuje kaolinit anionty, při vysokém 𝑝𝐻 však taková adsorpce
nenastává.
Uvažujeme-li vzájemné působení elektricky nabitých dispergovaných částic a
uvědomíme-li si, že na povrchu kaolinitové částice je řada záporný nábojů, vzniklých
buď disociací 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 případně 𝐴𝑙 − 𝑂𝐻 skupin nebo substitucí v mřížce,
nepodivíme se zjištění, že náboj částice kaolinitu je v disperzním prostředí vyrovnáván
ionty opačného náboje. Náboj částice je příčinou adsorpce vodních molekul, které
vytvářejí kolem částice vodní film. Šatava (1973)
Kapalina adsorbovaná na částicích s dostatečně lyofilním povrchem vytváří pevně
vázanou vrstvičku, lyosféru. Kapalina vázaná v této vrstvičce ztrácí své viskózní
vlastnosti a chová se pružně, jako pevná látka. Mechanická pevnost lyosféry pak
zabraňuje úplnému přiblížení částic. Je-li lyosféra dostatečně pevná a tlustá, takže
přesáhne působení Van der Waalsových sil, vede její vznik k potlačení koagulace
Vycudilík (1975).
Na kationt v disperzním prostředí působí elektrická přitažlivá síla, snažící se náboj
přiblížit k povrchu částice, avšak tepelný pohyb kationtů, který se snaží o vyrovnání
koncentrace v celém systému působí proti této přitažlivosti. Kolem nabité částice se
vytvoří vrstva podobná atmosféře kationtů, ve které je koncentrace kationtů velká
v blízkosti povrchu a klesá postupně směrem od povrchu. Tato atmosféra tvoří
s nábojem povrchu tzv. difúzní elektrickou dvojvrstvu Verset, Overbeck (1948)
Koloidní částice jsou ve stálém Brownově pohybu. Částice pevné fáze se za vhodných
podmínek shlukují ve větší agregáty, poněvadž shlukováním klesá celkový povrch
fázového rozhraní a tím i energie celého systému. Rychlost shlukování částic však
záleží na pravděpodobnosti vzájemné srážky dvou částic, při které se částice přiblíží
do sféry působnosti molekulárních přitažlivých sil. Tato pravděpodobnost klesá, mají12

li částice stejný elektrický náboj. Přiblíží-li se dvě částice k sobě tak, že se jejich
iontové atmosféry pronikají, dochází k jejich elektrickému odpuzování a je-li tato
odpudivá síla větší, než je molekulární přitažlivost mezi částicemi, nedojde ke vzniku
agregátu. Obě částice se znovu vzdálí a zůstávají samostatnými.
Má-li kaolinitová suspense 𝑝𝐻  7 na hranách i plochách částice jsou pouze záporné
náboje. Stabilita systému částic záleží tedy především na velikosti iontových atmosfér.
Tato atmosféra bude tím větší, čím větší bude náboj částice. Záleží však také na druhu
a koncentraci kationtů, které náboj povrchu vyrovnávají. Čím větší je náboj a
koncentrace těchto kationtů a čím menší je jejich velikost, v tím tenčí „atmosféře“ bude
náboj
povrchu
vyrovnán.
Velké
hydratované
kationty
( 𝑁𝑎+ , 𝐾 + , 𝐿𝑖 + , 𝑁𝐻4+ +, (𝐶𝐻4 )𝑁 + ) s malým specifickým nábojem vytvářejí tlustou
iontovou atmosféru, vápenaté a hořečnaté ionty tenčí. Ještě tenčí atmosféra vznikne
v případě, že náboj povrchu vyrovnávají Al3+ ionty Šatava (1973).
Pořadí adsorbovatelnosti iontů je určeno lyotropními řadami. Hofmeisterova řada
udává pořadí adsorbovatelnosti kationtů, zejména se uplatňujících u jílových minerálů.
Pořadí odpovídá rostoucím hydratačním teplům, velikosti hydratovaného iontu a
s výjimkou kationtu vodíku i klesajícímu mocenství Remy (1961):
𝐴𝑙3+ , 𝐻 + > 𝐶𝑎2+ > 𝑀𝑔2+ > 𝐾 + , 𝑁𝐻4+ > 𝑁𝑎+ > 𝐿𝑖 + .
Podle řady klesá pevnost vazby kationtu k jílové částici, tím se současně roztahuje
elektrická dvojvrstva a prostorově rozšiřuje účinek elektrostatických odpudivých sil.
Vliv mocenství iontů je velmi výrazný, jednomocné ionty ve vhodné koncentraci
suspensi stabilizují, dvojmocné ionty ve stejné koncentraci destabilizují, a u
vícemocných iontů stačí k destabilizaci velmi malá koncentrace. Tento vliv je patrný
ze závislosti zeta-potenciálu na koncentraci a mocenství iontů. Zeta-potenciál (𝜁)
představuje elektrický náboj částice vůči roztoku na pohybovém rozhraní, mezi
vrstvičkou pevně vázané kapaliny a volnou kapalinou.
Čím tenčí bude iontová atmosféra, tím více se mohou částice k sobě přiblížit, aniž by
došlo ke vzájemnému odpuzování. Stane-li se tato vzdálenost kratší, než je dosah
působnosti přitažlivých molekulárních sil, spojují se částice do agregátů. Částice se
mohou nejvíce přiblížit plochami, na kterých je nejmenší koncentrace elektrického
náboje a destičkovité krystalky kaolinitu se proto spojují v balíčky přikládáním plochy
na plochu.
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Jsou-li naopak iontové atmosféry dostatečně široké, nemohou se částice normálním
tepelným pohybem přiblížit do dosahu přitažlivých sil, zůstávají volné a říkáme, že
suspense je stabilizovaná.
Roste-li koncentrace elektrolytu v disperzním prostředí např. přídavkem 𝑁𝑎𝐶𝑙 ,
zmenšuje se rovněž poloměr iontových atmosfér kolem částic, snižuje se tedy stabilita
suspense a může dojít až ke koagulaci částic plocha na plochu Šatava (1973).
Má-li kaolinitová suspense 𝑝𝐻 ≪ 7, na ulámaných hranách a rozích krystalků jsou
kladné náboje, na plochách destiček však existují náboje záporné způsobené substitucí
v krystalové mříži. Na plochách a hranách krystalků se vytvoří atmosféry s opačným
nábojem iontů. V důsledku Brownova pohybu se částice orientují vzájemně tak, aby se
tyto náboje kompenzovaly a vzniknou shluky částic se strukturou podobnou domku
z karet. Je-li podíl pevné fáze v suspensi dostatečně vysoký, vyplní taková struktura
celý objem, v prostorách mezi částicemi je uzavřena voda, systém se chová jako pevný
a podobá se gelu.
Mechanickým působením, mícháním, třepáním apod. se shluky částic rozruší, systém
se ztekutí, avšak v klidu se Brownovým pohybem částice znovu orientují do
energeticky příznivých poloh a vzniká gelová struktura. Takové chování označujeme
jako tixotropní a je zřejmě podmíněno nerovnoměrným rozložením náboje, koloidním
rozměrem a anizometrickým tvarem koloidních částic Šatava (1973).
Vodní suspense přírodního kaolinu nebo jílu je obvykle koagulovaná a chová se jako
Binghamova hmota. Příčinou je především nízké 𝑝𝐻 systému (obvykle kolem čtyř)
způsobující koagulaci částic hrana-plocha Van Olphen (1963), Schofield & Samson
(1954 ). Zvýšení 𝑝𝐻 např. přídavkem 𝑁𝑎𝑂𝐻 nestačí k rozrušení takové struktury.
Odstraní sice kladné náboje z hran částic, záporný náboj částic je však v přírodních
kaolinech vyrovnán vápenatými případně hořečnatými ionty v krátké vzdálenosti od
povrchu částic, kde ještě převažují přitažlivé síly. Přídavek 𝑁𝑎𝑂𝐻 způsobí jen
nepatrnou výměnu těchto vápenatých iontů za sodné ionty 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 je značně
rozpustný) a suspense zůstává proto koagulovaná. Malé snížení zdánlivé viskosity
může způsobit pouze částečná koagulace plocha na plochu, kterou vznikají
izometričtější částice.
Použijeme-li na místo 𝑁𝑎𝑂𝐻 sodu, zvýší se rovněž pH a současně se vysrážejí
vápenaté ionty přítomné v systému jako uhličitan. Náboj povrchu je nyní kompensován
𝑁𝑎+ ionty, které vytvářejí široké iontové atmosféry, kolem částic, nedovolují
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přiblížení částic do dosahu přitažlivých sil. Takto stabilisované suspense ztrácejí mez
toku a blíží se newtonské hmotě.
Přidáme-li do takto ztekucené suspense další sodu, roste poněkud její viskosita vlivem
tzv. elektroviskósního efektu. Zvětšující se iontové atmosféry si vzájemně překážejí při
pohybu. Velký přebytek sody, podobně jako jiného elektrolytu, stlačuje iontové
atmosféry a může vést až ke koagulaci systému. Vycudilík (1974)
Ztekucení, suspense naopak znamená z hlediska koloidně chemického peptisaci
koagulované hmoty, z hlediska reologického převod binghamovské hmoty na
newtonskou Šatava (1973).
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3 Laboratorní experimenty
Průběh odvodňování jemných suspensí při gravitačním zahušťování lze řešit
prostředky parciálních diferenciálních rovnic darcyovské mechaniky dvoufázových
systémů, jak bylo navrženo v článku Mls et al. (1992) a dále upřesněno v článcích
Mls (1995) a Mls (1999). K jejich řešení, je nutné znát závislost hydraulické vodivosti
suspense na její koncentraci a vztah mezi napětím v pevné fázi suspense a její
koncentrací. Tyto charakteristiky však nelze přímo změřit. Nosnou myšlenkou, která
se prolíná celou prací je jejich určení pomocí dobře měřitelných veličin.
Vzhledem k velké citlivosti kaolinové suspense na mnoho faktorů a s ohledem na nutná
zjednodušení reálné suspense při matematickém popisu, je jedním z cílů příprava
modelové suspense, která je tvořena destičkami kaolinitu, je destabilizována, a
přítomné ionty a hodnota pH umožňují propojení částic systémem plocha na hranu.
Požadavek na zanedbatelnou látkovou výměnu mezi pevnou a kapalnou fází je řešen
dostatečně dlouhým časovým intervalem, při kterém jsou pevná a kapalná fáze
v kontaktu.
Podívejme se blíže na agregáty částic pevné fáze výše popsané suspense, poté co je
nalita do svislého, dostatečně vysokého a širokého válce s nepropustným dnem. V
okamžiku, kdy právě dochází k zastavení proudění vyvolaného nalitím suspense do
válce, začínají agregáty v důsledku své větší hustoty klesat ke dnu. Nastává volná
sedimentace suspense. Nad suspensí se ve válci vytváří vrstva vody a rozhraní mezi
vodou a suspensí klesá dolu. Sedimentující agregáty narážejí na dno a zastavují se. Na
nejnižší vrstvu agregátů dosedají další a další, ode dna vzhůru se tak šíří vrstva, v níž
jsou agregáty k sobě stále více stlačovány vlivem narůstající hmotnosti nakupené pevné
fáze. Zóna volné sedimentace postupně zaniká a zůstává pouze zóna komprese, která
se dále odvodňuje. Autoři, kteří se zaměřují na problematiku gravitačního zahušťování
jemných suspensí věnují pozornost jejímu zonálnímu koncentračnímu profilu. Já při
experimentech zaměřuji svou pozornost na rozhraní mezi vodou a suspensí. Toto
rozhraní je u zvoleného typu modelové suspense dobře viditelné a jednoduchým
měřením lze určit závislost jeho výšky nade dnem na čase.
Dále vycházím z předpokladu, že jemné suspense, stejné koncentrace a shodného
koloidního stavu, vystavené stejným tlakově-teplotním podmínkám, vykazují tytéž
hodnoty propustnosti a stlačitelnosti, a že jejich závislost na koncentraci pak lze popsat
hladkou funkcí. Splněním tohoto předpokladu a využitím prostředků darcyovské
mechaniky dvoufázových systémů je možné hledat souvislost mezi měřenými a
hledanými veličinami.
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3.1 Modelová suspense
Při hledání modelové suspense jsem vycházela z prací Koníček et al, (1980) a
Mls (1995), kde autoři pracují s daty získanými pozorováním modelové suspense
kaolin Kazňejov-vodovodní voda. Konzultovala jsem s prof. Ing. Z. Koníčkem CSc.,
jeho zkušenosti s přípravou modelové suspense a poznatky využila při volbě modelové
suspense i při vypracování metodiky stanovení potřebných vstupních parametrů.
Z teoretických úvah vyplynulo, že ideální modelová suspense má být tvořena
destičkami kaolinitu, má být destabilizována a částice kaolinitu mají vytvářet agregáty
se strukturou sítě vznikající přikládáním plochy na hranu. Dalším důležitým
požadavkem je vznik zřetelného a tím i dobře měřitelného rozhraní mezi vodou a
suspensí.
S ohledem na splnění zadaných požadavků jsem vybrala, jako pevnou fázi plavenou
směs Sedleckého kaolinu, a jako dispersní prostředí deionizovanou vodu. Z kaolinů
vyráběných v sedlecké oblasti jsem zvolila typ Sedlec Ia., který je již od roku 1924
uznaným kaolinovým standardem. Kaolin Sedlec Ia., je průmyslově přeplavený, byl
tedy obohacen 𝐶𝑎2+

a 𝑁𝑎+ ionty. Abych si udělala představu o vlastnostech

kaolinové suspense, připravila jsem postupně suspense v koncentracích od 10 g kaolinu
na 1 𝑙 suspense po 300 g kaolinu na 1 𝑙 suspense. Po čtyřech měsících opakovaných
příprav suspensí v uvedeném rozsahu koncentrací jsem vypracovala metodiku přípravy
suspense.
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3.2 Metodika stanovení potřebných vstupních parametrů
V přípravné fázi jsem sledovala průběh gravitačního zahušťování různé koncentrace
suspense ve výše uvedeném rozsahu, a ukázalo se, že u suspensí s koncentrací pod 80
g kaolinu na 1 𝑙 suspense není splněn požadavek na vznik zřetelného rozhraní mezi
vodou a suspensí. V suspensi po nalití do odměrného válce a po nastolení počáteční
rovnováhy, zůstávalo v zóně čisté vody mnoho jemných částeček, částečky vytvořily
zákal, který znemožnil přesné měření pohybu rozhraní vody a suspense. Zákal neklesal
ani po 14 dnech pozorování. Suspense s koncentrací nad 180 g kaolinu na 1 𝑙 suspense
postupně vykazovaly stále nižší schopnost téci, až tuto schopnost téměř ztratily.
Sledované rozhraní však bylo u těchto suspensí zřetelnější.
Výsledkem této části výzkumu bylo zjištění, že původní obsah 𝐶𝑎2+ a 𝑁𝑎+ iontů
nedostačuje k tomu, aby došlo k destabilizaci systému i přesto, že hodnota pH byla 5,6.
Postupným přidáváním vápenatých iontů ve formě 𝐶𝑎𝐶𝑙2 , do různých koncentrací
suspense, jsem nalezla takovou dávku CaCl2, která spolehlivě zajistila koagulaci částic
kaolinitu v celém objemu suspense a v celém rozsahu koncentrací. Byl tak splněn
požadavek na vznik zřetelného rozhraní mezi vrstvou vody a suspensí v průběhu
gravitačního zahušťování. Destabilizace dosahuji, přídavkem 0,4 hmotnostního
procenta z pevné fáze, 𝐶𝑎𝐶𝑙2 . Přidávané množství tedy nezávisí na koncentraci
suspense, jen na množství přítomné pevné fáze. Tato dávka je spolehlivá u koncentrací
vyšších než 20 g kaolinu na 1 𝑙 suspense. U koncentrací nižších, bylo nutné pro
interpretovatelnost pokusu dávku 𝐶𝑎𝐶𝑙2 , zdvojnásobit. Metodika stanovení
potřebných vstupních parametrů je shrnuta v Tab. 3.1
Obr. 3.1 zachycuje suspensi připravenou z kaolinu Sedlec Ia., a deionizované vody,
suspense nebyla obohacena chloridem vápenatým a vykazuje znaky stabilizovaného
stavu. Snímek je pořízen 24 hodin po nalití do válce a je patrné, že není splněn
požadavek na vznik zřetelného rozhraní mezi vrstvou vody a vrstvou suspense. Na
Obr. 3.2 je shodná mateřská suspense o stejné počáteční koncentraci jako na Obr. 3.1,
která po obohacení vápenatými ionty, vytvořila zřetelné rozhraní, fotografie vznikla
jednu hodinu po nalití suspense do válce.
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Obr. 3.1 Nepoužitelné, nezřetelné rozhraní vody a suspense, snímek je pořízen 24 hodin
po nalití do válce, suspense nebyla obohacena přídavkem CaCl2

Obr. 3.2 Zřetelné rozhraní vody a suspense, snímek je pořízen 1 hodinu po nalití do
válce, suspense byla obohacena přídavkem CaCl2
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Tab. 3.1 Metodika stanovení potřebných vstupních parametrů
Krok

Postup

Potřebný
čas

1.

Namočení suchého kaolinu v deionizované vodě

7 a více dnů

2.

Opatrné, pomalé rozmíchání hrudkovité směsi, jedenkrát za 2 dny
den

3.

Důkladné rozmíchání s pomocí vrtačky doplněné nástavcem na 2 dny
rozmíchávání barev, použití pouze nízkých otáček, dvakrát za
den vždy po10-ti minutách, při posledním míchání odběr
vzorku 100 ml suspense

4.

Stanovení hmotnostní koncentrace suspense ze vzorku 1 den
odebraného v kroku 3., sušení při 105°𝐶 po dobu 24ℎ, poté
zvážení a stanovení hmotnostní koncentrace suspense

5.

Rozmíchání mateřské suspense s využitím vrtačky, deset 0,5-1,0 hod
minut, odlití potřebného objemové množství do kalibrované
nádoby, a doplnění do žádaného objemu 18 𝑙 deionizovanou
vodou, míchání nové směsi v kalibrační nádobě, 5 minut, odběr
vzorku 100 ml suspense

6.

Stanovení hmotnostní koncentrace suspense ze vzorku 1 den
odebraného v kroku 5., sušení při 105°𝐶 po dobu 24ℎ, poté
zvážení a stanovení hmotnostní koncentrace suspense

7.

Promíchání nové směsi v kalibrační nádobě, 5 minut, za stálého 0,5 hod
míchání, přídavek 0,4 hmotnostního procenta z pevné fáze
suspense, 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ve vodném roztoku, míchání 5 minut

8.

Nalití suspense do válců z plexiskla o vnitřním průměru Okamžitě
104𝑚𝑚 a výšce 2000 𝑚𝑚, s nepropustným dnem, odběr po přerušení
vzorku 100 ml suspense z kalibrační nádoby

9.

míchání

Stanovení hmotnostní koncentrace suspense ze vzorku 1 den
odebraného v kroku 8., sušení při 105°𝐶 po dobu 24ℎ, poté
zvážení a stanovení hmotnostní koncentrace suspense

10.

Záznam výšky rozhraní mezi vodou a suspensí nade dnem Okamžitě
válce
po
nalití
suspense do
válce
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3.3 Aparatura
Sestavení aparatury pro získání dat si vyžadovalo tři měsíce. Pro omezení vlivu sten,
bylo potřeba použít co nejširší válce. Zvolila jsem válce z plexiskla o vnitřním průměru
104 mm. Pro kontrolu jsem použila také válce o vnitřním průměru 94 mm a 114 mm.
Kontrolní pokusy s těmito válci potvrdily, že zvolený průměr 104 mm je dostatečně
velký; testované plochy kontaktu dávaly stejné výsledky. Válce měly uzavřené (tedy
nepropustné) dno a byly vysoké 2000 mm. Nepropustné dno jsem vyrobila také z
plexiskla, vyříznutím z desky a přilepením. Válce jsem umístila na dřevěnou polici,
kterou jsem uvedla do vodorovné polohy. Pro zajištění svislého směru válců jsem
nechala vyrobit pod dva válce speciální kužele; ukázalo se, že to není nutné a pro
dalších 8 válců jsem je již nepoužila. Vzhledem k dlouhému časovému intervalu, po
který probíhalo měření každého konkrétního sedimentačního a zahušťovacího pokusu,
bylo nutné každý válec v horní části zakrýt, aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivnění
pokusu. Obr. 3.3 ukazuje sestavenou aparaturu a probíhající experimenty. Je na něm
dobře patrná dřevěná police. U válců číslo 1 a 10, které jsou umístěny vedle sebe na
pravé straně obrázku jsou vidět speciální kužele umožňující snadnou regulaci náklonu
válce. Každý válec je doplněn jednoduchou papírovou stupnicí s krokem dělení 1 mm.
Probíhající experimenty ukazují vznik zřetelného rozhraní. Teploměr za válci slouží ke
kontrole výkyvu teploty v místnosti.

Obr.3.3 Sestavená aparatura a probíhající experimenty
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3.4

Měření

Všechny pokusy jsem provedla podle stejné metodiky uvedené v tabulce 3.1 Měření
probíhala v rozsahu hustot suspensí od 1 002,467 kg/m3 do 1 276,969 kg/m3, konkrétní
koncentrace jsou uvedeny v tabulce 3.2 V manipulační nádobě jsem připravila suspensi
o známé koncentraci pevné fáze. Suspensi jsem obohatila vápenatými ionty přesně
podle výše uvedeného postupu a promícháním jsem ji uvedla do homogenního stavu.
Poté jsem suspensi okamžitě nalila do připraveného válce a odečetla výšku jejího
sloupce ve válci. Následně jsem s vhodným časovým krokem odečítala čas a výšku
sloupce suspense, kterou nyní tvořilo zřetelné vodorovné rozhraní mezi vrstvou
suspense a nad ní vznikající vrstvou samotné kapalné fáze. Tuto výšku jsem byla
schopna odečítat s přesností 0.5 mm. Měření jsem prováděla tak dlouho, dokud bylo
možné registrovat pokles výšky uvedeného rozhraní. Pak byl pokus ukončen. Obr. 3.4
ukazuje časovou závislost výšky hladiny v průběhu jednoho experimentu.

Obr. 3.4 časová závislost výšky hladiny v průběhu jednoho experimentu
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Pokusy byly navrženy a realizovány tak, aby proces, který probíhal v každém bodě v
suspensi, tzn. všude ve válci, kde je koncentrace suspense vetší než nula, byl po celou
dobu experimentu monotónní.
Pojem monotónního procesu v suspensi zavedl Mls (1995) touto definicí: řekneme, že
proces probíhající v suspensi je monotónní, jestliže pro libovolnou dvojici m1; m2
materiálových souřadnic a pro libovolné dva časy t1; t2 je splněna nerovnost
𝜕𝑐
𝜕𝑐
(𝑡1 , 𝑚1 ) (𝑡2 , 𝑚2 ) ≥ 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑡

(3.1)

kde 𝑐 je koncentrace suspense, podrobněji koncentrace pevné fáze v suspensi,
definovaná vztahem (5.1). Cílem bylo vymezit takové procesy, ve kterých jsou
hydromechanické charakteristiky jednoznační funkcemi příslušných parametrů, tedy
procesy, které nejsou ovlivněny hysteresí. To že všechny měřené procesy myly
monotónní nám v dalším postupu umožnovalo využít naměřená data k získání
jednoznačných konstitučních vztahů.

Tab. 3.2
Rozsah hustot suspense v kg/m3 použitých při experimentech
1002,467

1016,655

1041,329

1074,64

1163,5

1227,62

1006,169

1016,655

1041,946

1078,341

1164,7

1229,471

1011,103

1020,4

1045,647

1079,57

1195,544

1238,724

1012,337

1022,207

1048,115

1090,678

1196,777

1241,808

1013,571

1023,4

1048,732

1097,463

1201,096

1276,969

1013,571

1024,057

1048,732

1104,866

1201,712 x

1013,571

1028,992

1053,05

1110,42

1207,264 x

1013,571

1032,077

1055,517

1111,651

1217,751 x

1013,571

1033,31

1064,15

1151,13

1222,686

1014,805

1039,479

1069,705

1155,448

1227,62
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4 Matematický model
Proces sedimentace a případně také následného stlačování suspensí je využíván v
mnoha technologiích v různých praktických oblastech. Nejstarší studie jsou z tohoto
důvodu již více než sto let staré, viz např. Coe & Clevenger (1916).
Zpočátku se práce věnované zahušťování suspensí omezovaly na popis procesu a přímá
měření měřitelných veličin, jako je např. tlak kapalné fáze nebo rychlost pohybu částic
pevné fáze. Postupně, na základě experimentálních poznatků, přecházeli autoři ke stále
dokonalejším teoriím a matematickým modelům.
Nejstarší modely vycházely z poznatků získaných pro pohyb samostatné částice pevné
fáze v kapalině. Několik následujících prací bylo založeno na Stokesově vzorci a
sedimentaci formulovalo jeho rozšířením; charakteristickou prací pro toto období je
například Work & Kohler (1940).
Přelomovou studií byl článek Kynch (1952), ve kterém byla zavedena proměnlivá
koncentrace suspense a její souvislost s rychlostí sedimentace. Článek se stal stěžejní
prací a na dlouhou dobu významně ovlivnil další rozvoj oboru. Třebaže ještě neřešil
stlačování suspense vlivem napětí v pevné fázi, vše, čím přispěl už zůstalo v platnosti.
Concha (2014) nazývá období 1950 až 1970 Kynchovým obdobím, „the Kynch age“.
Teorie uváděla jednodimensionální rovnici kontinuity pro pevnou fázi jako
kvazilineární hyperbolickou rovnici prvního řádu a umožňovala jednoduché řešení
metodou charakteristik. Tato rovnice už zůstala nezměněna i v později formulovaných
obecnějších modelech. Nastávala tendence používat tuto teorii k navrhování
průmyslových zahušťovačů, třebaže se objevovala upozornění, že není vhodná pro
stlačitelné suspense.
V následujícím období, zhruba od 70. let, se dospívalo ke stále hlubšímu pochopení
obou souvisejících procesů – sedimentace a stlačování. V tomto období, byly
publikovány různé modely, které už, na rozdíl od Kynchovy studie, zahrnovaly
stlačování. Postupně byla vyvíjena fenomenologická teorie. V centru tohoto dění byla
skupina, která se vytvořila kolem výzkumných aktivit Conchových.
Jejich modely byly formulovány postupně pro náročnější a náročnější problémy.
Třebaže často vycházely z teorie směsí, neměla vyvíjená teorie jednotnou koncepci.
Byla ale neustále v kontaktu s měřenými daty a byla průběžně doplňována a
upřesňována. Jako příklad může být uvedena práce Landman et al. (1988), která
vychází ze studia rovnic pro pohyb pevné fáze a bere v úvahu přechod přes bod
zgelovatění. Gunthert (1984) se zabývá kompresní zónou zahušťovačů a zejména
24

problematikou odtahu zahuštěné suspense. Auzerais et al. (1988) vyšli z Kynchovy
teorie do které doplnili elastické materiálové vlastnosti suspense a zkoumali šíření
šokových vln v zahušťovacím procesu. Definitivní podobu pak můžeme najít zejména
v článcích Buscall & White (1987), Auzerais et al. (1988), Landman et al. (1988),
Kytomaa (1990b) a Kytomaa (1990a). Navíc tato koncepce nebyla jediná, průběžně se
objevují jiné formulace teorie zahušťování suspensí, ale uváděná koncepce se dočkala
dobrého uznání a největšího vlivu na další vývoj; jak na teoretické studie, tak na návrhy
průmyslových zahušťovačů.
Výzkumná skupina, která se vytvořila na universitě v Melbourne postupně vyvíjela
matematické modely procesů odvodňování suspense, zejména kontinuálních procesů,
které probíhají v gravitačních zahušťovačích. Vycházeli rovněž z fenomenologického
studia suspense a od začátku studovali a brali v úvahu přechod přes bod zgelovatění
suspense, viz např. Usher & Scales (2005), kteří zároveň uvádějí a citují
nejvýznamnější výsledky melbournské skupiny.
Ve své přehledové studii Concha (2014) shrnuje, že práce melbournské skupiny
vycházela ze stejných fenomenologických základů a lišila se jen zavedením mírně
odlišných proměnných a parametrů. Získané výsledky obou skupin jsou ekvivalentní.
Zcela jiný teoretický přístup prezentují Gheshlaghi et al. (2013a) a Gheshlaghi et al.
(2013b). Tito autoři formulují ve svých článcích problém agregace částic pomocí teorií
populační rovnováhy „population-balance modelling“ a k následnému řešení průběhu
sedimentace a komprese využívají programy souboru výpočetní dynamiky tekutin.
Vzápětí po publikovaných fenomenologických studiích suspensí a po jejich modelech
se objevují matematicky zaměřené články, jejichž cílem bylo především nalézt řešení
úloh formulovaných pro uváděné modely a ukázat, jaké vlastnosti tato řešení mají.
Hlavními tahouny tohoto okruhu prací byli M. C. Bustos a R. Bürger.
Podrobněji uvádím následující články, lze v nich nalézt odkazy na další publikace.
Bustos et al. (1996), Bürger (2000) - fenomenologická studie a matematický model,
Bürger et al. (2000a) - numerická simulace zahušťování suspense tvořené sférickými
částicemi pevné fáze, Bürger et al. (2000b) - fenomenologická studie aplikovaná na
publikovaná experimentální měření, Bürger et al. (2000c) - numerické metody vhodné
k řešení úloh s flokulovanými suspensemi, Bürger et al. (2004) - matematické
modelování nálevových „batch“ a kontinuálních procesů v nádobách s proměnlivým
průřezem, Bürger & Narvaez (2007) - výpočty kontinuálního procesu zahušťování,
Diehl (2009) - jednoznačnost řešení hyperbolických rovnic, Diehl et al. (2016) -
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analýza chování suspense při kontinuálním procesu zahušťování. Zvláštní postavení
zaujímá práce Karl & Wells (1999), jejíž autoři ukazují význam konstitučních vztahů
a k řešení přímé úlohy používají převzaté vztahy s exponenciální funkční závislostí
pórovitosti na efektivním napětí pevné fáze. Speciálním problémem tvorby agregátů v
procesu flokulace suspensí se zabývají Rybachuk & Jodłowski (2018). Tento proces je
důležitý pro první inversní úlohu řešenou v této práci, protože v krajním případě může
ovlivnit počáteční fázi sedimentace, která je řízena gravitačními a setrvačnými silami.
Hlavním cílem uvedených modelů a případně jejich numerického řešení je studium
procesů zahušťování suspense a vývoj a konstrukce účinných zahušťovačů. Modely se
užívají k řešení přímé úlohy sedimentace a zahušťování.
V této práci se zaměřuji na jiný okruh problémů. Každá formulace a řešení přímé úlohy
vyžaduje data, která charakterizují zkoumanou suspensi. Tato data musí být určena
dříve, než přistoupíme k řešení přímé úlohy. Concha et al. (2017) uvádějí: „This theory
provides a reliable method of thickener design, simulation and control. However, a
process model, simple or sophisticated, empirical or phenomenological, is useful only
if it is possible to determine, in an objective way, its experimental parameters.“
Velmi obtížným problémem v této třídě úloh je, že hledané charakteristiky jsou těžko,
pokud vůbec, měřitelné. To platí i pro nestlačitelné, ale zejména pro stlačitelné
suspense, jimiž se zde zabývám.
K překonání tohoto problému jsem zvolila následující postup. Provedla jsem rozsáhlá
měření kaolinových suspensí různých koncentrací v laboratorních podmínkách. Přitom
jsem měřila ty veličiny, které sice nejsou hledanými charakteristikami, ale jsou
měřitelné s velkou přesností. V následujícím kroku jsem využila obecnou teorii
dvoufázových systémů, pomocí které jsem odvodila vztahy umožňující formulovat
souvislosti mezi hledanými a měřenými veličinami ve formě diferenciálních rovnic,
jejichž řešení srovnané s naměřenými daty umožnilo nalézt hledané charakteristiky
daného dvoufázového systému. Získané výsledky jsem publikovala v článcích Petrová
& Mls (2013), Mls & Sedláčková (2017) a Mls & Sedláčková (2018).
Podobná měření byla prováděna i na jiných místech. Měla jsem k dispozici výsledky
měření provedených v 80. letech v laboratoři katedry zdravotního inženýrství Stavební
fakulty ČVUT, viz Handová & Sladká (1988). Tato měření však nevyhovovala
požadavkům kladeným inversní úlohou, potřebám určit konstituční vztahy v takovém
rozsahu koncentrací suspense, jaký je nutný pro řešení přímých úloh. Navíc chyběla
potřebná dokumentace k použitým suspensím, a tak získaná data mohla být použita
pouze k metodickým účelům, viz Mls (1995). Ve stejné době vznikaly první příspěvky
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usilující o vytvoření dostatečně obecného modelu a o numerickou simulaci
provedených experimentů: Mls et al. (1992) a Mls (1997). V tomto období také přešla
iniciativa studia sedimentace a zahušťování suspensí z ČVUT na Přírodovědeckou
fakultu UK. V roce 1999 byla publikovaná definitivní forma obecné matematické teorie
dvoufázových systémů, Mls (1999). Tím byla dána teoretická základna pro řešení
přímých i inversních úloh vztažených k problematice zahušťování suspensí. Začalo
období prvních pokusů odvodit potřebné konstituční vztahy v rámci nové teorie, stále
ještě bez vlastních dat, a nalézt numerická řešení procesů sedimentace a gravitačního
stlačování suspense, Mls (2003) a Mls (2005).
Prvním výsledkem, kterým jsem přispěla do problematiky hledání konstitučních
vztahů, byl Petrová & Mls (2011). V tomto článku šlo o určení hydraulické vodivosti
suspense jako funkce koncentrace její pevné fáze. Problém byl formulován jako
inversní úloha pro soustavu řídících rovnic jednodimensionálního proudění odvozenou
z rovnic obecné mechaniky dvoufázových systémů. Tato teorie zahrnuje obecný pohyb
obou fází řízený jen podmínkami kontinuity a pohybovými zákony. Navíc je zcela
obecná, zahrnuje inerciální síly a umožňuje pracovat s nedarcyovskými konstitučními
vztahy, využívám ji k formulaci a řešení problémů studovaných v této práci.
Matematická formulace obecné mechaniky dvoufázových systémů publikované v
článku Mls (1999) je vyjádřena následující soustavou parciálních diferenciálních
rovnic
𝜕
𝜕
(𝜌𝑤 (𝒙, 𝑡) 𝑛(𝒙, 𝑡)) +
(𝜌 (𝒙, 𝑡) 𝑤𝑗 (𝒙, 𝑡)) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗 𝑤

(4.1)

𝜕
𝜕
(𝜌𝑠 (𝒙, 𝑡) (1 − 𝑛(𝒙, 𝑡))) +
(𝜌 (𝒙, 𝑡) 𝑣𝑗 (𝒙, 𝑡)) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗 𝑠

(4.2)

𝜕
𝜕𝑥3
𝜕𝑝
(𝒙, 𝑡) +
(𝜌𝑤 (𝒙, 𝑡) 𝑤𝑖 (𝒙, 𝑡)) + 𝑔
𝜌𝑤 (𝒙, 𝑡) 𝑛(𝒙, 𝑡) + 𝑛(𝒙, 𝑡)
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑖
−1
(𝒙, 𝑡) 𝑢𝑗 (𝒙, 𝑡) = 0,
+𝑔𝜌𝑤 (𝒙, 𝑡) 𝑛(𝒙, 𝑡)𝑘𝑖𝑗

(4.3)

a
𝜕
𝜕𝑥3 𝜕𝑥𝜏𝑖𝑗
(𝒙, 𝑡) +
(𝜌𝑠 (𝒙, 𝑡) 𝑣𝑖 (𝒙, 𝑡)) + 𝑔𝜌𝑠 (𝒙, 𝑡) (1 − 𝑛(𝒙, 𝑡))
−
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗
+(1 − 𝑛(𝒙, 𝑡))

𝜕𝑝
−1
(𝒙, 𝑡) − 𝑔𝜌𝑤 (𝒙, 𝑡) 𝑛(𝒙, 𝑡)𝑘𝑖𝑗
(𝒙, 𝑡) 𝑢𝑗 (𝒙, 𝑡) = 0, (4.4)
𝜕𝑥𝑖
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kde i = 1; 2; 3, t je čas, x = (x1; x2; x3) jsou kartézské souřadnice v prostoru orientované
tak, že osa x3 směřuje svisle vzhůru, w = (w1; w2; w3) resp. v = (v1; v2; v3) jsou objemové
hustoty toku tekuté resp. pevné fáze, g je gravitační zrychlení, n je pórovitost prostředí,
𝜌𝑤 resp. 𝜌𝑠 jsou hustoty tekuté resp. pevné fáze, p je tlak tekuté fáze (pórový tlak),
k = ki,j je tensor hydraulické vodivosti prostředí, k -1 je inversní matice ke k,τ = 𝜏𝑖,𝑗 je
tensor napětí v pevné fázi a u = (u1; u2; u3) je relativní hustota toku tekuté fáze
vzhledem k pevné fázi.
Protože pohyb dvoufázového systému je plně popsán dvěma vektory pohybu, například
vektorovými funkcemi w a v, není zbývající objemová hustota toku, v tomto případě u,
nezávislá, a je určena vztahem
𝑛
𝒗
(4.5)
1−𝑛
Vyloučíme-li tímto způsobem vektor u z rovnice (4.5), vidíme, že obecná mechanika
dvoufázových systémů je formulována osmi skalárními diferenciálními rovnicemi, v
𝒖=𝒘−

nichž, kromě známé konstanty 𝑔 a nezávislých proměnných času a souřadnic,
vystupuje celkem 22 obecně neznámých skalárních funkcí.
K tomu, abychom dostali úplný systém, potřebujeme tedy doplnit ještě dalších 14
skalárních rovnic, v nichž vystupují pouze funkce zavedené v původní soustavě. Tyto
rovnice už nevyjadřují zákony mechaniky, ale charakterizují zkoumané prostředí;
definují souvislosti mezi materiálovými charakteristikami systému a jsou nazývány
konstitučními vztahy nebo konstitučními rovnicemi.
Počet konstitučních rovnic závisí na počtu rovnic v soustavě a na počtu neznámých
funkcí v soustavě zavedených. Vzhledem k povaze laboratorních experimentů budeme
zkoumat jednodimensionální problémy s vertikální souřadnicovou osou a budeme
předpokládat, že je orientovaná kladně směrem vzhůru, proti směru gravitačního
zrychlení.
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Jednodimensionální forma soustavy (4.1) až (4.4) s rovnicí (4.5) je nyní tvořena čtyřmi
skalárními rovnicemi
𝜕𝑛
𝜕𝑤
(𝑡, 𝑥) +
(𝑡, 𝑥) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(4.6)

𝜕𝑛
𝜕𝑣
(𝑡, 𝑥) −
(𝑡, 𝑥) = 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(4.7)

𝜕𝑤
𝑛(𝑡, 𝑥) 𝜕𝑝
𝑔𝑛(𝑡, 𝑥)
(𝑡, 𝑥) + 𝑔𝑛(𝑡, 𝑥) +
(𝑡, 𝑥) +
𝑢(𝑡, 𝑥) = 0,
𝜕𝑡
𝜌𝑤 𝜕𝑥
𝐾(𝑡, 𝑥)

(4.8)

𝜕𝑣
1 𝜕𝜏
(𝑡, 𝑥) + 𝑔(1 − 𝑛(𝑡, 𝑥)) −
(𝑡, 𝑥) +
𝜕𝑡
𝜌𝑠 𝜕𝑥
+

1 − 𝑛(𝑡, 𝑥) 𝜕𝑝
𝑔𝜌𝑤 𝑛(𝑡, 𝑥)
(𝑡, 𝑥) −
𝑢(𝑡, 𝑥) = 0,
𝜌𝑠
𝜕𝑥
𝜌𝑠 𝐾(𝑡, 𝑥)

(4.9)

A definicí jednorozměrné relativní hustoty toku

𝑢=𝑤−

𝑛
𝑣
1−𝑛

(4.10)

Rovnice (4.6) a (4.7) jsou rovnice kontinuity kapalné a pevné fáze a rovnice (4.8) a
(4.9) jsou pohybové rovnice kapalné a pevné fáze.
Rovnice (4.6) až (4.10) jsou řídícími rovnicemi procesů sedimentace a následného
gravitačního zahušťování suspense, které probíhaly ve válcích v průběhu všech
laboratorních měření. Dosazením pravé strany rovnice (4.10) za funkci u do rovnic
(4.8) a (4.9) dostaneme soustavu čtyř rovnic s obecně osmi neznámými funkcemi n, w,
v, p, τ, K, 𝜌𝑤 a 𝜌𝑠 . Vzhledem k tomu, že 𝜌𝑤 a 𝜌𝑠 jsou v našem případě měřitelné
konstanty, zůstává v systému šest neznámých funkcí. Potřebujeme tedy určit dva
konstituční vztahy, abychom dostali úplný systém a mohli řešit přímou úlohu. Jejich
určením se budu zabývat v následujících kapitolách.
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5 Hydraulická vodivost
5.1 Jedna přímá úloha a její řešení
Vzhledem k hospodářsky významným aplikacím v mnoha odvětvích průmyslu i v
ekologických oblastech a oblastech komunálního a zdravotního inženýrství je
problematika zahušťování suspensí již dlouhodobě studována. Výzkum je zaměřen na
dokonalé poznání procesů probíhajících v suspensi a jejich numerických simulací. Tyto
poznatky pak mohou být využity např. při navrhování nových a účinnějších
zahušťovačů.
V rámci studia chování suspensí bylo postupně vyvinuto a využito několik různých
teorií, které se osvědčily, tj. které prokázali schopnost predikovat průběh
zahušťovacího procesu s takovou přesností a spolehlivostí, že numerickým modelem
můžeme nahradit konstrukci a ověřování prototypu.
V této práci je suspense studována jako nasycené porosní prostředí, tedy dvoufázový
systém tvořený pevnou a kapalnou fází. Matematicky je tato teorie formulovaná výše
uvedenou soustavou diferenciálních rovnic. Jak bylo ukázáno, k simulaci zkoumaného
procesu potřebujeme k soustavě řídících rovnic doplnit několik dalších rovnic. Jsou to
konstituční vztahy, které charakterizují konkrétní dvoufázový systém. V případě
jednodimensionálního procesu stačí dva takové vztahy. Jedním z nich může být
závislost hydraulické vodivosti suspense na její koncentraci, jejímuž určení bude
věnovaná tato kapitola.
Všechny experimenty popsané v kapitole 3 začínaly přípravou suspense v oddělené
nádobě. Suspense byla důkladně promíchána, aby bylo dosaženo rovnoměrného
promíchání v celém objemu a okamžitě byla nalita do připraveného válce. Tím jsme
docílili homogenních počátečních podmínek, přičemž charakteristiky počátečního
stavu mohly být kvantifikovány. Konkrétně jsme znali počáteční výšku sloupce
suspense ve válci 𝐿 a počáteční homogenní pórovitost 𝑛0 .
V dalším textu budu často pracovat s další charakteristikou suspense, s koncentrací
pevné fáze c, kterou definujeme jako hmotnost pevné fáze v jednotkovém objemu
suspense:
𝑐(𝑡, 𝑥) = 𝜌𝑠 (1 − 𝑛(𝑡, 𝑥)) .
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(5.1)

Tento vztah ukazuje jednoduchou souvislost mezi pórovitostí suspense a koncentrací
její pevné fáze. Obě tyto charakteristiky se mohou vzájemně nahrazovat. Můžeme tedy
také říci, že při každém experimentu byly počáteční výška sloupce a počáteční
koncentrace pevné fáze známé hodnoty a že koncentrace pevné fáze byla v celém
sloupci konstantní.
Protože hustota pevné fáze je větší než hustota vody, začínají ihned po nalití částice
pevné fáze klesat směrem ke dnu válce. V celém sloupci začne probíhat volná
(gravitační) sedimentace. Tato sedimentace je v počátečním okamžiku stejná v celém
sloupci, ale nejnižší částice pevné fáze narážejí na dno a tím ukončují svůj pohyb. Na
zpomalené částice u dna válce začnou nasedat další sedimentující částice, a tak se zdola
směrem vzhůru začne šířit oblast ve které se zvyšuje koncentrace pevné fáze a ve které
částice zpomalují svůj pohyb ve srovnání s pohybem nad touto oblastí, kde ještě není
volná sedimentace ničím narušena. Tam jsou všechny částice pevné fáze ve stejných
ničím neovlivněných původních podmínkách, pohybují se tedy všechny stejně a při
pohybu směrem dolů si udržují původní koncentraci.
Protože všechny částice pevné fáze v horní neovlivněné oblasti se pohybují stejnou
rychlostí směrem dolů, vytváří se nad nimi oblast, ve které už nejsou žádné částice, je
to oblast, v níž je nulová koncentrace pevné fáze, oblast vyplněná čistou vodou. K tomu
je nutno uvést, že takový stav nenastane, pracujeme-li se suspensí vytvořenou vodou a
surovým kaolinem. V takové suspensi jsou zastoupeny prakticky libovolně malé
částice pevné fáze, které se pak ve svém pohybu směrem dolů opožďují a nevytvoří
výše popsané rozhraní vody a suspense s původní koncentrací. Abychom docílili vznik
ostře oddělených oblastí s původní koncentrací 𝑐 = 𝑐0 dole a s koncentrací 𝑐 = 0
nad ní, musíme předem zajistit vhodný stupeň flokulace kaolinu v použité suspensi,
podrobněji o tom v kapitolách 2 a 3. Jak bylo v těchto kapitolách uvedeno, takový
vhodný stupeň koagulace jsem nalezla a všechny experimenty proběhly s kaolínem
takto koagulovaným. Za takového stavu se všechny částice pevné fáze v oblastí s
původní koncentrací pohybují dolů stejnou rychlostí. Žádná se nemůže opožďovat,
protože potom by se dostávala do oblasti vyplněné vodou, přesněji kapalnou fází, a tam
by byl naopak její pohyb směrem dolů rychlejší.
Ve sloupci s právě popsaným procesem sedimentace suspense vznikají hned od
počátku tři různé oblasti, které můžeme jednoznačně definovat následujícími vztahy v
nichž oblasti čísluji shora dolů.
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I. oblast – kapalné fáze
𝑐(𝑡, 𝑥) = 0 ,

(5.2)

II. oblast – původní koncentrace suspense
𝑐(𝑡, 𝑥) = 𝑐0 ,

(5.3)

III. oblast – zahušťující se suspense
𝑐(𝑡, 𝑥) > 𝑐0 ,

(5.4)

Ve skutečnosti můžeme rozlišit a dobře definovat ještě další oblast, která je umístěna
nejníže. Za tím účelem se nejprve vrátíme k řídícím rovnicím (4.6) až (4.10) a
zejména k článku Mls (1999), v němž jsou přesně definovány všechny zavedené
charakteristiky dvoufázového systému. Zajímat nás bude napětí v pevné fázi 𝜏(𝑡, 𝑥)
vystupující v pohybových rovnicích pevné fáze (4.4) a (4.9) . Toto napětí je
charakteristika kontinua, je tedy definováno v každém bodě dvoufázového systému a
kvantifikuje napětí, které se šíří pouze pevnou fází. Odtud vyplývá, že napětí 𝜏(𝑡, 𝑥) je
nulové ve všech bodech (𝑡, 𝑥) v nichž dochází k sedimentaci jednotlivých částic pevné
fáze. Pouze tam, kde už částice dosedly na vrstvu, která se vytváří na dně válce, dochází
k jejich stlačování a napětí v pevné fázi je záporné. Ve spodní části sloupce suspense
se tedy vytváří a postupně narůstá vrstva, kterou nazveme oblastí komprese a
definujeme
IV. oblast – stlačovaná suspense
𝜏(𝑡, 𝑥) < 0 .

(5.5)

Obr. 5.1 ukazuje průběh jednoho experimentu. Jsou v něm znázorněny dvě nejvýše
ležící oblasti, oblast kapalné fáze a oblast původní koncentrace; obě dolní oblasti
nejsou v obrázku navzájem rozlišeny.
V průběhu pokusů, které jsem prováděla, je pouze rozhraní mezi oběma nejvýše
ležícími oblastmi, tj. rozhraní mezi kapalnou fází a suspensí, detekovatelné. Ve sloupci
suspense se koncentrace mění plynule a třebaže jsou rozhraní mezi oblastmi s
nenulovou koncentrací dobře definovaná, nejsou viditelná a ani jinak přímo
lokalizovatelná. Rozhraní mezi oblastí kapalné fáze a oblastí původní koncentrace
suspense (hladina suspense) je vodorovné a ostré, takže jeho x-ová souřadnice se dá v
každém čase měřit s velkou přesností.
1

Počáteční úsek (zhruba 2 4 dne) jednoho z pokusů je ukázán na Obr.5.2. Je na něm
vidět, že výška hladiny suspense se snižuje zpočátku pomalu, rychlost poklesu ale
narůstá až dosáhne určité hodnoty, na které zůstává zhruba konstantní; závislost výšky
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Obr. 5.1 Vývoj zóny původní koncentrace suspense v průběhu jednoho experimentu
hladiny na čase je v tomto úseku přibližně lineární. Od určitého času se průběh mění:
klesání hladiny suspense se stále zpomaluje až se po hodně dlouhé době stává
neměřitelným a hladina zůstává ve stejné výšce. Označíme-li 𝑍(𝑡) výšku hladiny
suspense v čase t, pak můžeme říci, že funkce Z je klesající v intervalu měření[0, 𝑇],
má jeden inflexní bod 𝑡𝑖∈, (0, 𝑇) a je konkávní v intervalu (0, 𝑡𝑖 ) a konvexní v intervalu
(𝑡𝑖 , 𝑇) . Částice pevné fáze nezastaví svůj pohyb směrem dolů ani v nejnižší,
(kompresní) zóně, zpomalují však dokonce již před jejím dosažením. To je dáno tím,
že jak se ke kompresní zóně přibližují, zmenšují se vzdálenosti mezi nimi a s klesající
pórovitostí suspense klesá její hydraulická vodivost. Rozhraní mezi zónou zahušťující
se suspense a zónou původní koncentrace zvyšuje s rostoucím časem svoji polohu. V
určitém čase, na Obr. 5.1 to je čas 𝑡4 , se setká s klesajícím rozhraním mezi zonou
původní koncentrace a zonou kapalné fáze. V tomto čase zaniká vrstva původní
koncentrace suspense a ve válci zůstávají jen obě nejnižší vrstvy. Na Obr. 5.1 tyto
vrstvy nejsou rozlišeny, což odpovídá tomu, že ani v průběhu laboratorních pokusů
nebylo možné jejich rozhraní detekovat. Pro nás zůstává důležitý pouze časový vývoj
výšky nejvyššího rozhraní, po celý průběh pokusu, tedy i pro 𝑡 > 𝑡4, to je rozhraní mezi
vrstvou kapalné fáze a suspensí, protože jeho výšku jako funkci času dokážeme s
dostatečnou přesností měřit.
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Obr. 5.2 Závislost výšky rozhraní voda – suspense na čase

Zabývejme se nyní zónou původní koncentrace. V čase 𝑡 = 0, tedy v čase nalití
suspense do válce, je v celém sloupci počáteční koncentrace 𝑐 = 𝑐0 Označíme-li
symbolem 𝐺𝑡 oblast původní koncentrace suspense v čase t, bude v okamžiku nalití
𝑡 = 𝑡0 původní koncentrace v celé (jednorozměrné) oblasti
𝐺0 = (0, 𝐿) .

(5.6)

Výšku horní hranice oblasti zahušťující se suspense v čase t označíme Y(t). Je tedy
𝑌(𝑡) = inf{𝑥 ≥ 0; 𝑐(𝑡, 𝑥) = 𝑐0 }

(5.7)

𝑍(𝑡) = sup{𝑥 ≥ 0; 𝑐(𝑡, 𝑥) = 𝑐0 } ,

(5.8)

a

pokud mají obě definice smysl, tj. pokud existuje neprázdná oblast původní
koncentrace suspense. Zóna původní koncentrace zaniká v čase 𝑡𝐸 v němž se obě
rozhraní, která ji ohraničují setkají,
𝑡𝐸 = sup{𝑡 > 0; 𝑌(𝑡) < 𝑍(𝑡)}.
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(5.9)

Zóna původní koncentrace tedy existuje v časovém intervalu (0, 𝑡𝐸 ) a v každém čase
𝑡 ∈ (0, 𝑡𝐸 ) zaujímá oblast (v ℝ1 to je otevřený interval) 𝐺𝑡 ,
𝐺𝑡 = (𝑌(𝑡), 𝑍(𝑡)).

(5.10)

Časoprostorově vytváří zóna původní koncentrace oblast
Ω = {(𝑡, 𝑥) ∈ ℝ2 ; 𝑡 ∈ (0, 𝑡𝐸 ), 𝑥 ∈ (𝑌(𝑡), 𝑍(𝑡))}.

(5.11)

Řídícími rovnicemi procesu sedimentace a stlačování suspense, který začíná hned po
nalití suspense do válce, budou obecné rovnice jednodimensionálního proudění ve
svislém směru (4.6) až (4.10). Tyto rovnice budeme řešit v oblasti Ω , ve které je
suspense v původní koncentraci 𝑐(𝑡, 𝑥) = 𝑐0 . Využitím této skutečnosti a vztahu (5.1)
dostáváme z rovnic (4.6) a (4.7) jednoduchou diferenciální rovnici
𝜕(𝑤 + 𝑣)
(𝑡, 𝑥) = 0,
𝜕𝑥

(5.12)

předepsané okrajové podmínky v bodě 𝑥 = 0, tj. na nepropustném dně válce, budou
𝑤(0, 𝑡) = 0
a
𝑣(0, 𝑡) = 0
pro
𝑡 >0.
(5.13)
Vzhledem k tomu, že se vlastně pro každé t jedná o obyčejnou diferenciální rovnici, je
snadné najít všechna řešení uvedeného problému. Jsou dána vztahem

𝑤(𝑡, 𝑥) + 𝑣(𝑡, 𝑥) = 𝑓(𝑡),

(5.14)

kde 𝑓 je libovolná funkce definovaná a derivovatelná v intervalu (0, 𝑡𝐸 ). Aby byly
splněny okrajové podmínky (5.13) je nutné, aby platilo
𝑓(𝑡) = 0,

pro všechna

𝑡 ∈ (0, 𝑡𝐸 )

(5.15)

(𝑡, 𝑥) ∈ Ω .

(5.16)

Odtud okamžitě dostáváme
𝑤(𝑡, 𝑥) = −𝑣(𝑡, 𝑥)

pro

Nyní budeme předpokládat, že hydraulická vodivost suspense je určena pouze jejím
stavem, tedy koncentrací pevné fáze, nebo ve smyslu definice (5.1) její pórovitostí, a
místo 𝐾(𝑡, 𝑥) budeme psát 𝐾(𝑛(𝑡, 𝑥)). Protože v oblasti volné sedimentace
platí 𝐾(𝑛(𝑡, 𝑥)) = 𝐾(𝑛0 ) a všude nad zónou komprese platí 𝜏(𝑡, 𝑥) = 0, viz definice
oblasti stlačované suspense (5.5), má v oblasti Ω rovnice (4.9) tvar
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𝜕𝑣
1 − 𝑛0 𝜕𝑝
𝑔𝜌𝑤 𝑛0
(𝑡, 𝑥) + 𝑔(1 − 𝑛0 ) +
(𝑡, 𝑥) −
𝑢(𝑡, 𝑥) = 0 ,
𝜕𝑡
𝜌𝑠 𝜕𝑥
𝜌𝑠 𝐾0

(5.17)

kde místo konstanty 𝐾(𝑛0 ) píšeme jednoduše 𝐾0 . Nyní využijeme výsledek (5.16) a z
poslední rovnice vyjádříme následujícím způsobem derivaci tlaku podle prostorové
souřadnice:
𝜕𝑝
𝜌𝑠 𝜕𝑤
𝑔𝜌𝑤 𝑛0
(𝑡, 𝑥) =
(𝑡, 𝑥) − 𝑔𝜌𝑠 +
𝑢(𝑡, 𝑥) .
𝜕𝑥
1 − 𝑛0 𝜕𝑡
𝐾0 (1 − 𝑛0 )

(5.18)

Dále můžeme z řídících rovnic eliminovat tlak kapalné fáze; dosazením pravé strany
rovnice (5.18) za 𝜕𝑝⁄𝜕𝑥 (𝑡, 𝑥) do rovnice (4.8) dostáváme
𝜕𝑤
(𝑡, 𝑥) + 𝑔𝑛0 +
𝜕𝑡
+

𝑛0
𝜌𝑠 𝜕𝑤
𝑔𝜌𝑤 𝑛0
𝑔𝑛0
(𝑡, 𝑥) − 𝑔𝜌𝑠 +
(
𝑢(𝑡, 𝑥)) +
𝑢(𝑡, 𝑥) = 0 . (5.19)
𝜌𝑤 1 − 𝑛0 𝜕𝑡
𝐾0 (1 − 𝑛0 )
𝐾0

Nakonec ještě dosadíme za 𝑢 pravou stranu vztahu (4.10) a opětným využitím
výsledku (5.16) dostaneme poslední rovnici ve tvaru
𝜕𝑤
(𝑡, 𝑥) +
𝜕𝑡
𝑔𝜌𝑤 𝑛0
𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 )𝑛0 (1 − 𝑛0 )
+
𝑤(𝑡, 𝑥) −
=0.
𝜌𝑤 +𝑛0 (𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 )
(1 − 𝑛0 )𝐾0 (𝜌𝑤 +𝑛0 (𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 ))

(5.20)

Protože proudění v oblasti volné sedimentace je homogenní, nemění se objemová
hustota toku 𝑤 se změnou prostorové souřadnice a rovnice (5.20) je v Ω obyčejnou
diferenciální rovnicí a budeme ji tedy psát
d𝑤
𝑔𝜌𝑤 𝑛0
𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 )𝑛0 (1 − 𝑛0 )
(𝑡, 𝑥) +
𝑤(𝑡) =
. (5.21)
d𝑡
𝜌𝑤 +𝑛0 (𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 )
(1 − 𝑛0 )𝐾0 (𝜌𝑤 +𝑛0 (𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 ))
Rovnice (5.21) je řídící rovnicí procesu volné sedimentace v oblasti Ω. Neznámou
funkcí v ní je objemová hustota toku kapalné fáze 𝑤. Kromě této funkce v rovnici
zůstává neznámá konstanta 𝐾0 , kterou v laboratorních experimentech nedokážeme
měřit. Ostatní parametry v rovnici jsou měřitelné a známé. Každý jednotlivý pokus
začínal v okamžiku nalití suspense do válce, odtud vyplývá pro všechny pokusy stejná
počáteční podmínka
𝑤(0) = 0 .
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(5.22)

Vzhledem k tomu že víme, že neznámý parametr 𝐾0 je v rámci každého pokusu
konstantní, můžeme vyjádřit obecné řešení úlohy (5.21), (5.22). Je jím funkce
𝑤(𝑡) = 𝜌(1 − 𝑛0 )2 𝐾0 (1 − exp (

−𝑔𝑛0 𝑡
)) ,
(1 − 𝑛0 )(1 + 𝜌𝑛0 )𝐾0

(5.23)

v níž jsem symbolem 𝜌 označila zlomek
𝜌=

𝜌𝑠 − 𝜌𝑤
.
𝜌𝑤

(5.24)

Obecným řešením v tomto případě myslím řešení platné pro všechny hodnoty
parametru 𝐾0 , tedy pro všechny pokusy, které se navzájem liší jen parametry 𝑛0 (resp.
𝑐0 ) a 𝐾0 , z nichž jen parametr 𝐾0 je neznámý.
Označme dále 𝑣𝑠 rychlost pohybu částic pevné fáze; stejně jako v předešlém textu je
orientovaná kladně v kladném směru osy 𝑥. Potom, vzhledem k definici objemové
hustoty toku pevné fáze, platí
𝑣 = (1 − 𝑛)𝑣𝑠 .

(5.25)

Protože pórovitost i objemová hustota toku pevné fáze jsou v oblasti Ω funkcemi pouze
času, platí ve shodě se vztahem (5.16)
𝑣𝑠 (𝑡) = −

𝑤(𝑡)
.
1 − 𝑛0

(5.26)

Horní hranice oblasti volné sedimentace je tvořena nejvyšší vrstvou částic pevné fáze,
a tak její pohyb směrem dolů je shodný s pohybem částic pevné fáze; platí
d𝑍
= 𝑣𝑠 (𝑡) ,
d𝑡

(5.27)

Vyloučením funkce 𝑣𝑠 dávají poslední dvě rovnice diferenciální rovnici
d𝑍
𝑤(𝑡)
=−
,
d𝑡
1 − 𝑛0

(5.28)

do které dosadíme za funkci 𝑤(𝑡) pravou stranu rovnosti (5.23) a dostaneme
následující obyčejnou diferenciální rovnici
d𝑍
−𝑔𝑛0 𝑡
= −𝜌(1 − 𝑛0 )𝐾0 (1 − 𝑒𝑥𝑝 (
)) .
(1 − 𝑛0 )(1 + 𝜌𝑛0 )𝐾0
d𝑡
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(5.29)

Protože známe hodnotu funkce 𝑍 v čase 𝑡 = 0 , je to počáteční (nalitá) výška 𝐿
sloupce suspense ve válci, můžeme předepsat počáteční podmínku
𝑍(0) = 𝐿 .

(5.30)

Rovnice (5.29) s počáteční podmínkou (5.30) tvoří počáteční úlohu s neznámou
funkcí 𝑍. Přestože úloha obsahuje kromě neznámé funkce ještě neznámou konstantu
𝑛0 , můžeme, stejně jako tomu bylo v případě úlohy (5.21), (5.22) nalézt její řešení.
Pro každou počáteční koncentraci 𝑐0 je řešením úlohy (5.29), (5.30) funkce
𝑍(𝑡) = 𝐿 − 𝜌(1 − 𝑛0 )𝐾0 𝑡 +
(1 − 𝑛0 )2 (1 + 𝜌𝑛0 )𝜌𝐾02
−𝑔𝑛0 𝑡
+
(1 − 𝑒𝑥𝑝
),
(1 − 𝑛0 )(1 + 𝜌𝑛0 )𝐾0
𝑔𝑛0

(5.31)

kde, jak bylo uvedeno výše, 𝐾 0 = 𝐾(𝑐0 ) a konstanty 𝑛0 ; 𝑐0 jsou svázány rovností
(5.1). Využitím této rovnosti pak můžeme řešení (5.31) vyjádřit zápisem
𝑍(𝑡) = 𝐿 −

𝜌𝑐0 𝐾0
𝑡+
𝜌𝑠

𝜌𝑐02 𝐾02
𝜌𝑤
𝜌𝑠 − 𝜌𝑤
𝑔𝑐0 𝑡
1
𝜌𝑠 − 𝜌𝑤
+
(
+
) (1 − exp (
(
+
))) , (5.32)
𝑔
𝜌𝑠 − 𝑐0
𝜌𝑠
𝐾0 𝜌𝑠 − 𝑐0
𝜌𝑠 𝜌𝑤
v němž je pórovitost zcela nahrazena koncentrací pevné fáze.
Funkce 𝑍 daná rovnicí (5.31) nebo rovnicí (5.32) simuluje jakýkoliv z provedených
padesáti pokusů, za předpokladu že dosadíme hodnoty parametrů
𝐿; 𝜌𝑤 ; 𝜌𝑠 ; 𝑛0 (nebo 𝑐0 ) a 𝐾 0 = 𝐾(𝑐0 ) odpovídající danému pokusu a že dodržíme
podmínku
𝑡 ∈ [0, 𝑡𝐸 ],

(5.33)

kde 𝑡𝐸 je dáno vztahem (5.9) a je opět závislé na konkrétním pokusu.
Obr. 5.3 znázorňuje data jednoho z pokusů; čtverečky ukazují měřenou výšku hladiny
suspense (rozhraní mezi oblastí samotné tekuté fáze a oblastí volné sedimentace) v
závislosti na čase, křivka je grafické znázornění funkce 𝑍(𝑡) dané rovnicí (5.32) s
parametry odpovídajícími danému pokusu.
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Obr. 5.3 Zóna původní koncentrace suspense – experimentální data a odpovídající
teoretické řešení

Na obrázku je patrné místo, kde se křivka a měřené hodnoty od sebe oddělují, kde data
pokusu přestávají odpovídat teoretické křivce vyjadřující volnou sedimentaci s původní
koncentrací suspense. Toto místo je výše definováno jako inflexní bod na křivce
měřených dat. Je to místo odpovídající času setkání obou nejvyšších rozhraní, času,
kdy ve sloupci suspense přestává existovat oblast volné sedimentace. Z obrázku je
patrné, že ten okamžik je někde blízko 29. hodiny trvání pokusu.
Průběh počáteční fáze jiného pokusu je zobrazen na Obr. 5.4. Čtverečky opět ukazují
měřená data a plná čára příslušnou teoretickou simulaci.
Pokusy na Obr. 5.3 a Obr. 5.4 byly vybrány ke znázornění proto, že počáteční
koncentrace pevné fáze a počáteční výšky sloupců suspense se při nich jen velmi málo
lišily, ale v získaných výsledcích jsou vidět rozdíly. Oba pokusy ukazují na velmi
dobrou shodu experimentálních dat s teoretickým výsledkem; na Obr. 5.3 je dobře
patrné zpoždění poklesu měřené výšky hladiny ve srovnání s prakticky okamžitým
klesáním teoreticky určené hladiny suspense. Podobné, malé ale přesto zřetelné,
opoždění poklesu měřené hladiny suspense není ojedinělé a projevilo se i v dalších
pokusech.
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Obr. 5.4 Zóna původní koncentrace suspense – experimentální data a odpovídající
teoretické řešení
„Derivace“ obou křivek od počátku klesají až nabydou téměř konstantní hodnotu.
Zatímco teoretická křivka k tomu potřebuje několik minut, měřené křivce trvá několik
hodin, než se její derivace stane konstantou. Teoretická křivka je ryze konkávní v
důsledku setrvačnosti, zatímco měřené hodnoty ukazují, že vedle setrvačnosti se
projevuje ještě další efekt, způsobený nestabilitami, které vznikají v právě nalité
suspensi, pravděpodobně v procesu dokončování flokulace suspense ještě po nalití do
válce.
Pokus znázorněný na Obr. 5.5 se vyznačuje přítomností kladných i záporných rozdílů
mezi vypočtenými a měřenými daty, které opět můžeme vysvětlit přítomností nějaké
nehomogenity v počátečním sloupci suspense. Naproti tomu téměř dokonalou shodu
teoretických a experimentálních dat vidíme na Obr. 5.6.

5.2 Určení hodnot 𝐊(𝐜𝟎 ) v jednotlivých experimentech
Přímé měření hydraulické vodivosti suspense je velmi obtížné. Znamenalo by to
udržovat přesně kontrolované stacionární podmínky a s velkou přesností měřit dvě
různé veličiny, např. průtok jedné z obou fází a tlakové výšky ve dvou nebo více
různých bodech. Zvolili jsme jinou metodu. Využití obecné teorie popsané v kapitole
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Obr. 5.5 Zóna původní koncentrace suspense – experimentální data a odpovídající
teoretické řešení
4 nám umožňuje neměřit přímo hledanou charakteristiku, ale měřit jiné veličiny,
takové, které jsme schopni dát do souvislosti s hledanou veličinou a které jsme schopni
měřit s dostatečnou přesností. V této části práce ukáži, že měřenými charakteristikami
mohou být čas a výška sloupce suspense měřené v průběhu výše popsaných pokusů.
Každý z použitých 45 pokusů začínal s vlastním souborem počátečních hodnot. Jsou
to počáteční čas 𝑡0 = 0, počáteční výška sloupce suspense 𝑍(𝑡0 ) = 𝑧0 a počáteční
koncentrace suspense 𝑐(𝑡0 ) = 𝑐0 . Tyto hodnoty byly vždy určeny přímým měřením.
Dalšími parametry každého pokusu byly hustoty vody a kaolínu 𝜌𝑤 a 𝜌𝑠 , které byly
rovněž určeny měřením. Jediným neznámým parametrem úlohy (5.29), (5.30) je
hydraulická vodivost suspense 𝐾0 při počáteční koncentraci 𝑐0 .
Po dobu 𝑡 ∈ [0, 𝑡𝐸 ], kde 𝑡𝐸 je čas v němž zaniká zóna volné sedimentace, viz definice
(5.9), musí data odečtená v časech menších než 𝑡𝐸 vyhovovat teoretické křivce
(5.32). U výsledných dat z jednotlivých pokusů začneme tedy tím, že z průběhu
experimentální křivky určíme takový index 𝑁, číslo 𝑁 je samozřejmě pro každý pokus
jiné, že 𝑁-tý odečet ještě odpovídá stavu před zánikem zóny původní koncentrace.
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Obr. 5.6 Zóna původní koncentrace suspense – experimentální data a odpovídající
teoretické řešení
Potom prvních 𝑁 odečtených dvojic
{(𝑡𝑖 , 𝑧𝑖 )}𝑁
𝑖=1 ,

(5.34)

času a výšky hladiny suspense ztotožníme s příslušným úsekem teoretické křivky v tom
smyslu, že najdeme hodnotu 𝐾(𝑐0 )(v rovnici (5.32) označenou 𝐾0 ) tak, abychom
dostali co nejlepší shodu teoretických hodnot s experimentálními.
Jako kritérium shody jsme zvolili minimum součtu čtverců odchylek. To znamená
nalézt pro každý pokus takovou hodnotu 𝐾0 , která minimalizuje součet
𝑁
2

𝑆(𝐾0 ) = ∑(𝑧𝑖 − 𝑍(𝑡𝑖 )) ,

(5.35)

𝑖=1

kde 𝑍(𝑡𝑖 ) jsou hodnoty funkce (5.31) v časech měření 𝑡𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁. Tato úloha
vede na nelineární rovnici, ke které dojdeme následujícím postupem.
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Označme nejprve
𝐴 = 𝜌(1 − 𝑛0 ) ,

𝜉𝑖 = 𝐿 − 𝑧𝑖 ,

𝐵=

(1 − 𝑛0 )2 (1 + 𝜌𝑛0 )𝜌
,
𝑔𝑛0

−𝑔𝑛0 𝑡𝑖
𝑒𝑖 = exp
,
(1 − 𝑛0 )(1 + 𝜌𝑛0 )𝐾0

(5.36)

tj.
𝑒𝑖 = exp

−𝐴𝑡𝑖
,
𝐵𝐾0

(5.37)

𝑡𝑖 = 1,2, … , 𝑁. Součet čtverců odchylek (5.35) je nyní
𝑁

𝑆(𝐾0 ) = ∑[ 𝜁𝑖 − 𝐴𝐾0 𝑡𝑖 + 𝐵𝐾02 (1 − 𝑒𝑖 )]2 .

(5.38)

𝑖=1

Dále už standardním postupem najdeme všechny hodnoty 𝐾0 , ve kterých můžeme
očekávat existenci lokálního minima funkce 𝑆(𝐾0 ); jsou to kořeny rovnice
𝑁
2

2𝐵 ∑(1 − 𝑒𝑖

𝑁

)2

𝐾03

𝑁

− 𝐴𝐵 (∑ 𝑒𝑖 𝑡𝑖 (1 − 𝑒𝑖 ) + 3 ∑(1 − 𝑒𝑖 )) 𝐾02 +

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

(5.39)
𝑁

𝑁

𝑁

+ (𝐴2 ∑ 𝑡𝑖2 (1 + 𝑒𝑖 ) + 2𝐵 ∑ 𝜁𝑖 (1 − 𝑒𝑖 )) 𝐾0 − 𝐴 ∑ 𝑡𝑖 𝜁𝑖 (1 + 𝑒𝑖 ) = 0 .
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

Rovnice (5.39) představuje úlohu najít kořeny polynomu třetího stupně v neznámé 𝐾0 ,
polynom navíc obsahuje neznámou jako argument exponenciální funkce ve všech
členech obsahujících 𝑒𝑖 . Uvedená skutečnost komplikuje hledání kořenů. Dále budeme
postupovat tímto způsobem. Vyjdeme z toho, že hledáme hodnoty hydraulické
vodivosti; zajímají nás tedy jen kladné kořeny rovnice (5.39).
Z označení (5.37) vidíme, že se hodnoty 𝑒𝑖 , chápané jako funkce proměnné 𝑡, blíží s
rostoucím 𝑡 exponenciálně k nule. Odtud vyplývá, že se funkce 𝑍(𝑡) s rostoucím
časem rychle blíží ke své asymptotě ∅,
∅(𝑡) = 𝐿 − 𝜌(1 − 𝑛0 )𝐾0 𝑡 +

(1 − 𝑛0 )2 (1 + 𝜌𝑛0 )𝜌𝐾02
.
𝑔𝑛0

(5.40)

Skutečnosti, že funkce 𝑍 má blízko ke své asymptotě ∅ jsme využili následovně.
Řešení rovnice (5.39) jsme hledali metodou postupných iterací, přičemž nultou
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(0)

(startovací) hodnotu neznámé 𝐾0 , označíme ji 𝐾0

jsme vypočítali tak, že jsme v

rovnici (5.38) nahradili funkci 𝑍 její asymptotou ∅ (5.40) , minimalizuje se tedy
součet
𝑁

𝑆(𝐾0 ) = ∑[ 𝜁𝑖 − 𝐴𝐾0 𝑡𝑖 ]2 .

(5.41)

𝑖=1

To vede na jednoduchou lineární rovnici, jejímž kořenem je
𝑁
(0)
𝐾0

𝑁

= ∑ 𝜁𝑖 𝑡𝑖 ⁄(𝐴 ∑ 𝑡𝑖2 ) .
𝑖=1

(5.42)

𝑖=1

V každém dalším, 𝑘 -tém, kroku jsme nejprve s využitím známé hodnoty
𝐾0𝑘−1 vypočítali podle (5.37) hodnoty 𝑒𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑁. Jejich dosazením do rovnice
(5.39) jsme dostali úlohu najít kořeny polynomu třetího stupně. Protože nás zajímaly
jen kladné kořeny, zjišťovali jsme opakovaně metodou Sturmových polynomů jejich
počet. U všech pokusů a ve všech iteracích existoval právě jeden kladný kořen. Ten byl
(𝑘)

jako výsledek 𝑘 -té iterace označen 𝐾0 ; našli jsme jej metodou půlení intervalu.
Posloupnost iterací
(0)

𝐾0 ,

(1)

(2)

𝐾0 ,

𝐾0 ,

(3)

𝐾0 , …

(5.43)

jsme počítali tak dlouho, dokud se její členy měnily. Pak byl proces ukončen a poslední
člen posloupnosti jsme považovali za hodnotu hydraulické vodivosti v daném pokusu.
Dostali jsme 45 dvojic
45

{(𝑐0 , 𝐾0 )𝑗 }𝑗=1 ,
protože data ze 45 pokusů jsme mohli použít k popsaným výpočtům.
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(5.44)

5.3 Určení funkční závislosti 𝑲(𝒄)
Posledním krokem té části mé práce, která je věnována hydraulické vodivosti, bude
využití dosud získaných výsledků k určení hledaného konstitučního vztahu – závislosti
hydraulické vodivosti suspense na její koncentraci. Spojením hodnot hydraulické
vodivosti 𝐾1 , 𝐾2 , … , 𝐾𝑚 vypočtených pro podmínky všech vyhodnocených pokusů s
počátečními koncentracemi suspense v těchto pokusech, jsme dostali 𝑚 dvojic
{(𝑐𝑖 , 𝐾𝑖 )𝑗 }

𝑚
𝑖=1

,

(5.45)

Kde 𝑚 je počet provedených výpočtů, v našem případě 𝑚 = 45 , a kde jsem zavedla
nové značení
(𝑐𝑖 , 𝐾𝑖 ) místo původního (𝑐0 , 𝐾0 )𝑖 𝑖 = 1, 2, … , 𝑚 ,
použitého ve vztahu (5.44). Na tyto dvojice nyní pohlížíme jako na 𝑚 známých bodů,
ležících na křivce 𝐾(𝑐), neboli 𝑚 známých hodnot hledaného vyjádření vztahu mezi
koncentrací suspense a její hydraulickou vodivostí.
K určení tohoto konstitučního vztahu bylo nyní třeba nalézt takovou funkci, která v
intervalu určeném celým rozsahem použitých počátečních koncentrací, tedy v intervalu
od
do

min{𝑐1 , 𝑐2 , …, 𝑐𝑚 }

max{𝑐1 , 𝑐2 , …, 𝑐𝑚 } ,

(5.46)

nejlépe vyhovuje získaným datům (5.45).
Analyzovala jsem datový soubor (5.45) a zjistila jsem, že ve shodě s předpokladem
klesá hydraulická vodivost s rostoucí koncentrací suspense. Zjištěný pokles byl
výrazný, ve zkoumaném intervalu koncentrací se hydraulická vodivost změnila o
několik řádů.
Další analýzou jsem zjistila, že dobrou korelaci mezi zkoumanými hodnotami nalézám
ve dvou případech. Jednak když dávám do relace hodnoty koncentrace s logaritmy
hodnot hydraulické vodivosti a jednak když dávám do relace logaritmy koncentrace s
logaritmy hydraulické vodivosti. Zpočátku se nedalo dobře rozhodnout, který z obou
přístupů lépe vystihuje charakter datového souboru. Později jsem zjistila, že nejlepší
bude připustit závěr, který se nabízel: závislost hydraulické vodivosti na koncentraci
mění svůj charakter z mocninné závislosti pro nižší hodnoty koncentrace na
exponenciální závislost pro vyšší hodnoty koncentrace.
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Toto rozhodnutí vedlo k tomu, že jsme spolu se školitelem vypracovali následující
metodiku určení hledaného konstitučního vztahu.
(1)
(2)
(3)

Definiční obor výsledné funkce bude mít dvě části z nichž v jedné bude
závislost
mocninná a ve druhé exponenciální.
Obě formy funkčního vyjádření budou mít dva parametry.
Dalším (pátým) parametrem bude hodnota koncentrace pevné fáze v bodě
napojení obou částí funkce.

(4)

Výsledná funkce bude třídy 𝐶 1 . To speciálně znamená, že v bodě napojení bude

(5)

funkce spojitá a bude tam mít spojitou derivaci.
Parametry budou určeny metodou optimalizace součtu čtverců odchylek
logaritmických hodnot hledané funkce a dat ze souboru (5.45).

Z uvedených požadavků vyplývá, že budeme minimalizovat součet
𝑚
2

𝑆 = ∑[ln(𝐾𝑖 ) − ln(𝐾(𝑐𝑖 ))] ,

(5.47)

𝑖=1

v němž je funkce 𝐾 mocninná pro nižší hodnoty argumentu a exponenciální pro vyšší
hodnoty argumentu. Definiční obor funkce 𝐾 je dán vztahem (5.46); označím jej
𝐷 = [𝛼, 𝛽] .

(5.48)

Z definice pak vyplývá
𝛼 = 4.5023,

(5.49)

𝛽 = 420.99 .

Neznámý parametr zavedený požadavkem (5) označím symbolem 𝜉. Úloha (5.47)
bude mít nyní vyjádření
2

2

𝑆 = ∑(ln(𝐾𝑖 ) −ln(𝐾𝑑 (𝑐𝑖 ))) + ∑(ln(𝐾𝑖 ) −ln(𝐾ℎ (𝑐𝑖 ))) ,
𝑐𝑖<𝜉

(5.50)

𝑐𝑖>𝜉

kde
𝐾(𝑐) = {

𝐾𝑑 (𝑐), 𝑐 ∈ [𝛼, 𝜉],
.
𝐾ℎ (𝑐), 𝑐 ∈ [𝜉, 𝛽],

(5.51)

Úloha, kterou řešíme obsahuje celkem pět parametrů, které učíme minimalizací součtu
(5.50). Tato minimalizace má ale jen tři „stupně volnosti“, protože je vázána
podmínkou (4), která klade tyto dva požadavky:
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𝐾𝑑 (𝜉) = 𝐾ℎ (𝜉) ,

(5.52)

a
lim−

𝑐→𝜉

d𝐾𝑑
d𝐾𝑑
d𝐾ℎ
d𝐾ℎ
(𝑐) = − (𝜉) = + (𝜉) = lim+
(𝑐) .
𝑐→𝜉 d𝑐
d𝑐
d𝑐
d𝑐

(5.53)

Podle požadavků (1) a (2)
𝐾𝑑 (𝑐) = 𝐴𝑑 𝑐 𝐵𝑑

pro 𝑐 ∈ [𝛼, 𝜉],

(5.54)

𝐾ℎ (𝑐) = 𝐴ℎ 𝐵ℎ𝑐

pro 𝑐 ∈ [𝜉, 𝛽] .

(5.55)

Odtud vyplývá, že požadavky (5.52) a (5.53) budou
𝜉

𝐴𝑑 𝜉𝐵𝑑 = 𝐴ℎ 𝐵ℎ

(5.56)

a
𝜉

𝐴𝑑 𝐵𝑑 𝜉𝐵𝑑−1 = ln(𝐵ℎ ) 𝐴ℎ 𝐵ℎ .

(5.57)

Nyní je zřejmý další postup. Volila jsem postupně různé hodnoty parametru 𝜉 a ke
každé jsem metodou nejmenších čtverců našla nejlepší kombinaci parametrů
𝐴𝑑 , 𝐵𝑑 , 𝐴ℎ , 𝐵ℎ a vypočítala hodnotu 𝑆(𝜉), což je pro danou kombinaci parametrů suma
(5.50). Hledaným parametrem 𝜉 pak byla hodnota argumentu v němž tato funkce
nabývala svého minima.
Postupným přibližováním k minimalizující hodnotě jsem došla k výsledku
𝜉 = 95.74375 .

(5.58)

Pro tuto hodnotu koncentrace dává metoda nejmenších čtverců
𝐴𝑑 = 0.4487224

𝐵𝑑 = −1.857769
(5.59)

𝐴ℎ = 6.002750 × 10

−4

𝐵ℎ = 0.9807835 .

Hledaným konstitučním vztahem vyjadřujícím závislost hydraulické vodivosti
zkoumané kaolinové suspense na koncentraci její pevné fáze je tedy funkce 𝐾
definovaná vztahem (5.51), kde funkce 𝐾𝑑 , 𝐾ℎ jsou určeny vztahy (5.54) a (5.55).
Hodnoty jejich parametrů jsou dány v (5.58) a (5.59).
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Obr. 5.7 Závislost hydraulické vodivosti kaolinové suspense na koncentraci pevné fáze

Obr. 5.7 a Obr. 5.8 ukazují graficky průběh výsledné funkce 𝐾(𝑐) ve dvou různých
stupnicích na ose koncentrace pevné fáze. Na obou je plnou čarou vynesena funkce
𝐾(𝑐) a čtverečky ukazují polohy bodů použitých k nalezení funkce 𝐾. Jedná se o body,
které jsme obdrželi výše uvedenou metodou ze 45 provedených laboratorních
experimentů. Svislá plná čára ukazuje polohu bodu 𝜉, tj. hodnotu koncentrace v níž se
mění mocninný tvar (nižší hodnoty koncentrace) funkce 𝐾 na exponenciální (vyšší
hodnoty koncentrace). Dvojí znázornění téže funkce jsem zvolila proto, aby byl lépe
vidět rozdíl ve tvaru výsledného konstitučního vztahu pro nižší a vyšší hodnoty
argumentu.
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Obr. 5.8 Závislost hydraulické vodivosti kaolinové suspense na koncentraci pevné fáze
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6 Závislost koncentrace pevné fáze na napětí.
6.1 Přímá úloha
V této kapitole se zaměřuji na řešení problému určit vztah mezi napětím v pevné fázi
suspense a její koncentrací. Jedná se o to vyjádřit, jak se zvyšuje (v absolutní hodnotě)
napětí pevné fáze při jejím stlačování (tj. při zvyšování její koncentrace) nebo
ekvivalentně, jak se mění její odpor vůči stlačování při zvyšování její koncentrace.
Jedná se o jeden z konstitučních vztahů, kterými je třeba doplnit obecné rovnice
mechaniky porosního prostředí, aby mohly být použity k řešení přímé úlohy
formulované pro danou suspensi.
Výše formulovaný proces gravitačního zahušťování jílové suspense může sloužit jako
příklad problému, který lze plně řešit v rámci uvedené teorie doplněné o hledané
konstituční vztahy. Stejně jako v předcházející kapitole, také zde budu vycházet ze
série sedimentačních pokusů popsaných v kapitole 3 a z obecné teorie mechaniky
porosního prostředí vyjádřené rovnicemi (4.1) až (4.5) a pro vertikální sloupec pak
rovnicemi (4.6) až (4.10). Výsledky uváděné zde jsem publikovala v článku Mls &
Sedláčková (2017), který je věnován podobné problematice.
Nechť 𝐿 označuje délku zkoumané oblasti, v tomto případě to bude opět výška sloupce
suspense. Na rozdíl od problému řešeného v kapitole 3 se budu zabývat ustáleným
stavem a výška 𝐿 tedy bude pro daný pokus limitní výškou sloupce. Budu
předpokládat, že pokus probíhal dostatečně dlouho, aby byl dosažen rovnovážný stav
a že tento stav byl zaznamenán společně s počátečními daty pokusu, viz např. Obr.3.4.
Řešíme tedy úlohu s jednorozměrným stacionárním prouděním obou fází v oblasti
(0, 𝐿) s nepropustnou hranicí v bodě 𝑥 = 0. Rovnice kontinuity (4.6) a (4.7) pak
mají vyjádření
d𝑤
(𝑥) = 0
d𝑥

a

d𝑣
(𝑥) = 0 .
d𝑥

Jedná se o dvě obyčejné diferenciální rovnice, příslušné počáteční podmínky vyjadřují
hustoty toku na hranici 𝑥 = 0 (nepropustném dnu válce) a jsou
𝑤(0) = 0

a

𝑣(0) = 0 .

V takto formulovaném problému nechybějí žádné konstituční vztahy a úloha má právě
jedno řešení
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𝑤(𝑥) = 0

a

𝑣(𝑥) = 0

pro 𝑥 ∈ [0, 𝐿] .

Využijeme-li nyní získané výsledky v rovnicích (4.8) a (4.9), mají tyto rovnice tvar
𝑔𝑛(𝑥) +

𝑔(1 − 𝑛(𝑥)) −

𝑛(𝑥) d𝑝
(𝑥) = 0
𝜌𝑤 d𝑥

1 𝑑𝜏
1 − 𝑛(𝑥) d𝑝
(𝑥) +
(𝑥) = 0 .
𝜌𝑠 𝑑𝑥
𝜌𝑠
d𝑥

(6.1)

(6.2)

Z rovnice (6.1) dostáváme
d𝑝
(𝑥) = −𝑔𝜌𝑤
d𝑥
a dosazením pravé strany této rovnosti za d𝑝⁄d𝑥 do rovnice (6.2) dostáváme
obyčejnou diferenciální rovnici
d𝜏
(𝑥) = 𝑔(1 − 𝑛(𝑥))(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 ) .
d𝑥

(6.3)

Vzhledem k tomu, že v této kapitole hledáme závislost koncentrace suspense na napětí
v její pevné fázi, je třeba nahradit pórovitost v rovnici (6.3) vhodným výrazem
obsahujícím koncentraci 𝑐 pevné fáze v suspensi. K tomu využijeme definici (5.1)
𝑐(𝑡, 𝑥) = 𝜌𝑠 (1 − 𝑛(𝑡, 𝑥))
a rovnici (6.3) dostaneme ve tvaru
(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 )
d𝜏
(𝑥) = 𝑔
𝑐(𝑥) ,
d𝑥
𝜌𝑠

(6.4)

který je výhodnější.
Rovnice (6.4) doplněná o počáteční podmínku, která odpovídá limitnímu stavu
provedených experimentů, představuje přímou úlohu, kterou v této formě nemůžeme
řešit, protože nám chybí hledaný konstituční vztah. Nalezneme-li však pomocí
dodatečných znalostí její řešení v uzavřené formě, můžeme invertováním dospět
k hledanému výsledku. Jedná se o obecně nekorektní úlohu, protože není zaručena
jednoznačnost takto získaného výsledku.
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6.2

Formulace základních předpokladů

Uvažujme jeden z provedených pokusů popsaných v kapitole 3. Začneme zcela obecně,
jak odpovídá celému pokusu. Proměnnou 𝑥 označíme vertikální souřadnici v prostoru
orientovanou kladně směrem vzhůru. Předpokládáme, že suspense je v každém čase a
v každé výšce nade dnem válce homogenní v celém průřezu. Problém je tudíž
jednodimensionální s jedinou prostorovou souřadnicí 𝑥 . Počátek této souřadnice
ztotožníme s úrovní dna uvažovaného válce. Proměnná 𝑡 bude označovat čas,
(𝑡, 𝑥) ∈ 𝒯 × 𝒮(𝑡), kde 𝒮(𝑡) ⊂ ℝ je prostorový interval, který odpovídá výšce sloupce
suspense v čase 𝑡 a 𝒯 ⊂ ℝ je časový interval ve kterém probíhal pokus. Přitom
předpokládáme, že 𝒯 je dostatečně dlouhý k tomu, aby v něm došlo k ustálení výšky
sloupce suspense, jak bylo uvedeno výše.
Předpoklad, že problém je jednodimensionální nám umožňuje zavést pojem specifické
hmoty jako hmoty pevné fáze vztažené k jednotkovému průřezu sloupcem suspense;
její rozměr v soustavě SI je kg/m2. Potom platí, že specifická hmota 𝑀𝑠 pevné fáze
obsažené v čase 𝑡 v intervalu (úseku sloupce) (𝑥1 , 𝑥2 ) ⊂ 𝒮(𝑡) je dána vztahem
𝑥2

𝑀𝑠 = ∫ 𝑐(𝑡, 𝑥) d𝑥 .
𝑥1

Následně můžeme zavést materiálovou souřadnici (vztaženou ke hmotě pevné fáze)
definicí
𝑥

𝑚(𝑡, 𝑥) = ∫ 𝑐(𝑡, 𝑧) d𝑧 .

(6.5)

0

Inversní transformace, od materiálové souřadnice ke kartézské, je pak dána vztahem
𝑚

𝑥(𝑡, 𝑚) = ∫
0

1
d𝜇 ,
ĉ(𝑡, 𝜇)

(6.6)

kde ĉ(𝑡,∙) je opět koncentrace pevné fáze v suspensi, tentokrát chápaná jako funkce
materiálové souřadnice.
Veškeré své teoretické závěry i experimentální měření provádím se zřetelem k tomu,
aby zkoumaný proces byl výlučně monotónní; v našem případě se suspense v každém
čase a bodě zhušťuje. Definice (6.5) dává příklad materiálové souřadnice a zároveň je
z ní dobře patrné, proč v definici (3.1) nemůže být kartézská souřadnice, ale musí tam
být souřadnice materiálová. Hledáme konstituční vztah mezi napětím v pevné fázi 𝜏 a

52

koncentrací pevné fáze 𝑐. Budeme předpokládat, že existuje funkce 𝜏 ↦ 𝑐(𝜏), která
tento vztah definuje.
Předpoklad, že v průběhu intervalu 𝒯 dojde k dosažení ustáleného stavu nám umožňuje
definovat konečnou výšku 𝐿 sloupce suspense. Označme
𝑌(𝑡) = sup{𝑥 ∈ 𝒮(𝑡); 𝑡 ∈ 𝒯} .
Potom definujeme
𝐿 = inf{𝑌(𝑡); 𝑡 ∈ 𝒯} .

(6.7)

Takto definovaná limitní výška sloupce je totožná s výškou 𝐿 zavedenou v článku 6.1
a je tedy výškou sloupce suspense v němž nastal stacionární stav, který je popsán
diferenciální rovnicí (6.4).
Rovnice (6.4) je obyčejná diferenciální rovnice, která má nekonečně mnoho řešení, z
nichž právě jedno vyjadřuje závislost napětí 𝜏 na poloze bodu ve sloupci. Protože na
vrcholu sloupce není pevná fáze zatížena výše položenou vrstvou, platí
𝜏(𝐿) = 0

(6.8)

Dostali jsme podmínku, kterou musí řešení rovnice (6.4) splňovat. Ve smyslu inversní
úlohy nemá podmínka (6.8) žádný dopad na koncentraci c; nemáme žádnou podmínku
pro 𝑐(0) = 𝑐(𝜏(𝐿))

Rovnice (6.4) s podmínkou (6.8) formulují úlohu, která má

jednoznačné řešení po doplnění hledaného konstitučního vztahu za předpokladu, že
konstituční vztah 𝜏 ↦ 𝑐(𝜏) je lipschitzovskou funkcí. Řešený problém se redukuje na
nalezení funkce 𝑐(𝜏) pro kterou je řešení úlohy (6.4), (6.8) ve shodě s
experimentálními daty.
Ve zbývající části této kapitoly budu vycházet z následujících dvou předpokladů.
(*)

Zkoumaný sloupec suspense je v ustáleném stavu, který je výsledkem

předchozího monotónního procesu sedimentace a stlačování.
V takovém sloupci suspense můžeme zavést novou prostorovou souřadnici, označím ji
𝜉, která je orientovaná shora dolů a má počátek v úrovni horního konce sloupce. Obě
prostorové souřadnice jsou svázány vztahem
𝜉 =𝐿−𝑥.
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(6.9)

Srovnejme nyní dva různé sloupce suspense splňující předpoklad (*). Budeme
předpokládat, že stejně dlouhé horní úseky obou sloupců jsou stejné, a tudíž obsahují
stejné množství pevné fáze. Přesná formulace tohoto předpokladu je
(**) Existuje funkce 𝜉 ↦ Φ(𝜉), Φ: [0, ∞) → [0, ∞) taková, že v každém sloupci
suspense, který vyhovuje předpokladu (*), je specifická hmota pevné fáze obsažené ve
svrchní vrstvě výšky λ rovna Φ(λ).
Funkce Φ reprezentuje jinou materiálovou souřadnici, která koresponduje se
souřadnicí 𝜉 vztahem
𝜉

Φ(𝜉) = ∫ 𝑐̃ (𝜁) d𝜁 ,

(6.10)

0

kde 𝑐̃ je koncentrace pevné fáze, tentokrát definovaná jako funkce směrem dolů
orientované souřadnice 𝜉. Definici funkce Φ a její vztah k výše zavedené materiálové
souřadnici ozřejmují tyto rovnosti:
𝑐(𝑥) = 𝑐̃ (𝐿 − 𝑥)

𝑥 ∈ (0, 𝐿) ,
(6.11)

𝑐̃ (𝜉) = 𝑐(𝐿 − 𝜉)

𝜉 ∈ (0, 𝐿) .

𝜏̃ (𝜉) = 𝜏(𝐿 − 𝜉)

𝜉 ∈ (0, 𝐿)

Vztahem
(6.12)

definujeme napětí pevné fáze jako funkci směrem dolů orientované souřadnice. Odtud
vyplývá
d𝜏
d𝜏̃
(𝑥) = − (𝐿 − 𝑥)
d𝑥
d𝜉
a dále, užitím vztahů (6.9) a (6.11), dostáváme rovnici (6.4) ve tvaru
(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 )
d𝜏
(𝑥) = 𝑔
𝑐̃ (𝐿 − 𝑥)
d𝑥
𝜌𝑠
a z (6.10) vztah
𝑐̃ (𝜉) =

dΦ
(𝜉) .
d𝜉

Poslední tři rovnice dávají
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(6.13)

(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 ) dΦ
d𝜏̃
(𝜉) = −𝑔
(𝜉) .
d𝜉
𝜌𝑠
d𝜉

(6.14)

Tuto rovnici chápeme jako diferenciální rovnici s neznámou funkcí 𝜏̃ a se známou
funkcí Φ, která je diferencovatelná a která splňuje podmínku Φ (0) = 0, vyplývající
z definice (6.10). Protože na hladině suspense je nulová zátěž pevné fáze, doplňujeme
rovnici (6.14) počáteční podmínkou
𝜏̃ (0) = 0

(6.15)

ve shodě s výše uváděnou podmínkou (6.8).
Nyní už je zřejmé, že úloha s diferenciální rovnicí (6.14) a počáteční podmínkou
(6.15) má v intervalu [0; 𝐿] právě jedno řešení dané vztahem
𝜏̃ (𝜉) = −𝑔

(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 )
Φ(𝜉) .
𝜌𝑠

(6.16)

6.3 Konstituční vztahy
Každý z provedených pokusů začínal s počáteční výškou sloupce suspense 𝐿0 a s
počáteční koncentrací pevné fáze 𝑐0 . Tyto hodnoty byly zaznamenány a okamžitě z
nich vyplývá velikost celkové specifické hmoty pevné fáze v pokusu
𝑀 = 𝑐0 𝐿0 .
Sloupec suspense končí limitní výškou 𝐿, tj. výše definovanou výškou sloupce v němž
došlo k zastavení pohybu obou fází. Všechny provedené pokusy pak dávají množinu
dvojic čísel
{(𝐿𝑖 , 𝑀𝑖 )}𝑁
𝑖=1 ,

(6.17)

kde 𝑁 je počet provedených experimentů, 𝑁 = 50 v mém případě, 𝐿𝑖 je limitní výška
sloupce v i-tém pokusu a 𝑀𝑖 je celková specifická hmota pevné fáze v i-tém pokusu.
Experimentálně získaná data (𝑀𝑖 , 𝐿𝑖 ) jsou znázorněna na Obr.6.1.
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Obr. 6.1 Konečná výška sloupce suspense a odpovídající specifická hmota pevné fáze

Na základě předpokladu (**) a definice funkce Φ platí
𝑀𝑖 = Φ(𝐿𝑖 ) ,

pro 𝑖 = 1, … , 𝑁 .

(6.18)

To znamená, že body vynesené na Obr.6.1 jsou experimentálně získané body funkce
Φ . To nám umožňuje tuto funkci určit. Z průběhu experimentálních dat na Obr.6.1
můžeme očekávat, že závislost specifické hmotnosti Φ na výsledné výšce sloupce má
buďto mocninný nebo exponenciální charakter. V dalším budu zkoumat a porovnávat
obě možnosti. Zvolím následující dvě funkce jako možná vyjádření hledaného vztahu:
Φ𝑝 (𝜉) = 𝑎𝜉 + 𝑏𝜉 𝑟 ,

𝑟>1

(6.19)

a
Φ𝑒 (𝜉) = 𝛼𝜉 + 𝛽(exp(𝛾𝜉) − 1) ,

𝛽, 𝛾 > 0 .

(6.20)

Obě funkce jsou tedy určeny svými parametry 𝑎, 𝑏, 𝑟, a 𝛼, 𝛽, 𝛾. Úloha nalézt konstituční
vztah je tím převedena na úlohu nalézt trojici parametrů jednoho nebo druhého
funkčního vyjádření. Podle předpokladu (**) a definice (6.10) , musí funkce Φ
splňovat rovnost
Φ(0) = 0 .
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Z rovnic (6.19) a (6.20) je zřejmé, že obě navržená funkční vyjádření tento požadavek
splňují pro každou volbu parametrů. Nyní je také zřejmé, proč se funkce (6.19)
neomezuje na člen s obecnou mocninou. Při nepřítomnosti členu 𝑎𝜉 vyplývá
z konvexnosti křivky, viz Obr.6.1, požadavek 𝑟 > 1 a z něho pak vyplývá
Φ′(0) = 0 což znamená vnucení podmínky 𝑐(𝐿) = 0 bez ohledu na hodnoty
parametrů 𝑏 a 𝑟. Z tohoto hlediska nebylo nutné vkládat lineární člen do funkce (6.20)
a jediným důvodem proto bylo získat tříparametrovou funkci s možností dosáhnout
lepší shody s experimentálními daty stejně jako v případě tříparametrové mocninné
funkce (6.19).
K určení trojic parametrů (𝑎, 𝑏, 𝑟) a (𝛼, 𝛽, 𝛾) jsem využila datový soubor (6.17) .
Vycházela jsem přitom z rovností (6.18), které mají být teoreticky splněny. Vzhledem
k tomu, že hodnoty 𝐿𝑖 a 𝑀𝑖 byly určeny experimentálně, zvolila jsem jako kritérium
shody metodu nejmenších čtverců. To znamená minimalizaci součtu
𝑁

∑(Φ(𝐿𝑖 ) − 𝑀𝑖 )2 .
𝑖=1

Získané výsledky jsou
𝑎 = 246.925 ,

𝑏 = 256.384,

𝑟 = 2.11002

𝛼 = −1428.39 ,

𝛽 = 5917.46,

𝛾 = 0.282382 ,

a

Obě zvolené formy hledané funkce Φ(Φ𝑝 a Φ𝑒 ) jsou graficky znázorněny na Obr.6.2
zároveň se souborem experimentálních dat (6.17). Z obrázku je patrné, že v oblasti
dané rozsahem experimentálních dat leží grafy obou forem funkce Φ velmi blízko k
sobě; rozdíl mezi oběma grafy není v měřítku obrázku viditelný.
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Obr. 6.2 Funkce Φ𝑒 a Φ𝑝 a experimentální data
Vzhledem ke dvěma získaným výsledkům budu nadále rovnost (6.13) rozepisovat ve
tvarech
𝑐̃𝑝 (𝜉) =

dΦ𝑝
(𝜉)
d𝜉

𝑐̃𝑒 (𝜉) =

a

dΦ𝑒
(𝜉) .
d𝜉

(6.21)

Protože funkce Φ𝑝 a Φ𝑒 jsou konvexní, jsou jejich derivace monotonní. Existují tedy
inversní funkce k těmto derivacím. Využitím vztahů (6.21) , dostáváme z definic
(6.19) a (6.20) funkce
𝑐̃𝑝 (𝜉) = 𝑎 + 𝑟𝑏𝜉 𝑟−1

a

𝑐̃𝑒 (𝜉) = 𝛼 + 𝛾𝛽 exp(𝛾𝜉)

a

𝜉𝑒 (𝑐) =

a následně
𝑐 − 𝑎 1⁄(𝑟−1)
)
𝑟𝑏

𝜉𝑝 (𝑐) = (

1
𝑐−𝛼
ln (
),
𝛾
𝛾𝛽

(6.22)

kde funkce 𝜉𝑝 a 𝜉𝑒 jsou, jak je zřejmé, inversní funkce k funkcím 𝑐̃𝑝 a 𝑐̃𝑒 . Vzhledem
k definici (6.12) funkce 𝜏̃ můžeme provést následující substituce za Φ ze vztahů
(6.19) a (6.20) do (6.16). Dostáváme
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𝜏̃𝑝 (𝜉) = −𝑔

𝜌𝑠 − 𝜌𝑤
(𝑎𝜉 + 𝑏𝜉 𝑟 )
𝜌𝑠

(6.23)

a
𝜏̃𝑒 (𝜉) = −𝑔

𝜌𝑠 − 𝜌𝑤
(𝛼𝜉 + 𝛽(exp(𝛾𝜉) − 1)) .
𝜌𝑠

(6.24)

Nyní můžeme využít funkce (6.22) a s jejich pomocí získat ze vztahů (6.23) a (6.24)
dvě formy hledaného konstitučního vztahu definujícího vzájemnou souvislost mezi
napětím pevné fáze a koncentrací suspense. Jsou jimi funkce
𝜏𝑝 (𝑐) = −𝑔

𝜌𝑠 − 𝜌𝑤
𝑐 − 𝑎 1⁄(𝑟−1)
(𝑏𝑐 + 𝑎(𝑟 − 1)) (
)
𝜌𝑠
𝑟𝑏

(6.25)

𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 𝑐 − 𝛼
𝛼
𝑐−𝛼
(
− 𝛽 + ln (
)) .
𝜌𝑠
𝛾
𝛾
𝛾𝛽

(6.26)

a
𝜏𝑒 (𝑐) = −𝑔

Protože využité měřené výšky sloupce suspense byly 𝐿1 , 𝐿2 , … , 𝐿𝑁 , můžeme očekávat,
že definičním oborem získaných funkcí Φ𝑝 , Φ𝑒 , 𝑐̃𝑝 , 𝑐̃𝑒 , 𝑐𝑝 a 𝑐𝑒 , a odtud i funkcí (6.23)
a (6.24) musí být interval [𝜆𝑚𝑖𝑛 , 𝜆𝑚𝑎𝑥 ], kde
𝜆𝑚𝑖𝑛 = min{𝐿1 , 𝐿2 , … , 𝐿𝑁 }

𝑎

𝜆𝑚𝑎𝑥 = max{𝐿1 , 𝐿2 , … , 𝐿𝑁 } .

Ve svých úvahách však můžeme využít ještě jednu skutečnost a postoupit ještě o krok
dále. Tou skutečností je znalost ještě jedné hodnoty funkce Φ. Z předpokladu (**)
vyplývá, že musí platit Φ(0) = 0. Aniž by se jednalo o extrapolaci, můžeme tudíž
rozšířit výše uvedený definiční obor funkcí Φ𝑝 a Φ𝑒 na interval [0, 𝜆𝑚𝑎𝑥 ]. Toto zjištění
nám umožňuje odpovídajícím způsobem rozšířit definiční obor hledaného
konstitučního vztahu: funkce
𝑐 ↦ 𝜏𝑝 (𝑐), 𝜏𝑝 : [𝑐̃𝑝 (0), 𝑐̃𝑝 (𝜆𝑚𝑎𝑥 )] → ℝ a 𝑐 ↦ 𝜏𝑒 (𝑐), 𝜏𝑒 : [𝑐̃𝑒 (0), 𝑐̃𝑒 (𝜆𝑚𝑎𝑥 )] → ℝ ,
které jsou definované vztahy (6.25) a (6.26) určují napětí pevné fáze jako funkci její
koncentrace v suspensi. Pro správné porozumění je na tomto místě vhodné upozornit
na přesnou formu zavedených definic; funkce 𝜏 je podle definice napětí pevné fáze jako
funkce svisle vzhůru orientované souřadnice, zatímco funkce 𝜏𝑝 a 𝜏𝑒 jsou totéž napětí,
tentokrát jako funkce koncentrace pevné fáze. Tyto dvě funkce jsou zobrazeny na
Obr.6.3, kde jsou kvůli rozlišení užita písmena e resp. p k označení funkcí 𝜏𝑒 resp. 𝜏𝑝 .
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Funkce 𝜏𝑒 a 𝜏𝑝 jsou dvě řešení naší úlohy. Jelikož původními požadavky byly
pouze: Φ(0) = 0, Φ je konvexní a Φ co nejlépe vyhovuje datovému souboru (6.17),
neurčuje použitá metoda funkci Φ jednoznačně. Na druhé straně platí, že máme-li už
funkci Φ definovanou, je funkce 𝜏(𝑐) určena jednoznačně, viz vztahy (6.14) a (6.16).
Ačkoliv jsou funkce Φ𝑒 a Φ𝑝 formálně zcela odlišné, jejich hodnoty jsou vzájemně
velmi blízké v celém definičním oboru [0, 𝜆𝑚𝑎𝑥 ].
A nejen to, dokonce i hodnoty odvozených funkcí 𝜏𝑒 a 𝜏𝑝 se v intervalu
[𝑐̃𝑒 (0), 𝑐̃𝑒 (𝜆𝑚𝑎𝑥 )] ∩ [𝑐̃𝑝 (0), 𝑐̃𝑝 (𝜆𝑚𝑎𝑥 )] navzájem liší jen nepatrně, viz Obr.6.3. Na
základě zavedených předpokladů o funkci Φ a podmínky 𝜏(𝑐̃ (0)) = 0 zřejmě platí
𝜏𝑒 (𝑐) = 0

for

𝑐 ∈ [0, 𝑐̃𝑒 (0)] ,
(6.27)

𝜏𝑝 (𝑐) = 0

for

𝑐 ∈ [0, 𝑐̃𝑝 (0)] .

Tím je významně rozšířen definiční obor těchto funkcí. Výsledek, včetně úplných
definičních oborů hledaných funkcí, můžeme shrnout následovně.
Hledaný konstituční vztah daný funkcemi
𝑐 ↦ 𝜏𝑒 (𝑐), 𝜏𝑒 : (0, 𝑐̃𝑒 (𝜆𝑚𝑎𝑥 )) → ℝ a 𝑐 ↦ 𝜏𝑝 (𝑐), 𝜏𝑝 : (0, 𝑐̃𝑝 (𝜆𝑚𝑎𝑥 )) → ℝ
které jsou definované vztahy (6.26), (6.25) a (6.27) byl určen na základě
experimentálních dat (6.17), obecné teorie (4.1) až (4.5) a předpokladů (*) a (**).
Body 𝑐 = 𝑐̃𝑒 (0) a 𝑐 = 𝑐̃𝑝 (0) , které jsou dobře viditelné v detailním měřítku na
Obr.6.3, mají zvláštní význam. Každá vyšší hodnota koncentrace znamená záporné, a
tudíž nenulové, napětí pevné fáze. Jedná se o hodnotu koncentrace, kdy pevná fáze
přestává být souborem oddělených flokulí a stává se funkcí jejich propojené struktury.
Při této koncentraci přechází suspense ze stavu souboru jednotlivých částic do stavu
gelové konsistence. Příslušná hraniční hodnota je známa jako bod zgelovatění; zmínila
jsem se o něm již v kapitolách 3 a 4. Jakákoliv vyšší hodnota koncentrace je dosažitelná
pouze záporným napětím pevné fáze, tedy jejím stlačením.
Pro koncentraci odpovídající bodu zgelovatění jsme dostali dvě hodnoty, které
dokumentují nejednoznačnost charakteristickou pro obrácené úlohy. Jelikož se obě
hodnoty liší tak málo, že jsou nerozlišitelné na Obr.6.3, zařadila jsem ještě obrázek
Obr.6.4, který ve větším zvětšení ukazuje funkce 𝜏𝑒 a 𝜏𝑝 v okolí bodů
𝑐̃𝑒 (0), 𝑐̃𝑒 (𝜆𝑚𝑖𝑛 ), 𝑐̃𝑝 (0), 𝑐̃𝑝 (𝜆𝑚𝑖𝑛 ).
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Obr. 6.3 Funkce 𝜏𝑒 a 𝜏𝑝

Obr. 6.4 Funkce 𝜏𝑒 a 𝜏𝑝 , v okolí bodů 𝑐̃𝑒 (0), 𝑐̃𝑒 (𝜆𝑚𝑖𝑛 ), 𝑐̃𝑝 (0), 𝑐̃𝑝 (𝜆𝑚𝑖𝑛 ), písmena E a
P označují funkce 𝜏𝑒 a 𝜏𝑝 , svislé čáry vymezují body 𝑐̃𝑒 (𝜆𝑚𝑖𝑛 ) a 𝑐̃𝑝 (𝜆𝑚𝑖𝑛 )
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7. Závěr
Experimentální měření prezentovaná v této práci umožnila získat datové soubory
dostatečného rozsahu a kvality k tomu, aby bylo možné určit dva konstituční vztahy,
jejichž znalost je principiálně nutná k řešení přímých úloh s procesy v kaolínových
suspensích, například s gravitačním zahušťováním suspense.
Měření jsem provedla s přesně definovanou suspensí vody a kaolínu v největším
možném rozsahu počátečních koncentrací a výšek sloupce suspense, jaký dovoloval
charakter pokusů a použité laboratorní zařízení. Vzhledem k tomu, že jsem použila
standardní kaolín a přesně stanovenou flokulaci, lze experimenty kdykoliv zopakovat
nebo případně získaná data rozšířit.
Ze získaných časových řad jednotlivých pokusů jsem v další práci využila pouze
počáteční a koncové úseky. Střední části těchto řad zůstávají v záloze pro další výzkum.
Ten by měl směřovat jednak k vývoji numerických metod řešení přímé úlohy a jednak
k analýze spolehlivosti a účinnosti numerických modelů použitých pro účely návrhů
různých zařízení a technologií zahušťování suspensí. V teoretické části práce jsem
společně se svým školitelem odvodila dva konstituční vztahy a určila jejich definiční
obory. V obou případech jsou definiční obory otevřené směrem do vyšších koncentrací.
Tam také zůstává prostor pro další pokračování výzkumu.
Omezení definičního oboru je výraznější v případě hydraulické vodivosti. Pro tento
případ máme ale významnou výhodu v tom, že k rozšiřování definičního oboru
odvozeného konstitučního vztahu mohou být využita stávající data, není tedy nezbytně
nutné provádět nové experimenty s vyššími koncentracemi. V toto bodě bych mohla
navrhnout extrapolaci stávající křivky a opakovaným řešením přímé úlohy upřesňovat
její výsledný tvar, tj. upřesňovat hodnoty parametrů extrapolované části. Jedná se tak
o variantu metody pokusu a opravy, která by se pravděpodobně dala efektivně řídit.
Druhým konstitučním vztahem, který je prezentován v této práci, je závislost
koncentrace suspense na napětí její pevné fáze. Tento vztah je, stejně jako výše
diskutovaný vztah pro hydraulickou vodivost, vyjádřen prostou funkcí a může tedy být
formulován i obráceně. Jak je v práci zdůrazněno, nutnou podmínkou jeho
použitelnosti je monotónnost zkoumaného nebo simulovaného procesu. Dá se
očekávat, že v opačném směru by proces nemusel respektovat odvozenou křivku.
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Získané výsledky týkající se této konstituční rovnice umožnily, tak trochu nad rámec
očekávaných výsledků, určit bod zgelovatění použité suspense. Tento výsledek nás
vedl k novému přístupu v analýze použitých laboratorních měření a následně k
modifikaci původní funkce pro hydraulickou vodivost. Své výsledky jsme publikovali
v článku Mls & Sedláčková (2018), který je už na jiném místě v předložené práci
citován. Vzhledem k tomu, že odchylka od původní křivky byla velmi malá a určitě
pod hranicí chyby dané veličiny a vzhledem k tomu, že původní definiční obor byl
poněkud zkrácen, jsem se rozhodla neuvádět v této práci nové hodnoty a zůstat u
původní funkce. Její přesah přes zpřísněný definiční obor lze považovat za v současné
době nejlepší možnou extrapolaci, která je cenná pro řešení přímé úlohy i pro případné
rozšiřování definičního oboru daného konstitučního vztahu jinými metodami, než je
metoda uvedená v této práci.
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