
1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 
 

 

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydromechanické vlastnosti jílových 
suspensí 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 

Markéta Petrová 
 
 
 
 
 

Vedoucí: Doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. 
 
 
 
 

Praha, září 2010 



2 

 

 
 
 
 
 
 

 
Děkuji panu Docentu Jiřímu Mlsovi nejen za vedení při vypracování bakalářské a následně 
diplomové práce, ale především za důvěru kterou mi projevil tím, že mi vždy poskytl libovolně 
času na zpracování tématu, úzkostlivou opatrnost kterou věnoval tomu, aby mé úvahy 
nesvazoval svými názory, a ochotu pomoci s čímkoli, s čím jsem se na něj obrátila. 
Dále cítím povinnost poděkovat za nesmírnou trpělivost a podporu své rodině.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čestně prohlašuji, že veškerý text uvedený v této diplomové práci jsem zpracovala a na základě 
rad svého školitele Doc. RNDr. Jiřího Mlse, CSc.  upravila sama. 
 
V Praze dne 3.9.2010 
Markéta Petrová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
Předkládám diplomovou práci, v které se věnuji určování hydromechanických charakteristik 
jílových suspensí, propustnosti a stlačitelnosti,      

 
 

kde  je efektivní napětí pevné fáze,   označuje koncentraci suspense a   propustnost.  
 
Protože stlačitelnost ani propustnost nelze přímo měřit, využívám darcyovskou mechaniku 
dvoufázových systémů  k tomu, abych hledané charakteristiky vypočetla z dobře 

měřitelných veličin, naměřených při vhodných pokusech. 
Práce byla řešena s podporou  GAUK č. projektu: 126408: Hydromechanické charakteristiky 
jílových suspensí.  
V první části práce věnuji pozornost mineralogické charakteristice fylosilikátů, popisu jednotlivých 
ložisek kaolinu na území Českého masivu, fyzikální chemii koloidních systémů, elektrickým 
dvojvrstvám a elektrokinetickému potenciálu. 
V experimentální části vycházím z předpokladu, že kaolinové suspense stejné koncentrace a 
shodného koloidního stavu, vystavené stejným tlakově-teplotním podmínkám, vykazují tytéž 
hodnoty hydromechanických charakteristik takové, že jejich vývoj v čase lze popsat spojitou 
funkcí. 
Za modelovou suspensi, jsem zvolila kaolinovou suspensi v koagulovaném stavu. 
Koagulace dosahuji, přídavkem 0,4 hmotnostního procenta z pevné fáze,  Suspense 
sedimentuje ve  svislém válci vysokém 2 000 mm, který má vnitřní průměrem 104 mm, a 
nepropustné dno. 
Ve válci je tedy dvoufázový systém, tvořený kapalnou a pevnou fází,  
Z výsledků uvedených  vyplývá, že obecné proudění dvoufázového systému je 

popsáno dvěma rovnicemi kontinuity a šesti pohybovými rovnicemi. 
Vzhledem k tomu, že ve válci převažuje proudění ve vertikálním směru, je možné pohlížet na 
úlohu jako na jednodimenzionální problém, a uvedená soustava osmi rovnic se tak může 
zjednodušit na čtyři diferenciální rovnice. 
Dalším zjednodušením je zanedbání stlačitelnosti pevné i kapalné fáze. 
Vhodnou úpravou rovnic pohybu dostáváme jednu pohybovou rovnici, neznámými funkcemi 
zůstává porozita a objemová hustota toku pevné fáze, tato upravená pohybová rovnice spolu 
s rovnicí kontinuity tvoří soustavu řídících rovnic zkoumaného procesu. 
Ve sloupci sedimentující suspense se s měnícím se časem vytváří komplikovaný koncentrační 
profil takový, který lze charakterizovat třemi zónami oddělenými dvěma pohyblivými rozhraními. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ve své práci uvádí, že po vyhodnocení zhušťovacích experimentů provedených 

v roce  na Stavební fakultě ČVUT  dospěl k závěru, že v určitém rozsahu 
pórovitosti v zóně sedimentace závisí hydraulická vodivost suspense na koncentraci podle 
vztahu: 

 
kde A a B jsou konstanty závislé na kapalné a pevné fázi,   také stanovil hodnotu 

těchto konstant pro destilovanou vodu a sedlecký kaolin. 
 
 
 
 

zóna čisté kapaliny 

zóna volné sedimentace 

zóna komprese 
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Prvních 26 zahušťovacích pokusů, které jsem provedla na Přírodovědecké fakultě UK za finanční 
podpory GAUK, jsem použila k určení závislosti hydraulické vodivosti kaolinové suspense na její 
koncentraci. Vycházela jsem přitom z řídících rovnic použitých  platných pro 

proudění dvoufázového systému v 1-D v zóně sedimentace. Zjistila jsem, že podobně jako pro 
data vyhodnocovaná  nalezeným výsledkům nejlépe odpovídá funkční závislost 

tvaru: 

 
 
A podobně, jako  jsem stanovila hodnoty parametrů  a  pro suspensi sedleckého 

kaolinu v deionizované vodě, koagulované přídavkem 0,4 hmotnostního procenta z pevné fáze, 
. 
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This thesis is focused on determining the hydromechanical characteristics of clay suspensions, 
permeability and compressibility, 

 
 

where  is the effective stress,  the concentration of suspension and   is the permeability.  
Because the compressibility or permeability can‘t be measured directly, I use Darcian mechanics 
of  two-phase systems  to compute the characteristics I wanted from a well-

measurable quantities, measured in appropriate experiments. 
Work has been solved with the support of the project : Hydromechanical 
characteristics of clay suspensions. 
The first part deals with a mineralogical characteristics fylosilicates, characterization of kaolin 
deposits in the Bohemian Massif, physical chemistry of colloidal systems, electric double layers 
and electro kinetic potential. Experimental section follows later, which proceed from the 
assumption that the same concentration of kaolin suspension and an identical colloidal state, 
exposed to the same pressure-temperature conditions, exhibit the same values of hydro 
mechanical characteristics such as their evolution in time can be described as a continuous 
function. 
 As the model, I chose the coagulated kaolin suspension. Coagulation are achieved by adding 

weight percent of solids . Suspension settles in a vertical cylinder of  high with 
an inner diameter of , which has a waterproof bottom.  
In the cylinder is a two-phase system consisting of liquid and solid phases. The results listed 

 shows that the general flow of two-phase system is described by two continuity 

equations and the six motion equations. Given that prevails in the cylinder flow in a vertical 
direction can be seen in the role as a one-issue, and the system of eight equations can be 
simplified to four differential equations. Another simplification is the neglect of compressibility of 
solid and liquid phases. 
 Suitable modification of the motion equations are leads to one motion equation, function remains 
unknown porosity and volumetric flux density of the solid phase, the modified equation with the 
continuity equation is a set of equations governing the investigation process.  
Column settling suspension with the changing time creates an elaborate profile of such 
concentration, which can be characterized by three zones separated by two sliding interfaces.  
 

 his work indicates that after evaluation of the densification experiments conducted in 

1980, the Dipartment of Civil Engineering of Czech University of Technology, by Koníček et. al. 
concluded that in a certain range of porosity in the zone of sedimentation is the relationsfip 
between concentrcion and hydraulic conductivity approximated by a function:  

 
where A and B are constants dependent on the liquid and solid phase.  also set the 

value of these constants for distilled water and kaolin Sedlec. 
 Thickening first 26 attempts, which I conducted at the Faculty of Charles University for financial 
support GAUK, was used to determine the hydraulic conductivity depending on the kaolin slurry 
concentration. I started taking the governing equations used  valid for two-phase flow 

system in the 1-D in zone of sedimentation. I learned that, like the data evaluated  

found the best results corresponding to the functional dependence of the form:  

 
And just as  I set the parameter values of A and B for the Sedlec kaolin suspension in 

deionized water. 
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. 
V průmyslu je častým problémem přesnost s jakou lze předpovídat průběh odvodňování jemných 
suspensí při gravitačním zhušťování. 
Koloidní stav suspensí, odvodňování podstatně ovlivňuje. Za hraniční, lze na jedné straně 
považovat stav dokonalé peptizace, při kterém se částečky pevné fáze neshlukují a na straně 
druhé, stav dokonalé koagulace, kdy žádná částečka nezůstává samostatná. 
Ve sloupci odvodňující se suspense se vytváří komplikované koncentrační profily, často vzniká 
profil takový, který lze ve směru od hladiny ke dnu charakterizovat zónou  čisté kapaliny, zónou 
sedimentujících částic a zónou komprese. Uvedené zóny jsou odděleny rozhraními které se  
pohybují v čase. Impuls komprese se šíří od dna směrem k hladině, tím se plynule zvyšuje 
mocnost této zóny a současně dochází k snižování mocnosti zóny sedimentace, která nakonec 
zaniká, následně dochází k snižování mocnosti zóny komprese až do dosažení rovnováhy sil.  
V minulosti byl průběh odvodňování předpovídán semi-empirickými metodami.. 
Krok směrem k rozřešení problému přesnějšího určení vývoje odvodňování v čase učinili Mls, 
Koníček a Handová v roce 1992, když navrhli řešení problému prostředky parciálních 
diferenciálních rovnic odvozených z Darcyho mechaniky dvoufázových sytémů. To však vyžaduje 
znalost  základních hydromechanických charakteristik odvodňované suspense, propustnost, která 
je funkcí koncentrace, a stlačitelnost, která je nejen funkcí koncentrace ale i efektivního napětí. 
Obtížnost úkolu spočívá v tom, že tyto charakteristiky nelze přímo změřit. 
Navržená řešení zpracoval   a dospěl k závěru, že v určitém rozsahu pórovitosti 

v zóně sedimentace závisí hydraulická vodivost suspense na koncentraci podle vztahu: 

 
kde A a B jsou konstanty závislé na kapalné a pevné fázi, .  také stanovil hodnotu 

těchto konstant pro destilovanou vodu a Sedlecký kaolin. 
Závěr, ke kterému dospěl Mls v roce 1995 a který dále rozvíjel v práci z roku 1999 jsem v této 
práci experimentálně uvěřila. 
 

 

 
 

Fylosilikáty lze nejobecněji charakterizovat jako silikáty s vrstevnatou strukturou. 
Struktura fylosilikátů je budována tetraedry   a oktaedry . Jako  je označen 
centrální kationt tetraedru, nejčastěji jím bývá , ten však mohou za určitých podmínek  zastoupit 
například , , . Centrální kationt oktaedru je označen písmenem  a může jim být , 

,  , , , . Označení aniontů  je použito proto, že ve fylosilikátech 

vystupují jako některé anionty oktaedrů nejen , ale také , či . 
V minulosti se předpokládalo, že tetraedry i oktaedry jsou ve fylosilikátech pravidelné, což bylo 
vyvráceno měřením meziatomárních vzdáleností kationt-kyslík v tetraedrech, a kationt-aniont v 
oktaedrech. Měření prokázala, že vzdálenosti oscilují kolem určité střední hodnoty.  
 

 
Planární fylosilikáty obsahují spojité dvojrozměrné sítě tetraedrů se složením   , kde jsou 
tetraedry vzájemně spojeny třemi vrcholy a čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu kolmo na 
rovinu sítě tetraedrů. Sítě tetraedrů jsou spojeny se sítěmi oktaedrů sdílením aniontů, vytvářejí tak 
vrstvy. Vrstvy mohou být mezi sebou spojeny systémem vodíkových vazeb, nebo skupinami kationtů, 
či jednotlivými kationty, vytváří se tak základní jednotka struktury.  
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Tetraedrická síť je dvojrozměrná periodická síť tetraedrů v níž jsou tetraedry spojeny třemi vrcholy 
a čtvrtý vrchol směřuje na libovolnou stranu, kolmo na rovinu sítě tetraedrů, má v idealizovaném 
případě hexagonální symetrii.  V tetraedrických sítích jsou přítomny nejen tetraedry  ale i 

, ,  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Druhým základním stavebním prvkem struktury fylosilikátů je síť oktaedrů , které spolu 
sdílí nejen vrcholy, ale také polovinu hran. Společná hrana je vždy tvořena sousedními anionty 
oktaedru, z nichž jeden patří dolní a jeden horní trojici. Vzdálenost mezi dolní a horní rovinou 
aniontů je výška oktaedrické sítě.  
 

.  
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Centrální pozice oktaedrů v síti mohou být v konkrétním fylosilikátu obsazeny nejen stejnými nebo 
různými kationty, ale mohou také zůstat neobsazené. Zvolíme-li jako kriterium pouze obsazení či 
neobsazení centrálních pozic kationty, lze oktaedrické sítě rozdělit do tří skupin: 
 

, všechny centrální pozice obsazený kationty 
 dvě ze tří centrálních pozic obsazeny kationty a třetí vakantní 

, dvě ze tří centrálních pozic jsou vakantní třetí je obsazena kationtem 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Z hlediska typu spojení tetraedrických a oktaedrických sítí ve strukturách fylosilikátů lze rozlišit 
několik variant: 
                                                                                                                                                     

 
.  

Vazby, které  vznikají sdílením kyslíkových atomů mají charakter polarizovaných  
kovalentních vazeb. Vytváří se tak dva typy strukturních jednotek, označované jako: 
 

 které vznikají, jestliže má oktaedrická a teraedrická síť jednu  
společnou rovinu kyslíkových atomů. Nesdílené kyslíkové atomy tetraedrů vytváří rovinu bazálních 
kyslíků. U vrstev  jde tedy o spojení jedné oktaedrické a jedné tetraedrické sítě.  
                       

 vznikají, jestliže mají oktaedrická síť a k ní přiléhající 
tetraedrické sítě společné dvě roviny kyslíkových atomů. Jde tedy o spojení  
jedné oktaedrické a dvou tetraedrických sítí s opačnou polaritou. 
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a to mezi bazálními kyslíky tetraedrické sítě a rovinou 
aniontů , sítě oktaedrické. Toto spojení je realizováno pomocí vodíkových vazeb. 
 
Ve druhé variantě spojení sítí jsou definovány dva typy vyšších strukturních jednotek, nežli jsou sítě, 
a to vrstvy  a . Toho se využívá při klasifikaci fylosilikátů. U  fylosilikátů je realizováno 
spojení mezi vrstvami variantou  zatímco u  fylosilikátů především variantou . 
Prostor mezi vrstvami ve struktuře fylosilikátu vybudovaného z jednoho či druhého typu vrstev je 
označován jako mezivrství. Jedna vrstva a jedno k ní náležející mezivrství vytváří základní strukturní 
jednotku fylosilikátu, která představuje jeho úplné složení.  
 

 
 

 
 

 
 

 
Kaolin vznikl nejčastěji zvětráváním nebo hydrotermálními pochody z různých hornin bohatých 
živcem, nejčastěji granitoidů, ryolitů, arkóz, rul a jiných. Tyto primární kaoliny mohou být 
přemístěny, pak se jedná o kaoliny sekundární. Ložiska jsou soustředěna do oblastí výskytu 
živcových hornin, ve kterých proběhla kaolinizace. Většina surového kaolinu se upravuje a to suchou, 
nebo převládající, mokrou cestou. Nejvíce kaolinu se spotřebuje do nátěrů a jako plnivo 
v papírenském průmyslu, kolem  a také v keramickém průmyslu při výrobě porcelánu a ostatní 
keramiky,  kolem . Dále jako plnivo do gumy, plastů a barev, výztuhy optických vláken, při 
výrobě žáruvzdorných materiálů, v kosmetickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu. 
Technologická vhodnost kaolinu se posuzuje podle vlastností již plaveného kaolinu. V ČR jsou kaoliny 
rozděleny podle použitelnosti: 

 jedná se o nejkvalitnější kaolin s vysokými 
požadavky na čistotu, reologické vlastnosti, pevnost po vysušení, čistě bílou vypalovací barvu tzn. 
obsahy  bez úpravy vysokointenzitní elektromagnetickou separací do  

 nemá přesně definované vlastnosti. Ceněna je bílá a bělavá 
vypalovací barva a tedy nízké obsahy barvících oxidů. 

  používá se jako plnivo do papíru a jako nátěrový za těmito 
účely je požadována vysoká bělost za syrova a nízké obsahy abrazivních částic. Do této skupiny se 
řadí i kaolin využívaný jako plnivo do gum, na nějž je kladen požadavek na nízké obsahy 
gumárenských jedů tedy:  do   do  a   do . 

 má obsah  nad  a v Českém masivu se vyskytuje pouze na 
Karlovarsku, využitelný je pouze tehdy, je li obsah  uměle snížen. 
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, obsahuje vyšší podíl nekaolinizovaných živců, používá se pro výrobu sanitní a 
užitkové keramiky.                                                                                                             

 
  

 
Ložiska kaolínu se v Českém masivu váží na předplatformní pánve a na platformní pokryv na 
Karlovarsku, Kadaňsku, Podbořansku, Plzeňsku, a Znojemsku. Ložiska představují zachované relikty 
kaolinových zvětrávacích kůr. 
 

 
Kaolín je těžen v Sokolovské pánvi, kde jsou zachovány relikty kůry zvětrávání v pokleslých žulových 
krách na ploše zhruba . Jsou pokryty terciérními sedimenty a vulkanity. Kaolinizace sahá do 
hloubky  výjimečně až  (ložisko Otovice), ale je využívána jen  až  mocná 
připovrchová zóna ve které jsou všechna živcová zrna přetvořena na kaolinit. 
Vlastnosti kaolinu závisí na minerálním složení matečné horniny, kterou tvoří žuly tří základních 
typů. Autometamorfovaná žula jemnozrnná až středně zrnitá s výskytem pneumatolytických 
minerálů (cinvaldit, turmalín topaz) je matečnou horninou v sedlecké oblasti s ložisky Sedlec, 
Podlesí, Ruprechtov. Středně zrnitá muskoviticko-biotitická facie horské žuly, často s turmalínem je 
matečnou horninou ložisek v božičanské oblasti, ložiska Božičany, Jimlíkov, Mírová a Osmosa. Třetí 
žulový typ představuje biotitická horská žula, ze které však nevzniká příliš kvalitní kaolin. 
Hlavními minerály karlovarského kaolinu v jílové frakci jsou: kaolinit, illit, křemen a muskovit. 
Akcesorické jsou: turmalín, zirkon, rutil, anatas, hematit, magnetit a pyrit. 
Nejcennější keramické vlastnosti kaolínu z Karlovarska jsou vysoká pevnost po vysušení výborné licí 
vlastnosti spolu s bílou vypalovací barvou a dobrou transparencí porcelánu. 

 
Karlovarsko je nejvýznamnější oblastí výskytu nejkvalitnějších kaolinů pro výrobu porcelánu  a 
jejich možné náhrady  Nejvýznamnějšími ložisky jsou Božičany, Jimlíkov, Mírová a v roce 2005 
otevřené ložisko Ruprechtov, na kterém se těží  i . Na ložisku Otovice-Katzenholz se těží 

,   
 

 
Kaolínová ložiska sledují okraj severočeské hnědouhelné pánve, kde z podloží terciéru vychází na 
povrch kaolinizované krušnohorské krystalinikum. Při severozápadním okraji pánve se táhne 
podkrušnohorský pruh ložisek výskytů kaolínu, jihovýchodní okraj lemuje ložiskový pruh střezovský 
s ložisky Vlkáň, Krásný Dvoreček-Rokle, Kadaň, Prahly, Tušimice-Libouš. 
Matečnou horninou je jemnozrnná slabě usměrněná ortorula skládající se z:   

 ,  a akcesorií:  
 

Kaolinizace zasahuje do hloubky , ale přibližně čtyřmetrová vrstva červeného kaolínu, která je 
v podloží zvětralých tufů a tufitů je nebilanční. Používá se v papírenském průmyslu a v jemné 
keramice.  
Zdejší kaolin je použitelný jako  a , v roce 2003 bylo dotěženo ložisko Kralupy u Chomutova, 
další ložiska byla dotěžena již dříve, například Prahly. Od roku 2003 je těžen  na ložisku Rokle 
,  
 
 

 
Matečnou horninou je arkózovitý pískovec líňského souvrství středočeského permokarbonu. 
Vyskytují se zde všechny uvedené typy kaolínů. Některé kaolíny vyhodnocené jako  jsou však méně 
kvalitní, přidávají se do karlovarských kaolínů při výrobě porcelánu vzhledem k jejich reologickým 
vlastnostem. Významné je těžené ložisko Krásný Dvůr, blízko Podbořan, kde se nachází . 

 
 

 
Nejvýznamější ložiska jsou Kaznějov a Horní Bříza v sv. a Chlumčany v jv. části pánve. Matečnou 
horninou všech ložisek jsou karbonské arkózy, jež tvoří výplně říčních koryt. K hlavní fázi kaolinizace 
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došlo až po usazení arkóz jejich zvětráním na místě. V podloží pánve jsou horniny barrandienského 
proterozoika. 
Délka kaolínových ložisek zachovaných v pokleslých krách kolísá od několika set metrů do , 
šířka na povrchu se pohybuje v desítkách až stovkách metrů, těžitelná mocnost kolísá od několika 
metrů do , v průměru  až . 
Kaolín z této pánve se využívá jako plnivo při výrobě papíru, pryže, nátěrový papírenský kaolín a do 
skelných vláken.  
Nejdůležitějšími, těženými ložisky  a , jsou Horní Bříza, Kaznějov –  jih, severně od Kaznějova 
pak Lomnička a Chlumčany – Dnešice, které leží jižně od 
Plzně  
 
 
 
 

 
Ekonomicky významná kaolinizace postihla granit až granodiorit dyjského masivu (Únanov, 
Přímětice, Hradiště, Mašovice, Tvořihráz) a bítešskou ortorulu (Plenkovice) dyjské klenby moravika.  
Na Znojemsku se zachovaly jen spodní části kaolínové zvětrávací kůry, jež měla původně větší 
mocnost. Svědčí o tom velká mocnost kaolínu u Plenkovic až .  
Kaolíny jsou tu vyhodnoceny, jako , méně . Malé ložisko  Únanov – sever, bylo vytěženo 
v roce 2007  
 

 
Kaoliny vznikly kaolinizací žul smrčinského masivu. Vyhodnocené bylo zatím pouze jedno ložisko, 
Plesná – Velký Luh s , které ovšem dosud nebylo těženo 

 
 

 
Tato oblast je málo významná, kaoliny zde vznikly ze žul a biotitických pararul moldanubika. 
Vyhodnocené jsou pouze kaoliny keramické na dvou malých ložiskách v Kolencích a Klikovu. 
Surovina se netěží a ani v budoucnu se vzhledem k nízké kvalitě kaolinu s těžbou nepočítá 

. 
 

 
Matečnou horninou je biotitická žula se žilkami křemene a aplitu. Produktivní kaolinizace sahá do 
hloubky  až , výjimečně do .  
Surovina jediného, již netěženého ložiska Vidnava je vyhodnocena jako   a  ale z důvodu 
nejlepšího využití suroviny je evidována mezi jíly pro výrobu  žároostřiv. 

 
 
Další menší výskyty kaolínů jsou buď vytěženy, nebo dosud neprozkoumány, jedná se o Žluticko, 
Toužimsko a Javornicko. 
Naše ložiska kaolínů jsou významná i z celosvětového hlediska, nejdůležitější jsou oblasti Plzeňska a 
Karlovarska, dále pak Podbořanska a Kadaňska. Všechna ložiska v ČR jsou  v současnosti těžena 
povrchově. 
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Měřeno na tělískách, odlitých do sádrové formy ze ztekucené suspense, tělíska  po 
vysušení pří  lámána na rozteči . 
 

 průtoková doba  ztekucené suspenze je . 
Suspenze s  vody byla ztekucena přídavkem , a při měření byl použit průtokový 
viskozimetr s otvorem o průměru . 
 
Mineralogie:  
                     
                      
 
 

 
 

Koloidní stav je zvláštním agregátním stavem hmoty, do něhož může být převedena jakákoli látka, je-
li patřičně rozptýlena ve vhodném prostředí. Takovéto soustavy se pak označují jako dispersní a 
rozlišuje se v nich fáze dispergovaná od fáze dispergující. 
Hlavním znakem, charakterizujícím koloidní soustavy, je velikost dispergovaných částic. 
Na rozdíl od pravých roztoků, které jsou po všech stránkách homogenní, lze u koloidních roztoků 
opticky rozlišit rozptýlené částice od dispergujícího prostředí, proto je nutné na koloidní roztoky a 
ostatní koloidní systémy pohlížet jako na heterogenní. Je-li stupeň disperze tak malý, že lze jednotlivé 
částice pozorovat okem, nejedná se již o koloidní soustavy, ale o suspense. 
Největší stupeň disperze mají pravé roztoky, v nichž jsou rozpuštěné látky dispergovány 
molekulárně či iontově. Skládá-li se ovšem rozpouštěná látka z velkých molekul, pak i při 
molekulární dispersi nabývá roztok koloidních vlastností. Koloidní roztoky se tedy vyznačují určitým 
dispersním stupněm, který je menší než u pravých roztoků a větší než u jemných suspensí.  
Protože je možná plynulá změna dispersního stupně, stanovuje se hranice mezi uvedenými systémy 
pouze přibližně, podle velikosti dispergovaných částic. 
Velikost dispergovaných částic u pravých roztoků málo kdy přesahuje hranici . 
Je-li průměr dispergovaných částic v rozmezí  až , jde o roztoky koloidní. 
Proto roztoky vysokomolekulárních látek jako například polymerů, jeví koloidní vlastnosti, ačkoli 
jsou dispergovány molekulárně. 
Mají-li částice větší rozměr než , nejedná se již o koloidní roztoky ale o suspense. 
Označení koloid zavedl  Toto pojmenování zvolil podle amorfních tuhých zbytků 
klihovité konzistence, které zůstávali po odpaření rozpouštědla z roztoků některých amorfních 
organických látek. 
Jedním z hlavních činitelů, z kterých vyplývají vlastnosti koloidních soustav, je povaha hraniční 
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oblasti, jejímž prostřednictvím se stýká povrch dispergované fáze s okolním prostředím. 
tato mezifázová oblast dosahuje relativně obrovských rozměrů, které jsou tím větší, čím větší je  
stupeň disperse. Proto se při výstavbě hraniční oblasti uplatňuje význačně adsorpce, která přivádí 
různé složky roztoku do povrchu dispergované fáze.Týká-li se adsorpce iontů, může koloidní částice 
získávat elektrický náboj, který u některých druhů koloidů převážně rozhoduje o jejich stabilitě. 
Pojmenování koloidních soustav se řídí povahou prostředí a dispergované fáze. 
Tuhé látky rozptýlené koloidně v kapalinách, se nazývají obecně . je-li dispergujícím prostředím 
voda, jde o  je-li jím alkohol jde o  a pod. jedna kapalina jemně rozptýlená v jiné 
kapalině vytváří .  se skládají z dispergované tuhé fáze v plynném prostředí, kdežto u 

 je v plynu jemně rozptýlena kapalina. Plyn dispergovaný v kapalině vytváří  a v tuhých 
látkách koloidní inkluze. Skla, zbarvená jemně rozptýlenými kovy, patří též ke koloidním 
soustavám  
 

 
Koloidní částice, vznášející se v dispersním prostředí, pozorované ultramikroskopem, nejsou nikdy 
v klidu, nýbrž jeví ustavičný a nepravidelný pohyb, označovaný jako Brownův pohyb. Jde o tepelný 
pohyb, jakým se vyznačují molekuly plynů, kapalin a roztoků, jehož původ je třeba hledat v tepelné 
energii. 
Pohlížíme-li na koloidní částice, vznášející se v dispersním mediu, jako na molekuly plynu nebo 
molekuly v pravém roztoku, je podle ekvipartičního principu střední hodnota kinetické energie 
koloidní částice tak jako u molekul plynu nebo roztoku dána vztahem: 
 

 
 
kde  značí hmotu jedné koloidní částice a  střední rychlost translačního pohybu. Odtud vyplývá 
pro osmotický tlak koloidního roztoku stejný tlak, jako pro pravý roztok což lze vyjádřit vztahem: 

 
kde,  je počet koloidních částic v ,  Avogadrovo číslo (poměr  udává počet molů koloidu 

v ),  Boltzmannova konstanta,  plynová konstanta a  představuje teplotu. 
Ve vertikálním sloupci koloidního roztoku jsou jednotlivé koloidní částice přitahovány ke dnu vlivem 
gravitačních sil. Je-li jejich hmota , působí na každou částici gravitační síla . Poněvadž jsou 
částice nadlehčovány vztlakem dispersního prostředí je gravitační síla, která působí na částici 
v roztoku, , při čemž  , závisí na hustotě částic  a na hustotě dispersního prostředí  
vztahem: 

 

Kdyby se zároveň neuplatňovaly jiné síly, musely by všechny částice klesnout ke dnu. Proti silám 
gravitačním však působí síly osmotické, které se snaží rozptýlit částice rovnoměrně v celém sloupci. 
Mezi oběma silami dochází k rovnováze, z níž vyplývá zcela určité výškové rozdělení částic. U dna je 
jich nejvíce a směrem vzhůru jich postupně ubývá. V každém horizontálním průřezu najdeme jiný 
počet částic. 
Představme si tedy vertikální válec o průřezu 1 cm2, naplněný koloidním roztokem, jehož částice mají 
hmotu . Je-li ve výšce  v objemové jednotce  částic, pak ve výšce  bude jejich počet 

.  Změna osmotického tlaku  v příslušné nejmenší možné vrstvě je dána vztahem: 

 
V této vrstvě o průřezu  se vznáší Nhdh částic a při rovnovážném stavu, kdy gravitační síla na 
uvažované částice je kompensována osmotickým tlakem, musí platit: 

 
Záporné znaménko na pravé straně rovnice vyjadřuje, že s rostoucí výškou osmotický tlak  a 
počet částic  v objemové jednotce klesá. Integrací tohoto vztahu ode dna sloupce do výšky  
dostaneme rovnici, která vystihuje výškové rozložení částic: 
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 označuje  jejich počet v objemové jednotce u dna a M molekulovou váhu. 

  
Ze vztahu  je patrné, že osmotická práce, získaná při převodu 1  koloidních částic 
z koncentrace, jakou mají u dna, na koncentraci, jaká je ve výšce , se rovná mechanické práci, kterou 
je třeba vykonat, aby v gravitačním poli byl převeden onen  do výšky .  Je tu dokonalá analogie 
s hypsometrickou formulí, vyjadřující závislost barometrického tlaku vzduchu na výšce měřené od 
mořské hladiny: 

 
kde  a označují tlaky ve výškách , a  střední molekulovou váhu vzduchu 

 
 

 
 

 předpokládal že vlalstnosti lyofobních sólů budou lépe předpověditelné s pomocí 
představy o struktuře elektrické dvojvrstvy, jejíž jedna vrstva lpí pevně na povrchu dispergované 
fáze a druhá je v dispersním prostředí.  si představoval, že proti plošné vrstvě nábojů 
vázaných v povrchu pevné fáze se vytvoří i v roztoku plošná elektrická vrstva skládající se z iontů; 
vzdálenost obou opačně nabitých vrstev odpovídá molekulárním rozměrům. Jde-li o rovinné 
povrchy, lze na tento typ dvojvrstvy pohlížet jako na deskový kondensátor nepatrné tloušťky , jehož 
kapacita připadající na plošnou jednotku je: 

 
 
K výpočtu  potenciálového rozdílu  mezi oběma vrstvami lze použít vztahu: 

 
 
Kde  označuje náboj plošné jednotky a  dielektrickou konstantu prostředí mezi vrstvami. 
U koloidních částic je nutné uvažovat kulovou dvojvrstvu, skládající se ze dvou isocentrických 
kulových ploch o stejné hustotě náboje, ale opačného znaménka.  
Je-li tloušťka dvojvrstvy  zanedbatelná proti poloměru kulové částice, je potenciál  určen stejným 
vztahem jako u rovinného kondenzátoru. 
 
Hodnota  pro kulový kondenzátor je dána vztahem: 

 
Jestliže  , pak výraz v závorce nabývá přibližně hodnoty: 
  
 

 
 

 

 
S teorií difusní dvojvrstvy přichází  a , keří si všimli, že Helmholtzova 
představa molekulární dvojvrstvy v některých případech nevystihuje skutečné poměry a že se 
dvojvrstva patrně rozprostírá hlouběji do roztoku. 
 
Difusní dvojvrstva na rozhraní pevné fáze a roztoku vzniká působením dvou protichůdných vlivů. 
Elektrostatické síly se snaží vytvořit dvojvrstvu ve smyslu Helmholtzovy představy, proti elektrickým 
silám působí molekulární tepelný pohyb který se snaží ionty rovnoměrně rozptýlit v celém roztoku. 
Ionty, které kompensují náboj pevné fáze, nejsou pak seřazeny v jediné plošné vrstvě u povrchu, 
jejich přebytek spojitě klesá směrem do roztoku. Tímto uspořádáním iontů v roztoku je zároveň 
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určen průběh poteciálu v blízkosti povrchu, kde se místo náhlého potenciálního skoku mezi pevnou 
fází a roztokem objevuje plynulý pokles potenciálu, který sahá tak daleko jako difusní dvojvrstva. 
Také na tuto difusní dvojvrstvu lze pohlížet jako na deskový rovinný kondenzátor, jehož kapacita je 
dána poměrem  . Kde  je náboj plošné jednotky na pevné fázi a  je celkový potenciální rozdíl 

mezi povrchem pevné fáze a vnitřkem roztoku. 
Porovnáním kapacity difusní dvojvrstvy s kapacitou deskového kondenzátoru: 

 
Kde  je Faradayovo číslo,   dielektrická konstanta kapalného prostředí a  koncentrace 
elektrolytu uvnitř roztoku, vztažená na . 
lze stanovit , pro kterou v případě binárního jednoduchého 
elektrolytu platí: 

 
 
 
a pro libovolný elektrolyt, skládající se z  druhů iontů o molární koncentraci  a mocenství  : 
 

 
 

Efektivní tloušťka difusní dvojvrstvy tedy udává tloušťku kondenzátoru, který by měl stejnou 
kapacitu jako uvažovaná dvojvrstva. 
Z uvedeného vztahu je patrné, že tloušťka difusní dvojvrstvy, která je nepřímo úměrná odmocnině 
z kocentrace, roste se zřeďováním. 
Jde-li o kulové dvojvrstvy, s jakými se setkáváme u koloidních částic, lze použít elektrostatického 
vztahu pro kulový kondenzátor v kterém místo tloušťky deskového kondenzátoru dosadíme 
efektivní tloušťku dvojvrstvy: 

 
kde  značí poloměr koloidní částice. 
Kapacita difusní dvojvrstvy, počítaná podle vztahu  je u koncetrovanějších elektrolytů 
mnohonásobně větší, než může odpovídat skutečnosti. Nesrovnalost spočívá v tom, že ionty byly 
považovány za bodové, takže se při spojitém rozložení náboje připouštělo jejich přiblížení k povrchu 
na vzdálenost menší než , což není možné. Dále pak dielektrická konstanta pro ionty stýkající 
se s povrchem nemůže být totožná s dielektrickou konstantou dispersního prostředí  
 

 
, spojil Helmholtzovu a Gouyovu představu a předložil teorii  

  
Je-li  náboj, připadající na plošnou jednotku pevné fáze, pak je tento náboj kompenzován ze strany 
roztoku přebytkem stejně velkého opačného náboje . Přebytek náboje opačného znaménka je 
rozdělen do dvou vrstev, z nichž jedna, ve vzdálenosti  od povrchu, je plošná a obsahuje v plošné 
jednotce náboj  a druhá, je difuzní a obsahuje ve sloupečku o jednotkovém průřezu přebytek 
náboje . A platí tedy: 

 
Vzdálenost  plošné vrstvy od povrchu odpovídá rozměrům molekul. Stejně je třeba rozdělit na dvě 
části celkový potenciální rozdíl  mezi povrchem pevné fáze a vnitřkem roztoku. Pokles potenciálu 
na rozhraní pevné fáze s roztokem ve vrstvičce tloušťky  se děje skokem z hodnoty  na určitou 
hodnotu  a ve větších vzdálenostech od povrchu se děje spojitě.  
Ke kvantitativní formulaci Sternovy představy je třeba vyjádřit veličiny a . Pro uvažovaný 
přebytek náboje  v difusní dvojvrstvě, jíž přísluší potenciální spád , lze použít Gouyova výrazu: 
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(Poněvadž nyní uvažujeme náboj v roztoku, je v místě kladného potenciálu přebytek záporného 
náboje.) 
Plošná hustota náboje  závisí podle Sterna na adsorpčních silách, které udrží na rozhraní obou fází 
určitý přebytek příslušného druhu iontů. Tyto adsorpční síly jsou především povahy elektrické, ale 
může se též uplatnit pro daný druh iontů adsorpce specifická. Počet molů kationtů   a aniontů  
v uvažované vrstvě, adsorbovaných na plošnou jednotku, lze vyjádřit z Langmuierovy adsorpční 
izotermy. 
Adsorpční energie gramiontů a lze vyjádřit algebraickým součtem specifické adsorpční 
energie , respektive  a elektrické energie : 

 
Vzhledem k uvedeným adsorpčním rovnováhám lze hodnotu plošné hustoty náboje   definovanou 
vztahem: 
 

 
vyjádřit jako funkci potenciálu , koncentrace elektrolytu  a specifických adsorpčních energii  a 

 jednotlivých druhů iontů: 

 
Kde  představuje maximální počet gramiontů, připadajících při nasycení vrstvy na  ,  a   
jsou objemy gramiontů v adsorbovaném stavu a   je jejich koncentrace uvnitř roztoku. 
Pro malé koncentrace elektrolytu lze ve jmenovateli členy, zahrnující koncentraci zanedbat proti 
jedničce. 
Je-li specifická adsorpce iontů zanedbatelná proti elektrické adsorpci, lze zavést další zjednodušení 
rozvedením mocnin čísla  v řadu a uvažováním jejích prvých dvou členů, takže: 

 
kde  značí geometrický průměr objemů gramiontů  a  v adsorbovaném stavu. 
Náboj  v Helmholtzově dvojvrstvě je tedy úměrný koncentraci elektrolytu, a difusně rozptýlený 
náboj  je úměrný odmocnině z koncentrace. 
Rozdělení celkového přebytečného náboje  v roztoku do Helmhotzovy a Guyovy dvojvrstvy lze 
posuzovat podle hodnoty poměru . Omezíme-li se na přibližné vztahy, odvozené pro 

dostatečná zředění elektrolytu, dostaneme výraz: 

 
Nyní je tedy patrné, že zmenšováním koncentrace elektrolytu se poměr  blíží jedné a to značí, že 

v extrémním zředění je celkový náboj  prakticky jen v difusní dvojvrstvě. Podobně lze ukázat, že 
zvětšováním koncentrace elektrolytu vzrůstá hodnota poměru , takže při větších koncentracích je 

naopak větší část náboje v Helmholtzově plošné dvojvrstvě. 
S hlediska Sternovy teorie je tedy Helmhotzova představa mezním případem dvojvrstvy, vytvořené 
při malých zředěních elektrolytu a Gouyova představa je mezním případem dvojvrstvy, vytvořené při 
velkých zředěních elektrolytu. 
Z toho zároveň vyplývá, že v koncentrovaných roztocích je hodnota  zanedbatelná proti hodnotě 
celkového potenciálního rozdílu   mezi pevnou fází a vnitřkem roztoku, který je pak téměř shodný 
s potenciálem v Helmholtzově dvojvrstvě. V silně zředěných roztocích je naopak zanedbatelný 
potenciální spád v Helmholtzově dvojvrstvě proti hodnotě , takže přibližně platí: 
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1. Potenciálnímu rozdílu , který odpovídá difusní části elektrické dvojvrstvy, připadá důležitá 
úloha při dějích, při nichž dochází k relativnímu pohybu pevné fáze vzhledem k roztoku. Při 
tomto pohybu se neposouvá kapalina bezprostředně po povrchu pevné fáze, nýbrž k povrchu 
adheruje mono molekulární vrstva rozpouštědla s adsorbovanými ionty. Stykovou plochou 
při uvažovaném pohybu je právě rozhraní mezi Helmholtzovou a difusní dvojvrstvou. 
potenciální rozdíl mezi rozhraním a vnitřkem roztoku, se nazývá elektrokinetický potenciál a 
označuje se písmenem  a odtud jeho druhé označení:  

 
 

 
Při kataforese se dispergovaná pevná fáze pohybuje v elektrickém poli vzhledem k roztoku. Pro 
rychlost  kulové částice, obklopené difusní dvojvrstvou v elektrickém poli intensity , které přísluší 
elektrokinetický potenciál , odvodil vztah: 

 
kde,  je dielektrická konstanta kapalného prostředí a  je viskosita kapaliny, číselný faktor  je 
zaveden proto, že je uvažován kulový povrch pevné fáze.  
Uvažujeme-li elektroforetický pohyb koloidní částice jako migraci iontu o velkém počtu nábojů , 
pak je možné vyjádřit její rychlost ze Stokesova zákona: 

 
kde  představuje poloměr kulové částice. 
Porovnáním předešlých dvou vztahů dostaneme elektrokinetický potenciál jako elektrostatický 
potenciál koule o poloměru  a náboji   

 
 
Veličina  je však definována jako potenciální spád v difusní dvojvrstvě, nemůže být identická 
s elektrostatickým potenciálem nabité kulové částice, protože zde není brán zřetel na iontovou 
atmosféru, jež obklopuje onu částici. Proto lze Stokesova zákona použít pouze pro jednoduché ionty 
při nekonečném zředění, kdy jsou vymaněny z vlivu ostatních iontů. 
Vliv iontové atmosféry na pohyblivost iontu při konečných zředěních odvodili Debye a Hückel, 
výpočty jsou však komplikované, zdá se tedy výhodnější, vykládat elektroforesu koloidních částic 
jako elektrokinetický jev. 
Pro vyjádření elektrokinetického potenciálu lze využít potenciální spád  v kulové difusní 
dvojvrstvě vyjádřený s pomocí efektivní tloušťky této dvojvrstvy . Avšak s tím rozdílem, že se 
povrchová hustota náboje  nevztahuje na povrch pevné fáze, ale na rozhraní mezi adsorbovanou 
vrstvičkou a roztokem. Označíme-li toto hustotu náboje  a poloměr koloidní částice , pak pro 
elektrokinetický potenciál získáme výraz: 

 
Dosazením tohoto výrazu do rovnice pro rychlost pohybu koloidní částice v elektrickém poli o 
intenzitě  dostaneme: 

 
a pro rychlost  koloidní částice v elektrickém poli o jednotkové intenzitě: 

 
Hodnota  je úměrná odmocnině z iontové síly , což lze vyjádřit vztahem: 
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kde  je konstanta úměrnosti.  

Při nekonečném zředění elektrolytu nabývá nulové hodnoty  i  , takže pro rychlost koloidní částice 

v poli o jednotkové intenzitě při nekonečném zředění elektrolytu platí: 

 
 
Budeme-li dále předpokládat, že přítomnost elektrolytu má vliv pouze na elektrokinetický potenciál 
a ne na hustotu povrchového náboje , pak pro relativní změnu pohyblivosti koloidní částice 
přibližně platí: 

 
Jevem inversním ke kataforese je sedimentační nebo též kataforetický potenciál. 
Pohyb nabitých částic koloidu nebo suspense, které s sebou unášejí elektrický náboj, vytváří 
v dispersním prostředí potenciální spád. 
Kataforetický potenciál se uplatňuje při sedimentaci v silových polích, kterým je i pole gravitační. 
Sedimentují-li částice o poloměru  a hstotě  v dispersním prostředí, jehož vodivost je  a hustota , 
je sedimentační potenciál, připadající na 1 cm délky , dán Smoluchowského vztahem: 
 

 
kde  značí počet částic v 1 ml kapaliny,    gravitační zrychlení a  hmotu částice v dispersním 
prostředí:  

 
 

 
Krystal kaolinitu si lze představit jako balíček karet  přičemž každá karta 
představuje útvar složený vždy ze dvou stavebních jednotek. Z vrstvy vytvořené z tetraedrů  a 
z vrstvy vytvořené z oktaedrů  vzájemně spojených kovalentními vazbami. 
Karty na sobě vždy leží rovnoběžně, v jejich uspořádání však může být nepravidelnost 

 
Kromě této nepravidelnosti vyskytují se, podobně jako u většiny silikátů, v mřížce kaolinitu poruchy 
vznikající izomorfní substitucí křemíku železem nebo hliníkem. V důsledku takové substituce, není 
kaolinitová částice ne venek elektroneutrální, v místech, kde nastala substituce, je nevysycený 
záporný náboj, který má rozhodující vliv na chování kaolinitových suspensí  
Krystalky kaolinitu nejsou dokonalé ani z makroskopického hlediska. Jejich hrany jsou otlučeny a 
krystalky jsou často přelámány. 
Přelomení krystalku představuje zlomení vazeb   popřípadě  v krystalové 
mřížce. Stýkají-li se tyto nově vytvořené povrchy s vodou, která je vždy z části disociována na  a 

 ionty, vznikají adicí na povrchu skupiny  případně . Skupiny  se chovají 
jako slabá kyselina, tj. v prostředí, kde  je nízké, zůstávají nedisociovány, při vysokém  
oddisociují naopak vodíkový kationt do roztoku a na pevném povrchu zůstává záporný náboj. 
Skupiny  při nízkém  oddisociují  iont, čímž se pak pevný povrch nabíjí kladně, při 
vysokém  se oddisociuje  iont a povrch se nabíjí záporně stejně jako v důsledku disociace 

 skupin  
Existenci kladných nábojů na hranách a rozích krystalků kaolinitu při nízkém  prokázal adsorpcí 
záporně nabitých částic sólu zlata Thiessen  Ke stejnému závěru dospěli i Schoffield 
a Samson  kteří zjistili, že při nízkém  adsorbuje kaolinit anionty, při 
vysokém  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  případně 

 skupin nebo substitucí v mřížce, nepodivíme se zjištění, že náboj částice kaolinitu je 
v disperzním prostředí (vodě) vyrovnáván ionty opačného náboje. Náboj částice je příčinou adsorpce 
vodních molekul, které vytvářejí kolem částice vodní film.  
Kapalina adsorbovaná na částicích s dostatečně lyofilním povrchem vytváří pevně vázanou vrstvičku 
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– lyosféru. Kapalina vázaná v této vrstvičce ztrácí své viskósní 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  
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 tedy vrstva podobná atmosféř 
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  
Jak je již uvedeno výše, 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, mají-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 shluku. Obě částice se znovu vzdálí a zůstávají samostatnými. 
Má-li kaolinitová suspense  na hranách i plochách částice jsou pouze záporné náboje. 
Stabilita systému částic záleží tedy především na velikosti iontových atmosfér. Tato atmosféry bude 
zřejmě 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 

 s malým specifickým nábojem vytváří tlustou iontovou atmosféru, 
vápenaté a hořečnaté ionty tenčí. Ještě tenčí atmosféra vznikne v případě, že náboj povrchu 
vyrovnávají Al3+ ionty     
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  

 
 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 stabilisují, dvojmocné ionty ve 
stejné koncentraci koagulují, a u vícemocných iontů stačí ke koagulaci velmi malá koncentrace 

 
Tento vliv je patrný ze závislosti zeta-potenciálu na koncentraci a mocenství iontů  
 
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 ve shluky a dojde ke koagulaci suspense. Částice se mohou 
nejvíce přiblížit plochami, na kterých je nejmenší koncentrace elektrického náboje a destičkovité 
krystalky kaolinitu se proto spojují (koagulují) v balíčky přikládáním plochy na plochu. 
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 , zmenšuje se rovněž 
poloměr iontových atmosfér kolem částic, snižuje se tedy stabilita suspense a může dojít až ke 
koagulaci částic plocha na plochu  
Má-li kaolinitová suspense , 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, 
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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  
Vodní suspense přírodního kaolinu nebo jílu je obvykle koagulovaná a chová se jako Binghamova 
hmota. Příčinou je především nízké  systému (obvykle kolem čtyř) způsobující koagulaci částic 
hrana-plocha  Zvýšení např. 
Přídavkem  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  
způsobí jen nepatrnou výměnu těchto vápenatých iontů za sodné ionty  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   sodu, zvýší se rovněž pH a současně se vysráží vápenaté ióny přítomné 
v systému jako uhličitan. Náboj povrchu je nyní kompensován  ionty, které vytvářejí široké 
iontové atmosféry, kolem částic, nedovolují přiblížení částic do dosahu přitažlivých sil. Takto 
stabilisované suspense ztrácí 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.  
Ztekucení, suspense znamená z hlediska koloidně chemického peptisaci koagulované hmoty, z 
hlediska reologického převod binghamovské hmoty na newtonskou  
 

 
Elektrokinetický potenciál , je velmi důležitý faktor ovlivňující stabilitu kaolinové suspense. 
Profesor C. Edmund Marshall z university v Missourri, uvádí ve své knize, The Colloid Chemistry of 
the silicate Minerals, že lze vytyčit dvě kritické hodnoty  které představují hranice koagulace. 

 je charakterizována okamžikem kdy alespoň jedna z kolizí pevných 
částeček rozptýlených v rozpouštědle má za následek spojení těchto částic. Od této hodnoty  je 
koagulace možná, avšak je stále dosti pomalá. 

 odpovídá stavu, kdy v systému dochází k překotné koagulaci a veškeré 
kolize mezi částicemi vedou ke spojení. 
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Data použitá na sestavení obrázku byla získána měřením v kaolinitové suspensi. 
U kalinitové suspense bylo rovněž zjištěno, že v kyselém prostředí, se po přidání jednomocných nebo 
dvojmocných kationtů vytváří velmi podobná závislost mezi elektrokinetickým potenciálem a časem 
potřebným k dosažení určitého stavu koagulace což je dobře patrné z následujícího obrázku. 
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Jak již bylo ukázáno v odstavcích 3.3. a 3.4., lze vypočítat efektivní tloušťku elektrické dvojvrstvy , a 
povrchovou hustotu náboje ,  ze známé hodnoty elektrokinetického potenciálu a koncentrace iontů. 
Z následujících dvou obrázků je dobře patrný vyšší vliv dvojmocných kationtů na koagulaci 
kaolinitové suspense, než je tomu u jednomocných iontů. 
Je zajímavé, že křivka vystihující hustotu náboje  je velmi podobná adsorpční Langmuierově 
izotermě. 
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Obr. 3.7.2 Vliv přídavku ,  na elektrokinetický potenciál ζ, povrchovou hustotu náboje 
  

 
 
 
 

 
 

 se zabývají činiteli majícími vliv na odvodnění kaolinitové suspense. S touto 
problematikou úzce souvisí stanovení tlaku trvalé deformace  určení citlivosti  na  a 
elektrolytickou koncentraci. Právě změny  a elektrolytické koncentrace často vyvolávají vznik 
síťového či vločkového systému, což velmi ovlivňuje odvodňování suspense. Vločky padají ke dnu 
rychleji než individuální částečky, protože mají vysoký poměr mezi hmotností a plochou povrchu. 
Jako Representativní koloidní hmota byla zvolena kaolinová suspense, protože povrchové 
charakteristiky kaolinitu jsou dostatečné známé, aby bylo možné uspokojivě vyhodnocovat 
sedimentační data i v případě částicových interakcí.  

 pracují s upraveným numerickým modelem, jenž navrhl  ve své 
práci z roku . Landmannův model však bylo nutné upravit. Naser a James vytvořili model pro 
plánování optimálního odvodnění, založený na rovnováze sil ve flokulované suspensi. 
V porovnání s prací Landmana jsou ve studii pánů Nassera a Jamese tři odchylky: 
 
1.  využívá pro stanovení konečné výšky sedliny  toho že pokládá hodnotu 
odtokové koncentrace na dně sedimentačního tanku , jako specifickou vstupní hodnotu . Nasser 

a Jamess si však všímají toho, že  (maximální objemový zlomek) je možné dosáhnout, za různých 

hodnot ,  a , kde  je kritický objemový zlomek bodu zgelovatění, tj. nejnižší možný 

objemový zlomek, při kterém dojde k propojení všech elementárních kaolinitových vloček, a to v 
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celém prostoru sedimentačního tanku. sice navrhl optimální plán zhušťování i 
s těmito vlivy, neurčil však jejich hodnoty přesně. 
 
2.  uvádí, že průměrné rychlosti proudění pevné a kapalné fáze se přibližně rovnají 
hraničním podmínkám na dně odvodňované suspense a je možné je získat ze vztahu: 

 

 
kde je objemová hustota toku fluida v odtoku na dně sedimentační nádrže, v  

 je objemová hustota toku pevné fáze rovněž v odtoku na dně sedimentačního tanku a udává se v 

 
  
Hodnoty se považují za dané v souladu s odhadem  a  je vypočítána z modelové rovnice. 

Úkolem je nalézt hodnotu  pro odlišné podmínky. Objemová hustota toku fluida  v místě odtoku, 

může být definována jako: 

 
 

 je funkce odtokové rychlosti a koncentrace. Je-li  právě rovna nule, nic neodtéká a          
 

 
 
V počátečním stádiu analyzování je hodnota  odhadnuta manipulací poměru  a , 

v experimentální úrovni je pak správnost určení  dodatečně ověřeno, změřením odtokové 
koncentrce , a jejím dosazením do vztahu (4.1), čímž je získána , která po dosazení do vztahu (4.2) 
ukáže, zda bylo   na teoretické úrovni správně určeno. 
 
3. Nově je sledováno odvodňování v závislosti na  elektrolytické koncentraci a na hodnotě . Proto 
je nutné co nejpřesněji určit hodnoty  a  pro odlišné hodnoty  a elektrolytické konentrace. 

 
Nasser a James, uvažují suspensi a nádrž, které umožňují ideálně plynulé odvodnění. To představuje 
odvodňování probíhající ve válcové nádobě s dokonale hladkými stěnami které nevyvolávají stěnový 
efekt, a to že každému měnícímu se poli je možné přiřadit konstantu, která závisí pouze na výšce 
zhuštění  
 

 
Pro řešení modelu, je požadováno několik předpokladů: 
volba materiálu, volba flokulantu, plán sérií sedimentací a volba provozní metodiky 

 
 
1. Částice jsou malé, s ohledem na rozměry sedimentačního sloupce, a všechny mají stejnou hustotu. 

 
2.Tuhou i kapalnou fázi lze považovat za nestlačitelnou a nedochází mezi nimi k žádné výměně 
hmoty. 

 
3. Rychlosti pevné i kapalné fáze a koncentrace jsou v horizontále jednotné. 
4. Pevná i kapalná fáze se chová elasticky. 
 

 
Rovnováha sil v síťové konstrukci částic v elementárním objemu suspense, která je v rovnovážném 
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stavu, je dána vztahem  

 
První člen je hydraulický odpor kladený sedimentujícím částečkám. Funkce  je brzdný 
sedimentační faktor s vlastnostmi:  

 
 
 

 
, pozorovali, že brzdný sedimentační faktor je pro sférické částice 

přibližně určen vztahem: 
 

 
 
kde exponent může být složenou funkcí.  počítal do prvního řádu  a 

 z experimentálních měření odhadl empirický vzorec pro sférické částice 
 

 
 
Druhý člen v rovnici (4.3) je změna tlaku ve směru osy . Jedná se o tlak který je vyvolán hmotou 
částic propojených v síťové struktuře, tzn. za předpokladu, že  

Třetí člen v rovnici (4.3) je gravitační síla uplatňovaná na propojené částice, přičemž, stěnový efekt 
setrvačné a střižné síly působící ve fluidu jsou zanedbány. Proudový odpor je přijat jako  a je 
v horizontále neměnný podobně, jako průměrná rychlost a tlak.  

 

 
 je rychlost částice a  je rychlost fluida. 

 
Vertikální komponenta v rovnici (4.3) je získána ze vztahu: 

 
Objemová hustota toku fluida v oblasti odtoku může být definována jako: 
 

                                                      

 
 
 
 
Vztah (4.9) je možné s využitím rovnic (4.7), (4.8) a (4.10) zapsat ve tvaru: 
 

 
 
Vertikální komponentu z rovnice  (4.11) je možno vyjádřit zápisem:     
 

 
 
Zachování hmoty pevné a kapalné fáze vyjadřují rovnice kontinuity: 
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 navrhl pro odezvu konsolidované síťové struktury flokulované suspense rovnici:                                                                                                                         

 

 
 
Kde je materiálová derivace a  reprezentuje tlak v tzv. limitu elasticity, a je určen tlakem při 

němž se začne síťová struktura ireverzibilně deformovat. Ke konsolidaci tedy nemůže dojít, pokud 
není síťový tlak  vyšší než je  
 

 ukazuje že v případě, kdy je zhroucení determinováno vazkostí a rychlostí ze 
systému unikajícího fluida, je možné  dynamickou stlačitelnost   určit jako: 
                                                                                                                                                 

 
 
Pro rozšiřující se materiál s kterým pracuje rovnice (4.15) a s užitím rovnice kontinuity (4.13), je 
možné zapsat základní rovnici ve tvaru: 

 
 

 
 
Plynulé odvodňování suspense je často modelováno s předpokladem vytvoření dokonalé síťové 
struktury v celém jejich objemu, tedy za stavu kdy je   se domnívají, že právě 

přitékající suspense v níž ještě není síťová struktura plně vyvinutá, tj. ta u která je  je 

v reálných případech velmi důležitá. U suspense, která splňuje   nedojde k vytvoření síťové 

struktury a částice budou klesat ke dnu,  jediné co je bude brzdit je hydrodynamický odpor. Síťový 
tlak v této zóně bude nulový a objemový zlomek se zvýší jen nepatrně. Proto, rovnice (4.12) 
poskytuje objemovou hustotu toku lokální částice, určenou explicitně v ustáleném stavu jako: 

 
 

 
Dosazením známého  a položením  je objemová hustota toku částice dána 

vztahem: 
 

 
V odvodňované suspensi, je možno nalézt přechod mezi oblastí volně sedimentujících částic a 
propojených částic. Tuto hranici charakterizuje kritický objemový zlomek   při kterém je síťový 

tlak stále ještě roven nule, teprve pod tímto bodem se může začít projevovat komprese a síťový tlak 
nabude hodnot vyšších než nula. 
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Přechod z  do  je pro potřebu výpočtů považován za počátek a je označen jako . Existence 

sedimentační zóny nad úrovní není pro výpočet komprese důležitá. Je potřeba pouze pro 
určení   

Pro nalezení hodnoty  pro konkrétní hodnotu   je třeba rozřešit rovnice (4.12), (4.17) a (4.18) do 

které se dosadí z rovnice (4.20) a počáteční podmínky: 

 
     
     

             
 
 

 
Odporový sedimentační faktor  je odhadován s použitím     
rovnice (4.6) s využitím předpokladu, že kaolinitové flokule jsou sférické. Kaolinitové destičky 
mohou dosahovat sféricity až 95% uvádí  ve svém prvním článku z roku 2007, 
v navazujícím článku používají k rozřešení modelu plynulého odvodňování přesné určení hodnot 
  a  

 
 
 

 
Bod zgelovatění je velmi obtížně měřitelný  
Je možné ho charakterizovat pomocí , což je nejnižší možná koncentrace za které jsou flokule 

schopné vytvořit plně propojenou síťovou strukturu. 
Vliv síťové struktury, která se v odvodňované suspensi vyskytuje pod hranicí bodu zgelovatění, 
nemůže být zanedbána, protože v této struktuře je váha každé individuální částice, nebo flokule 
přenášena v celé síti, což se ve výsledku projeví tím, že na částici v síti působí nejen její vlastní váha, 
ale i váha částic, které leží v síti nad ní. Projevuje se tedy pouze hmotový účinek částic zapojených 
v síti, kapalná fáze,  které celou síť obklopuje žádný hmotový vklad nepřináší Landman (1988). 
Proto je v oblasti volně sedimentujících částic síťový tlak nulový, na hranici bodu zgelovatění právě 
rovný nule a pod touto hranicí se zvyšuje s narůstající hloubkou. 
Nepřímá metoda pro určení bodu zgelovatění je založena na určení objemu pevné fáze 
v jednotkovém objemu, jako funkce konečné výšky sedimentu. Což vyjadřuje vztah: 
 
 
 

 
 
 
 
Za předpokladu, že  je funkce vzdálenosti pod povrchem.  
Upravením (4.21) dostaneme: 

 
 

Kde  je objemový zlomek pevné fáze v distanci  Uvedený vztah dovoluje určení koncentrace 
pevné fáze v dané hloubce pod povrchem, s využitím série sedimentačních pokusů, ve kterých je 
použita tatáž suspense, a mění se pouze výška sedimentačního sloupce. Pro určení  navrhl De 

Kretser (2003): 

 
 kde , a , jsou počáteční objemový zlomek pevné fáze a počáteční výška suspense, představuje 

výšku sedliny v rovnovážném stavu. 
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Z rovnice (4.23) je patrné, že odlišné  je možné dosáhnout měnícím se  a pevným  nebo,   

konstantním a  pohyblivým, pochopitelně se h  změní i současným pohybem obou hodnot. Toho 

Nasser a James využili ke stanovení bodu zgelovatění. 
Bod zgelovatění se najde ze směrnice křivky , kde   je funkcí  a  a ze série 

sedimentačních testů. 
  použili k experimentům odměrné válce o objemu , kaolinitovou 

suspensi o čtyřech různých koncentracích v rozmezí od  do  objemu, pro každou počáteční 
koncentraci byly použity čtyři odlišné výšky , a to v rozmezí od  do . Elektrolytická 
složka byla ovlivňována přídavky roztoku  v rozmezí od  do  a  bylo v rozmezí od 
2 do 7. V průběhu odvodňování suspensí byla zaznamenávána výška , a to do té doby, než jí bylo 
možné považovat za konstantu. Následně byl s využitím rovnice (4.23) určen bod zgelovatění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.4.1.1 Schéma ideálně plynulého, (stacionárního) odvodňování flokulované suspense. 
 
 

 
 odhadl  latexu a bentonitu ze série experimentů provedených v centrifuze. 

Centrifuga byla využita ke zvýšení gravitační síly a tím k zintenzivnění konsolidace, která byla 
prováděna až do rovnovážného stavu. 

, byl určen pomocí vztahů: 
 

 
 
 

 

 

přetok ( = 0) 

čistá 
voda 

= 0 ; z = 0 

 = g  ;  z = 0‘ 

= max = u ; z = H 

 

odtok 

h        zóna konsolidace 

zóna volně padajících částic 
přítok naředěné suspense 
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Kde  je zrychlení odstřeďování  a R je poloměr působnosti rotace ve spodní části 
sedimentu. 

, byl měřen podle schématu:  
 

1. Umístění vzorku do centrifugy, definování h0 a volba experimentálního času na přibližně šedesát 
minut. 
2. Volba rotační rychlosti a následné odstřeďování. 
3. Zastavení odstřeďování a zaznamenání rovnovážné výšky sedliny h jako funkce počáteční výšky 
h0 a zrychlení (g). 
4. Zvýšení rotační rychlosti a opětovné odstřeďování. 
5. Odhad směrnice (S) užitím vztahu: 
 

 
 

6. Určení ,  pomocí  vztahů (4.24) a (4.25) 
 

 definovali Py(), pro flokulované koloidní suspense  vztahem: 
 

                                                                                                                           

 

 
Kde,  a  jsou parametry závisející na vlastnostech materiálu a chemii flokulované suspense. 
Byla použita centrifuga  trubička v centrifuze použitá k měření měla obsah  
a průměr , odchylka rotační rychlosti je v rozmezí  až , zrychlení bylo použito 
v mezích  
 
Tato metoda určení  byla využita i jinými vědci, a pro odlišné materiály, např. Cementovou 
pastu  jílový základ s uhelným přídavkem  -suspensi 

 a Zirkonovou suspensi  Z naměřených dat je 
patrné, že odchylka mezi daty získanými touto rovnovážnou sedimentační metodou a daty získanými 
jinými technikami je malá. 
 
  

 

 
 
Tab. 4.5.1 Závislost  na elektrolytické koncentraci a .  

 
 
Bod zgelovatění je velice citlivý na elektrolytickou koncentraci. 
Za vysoké elektrolytické koncentrace jsou kaolinitové destičky propojeny systémem plocha na 
plochu, tyto těsné balíčky pak vytvářejí vločkovitou strukturu a dochází k rychlé sedimentaci.  
Za nízké elektrolytické koncentrace a  , jsou částice propojeny systémem hrana na plochu, a tato 

Elektrolytická koncentrace 
  

 pH 2 pH 7 

1.0 M 0.0346 0.044 
0.1 M 0.0297 0.035 
0.01 M 0.0272 0.034 
0.001 M 0.0254 0.019 
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interakce vytváří objemnou třídimenzionální strukturu, vyplňující celý prostor, který má k dispozici. 
Takto vzniklá struktura obsahuje vysoké procento skulinek vyplněných kapalnou fází. Proto byla 
suspense využitá při stanovení bodu zgelovatění záměrně ponechána v nízké elektrolytické 
koncentraci. 
Za vysoké elektrolytické koncentrace, v rozsahu  se objemový zlomek bodu 
zgelovatění zvyšoval spolu s narůstajícím , to bylo pozorováno u částic propojených systémem 
plocha na plochu, jejichž vytvoření je s narůstajícím pH pravděpodobnější a vzniklé balíčky 
kompaktnější. Naopak při nízké elektrolytické koncentraci je  snižován s narůstajícím  protože 

většina kaolinitových destiček je propojena systémem hrana na plochu a přitažlivá síla tohoto spojení 
se s narůstajícím  snižuje. 
 

 
Pro  2, měl  následující trend: .  
Rovněž je patrné, že   třídimenzionální struktury tvořené spojením typu hrana na plochu je 
vždy větší než pro těsné balíčky, které  vznikají spojením typu plocha na plochu. 
Při měřeních bylo zjištěno, že spojení typu plocha na plochu vykazuje vyšší hodnotu , při , než 

při  
 
 

 
Zvyšováním elektrolytické koncentrace jsou elektrostatické interakce mezi kaolinitovými částicemi 
redukovány, protože elektrická dvojvrstva, nebo iontová atmosféra je stlačena, a destičky se propojí 
systémem plocha na plochu. U modelové suspense, byly shledány rozdíly v zahuštění u odtokové 

 A pro  byl zjištěn přechod z , za 

zvyšování koncentrace  
 
Za vysoké elektrolytické koncentrace tj. v rozmezí  bylo   zvyšováno spolu s  

Z toho se zdá, že  koncentrace  nestlačila elektrickou dvojvrstvu dostatečně. 
 
 

 
 při tvorbě modelu nejprve stanovili objemovou hustotu toku kapané fáze  vztahem: 

 

 
 

a pro parametr   zvolili hodnotu . Později když testovali citlivost svého modelu právě na tento 
parametr, zjistili, že  změní-li se  v intervalu  nenastane významnější změna síťového 
tlaku p a ani v koncentračním profilu nebude účinek změny příliš patrný. Rovněž hustota toku pevné 

fáze  v jednotkové ploše  určená rovnicí (4.20)  se změní jen nepatrně, z  pro 

 
.  
Z uvedeného plyne, že  model není příliš citlivý na  hodnotu parametru , a pro suspense u kterých 
lze předpokládat nízké hodnoty hustoty toku pevné fáze není nutné  stanovit přesně. 
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Vycházím z předpokladu, že kaolinové suspense stejné koncentrace a shodného koloidního stavu, 
vystavené stejným tlakově-teplotním podmínkám, vykazují tytéž hodnoty hydromechanických 
charakteristik, propustnosti a stlačitelnosti, takové, že jejich časový vývoj lze popsat spojitou funkcí. 
Za modelovou  jsem si vybrala suspensi kaolinu v deionozované vodě, jejíž koloidní stav lze označit 
za koagulovaný. 
Z dostupných jílových surovin, jsem pro své fyzikální a chemické vlastnosti zvolila plavenou směs 
Sedleckého kaolinu, která je dodávaná pod obchodním názvem Sedlec Ia.,  a která je již od roku 1924 
uznaným kaolinovým standardem.  
Koagulace dosahuji, přídavkem  hmotnostního procenta z pevné fáze,  . Kaolin Sedlec Ia.,  je 
průmyslově přeplavený, byl tedy obohacen    a ionty, ale při prvotních pokusech se ukázalo, 
že to není dávka dostačující k tomu, aby vyvolala koagulaci v celém objemu suspense. Na to bylo 
nutné ještě přidat  hmotnostního procenta z pevné fáze, . Není to dávka nejnižší možná, ale 
je spolehlivá u koncentrací suspensí vyšších než 20g kaolinu na  suspense.  U koncentrací nižších, 
bylo nutné pro interpretovatelnost  pokusu dávku fakulantu , zdvojnásobit. 
Abych u suspensí co nejlépe zajistila konstantní koloidní stav a přesnost hmotnostních koncentrací, 
byl u všech pokusů dodržen stejný postup přípravy: 
 
1. Namočení suchého kaolinu v deionizované vodě, 7 dnů. 
2. Opatrné, pomalé rozmíchání hrudkovité směsi, jedenkrát za den, 2 dny. 
3. Důkladné rozmíchání s pomocí vrtačky doplněné nástavcem na rozmíchávání barev, použití pouze 
nízkých otáček, dvakrát za den vždy po10-ti minutách, 2 dny. 
4. Při posledním míchání, odběr vzorku suspense, sušení při  po dobu , poté zvážení 
a stanovení hmotnostní koncentrace suspense s přesností na setiny gramu. 
5. Rozmíchání mateřské suspense s využitím vrtačky, deset minut, odlití potřebného objemové 
množství do kalibrované nádoby, a doplnění do žádaného objemu  deionizovanou vodou. 
6. Promíchání nové směsi v kalibrační nádobě, 5 minut. 
7. Za stálého míchání, přídavek 0,4 hmotnostního procenta z pevné fáze suspense,  ve vodném 
roztoku, míchání 5 minut, odběr  vzorku suspense, vysušení při  po dobu , poté 
zvážení a stanovení hmotnostní koncentrace suspense s přesností na setiny gramu. 
8. Nalití suspense do válců z plexiskla o vnitřním průměru  a výšce  
s nepropustným dnem. 
9. Odběr  vzorku suspense, vysušení při  po dobu , poté zvážení a stanovení 
hmotnostní koncentrace suspense s přesností na setiny gramu. 
10. Záznam poklesu výšky sedliny ve válci, v časových intervalech volených s přihlédnutím k 
koncentraci pevné fáze a  vývoji poklesu výšky sedliny při každém konkrétním pokusu zvlášť.  
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 válců. 
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Budeme se zabývat obecným proděním dvoufázového systému, tvořeného tekutou a pevnou fází, při 
němž docházík pohybu jak tekuté, tak pevné fáze. Z výsledků uvedených Mlsem (1999) vyplývá, že 
zkoumaný problém je popsán následující soustavou osmi parciálních diferenciálních rovnic: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
První dvě rovnice jsou rovnice kontinuity, následujících šest rovnic jsou pohybové rovnice. V těchto 
rovnicích je  vektor prostorových souřadnic orientovaných tak, že osa  směřuje svisle vzhůru,  je 
čas,  resp.  je hustota tekuté resp. pevné fáze, je pórovitost,  resp.  je vektor objemové 
hustoty toku tekuté resp. pevné fáze,  je gravitační zrychlení,  je tlak tekuté fáze, matice  je 

tensor hydraulické vodivosti,  je vektor relativní objemové hustoty toku tekuté fáze vzhledem 
k pevné fázi a  je tensor efektivního napětí v pevné fázi. 

Tři vektory hustoty tuku nejsou navzájem nezávislé, v článku Mls, (1999) je odvozen jejich vzájemný 
vztah: 

 
 

 
Vzhledem k tomu, že se budeme omezovat na proudění v jednom, vertikálním směru, stačí dále 
uvažovat soustavu (6.1) až (6.4) pro jedinou, vertikální, prostorovou proměnnou. Dostaneme 
soustavu čtyř diferenciálních rovnic. 
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v nichž je  prostorová souřadnice měřená kladně ve směru svisle vzhůru. 
 

 
Uvažujme sedimentaci a následnou kompresi suspense ve svislém válci s nepropustným dnem. Na 
počátku je suspense homogenně rozložena ve válci a hustoty toku obou fází jsou nulové. Označme 
počáteční hodnotu pórovitosti  a předpokládejme, že tato hodnota je dostatečně malá k tomu, aby 

jednotlivé částice pevné fáze v suspensi nebyly ve vzájemném kontaktu. Odtud pak vyplývá, že 
počáteční hodnota efektivního napětí pevné fáze je nulová. 
 
Hmotnost pevné fáze obsažené v čase  ve sloupci jednotkového průřezu a výšky  nade dnem válce 
je: 

 
 
kde  je koncentrace pevné fáze definovaná jako hmotnost pevné fáze obsažené v jednotkovém 
objemu suspense. Zřejmně platí: 
 

 
 
Funkci  definovanou vztahem (6.10) můžeme považovat za materiálovou souřadnici pevné fáze, 

 je materiálová souřadnice toho bodu pevné fáze, který se v čase  nachází v bodě o 
prostorové souřadnici  . Vztah (6.10) je rovnicí přechodu od prostorové souřadnice k materiálové. 
Protože funkce  je pro každé  ryze monotonní (rostoucí)  existuje k ní inversní funkce: 
 

 
kde  je koncentrace pevné fáze vyjádřená v materiálové souřadnici. Vztah (6.12) je rovnice 
přechodu od materiálové souřadnice k prostorové. 
 

 
Mls (1995) definuje monotonní proces jako proces při němž je nerovnost 

 
 
splněna pro každé dvě hodnoty  a  materiálových souřadnic a pro každé dvě hodnoty  a  
času. Tento požadavek vyučuje vliv případné materiálové hysterese na zkoumaný proces. Všechny 
nestacionární procesy, kterými se budeme nadále zabývat, budou monotonní. Dále budeme 
předpokládat, že pro každý monotonní proces je efektivní tlak  spojitě diferencovatelnou funkcí 
pórovitosti,  Existuje tedy spojitá funkce  definovaná vztahem: 
 

 
 

 
Procesy, kterými se zabýváme, probíhají za takových tlakových podmínek, při nichž můžeme 
samostatnou kapalnou, a tím spíše i pevnou, fázi považovat za nestlačitelnou. V dalším textu budeme 
tedy hustoty  a  považovat za známé konstanty. 
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Dosadíme-li za  z rovnice (6.7) do rovnice (6.6) dostáváme parciální diferenciální rovnici: 

 

 
 
platnou pro všechny hodnoty času  a pro všechny body  ve sloupci suspense. Obecným řešením 
této diferenciální rovnice je: 
 

 
 
kde  je libovolná funkce. Protože zkoumaný proces probíhá ve válci s nepropustným dnem, musí 
platit, že obě hustoty toku jsou nulové v úrovni dna. Tím jsou určeny okrajové podmínky: 
 

 
 
Těmto okrajový podmínkám vyhovuje právě jedno řešení: 
 
 

 
 

 
Ze vztahu (6.5) a výsledku (6.17) vyplývají rovnosti: 
 
 

 
 

 
 
platné pro všechna  a  
Vhodnou úpravou vyloučíme z rovnic (6.8) a (6.9) funkci  a za funkce  a  dosadíme ze vztahů 
(6.18) a (6.19), dostáváme jednu pohybovou rovnici ve tvaru: 
 

 
 
Tím jsme zredukovali počet neznámých funkcí na dvě:  Funkce  považujeme za dané 
konstituční vztahy. Derivaci funkce  v poslední rovnici vyjádříme s využitím vztahu (6.13) ve formě: 
 

 
 
Rovnice kontinuity (6.6) ve tvaru: 
 

 
 
a pohybová rovnice (6.20) ve tvaru: 
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tvoří soustavu řídících rovnic procesu. 
 

 
Proces, jímž se zabýváme, začíná nalitím homogenní suspense do svislého válce. Budeme 
předpokládat, že bezprostředně po nalití je suspense stále homogenní a obě její fáze jsou v klidu. 
Hladina suspense je ve výšce  nade dnem. Odtud vyplývají tyto počáteční podmínky: 
 

     

 
pro všechna  
 

 
Po nalití homogenní suspense do svislého válce začínají částice pevné fáze v důsledku své větší 
hustoty klesat ke dnu. Nastává volná sedimentace suspense. Nad suspensí se ve válci vytváří vrstva 
vody. Hladina vody je v důsledku konstantní hustoty obou fází stále ve výšce  nade dnem válce, 
rozhraní mezi vodou a suspensí klesá dolů. Toto rozhraní je dobře viditelné a jeho poloha v čase 
může být odečítána. 
 
Označme  výšku rozhraní mezi suspensí a vodou nade dnem v čase   a označme  celkovou 
hmotnost pevné fáze v suspensi příslušnou jednotce plochy průřezu. Protože pro každý čas  jsou 
všechny částice pevné fáze obsaženy ve vrstvě  platí podle definice (6.10): 

 

 
 
pro všechna . Rovnici (6.24) můžeme považovat za definici rozhraní mezi suspensí a vrstvou vody 
nad ní. Funkce  určuje polohu pohyblivé hranice sloupce suspense. 
 
Protože sedimentační proces začíná v homogenním sloupci suspense, je počáteční sedimentační 
rychlost 
také v celém sloupci stejná.  Homogenita  rozložení  rychlosti   sedimentace i koncentrace suspense je 
však v důsledku nenulové  sedimentační  rychlosti  a nepropustnosti dna okamžitě porušena. Nejnižší 
sedimentující částice narážejí na dno a zastavují se. Na dně válce, pro  platí okrajové 
podmínky (6.16). Na nejnižší vrstvu částic dosedají další a další částice, sloupcem suspense se zdola 
nahoru šíří nehomogenita. Na sebe dosedající částice jsou ve vzájemném kontaktu a dávají tak 
vzniknout nenulovému (zápornému) napětí pevné fáze. Ode dna vzhůru se šíří vrstva, v níž jsou 
částice k sobě stále více stlačovány vlivem narůstající váhy nakupené pevné fáze. Této vrstvě říkáme 
zóna komprese. Její výšku nade dnem válce v čase  označíme . Funkce ), která určuje 
rozhraní mezi zónou komprese a zónou sedimentace, je pro  definována vztahem: 
 

 
 
Na začátku zhušťovacího procesu, pro , je  je rostoucí, funkce  
klesající. Po určité době všechny částice pevné fáze dosednou na povrch zahušťovací zóny a zóna 
sedimentace vymizí. Označme 
 

 
Platí  
Označme  dobu trvání experimentu a předpokládejme, že platí . Dvourozměrnou 
prostoročasovou oblast v níž řešíme diferenciální rovnice (6.21) a (6.22) můžeme rozdělit na dvě 
disjunktní oblasti  , oblast komprese a oblast sedimentace, a množinu  
která je jejich společnou hranicí. 
 
 
 
Jedna z nich může být prázdná, uzávěr jejich sjednocení je interval odpovídající v daném čase celému 
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sloupci suspense. Platí: 
 

 

 
 
Toto rozdělení je užitečné při řešení dané úlohy, protože rovnice (6.22) má v  zjednodušenou 
formu. 
 
 

 
Protože všude  v oblasti sedimentace platí: 
 
 

 
 
 
je také  a pohybová rovnice (6.22) má tvar: 
 

 
 
Z toho, že na počátku je suspense v celém sloupci homogenní vyplývá, že v horní části sloupce bude 
zůstávat homogenní úsek s počáteční pórovitostí tak dlouho, dokud se impuls zpomalení 
sedimentace postupující ode dna válce nerozšíří až k hladině suspense. Pro tento úsek nalezl Mls 
(1995) analytické řešení soustavy (6.21), (9.15). Z tohoto řešení vyplývá, že v určitém časovém 
intervalu , klesá hladina suspense v závislosti na čase podle vztahu: 
 

 
 
kde  je hydraulická vodivost suspense při pórovitosti  a 

 

 
 
Vyhodnocením 38 zahušťovacích experimentů provedených na Stavební fakultě ČVUT se sedleckým 
kaolínem  s využitím rovnice (6.28) dospěl  k výsledku, že 
v určitém rozsahu pórovitosti v zóně sedimentace závisí hydraulická vodivost suspense na 
koncentraci podle vztahu: 
 

 
 
kde  
 

  
V průběhu zahušťovacího procesu ve válci se od jeho dna vzhůru rozšiřuje oblast komprese. 
Narůstající váha vrstvy  na  sebe nakupených  částic z této vrstvy stále  více  vytlačuje vodu. V čase  
je ukončena volná sedimentace a zóna komprese přestane narůstat. V suspensi existuje nadále jen 
jedno rozhraní, mezi zónou komprese a vrstvou vody, které nadále klesá. Váha pevné fáze se 
rozkládá na napětí pevné fáze a na tlak vody. Voda je stále  vytlačována vzhůru, ven z kompresní 
zóny, 
absolutní hodnota napětí pevné fáze narůstá a tlak vody v kompresní zóně se snižuje. Limitně 
převezme napětí pevné fáze veškerou váhu částic a tlak vody se vyrovná na hodnotu danou váhou 
sloupce vody nad daným bodem. Voda přestane být z kompresní vrstvy vytlačována a proces 
gravitačního zahušťování se zastaví. Kompresní zóna dosáhne své minimální výšky: 
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Ze vztahu (6.24) vyplývá 
 

 
 
 
kde  je koncentrace suspense v limitním stavu vyjádřená v materiálové souřadnici. 
 
Zavedeme tento předpoklad. Rozložení koncentrace suspense v limitním stavu je určeno jednoznačně 
celkovou hmotností pevné fáze vstupující v čase  do jednotkového průřezu válcem. Hodnoty 
funkce jsou pro všechny procesy určeny jednoznačně v závislosti na hloubce pod limitní hladinou 
suspense. Pro libovolné dva pokusy, specifikované indexy 1 a 2, platí: 
 

 
 
kde  je libovolné kladné číslo menší než  

 
Odtud vyplývá, že existuje právě jedna funkce  definovaná pro kladná reálná čísla taková, že pro 
libovolné číslo a pro libovolný pokus splňující  je v rovnovážném stavu  rovno 
hmotnosti pevné fáze obsažené v horní části sloupce délky  
 

 
 

 
Vzhledem k tomu, že v rovnovážném stavu je 
w = 0 a žádná veličina se nemění s časem, má rovnice (6.20) vyjádření: 
 

 
a s využitím vztahu (6.11) 
 

 
 
 
Předpokládejme, že funkce  se dá vyjádřit ve tvaru: 
 

 
 
kde  jsou konstanty závislé pouze na použité suspensi. Potom můžeme z provedených pokusů 
určit jejich hodnoty. Mls (1995) uvádí hodnoty               když veličiny 

 jsou uvedeny v jednotkách soustavy SI. Ze vztahů (6.31) a (6.32) pak vyplývá: 
 

 
 
kde  
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Prvních 26 zahušťovacích pokusů z 68, které jsem provedla a vyhodnotila na Přírodovědecké fakultě 
UK jsem použila k určení závislosti hydraulické vodivosti suspense na její koncentraci. Vycházela 
jsem přitom z diferenciálních rovnic (6.21) a (6.27) platných pro zónu sedimentace a závislosti 
(6.28). Zjistila jsem, že podobně jako pro data použitá 
Mlsem (1995), nalezeným výsledkům nejlépe odpovídá funkční závislost tvaru (6.29) 
 

 
 
Pro hodnoty koncentrace suspense a její hydraulické vodivosti uváděné v jednotkách soustavy SI, tj. 

,  jsem dostala . Následující obrázek ukazuje 
velmi 
dobrou shodu měřených a vypočtených hodnot v rozsahu koncentrací od  
 
  

 
Obr. 6.13.1  Srovnání určené funkce k(c) s měřenými daty 

Vzorec dává velkou relativní chybu pro hodnotu . Tento bod prozatím představuje 

jediné velmi odlehlé měření.     
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 vypočtených dle  určené funkce 
 , při použití hodnot konstant  a  nalezených  a hodnot stejných konstant 

určených z experimentů, které jsem provedla v rámci řešení této diplomové práce. 
 
 
 
 

 
Výsledky, které jsem získala vyhodnocením prvních 26 experimentů dobře ukazují, že  
určená funkce   je vhodná pro určení hydraulické vodivosti kaolinové suspense.  Bohužel, u dat 
které vyhodnocoval  není známo, v jakém přibližném koloidním stavu, se suspense ze 
 kterých byla data získána  nacházela a zda byl konstantní. Z obrázku 6.13.2 lze soudit, že Mlsem 
nalezená funkce , je při vhodné úpravě konstant  dle vlastností konkrétní suspense,  
využitelná  i pro suspense nacházející se v různém koloidním stavu. Bude  zajímavé sledovat, jaké 
výsledky budou naměřeny u suspensí, jejichž koloidní stav se bude blížit hraničním podmínkám, tedy 
ideální peptizaci a koagulaci. To, jak budou naměřené hodnoty těchto, hranicím se blížícím stavům 
korespondovat s hodnotami určenými užitím funkce  , teprve dovolí vyslovit silnější závěr o 
aplikovatelnosti uvedené funkce  na všechny koloidní stavy ve kterých se může kaolinová 
suspense nacházet. 
Odlehlá hodnota hydraulické vodivosti určené z naměřených dat pro   kterou lze 
vidět na obrázku 6.13.1  bude muset být prozkoumána. Vzhledem k tomu, že  zatím představuje jediné 
odlehlé měření lze se domnívat, že se jedná o chybu vzniklou při přípravě suspense. Pokud se prokáže, že 
se nejedná o chybu vzniklou při přípravě, bude nutné stanovit hranice použitelnosti Mlsem (1995) určené 
funkce  nejen pro koloidní stavy, ale i pro koncentrace suspense. 
Při hledání hranic použitelnosti funkce  v oblasti koloidních stavů, bude vhodné sledovat 
hodnotu elektrokinetického potenciálu částice pevné fáze, nebo souhrnný elektrokinetický potenciál 
celého systému. 
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