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4. SEDIMENTAČNÉ METÓDY 
 

4. 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY SEDIMENTAČNÝCH METÓD 

 

Sedimentačné metódy stanovenia distribúcie veľkosti častíc sa označujú súhrnným 

názvom sedimentačná analýza. Hlavnou podmienkou pre použitie týchto metód je 

nerozpustnosť častíc v kvapaline, vzájomná nereaktívnosť častíc v kvapaline ako aj 

s kvapalinou a nižšia hustota častíc v porovnaní s hustotou kvapaliny.  

Tieto metódy sú založené na vzťahu medzi rýchlosťou pohybu častíc v kvapalnom 

médiu a ich veľkosťou. Pretože hybnou silou pohybu častice je gravitácia, zaraďujú sa tieto 

metódy medzi tzv. gravitačné metódy. Medzi gravitačné metódy sa však zaraďuje aj 

centrifugácia resp. ultracentrifugácia, kde označenie „gravitačná metóda“ nie je 

opodstatnené. Sedimentačná analýza môže, ale nemusí využívať reálne oddelenie 

jednotlivých frakcií. Rozdielna rýchlosť pohybu častíc v stĺpci kvapaliny však vždy 

spôsobuje ich separáciu a preto označenie frakčná alebo separačná metóda je legitímne. 

Prevažnú väčšinu metód sedimentačnej analýzy možno označiť ako jednoduché a lacné 

metódy. Výnimku z tohto pravidla však tvoria metódy, pri ktorých sa sedimentácia hodnotí 

na základe rozptylu alebo absorpcie elektromagnetického žiarenia. Tieto metódy je však 

možné zároveň klasifikovať aj ako metódy optické. Pri rozhodovaní medzi dvoma 

alternatívami – optická a sedimentačná metóda, je však rozhodujúca frakcionácia častíc 

v dôsledku gravitácie.  

 

 

4. 2. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI SEDIMENTAČNÝCH METÓD 

 

Sedimentačná analýza vo svojom základnom koncepte patrí medzi najstaršie metódy 

granulometrickej analýzy. Jej začiatky sa datujú približne do polovice devätnásteho 

storočia. V tomto období bolo možné registrovať prvé snahy o separáciu jemnozrnných 

frakcií pôd, ktoré v tej dobe ešte nebolo možné separovať na mikrositách. Neskôr, 

začiatkom dvadsiateho storočia, sa stal hlavným stimulom pre rozvoj sedimentačných 

metód výskum v oblasti koloidnej chémie. Hlavným medzníkom sedimentačnej analýzy 

bola akceptácia Stokesovej teórie a neskôr aj návrh jednoduchých sedimentačných 
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zariadení, ako napríklad sedimentačných váh (v roku 1915), rôznych typov pipiet alebo 

využitie zmeny hustoty suspenzie počas sedimentácie pre zistenie veľkosti častíc. Väčšina 

prvých „prístrojov“ pre sedimentačnú analýzu bola prvýkrát využitá do roku 1930. Súčasné 

moderné metódy sedimentačnej analýzy sú zväčša založené na bezkontaktnom 

vyhodnocovaní sedimentačného procesu a ich hlavnou výhodou je to, že umožňujú 

frakcionáciu častíc realizovať vo veľmi malom kvapalinovom stĺpci (hodnotené na základe 

jeho geometrickej dĺžky). Dôsledkom skrátenia sedimentačnej dráhy častíc bolo významné 

zníženie časových nárokov na realizáciu týchto analýz a rozšírenie rozsahu ich 

použiteľnosti.  

Napriek veľkému pokroku prístrojovej techniky pre sedimentačnú analýzu, 

k dôležitým výhodám tradičných sedimentačných metód patrí skutočnosť, že pre takéto 

analýzy je stále možno úspešne využívať lacné zariadenia, ktoré je možno realizovať aj bez 

veľkých technických nárokov priamo v laboratóriách. Takéto riešenia sú výhodné v prípa-

doch, ak sa nepredpokladá vysoká frekvencia ich využívania. K ďalšej všeobecnej výhode 

sedimentačných metód patrí buď ich jednoznačná nedeštruktívnosť (s ohľadom 

k analyzovanej vzorke) alebo veľmi nízky stupeň deštruktívnosti, ktorý môže byť spojený 

s mechanickou homogenizáciou vzorky v suspenzii. Tento prípad nastáva iba u 

mechanicky málo odolných látok a (alebo) v prípade použitia vysoko výkonných 

miešadiel. Preto voľbu podmienok dispergácie a homogenizácie takých látok je nutné 

optimalizovať s ohľadom na potenciálnu možnosť mechanickej deštrukcie častíc pri 

súčasnom zabezpečení požiadavky oddelenia jednotlivých častíc v agregátoch.  

Všeobecné nevýhody sedimentačnej analýzy možno zhrnúť do troch bodov: 

1. Až na niekoľko málo výnimočných prípadov je vzťah medzi veľkosťou častíc 

a sedimentačnou rýchlosťou komplikovaný; tento fakt spôsobuje značné odchýlky 

výsledkov sedimentačnej analýzy od reálnej distribúcie častíc. Sedimentačnú analýzu 

možno bezproblémovo použiť iba v prípadoch tvarovo homogénnych častíc rovnakej 

hustoty. Takúto podmienku splňuje iba veľmi málo reálnych látok – sú to obvykle iba 

chemicky čisté látky alebo zmesi, v ktorých častice majú rovnaké zloženie nezávislé od ich 

veľkosti. Naopak, až na spomenuté výnimky, sú reálne partikulárne látky reprezentované 

heterogénnymi časticami, s nejednotným tvarom, hustotou a inými fyzikálnymi 

vlastnosťami. Kým prvé dve vlastnosti spôsobujú nejednoznačný vzťah medzi 

sedimentačnou rýchlosťou a veľkosťou častíc, zmena optických vlastností spôsobuje 

problém vyhodnocovania sedimentačného procesu v tých prípadoch, ak je založený práve 

na meraní týchto vlastností. 
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2. Sedimentačnú analýzu možno použiť iba vo veľmi úzkom rozsahu veľkosti častíc. Ten 

predstavuje u tradičných metód interval približne od 1 µm do 50 µm. Spodná hranica tohto 

intervalu je daná dispergáciou častíc v dôsledku Brownovho pohybu a je možné ju výrazne 

posunúť o niekoľko poriadkov centrifugačnými metódami. Charakter týchto metód sa však 

vymyká tradičnému chápaniu obsahu pojmu „sedimentačná“ metóda. Posun hornej hranice 

uvedeného intervalu možno docieliť iba za cenu značného nárastu chýb analýzy. Tento 

problém súvisí s výrazným skracovaním sedimentačného času; napríklad pre častice 

s veľkosťou 70 µm a hustotou cca 3 g·cm
-3

, predstavuje sedimentačná rýchlosť vo vode 

približne 40 centimetrov za minútu. To znamená, že v časovom intervale medzi 

homogenizáciou suspenzie a detekciou častice nie je možné uvažovať s lineárnou dráhou 

častíc – naopak v dôsledku doznievajúcej turbulencie pri počiatočnej homogenizácii sa táto 

dráha poriadkovo predlžuje. Dôsledkom toho je nepoužiteľnosť Stokesovho vzťahu. 

Predlžovaním sedimentačnej dráhy sa tento problém potláča iba veľmi nevýrazne za cenu 

výraznej komplikácie sedimentačného zariadenia. Napriek tomu, niektoré analyzátory 

s fotoelektrickou detekciou častíc deklarujú horný rozsah použiteľnosti na úrovni 500 µm.   

3. Sedimentačná analýza patrí k časovo náročným metódam. Tento problém je 

exponovaný najmä v prípade klasických sedimentačných metód používaných pre analýzu 

jemnozrnných práškov s veľkosťou častíc pod 5 µm. Na časovej náročnosti analýzy sa 

odráža aj skutočnosť, že počas analýzy je nutné precízne stabilizovať sedimetačné 

podmienky. Dôležité je zabezpečiť najmä konštantnú teplotu kvapaliny s cieľom zaistenia 

konštantnej hustoty, viskozity a obmedzenia konvekčného prúdenia. 

 

     

4. 3. RÝCHLOSŤ SEDIMENTÁCIE TUHEJ ČASTICE V KVAPALINE 

 

Fakt že rýchlosť klesania tuhej častice v kvapaline je závislá od veľkosti častíc je 

všeobecne známa. Dobrú ilustráciu tohto vzťahu poskytuje v prírode pohľad na vrstvy 

mnohých sedimentárnych hornín, ako sú napríklad spevnené štrkopiesky, pieskovce 

a mnohé iné (obr. 4. 1). To, že sedimentárne horniny sú alebo sa javia ako homogénne 

látky (napr. vápence alebo dolomity), je spôsobené relatívne častým výskytom malých a 

(alebo) rozmerovo homogénnych častíc v prírodných podmienkach alebo nehomogenitami 

na nízkej rozmerovej úrovni (napr. u ílových hornín).  
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Z hľadiska sedimentačnej analýzy predstavuje najjednoduchší prípad sedimentácia 

guľovej častice. V prípade že d je priemer častice, ρ je jej hustota a ρ0 je hustota kvapaliny, 

gravitačná sila pôsobiaca na časticu vyjadruje rovnica  
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Pri pohybe častice rýchlosťou v pôsobí proti nej v kvapaline s viskozitou η sila   
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Pri rovnosti oboch síl F1 a F2 je možné pre priemer častice odvodiť vzťah 
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Z uvedeného vyplýva, že za predpokladu konštantných vlastností kvapaliny 

(konkrétne jej viskozity a hustoty) a konštantnej hustoty častíc – nezávislej od ich veľkosti 

– je rýchlosť sedimentácie závislá iba od priemeru častíc. Táto rovnica zároveň určuje 

hranice použiteľnosti sedimentačnej analýzy na prípady tvarovo a hustotne homogénnych 

častíc. Zároveň táto závislosť platí iba pre prípad vzájomne nezávislého pohybu častíc – 

teda iba v prípade zriedených suspenzií. Tento fakt je nutné zohľadňovať aj pri návrhu 

sedimentačných zariadení, pretože aj v zriedených suspenziách sa jej koncentrácia 

v dôsledku sedimentácie zvyšuje smerom ku dnu sedimentačnej nádoby. Stanovenie 

hmotnostného obsahu vzorky je preto nutné realizovať v dostatočnej vzdialenosti od 

predpokladanej úrovne vrchnej časti sedimentu.   

I keď vyššie uvedený vzťah medzi sedimentačnou rýchlosťou a veľkosťou častíc je 

odvodený iba pre najjednoduchší prípad guľovej častice, vo všeobecnosti je možné ho 

aplikovať aj na prípady pravidelných neguľových častíc. Pre tento účel sa zaviedol 

korekčný tvarový faktor K, ktorý sa môže zistiť výpočtom alebo experimentálne a je pre 

niektoré jednoduché tvary častíc k dispozícii v staršej odbornej literatúre. Do vyššie 

uvedeného vzťahu sa potom dosadzuje korigovaná hodnota de: 

  

de = K · d 
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Obvyklým výstupom sedimentačných experimentov je časová závislosť vysedi-

mentovaného množstva m (obr. 4. 2.), ktorú možno pomocou vyššie uvedených vzťahov 

transformovať na kumulatívnu funkciu.  

 

  

Obr. 4. 1. Ukážka sedimentačnej separácie anorganických častíc v dôsledku rôznej 

veľkosti a rôznej hustoty častíc. (Vpravo je detailný záber striedania vrstiev.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 2. Typická časová závislosť vysedimentovaného 

množstva zo suspenzie polydisperzných častíc. Veľkosť 
častíc možno odvodiť zo smernice dotyčníc krivky.  
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4. 4. KLASIFIKÁCIA SEDIMENTAČNÝCH METÓD  

 

 Je niekoľko kritérií použiteľných pre delenie sedimentačných metód. K najčastejšie 

používaným patria tieto: 

 

1.  Poloha častíc na začiatku sedimentačného experimentu: 

a/ častice sú homogénne distribuované v celom sedimentačnom priestore, 

b/ častice sú koncentrované v tenkej vrstve na vrchu sedimentačného  

   priestoru (termín „vrch je chápaný z pohľadu zemskej príťažlivosti). 

 

2.  Spôsob stanovenia množstva resp. koncentrácie tuhých častíc: 

a/ množstvo častíc sa meria v tenkej vrstve (prírastková metóda), 

b/ meria sa celkové množstvo častíc pod určenou horizontálnou úrovňou  

   (kumulatívna metóda). 

 

3.  Charakter síl spôsobujúcich separáciu častíc: 

                                                                   a/ gravitačné metódy, 

                                                                   b/ centrifugačné metódy. 

 

Gravimetrické sedimentačné metódy je možné rozdeliť na dve skupiny: 

 

1/ metódy, pri ktorých sa zisťuje množstvo nevysedimentovanej tuhej zložky 

v suspenzii a 

2/ metódy, pri ktorých sa stanovuje množstvo vysedimentovanej časti suspenzie. 

 

Metódy využívajúce absorpciu elektromagnetického žiarenia možno rozdeliť na: 

 

                                          1/ metódy využívajúce zoslabenie viditeľného žiarenia a 

                                          2/ metódy využívajúce zoslabenie γ-žiarenia. 

 

K posledným metódam patrí aj metóda založená na spätnom odraze β-žiarenia.    

 

 



 85 

4. 5. GRAVITAČNÉ METÓDY 

 

4. 5. 1. PRÍRASTKOVÉ METÓDY 

 

Gravimetrické pipetové metódy 

 

 Tieto metódy sú založené na periodickej separácii malých množstiev suspenzie zo 

sedimentačnej nádoby. Následne, po vysušení suspenzie, sa gravimetricky stanoví obsah 

tuhej zložky v odobratej suspenzii. Odber konštantných objemov suspenzie sa realizuje 

obvykle v rovnakých časových intervaloch a výsledok experimentu je k dispozícii 

najčastejšie vo forme časovej závislosti zmeny koncentrácie suspenzie. Túto závislosť je 

možné s použitím Stokesovho vzťahu transformovať na kumulatívnu alebo distribučnú 

krivku. Tradičným experimentálnym zabezpečením sú rôzne typy pipiet. Tieto možno 

rozdeliť do troch kategórií: 

 

• Pipety, ktoré sú v hornej časti sedimentačnej nádoby. Podľa polohy ústia pipety 

existujú pipety: 

                                     a/ s fixnou polohou ústia pipety a 

                                     b/ s variabilnou polohou ústia pipety, 

 

• pipety situované v dolnej časti sedimentačnej nádoby a 

• pipety s ústím lokalizovaným v bočnej časti sedimentačnej nádoby. 

 

Uvedené typy pipiet ukazuje obr. 4. 3. a obr. 4. 4. Niektoré sedimentačné nádoby majú 

dvojitý plášť, ktorým možno pomocou termostatu udržiavať konštantnú teplotu suspenzie. 

Veľkou výhodou gravimetrických metód je to, že poskytujú reálne frakcie východiskovej 

látky, ktoré sú k dispozícii pre ich ďalšiu fyzikálnochemickú analýzu. Z hľadiska analýzy 

veľkosti častíc je však optimálne redukovať objem odoberanej suspenzie tak, aby obsah 

tuhej zložky práve postačoval na spoľahlivé gravimetrické stanovenie. Problémy 

vyplývajúce z nenulových objemov analyzovaných suspenzií, ako napríklad vznik 

turbulencie suspenzie v sedimentačnej nádobe počas odberu, alebo široký interval 

jednotlivých frakcií, riešia bezkontaktné metódy stanovenia tuhej zložky.    
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Obr. 4. 3. Najjednoduchší variant odberu 

vrchnej časti suspenzie pomocou pipety. 

 

 

Obr. 4. 4. Náčrty pipiet určených pre sedimentačnú 

analýzu s odberom vrchnej časti suspenzie. 
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Obr. 4. 4. (pokračovanie) Náčrty pipiet určených pre sedimentačnú 

analýzu s odberom spodnej časti suspenzie (vľavo) a s nastaviteľnou 

výškou odberového miesta (vpravo). 
 

 

Dekantačná metóda 

  

 Dekantačná metóda je experimentálne najjednoduchšou sedimentačnou metódou. 

Napriek tomu, že ako analytická metóda sa v súčasnosti takmer nepoužíva, jej využitie je 

výhodné pre separáciu takých frakcií, ktoré sú pod hranicou použiteľnosti bežných 

sitových metód. Separácie jemných frakcií silikátových surovín s veľkosťou častíc pod 

50 µm až 80 µm sú typickým využitím tejto metódy. Dekantačná metóda, ako analytická 

metóda, je založená na rovnakom princípe ako pipetové metódy; hlavný rozdiel je však 

v tom, že postupné oddeľovanie jednotlivých frakcií sa realizuje cyklickým doplňovaním 

sedimentačnej nádoby na pôvodný objem suspenzie. Mimoriadny úspech zaznamenáva 

táto metóda najmä pri laboratórnych separáciách ílových frakcií z ich materských hornín. 

Princíp dekantačnej metódy ukazuje obr. 4. 5.  
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Obr. 4. 5. Dekantačná metóda sedimentačnej analýzy. 

 

 

Metódy založené na stanovení hustoty suspenzie 

 

 Tento typ metód je založený na vzťahu medzi koncentráciou tuhých častíc a hustotou 

suspenzie. Hustota suspenzie je daná vzťahom  
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kde cv objemová koncentrácia tuhých častíc (objem tuhých častíc v objemovej jednotke 

suspenzie), ms je hmotnosť tuhých častíc, mf je hmotnosť kvapaliny a Vs a Vf sú príslušné 

objemy tuhých častíc a kvapaliny; ρs a ρf sú hustoty častíc a kvapaliny. Experimentálnym 

podkladom pre analýzu veľkosti častíc je získanie časovej závislosti hustoty suspenzie 

počas sedimentácie. Meranie je jednoduché, pretože sa redukuje iba na odčítavanie hustoty 

s pomocou ponorného hustomeru v zvolených časových intervaloch. Využitie tejto metódy 

kulminovalo od konca Druhej svetovej vojny asi až do roku 1960.    

 

 

 

 

 

∆h 
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Fotoelektrické metódy 

 

 Fotoelektrické metódy sú v súčasnosti najvyužívanejším spôsobom bezkontaktného  

stanovenia objemovej koncentrácie častíc v suspenzii. Základný princíp týchto metód je 

založený na vyhodnotení znižovania intenzity svetelného lúča po prechode suspenziou 

(obr. 4. 6). Transmitancia výsledného žiarenia (T) sa riadi Lambertovým-Beerovým 

zákonom 

 

LcA
I

I
T vv

E

A
−== lnln  

 

kde IE je intenzita primárneho lúča, IA je intenzita prechádzajúceho lúča, Av je rozptylový 

koeficient vzťahovaný na objemovú jednotku častíc, cv je objemová koncentrácia častíc 

v suspenzii a L je hrúbka vrstvy kvapaliny resp. suspenzie. Rozptylový koeficient Av je 

ovplyvňovaný jednak veľkosťou častíc a jednak je závislý od tzv. extinkčného koeficienta, 

ktorý je závislý od vlnovej dĺžky, optických vlastností tuhej a kvapalnej zložky suspenzie 

a uhla dopadajúceho primárneho žiarenia. Hlavný problém fotoelektrických metód spočíva 

práve v ťažkostiach stanovenia hodnoty extinkčného koeficienta, ktorého hodnoty sú 

v prípade heterogénnych tuhých látok obvykle odlišné pre rôzne veľké častice. (Prípad, že 

chemické a fázové zloženie každej častice je rovnaké, je zo štatistického pohľadu 

výnimočný.) Vo všeobecnosti sú tri možné riešenia uvedeného problému: 

 

• predpokladá sa nemennosť extinkčnej funkcie  

• priebeh extinkčnej funkcie sa stanoví experimentálne 

• priebeh extinkčnej funkcie sa vypočíta z dostupných 

fyzikálnych parametrov tuhej látky  

 

Väčšina analyzátorov veľkosti častíc, založených na vyhodnocovaní zoslabenia 

intenzity primárneho lúča, (teda nielen sedimentačných analyzátorov) využíva softvér 

s implementovaným algoritmom výpočtu podľa Mieovej teórie. Jej podstatou je stanovenie 

priebehu extinkčnej funkcie a výpočet distribúcie veľkosti častíc. Z užívateľského hľadiska 

je podstatné, či je alebo nie je nutné medzi vstupné parametre zahrnúť index lomu 

analyzovaných častíc.  
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Obr. 4. 6. Ilustrácia závislosti rozptylu laserového lúča od veľkosti častíc. V nádobe je 

5 % vodná suspenzia kaolinitu s časticami s veľkosťou pod 60 µm v dvoch rôznych 

časových intervaloch od ukončenia jej homogenizácie.  

 

 

Z hľadiska konštrukcie možno fotosedimentometre rozdeliť na nízkouhlové a široko-

uhlové prístroje (obr. 4. 7.). Nízkouhlový analyzátor je navrhnutý tak, že z primárneho 

zdroja svetla sa vytvorí pomocou optického člena paralelný zväzok, z ktorého sa štrbinou 

vyčlení úzky lúč. Po prechode suspenziou sa z rozptýleného žiarenia na štrbine znova 

vymedzí časť určená pre detekciu žiarenia. Vzdialenosť štrbiny od kyvety a detektora je 

nastavená tak, aby uhol žiarenia dopadajúceho na detektor neprevyšoval hodnotu 3°. 

V širokouhlových prístrojoch dopadá na kyvetu zväzok rozptýlených lúčov, ktoré priamo 

po rozptyle na časticiach suspenzie sú zachytávané detektorom pod uhlom obvykle 

neprevyšujúcim 40°. V praxi sa ujali prístroje oboch typov, pričom nie je možné 

formulovať jednoznačné výhody jedného alebo druhého typu analyzátorov. Jeden 

zo starších typov fotosedimentometrov ukazuje obr. 4. 8 . 

 

Obr. 4. 7. Schéma optickej časti nízkouhlového fotosedimentátora. 

 

Zdroj  
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Obr. 4. 7. (pokračovanie). Schéma optickej časti širokouhlového fotosedimentátora. 

 

 

   

Obr. 4. 8. Fotosedimetometer firmy FRITSCH GbmH. 

 

 

RTG difrakčné a γ-lúčové sedimentometre 

 

 Základný princíp RTG difrakčných a γ-lúčových analyzátorov je v oboch prípadoch 

podobný ako u fotoelektrických analyzátorov. Prvýkrát bolo RTG žiarenie využité pre 

analýzu veľkosti častíc už v r. 1954. Napriek tomu, že táto metóda nepatrí v súčasnosti 

k často používaným, analyzátory pracujúce na tomto princípe sú stále v ponuke niektorých 

výrobcov. Podobné hodnotenie sa týka aj γ-lúčových sedimentometrov. Tieto sa líšia 

predovšetkým v zdrojoch γ-žiarenia. Ich hlavnými parametrami sú intenzita žiarenia a 

polčas rozpadu. Okruh doteraz využívaných zdrojov zahrňuje najmä rádionuklidy Am 241 

a Pm147/Al. 

Zdroj  
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4. 5. 2. KUMULATÍVNE METÓDY 

 

 Kumulatívne sedimentačné metódy analýzy veľkosti častíc (na rozdiel od 

prírastkových metód) poskytujú informácie o celkovom množstve vysedimentovanej fázy. 

Z hľadiska charakteru experimentálneho riešenia existujú dve skupiny metód: 

 

• metódy, pri ktorých sa stanovuje množstvo vysedimentovaných častíc 

• metódy, pri ktorých sa stanovuje množstvo častíc zostávajúcich v suspenzii 

 

 

Metódy stanovenia sedimentovaného množstva 

 

Sedimentačné váhy. Najznámejším reprezentantom prvej skupiny metód sú sedimentačné 

váhy (obr. 4. 9.). Variácie technických riešení sedimentačných váh sú zamerané na znižo-

vanie podielu častíc, ktoré prepadávajú štrbinou medzi stenou sedimentačnej nádoby 

a miskou váh, potlačenie závislosti vplyvu zmeny hustoty suspenzie a redukciu konvekč-

ných prúdov kvapaliny počas sedimentácie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 9. Stanovenie sedimentu pomocou sedimentačných váh (ľavý obrázok) 

a pomocou vyhodnotenia spätného β-žiarenia (pravý obrázok). 
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Registrácia spätného ß-žiarenia. Táto metóda je založená na poznatku, že intenzita 

odrazeného ß-žiarenia je v určitom intervale závislá od hrúbky vrstvy. Pretože však táto 

intenzita je primárne závislá najmä od atómového čísla atómov tvoriacich štruktúru častíc, 

je táto metóda vhodná najmä na analýzu chemicky homogénnych vzoriek. Prístroje sú 

konštruované tak, že ako zdroj, tak aj scintilačný detektor sú umiestnené na dne 

sedimentujúcej nádoby (obr. 4. 9.).  

 

 

Metódy stanovenia suspendovanej fázy 

 

 Množstvo nevysedimentovaných častíc v suspenzii možno stanoviť týmito 

metódami: 

• manometrickou 

• metódou merania hustoty resp. vztlaku suspenzie  

• dekantačnou metódou 

 

 Prvá metóda je založená na zmene tlaku suspenzie v závislosti od jej koncentrácie. 

Podkladom pre zistenie distribučnej krivky je časová závislosť zmeny tlaku p∆ . 

Distribúcia veľkosti častíc je daná vzťahom 

  






 ∆
−∆

∆
=

dt

pd
tp

Op

1
 Q  

  

kde t je čas a po je počiatočný tlak suspenzie. Experimentálne využívanie tejto metódy 

vyžaduje použitie veľmi presných manometrov. Od roku 1919, keď bola táto metóda 

prvýkrát publikovaná, došlo k obrovskému pokroku v metódach merania tlaku. Citlivosť 

súčasných manometrov dovoľuje túto metódu využívať aj ako prírastkovú metódu.  

 Princíp všetkých vyššie spomenutých metód znázorňuje obr. 4. 10. Metóda využitia 

ponorných váh a hustomerná metóda sú v zásade rovnaké metódy, odlišujúce sa v meraní 

vztlaku pri konštantnej a variabilnej hĺbke ponoru telesa. 
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Obr. 4. 10. Kumulatívne metódy sedimentačnej analýzy. Metódy založené na stanovení 

vztlaku ponoreného telesa (1, 2) a manometrická metóda (3).  

 

 

4. 5. 3. METÓDA ŠTARTOVACEJ ČIARY 

 

 Metóda štartovacej čiary (line-start method) je založená na sledovaní sedimentač-

ného procesu, ktorý sa zahajuje jednorázovou dávkou tuhej partikulárnej látky na hladinu 

kvapaliny (obr. 4. 11.). V minulosti sa považovala táto metóda za veľmi perspektívnu, ale 

jej hlavný problém spočíva v zabezpečení rovnomernej sedimentácie častíc, to znamená 

v splnení požiadavky dosiahnutia rovnakej sedimentačnej dráhy pre častice s rovnakou 

veľkosťou. V tomto ohľade je kritickou fázou tejto metódy prechod častíc vrchnou časťou 

kvapaliny. V dôsledku nerovnomerného dávkovania, (ktoré nie je možné nikdy uskutočniť 

v nenulovom čase) a rôznej rýchlosti zmáčania častíc rôznej veľkosti, je nehorizontálna 

sedimentácia často evidentná už na začiatku sedimentácie. Tento typ sedimentácie má 

u mnohých látok charakter typicky chaotických dejov, čo znamená, že veľmi malé 

a zároveň nezvládnuteľné nerovnomernosti dávkovacieho procesu vyvolávajú veľké 

a nereprodukovateľné zmeny sedimentácie. Prejavuje sa to obvykle vytváraním 

vertikálnych prúdov častíc s vysokou koncentráciou (obr. 4. 12.). Tento problém je tým 

exponovanejší, čím jemnejšie sú častice a čím menší je rozdiel medzi hustotou častíc 

a hustotou kvapaliny. Obrovskú úlohu tu hrá aj fyzikálnochemický charakter interakcie 

medzi povrchom častíc a kvapalinou. 
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Obr. 4. 11. Metóda štartovacej čiary. 

 

  

 Experimentálne riešenia využiteľné pre metódu štartovacej čiary sa v minulosti 

sústreďovali na zvládnutie rovnomerného dávkovania práškov. Obvykle sa pre tento účel 

využívali rôzne typy jemných sít a perforovaných alebo pórovitých platní. Ďalšou metódou 

zlepšenia výsledkov je predlžovanie sedimentačnej dráhy častíc. Obvyklý spôsob 

zisťovania vysedimentovaného množstva bolo použitie sedimentačných váh, stanovenie 

objemu sedimentu alebo fotometrické stanovenie koncentrácie častíc. Použitie 

sedimentačných váh má na rozdiel od iných metód (uvedených v predchádzajúcich 

častiach) tú výhodu, že počiatočná fáza sedimentácie nie je ovplyvňovaná turbulenciou 

kvapaliny, ktorá je nutná pre homogenizácie suspenzie. Druhá metóda naráža na 

všeobecný problém zistenia vzťahu medzi objemom sedimentu a distribúciou častíc. 

Rozšírenie použiteľnosti tejto metódy pod hranicu 1 µm je možné dosiahnuť frakcionáciou 

častíc v prúde vzduchu alebo iného plynu.     
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Obr. 4. 12. Ilustrácia nerovnomernej sedimentácie častíc 

zmesi montmorillonitu a manganistanu draselného. 

 

 

4. 6. CENTRIFUGAČNÉ METÓDY  

 

 Centrifugačné metódy riešia predovšetkým problém vysokej spodnej hranice 

tradičných sedimentačných metód, ktorá sa pohybuje na úrovni 1 µm. Deklarovaná výhoda 

skracovania času analýzy je iluzórna preto, že na dobe analýzy sa v oboch prípadoch 

podieľa najmä príprava merania. Zisk významného zníženia veľkosti analyzovaných častíc 

je obvykle kompenzovaný mimoriadnym nárastom ceny zariadení. 

 Rýchlosť pohybu častíc v dôsledku odstredivej sily je daná vzťahom 

 

g

r
U

2ω
=  

 

kde ω je uhlová rýchlosť rotora a r je polomer otáčania. Zrýchlenie pôsobiace na časticu 

závisí od jej polohy od stredu otáčania (b = ω
2
r) a Stokesov vzťah nadobúda tvar  
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kde ∆ρ je rozdiel hustoty kvapaliny a častice, η je viskozita kvapaliny a x je veľkosť častíc. 

Podkladom pre získanie distribučných kriviek je získanie distribúcie koncentrácie častíc 

v závislosti od geometrickej vzdialenosti od stredu otáčania (v jednotnom čase) alebo 

získanie časovej závislosti koncentrácie častíc v rovnakom mieste od stredu. 

 Centrifugačné metódy sa vo svojej podstate nelíšia od klasických sedimentačných 

metód, takže existujú „centrifugačné“ prírastkové, kumulatívne a „line-start“ analógy 

týchto metód. Na druhej strane, technická realizácia týchto metód je výrazne náročnejšia 

ako u metód pôvodných. Súvisí to s tým, že odber suspenzie, zistenie hmotnosti 

sedimentovaného podielu, ale aj bezkontaktné zistenie koncentrácie tuhej zložky je nutné 

realizovať počas vysokorýchlostného pohybu rotora. Odstredivky pre sedimentačnú 

analýzu možno rozdeliť na dve skupiny: 

 

• odstredivky s kyvetami 

• odstredivky diskové 

 

 Prehľad technických riešení odstrediviek pre sedimentačnú analýzu ukazujú 

obr. 4. 13. až obr. 4. 18. Tento prehľad je však skôr dokumentom o histórii vývoja 

sedimentačnej analýzy, pretože v súčasnosti sa používajú už iba zriedkavo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 13. Náčrt kontinuálneho odberu frakcií suspenzie v odstredivke. 
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Obr. 4. 14. Princíp fotosedimentačnej diskovej odstredivky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 15. Schéma RTG- a γ-lúčových diskových sedimentačných odstrediviek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4. 16. Odstredivkový analóg sedimentačných váh. Koncentrácia 

sedimentujúcej zložky sa určuje z rozdielu dostredivých síl v kyvetách 

so suspenziou na jednej strane a s čistou kvapalinou na strane druhej.  
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Obr. 4. 17. Odstredivka s nevyváženými kyvetami. 

Sedimentácia tuhej zložky suspenzie sa registruje 

podľa veľkosti vychýlenia pohyblivého rotora.  

 

 

 
Obr. 4. 18. Manometrická metóda aplikovaná na 

centrifugačnú sedimentačnú analýzu. 
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Obr. 4. 19. Andreasenova pipeta v spojení s odstredivkou 

umožňujúca analyzovať častice s veľkosťou od 0,05 µm do 

10 µm. (Komerčný produkt firmy FRITSCH GmbH). 

 

 

4. 7. PRÍKLAD VYUŽITIA SEDIMENTAČNEJ FRAKCIONÁCIE  

 

 Ako jeden z mnohých príkladov využitia sedimentačnej frakcionácie partikulárnych 

látok možno uviesť frakcionáciu suspenzií ílových minerálov vo vode. Zriedené suspenzie 

ílových hornín veľmi často obsahujú hlavný hmotnostný podiel vo frakciách s rozmerom 

častíc 2 µm až 60 µm a to je jeden z dôvodov prečo sa tento spôsob frakcionácie používa 

pri získavaní jemných frakcií ílov. Tab. 4. 1. ukazuje charakteristiky zrnitostných frakcií 

jednej z ílových hornín (bentonitu), ktoré sa získali dekantačnou metódou. (Viď. obr. 4.5.) 

Frakcie boli analyzované pomocou laserového analyzátora veľkosti častíc (SALD –2001, 

SHIMADZU Corp.). Podmienky sedimentácie boli navrhnuté tak, aby sa získali častice 

s hornou veľkosťou častíc 1 µm, 2 µm, 5 µm atď. až 80 µm (hodnoty uvedené v ľavom 

stĺpci tabuľky). Tabuľka jasne ilustruje nesúlad medzi Stokesovým rozmerom (teda 

výstupom, ktorý by poskytovala sedimentačná analýza) a veľkosťou, ktorú poskytuje 

uvedená optická metóda. Laserová metóda analýzy častíc ukazuje prítomnosť dva až päť 

násobne väčších častíc ako by zodpovedalo ich sedimentačným rýchlostiam. Tento rozdiel 
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zostáva výrazný aj v prípade zanedbania 5 % podielu najväčších častíc, ktoré by sa mohli 

pričítať ich uľpeniu na stenách sedimentačnej nádoby a ich následnému uvoľneniu pri 

opakovanej dekantácii. Príčiny tohto nesúladu môžu byť rôzne, avšak variabilita 

špecifickej hmotnosti a variabilita tvaru častíc sa na ňom podieľajú iba v malej miere, 

pretože v uvedenom rozsahu zrnitostí sa tieto vlastnosti menia s veľkosťou častíc iba veľmi 

nevýrazne. 

 

 

Tab. 4. 1. Zrnitostná charakteristika sedimentačne oddelených frakcií bentonitu z lokality 

Stará Kremnička – Jelšový potok (Slovensko), s použitím metódy difrakcie laserového 

lúča. (S – horný rozmer častíc vo frakcii odvodený zo Stokesovho vzťahu; d99% a d95% – 

horná veľkosť častíc vo frakcii, s vylúčením jednopercentnej resp. päťpercentnej skupiny 

najväčších častíc.) 

 

Frakcia 

S 

(µm) 

 

Median 

(µm) 

Modal 

M 

(µm) 

 

M/S 

 

d99% 

(µm) 

 

d99%/S 

 

 

d95% 

(µm) 

 

d95%/S 

< 1 1,63 1,53 1,53 4,99 4,99 4,42 4,42 

< 2 3,01 3,81 1,91 7,52 3,76 5,85 2,93 

< 5 4,58 5,50 1,10 12,51 2,50 10,03 2,00 

< 10 6,51 9,51 0,95 25,13 2,51 19,11 1,91 

< 20 12,55 23,73 1,19 57,34 2,87 42,63 2,13 

< 30 17,63 28,49 0,95 93,49 3,12 65,16 2,17 

< 40 28,20 49,30 1,23 116,31 2,91 114,45 2,86 

< 50 35,12 49,30 0,91 187,96 3,76 137,85 2,76 

< 60 42,66 71,06 1,18 193,18 3,22 148,97 1,76 

< 80 43,03 85,32 1,07 194,25 2,43 141,13 1,76 

 

 

     

 


