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Anotace 

Náplní této bakalářské práce je provést zhodnocení návrhu na úpravu technologické 

linky nastavením aquamatoru v závislosti na surovině na lokalitě Grygov. Úvodní část 

práce je věnována charakteristice lokality. Dále je rozebráno, proč byla modernizace 

úpravárenské linky nezbytná. Jsou popsány původní a stávající technologické linky  

pro úpravu kameniva. V závěru je pak ekonomicky zhodnocena modernizace 

technologické linky pro úpravu kameniva instalací aquamatoru a srovnání laboratorních 

protokolů před a po jeho instalaci. 

Klíčová slova: aquamator, technologická linka, návrh, úprava, surovina 

 

Summary 

The contens of this bacalor thesis will be to evaluate the proposal to amend the 

technological setting of aquamator depending on the raw material at the site Grygov.  

The introduction of this thesis is devoted to the characteristics of the site. It is also 

discussed why the modernization of the processing lines is necessary. Describes the former 

and current technological lines for aggregate treatment. At the end is the economic 

evaluation of the modernization of the technological line for aggregate treatment 

installations aquamatoru a comparison of laboratory protocols before and after installation. 

Keywords: aquamator, technological line, proposal, amend, raw material 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám úpravou technologické linky na štěrkopískovně 

v Grygově. Vlastníkem jsou Štěrkovny Olomouc a.s., které na výhradním ložisku dobývají 

štěrkopísek. Úprava technologické linky spočívá v instalací uzlu s aquamatorem  GFA, 

hydrocyklonem a čerpadlem kalových vod Warman, který nahradil původní dehydrátor 

Powerscreen Trident II. V roce 2006 došlo k reklamacím frakce 0/4 používané  

pro pohledové betony z důvodu výskytu černých teček na povrchu. Rozborem bylo 

zjištěno, že se jedná o zrna organického původu (rašelina). Modernizace byla tedy 

nezbytná k úpravě frakce 0/4 tak, aby splňovala požadavky odběratelů a především normy 

pro kamenivo ČSN EN 12 260 a ČSN EN 13 139. Předchozím úpravárenským procesem 

nebylo možné zajistit spolehlivé oddělení černých organických zrn při mokrém způsobu 

úpravy a tím předejít reklamacím. Bylo potřeba nalézt jiný, efektivnější, způsob úpravy 

materiálu. Významnou roli k modernizaci úpravárenské linky sehrála studie o řešení 

problému výskytu rašeliny z roku 2009 a rovněž rozbor o možném zachycení užitných 

podílů kameniva z kalových vod z roku 2004.   

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení návrhu na instalaci aquamatoru 

(realizováno 2011) jako součásti technologické linky pro úpravu štěrkopísku  

na provozovně v Grygově a jeho vliv na přítomnost organických zrn ve frakci 0/4 a obsahu 

jemných podílů v závislosti na surovině dané těžební lokality.  

V závěru své bakalářské práce řeším srovnání laboratorních výsledků ze Zkušebny 

kamene a kameniva, s.r.o. (ZKK) předchozího a stávajícího (s aquamatorem) 

úpravárenského procesu a především ekonomické zhodnocení investice. 
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1. Charakteristika lokality  

1.1. Vymezení zájmového území 

Výhradní ložisko štěrkopísku se nachází na území Olomouckého kraje. Konkrétněji 

mezi obcí Grygov na východě a obcí Tážaly na západě, což je cca 6 km jižně od města 

Olomouce.  Ze severu je ložisko ohraničeno panelovou polní cestou, z východu polní 

cestou lemovanou březovou alejí a od jihu odvodňovacím kanálem doprovázeným 

vzrostlou zelení. Zájmové území slouží jako dobývací prostor (DP) kvalitního štěrkopísku, 

ovšem netěžená plocha dobývacího prostoru je v současné době využívána jako pole 

(příloha 1). Ložisko vzniklo dlouhodobou sedimentační činností nivy řeky Moravy, v jejíž 

levobřežní části se nachází. Jsou zde jednoduché úložní poměry. Štěrkopískové souvrství 

je tvořeno štěrkopísky údolní terasy a pleistocenními sedimenty v depresích. Užitkovou 

surovinu představují fluviální štěrkopísky pleistocenního stáří. Podloží ložiska je tvořeno 

miocenními spodno-tortonskými vápnitými jíly, které jsou uloženy horizontálně, jen místy 

s mělkými prohlubněmi. Nadloží reprezentují písčité hlíny, místy jílovité písky. Jílové 

proplástky se vyskytují v mocnosti 0,1 - 0,2 m zcela ojediněle (zastiženy pouze ve 2 vrtech 

z 56 v DP). 

Ložisko je dobýváno těžební organizací Štěrkovny Olomouc a.s., která je držitelem 

oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, které vydal 

Obvodní báňský úřad v Brně dne 20.7.1998 pod č.j. 08-2916/98 pod poř. č.802. [1] 

1.2. Geologické zásoby 

1.2.1. Výhradní ložisko 

Výhradní ložisko Grygov-Tážaly (číslo ložiska 3 045 200) má celkovou rozlohu 

67,72 hektarů. Tvarově se jedná o deskovitě protáhlé těleso směrované z východu  

na západ. Je horizontálně uloženo a jeho hydrogeologické poměry jsou jednoduché. Jedná 

se o ložisko zvodnělé, kde hladina podzemní vody odpovídá přibližně rozhraní skrývky 

 a suroviny. Pro představu je průměrná mocnost skrývky 1,08 metru a průměrná mocnost 

suroviny pak 5,54 metru. Ložisko není prostoupeno systémem tektonických poruch  

a celkové množství zásob je 3 750 000 m
3
. [1] 
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1.2.2. Dobývací prostor 

DP Grygov (obr. 1) má rozlohu 503 328 m
2
. Jedná se o racionálně využitelnou část 

výhradního ložiska Grygov-Tážaly a tak je i poměr mocností skrývky a suroviny 

výhodnější. Průměrná mocnost skrývky v DP Grygov je 1,01 metru a průměrná mocnost 

suroviny 5,57 metru. Celkové množství zásob v DP je 2 904 000 m
3
. 

Dobývání ložiska je prováděno povrchovým způsobem pod hladinu podzemní 

vody. 

 

Obr. 1 Zákres hranice DP Grygov do leteckého snímku (Zdroj: www.mapy.cz, upraveno Zdeněk Cholek) 

Při uvažované roční těžbě ve výši 300 000 tun byly předpokládány termíny: 

- Zahájení hornické činnosti bylo v dubnu roku 2000. 

- Ukončení hornické činnosti je plánováno k 31.12.2019.  

- Ukončení sanačních a rekultivačních prací k 31.12.2023.  [1] 

 

http://www.mapy.cz/


Zdeněk Cholek: Návrh na úpravu technologické linky nastavením aquamatoru 

 

2014  4 

1.3. Petrografické složení a hydrogeologická charakteristika 

ložiska 

Ložisko štěrkopísku není narušeno tektonickou činností a nevyskytují se zde žádné 

minerální ani přírodní léčivé vody. Údolní terasy jsou petrograficky velmi pestré.  

V největším množství je zastoupen křemen, dále pak kulmské horniny, (pískovce drobové, 

siltovce, jílovce, slepence). V menším množství se vyskytují metamorfity,(ruly, amfibolity, 

kvarcity), podřadně vyvřeliny a akcesoricky křídové pískovce, křemence a silicity. 

Orograficky náleží území k jižní části Hornomoravskému úvalu, jehož středem 

protéká řeka Morava. Západním okrajem ložiska protéká říčka Morávka, kterou tvoří 

mlýnský náhon z řeky Moravy. Ta svou břehovou a dnovou infiltrací významně ovlivňuje 

stavy podzemní vody a po většinu roku odvodňuje přilehlé území. Hladina podzemní vody 

během roku kolísá. Nejnižší úrovně dosahuje v prvních dvou podzimních měsících (září, 

říjen). V listopadu nastává vzestup hladiny, který trvá do dubna až května, což je spojeno 

se srážkami v podobě sněhu. [1] 

1.4. Zhodnocení kvality suroviny 

(zhodnocení kvality suroviny podle ČSN 72 15 11-12/1990) 

Zrnitost: 

Ložiskovou substanci tvoří nejčastěji štěrkopísek široké frakce 0-63 mm. Podíl 

frakce nad 63 mm se pohybuje v rozmezí 3,7 - 31,0% hmotnosti, v ložiskovém profilu  

se vyskytuje nejčastěji při bázi ložiska. Průměrný obsah hrubého kameniva pro celý 

 DP činí 63,43 % hmotnosti. 

Odplavitelné částice: 

Obsah odplavitelných částic ve vrtech se pohybuje v rozmezí 0,40 - 6,01% 

hmotnosti Průměrný obsah odplavitelných částic pro celý DP je 2,17% hmotnosti, 

což vyhovuje limitu třídy A (limit 3% hmotnosti) 

Humusovitost: 

Má příznivé hodnoty, odpovídá ve všech segmentech stupni A - B. 
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Obsah SO3: 

Pohybuje se v rozmezí 0,0-1,0% hmotnosti, což vyhovuje limitu pro štěrkopísky  

třídy A - B. 

Nasákavost: 

Pohybuje se v rozmezí 1,0 - 2,3% hmotnosti. Vyhovuje limitu pro štěrkopísky třídy 

A (1,5% hmotnosti), B (4% hmotnosti). 

Otlukovost: 

Otlukovost se pohybuje u frakce 4/8 v rozmezí 40,9 - 44,9% hmotnosti, u frakce 

8/16 v rozmezí 37,9-46,0% hm. Limit pro třídu A i B činí 50% hmotnosti. 

Uvedené zatřídění je provedeno podle starých ČSN 72 15 11–12 kamenivo  

pro stavební účely. V současné době jsou platné normy: ČSN EN 12 620 pro kamenivo  

do betonu a ČSN EN 13 043 pro kamenivo do asfaltových směsí a povrchových vrstev 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch. Jakostní charakteristika 

suroviny ovšem vyhovuje ve všech posuzovaných parametrech i současným normám. [1] 
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2. Popis problematiky související s návrhem řešení 

2.1. Dobývací metoda a zdůvodnění jejího použití 

Výhradní ložisko štěrkopísků v DP Grygov je dobýváno strojní metodou s jámovou 

těžbou. Technologie těžby surovin z vody pomocí strojů umístěných na břehu se používá 

výhradně tam, kde se jedná o ložiska s malou mocností. Těžební stroj je umístěn na břehu. 

Tato dobývací metoda je zvolena v závislosti na průměrnou mocnost ložiska, která  

se pohybuje okolo 6 metrů.  

Jako dobývací stroj se používá elektrické rypadlo E303 s vlečným korečkem  

(obr. 2) s maximálním dosahem 9 metrů, což je plně dostačující. Alternativně by se daly 

použít i další těžební mechanismy, jako například Schrapper typ KS 400 RA/32 nebo  

KS 400 RA/38 s vlečným korečkem, alternativně lopatové bagry s hloubkovou lopatou 

značek Volvo, Catterpilar, Komatsu. Těžba rypadly s vlečným korečkem je výhodná oproti 

lopatovému větším dosahem, který je závislý na délce výložníku. Vlečný koreček je možno 

upravit pro možnost odvodnění vytěžené suroviny určitým množstvím odvodňovacích 

štěrbin. [2] 

 

Obr. 2 Rypadlo E303 s vlečným korečkem 
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Těžba probíhá v pruzích na délku dosahu těžebního stroje. Mechanismus těžby  

je jednoduchý:  

- Vlečný koreček visí na zdvihovém laně a tažné lano je uvolněno, koreček, visí směrem 

dolů.  

- Následuje spuštění korečku k zemi. Těsně před dopadem vlečného korečku se začíná 

mírně přitahovat tažné lano, čímž se vlečný koreček nakloní řeznou hranou proti těžené 

surovině. V popsané poloze dopadá na těženou surovinu a zaboří se.  

- Dále následuje přitahování tažného lana, za současného uvolňování lana zdvihového. 

Koreček je tažen směrem k rypadlu, řezná hrana rozpojuje horninu, která se hromadí 

uvnitř korečku a v dobývaném pruhu vzniká rýha. 

- Po naplnění vlečného korečku začíná zdvíhání korečku, za napjatého tažného lana. 

Zdvíhání je kombinováno s otáčením horní stavby rýpadla na místo odvodňovací 

skládky (obr. 3). 

 

Obr. 3 Odvodňovací skládka vytěžené suroviny 

Při těžbě na celou mocnost ložiska dochází v daném pruhu vlivem rozpojovacího 

orgánu a působení vody k rozpojování stěn rýhy a k rozšíření záběru. Šířku jednoho pruhu 

ovlivňuje obsluha rýpadla natočením výložníku. Tak vznikne ucelený těžený pruh,  
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po jehož vytěžení se rýpadlo přesune do boku, kde naváže těžbou následujícího těžebního 

pruhu.  

Jedná se o nejstarší způsob strojního dobývání, popsaný široce v literatuře. Z mého 

pohledu je oproti lopatovým rýpadlům výhodou větší dosah a možnost odvodňování 

suroviny ve vlečném korečku. Další nezanedbatelným faktorem jsou nižší pořizovací 

náklady proti plovoucím rýpadlům a v neposlední řadě náklady na provoz a údržbu 

zařízení. 

Zároveň použitá dobývací metoda umožňuje racionální a hospodárné vydobytí 

celého ložiska štěrkopísků, při vysoké výrubnosti a minimálním znečištění. [1] 

2.2. Technologická doprava a úprava suroviny 

Surovina je po vytěžení rypadlem E303 s vlečným korečkem vysypána  

na odvodňovací skládku, která je v dosahu rypadla. Z odvodňovací skládky je surovina 

nakládána lopatovým rypadlem DH 28 na nákladní automobily. Jedná se o nákladní 

vozidla značky TATRA 815, SCANIA nebo dumper VOLVO A25D, která zajištují převoz 

buď na meziskládku vedle technologické úpravárenské linky, nebo sypou materiál přímo 

do vstupní násypky (obr. 4). V případě, že je materiál navážen z meziskládky, zabezpečují 

navážku dva čelní kolové nakladače VOLVO 150E a 150F. 

 

Obr. 4 Vsázka materiálu do vstupní násypky nákladním automobilem 
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Vytěžená surovina je upravována mokrým způsobem třídění – praní, drcení  

a třídění za současného odplavení nežádoucích jílovitých částic. Ročně  

je na štěrkopískovně v Grygově upraveno 300-400 tisíc tun materiálu. Vše je závislé 

na poptávce odběratelů. 

2.3. Třídění za mokra 

Vzhledem k tomu, že surovina je vytěžena z vody, je v ní obsaženo přirozeně 

vysoké procento vody. K primárnímu odvodnění dochází na odvodňovací skládce, 

 ale i přesto je procento vlhkosti v materiálu, který je technologicky upravován, vysoké.  

Třídění na sítech s malými otvory probíhá obtížněji, obsahuje-li kamenivo tolik 

vlhkosti, kolik stačí ulpět na povrchu zrn. Zvýšíme-li množství vody nad tuto hranici, 

zlepší se výrazně i třídící poměry. Dosáhne-li množství vody asi 50% váhy kameniva, jsou 

prostupové poměry, zejména u malých sít, lepší než při třídění materiálu zcela suchého. 

Mokrým způsobem třídění však nejen zlepšujeme vlastní třídící proces, ale zároveň 

odstraňujeme nečistoty ulpělé na zrnech. Tím se dospělo jednak ke konstrukcím 

vyslovených praček kameniva, jednak ke kombinovaným pracím a třídícím strojům,  

a konečně ke konstrukcím vynašečů, kterými se oddělují zcela drobné frakce kameniva  

od prací vody. [3] 

2.4. Nedostatky předchozí technologické linky pro úpravu 

kameniva 

Předchozí úpravárenská technologická linka měla jako součást pro úpravu frakce 

0/4 dehydrátor POWERSCREEN Trident II (obr. 5). Jedná se o typ korečkového 

dehydrátoru, který slouží jako odvodňovací jednotka. Čerpací kolo s proměnnou rychlostí 

přivádí písek, který klesá na dno dehydrátoru, a ukládá jej do výsypného skluzu. Všechny 

lehké částice vyplavou na hladinu v nádrži a jsou odnášeny přepadem do kalového pole. 

Technologická linka pro úpravu kameniva s dehydrátorem by byla pro běžný 

provoz na ložisku dostačujícím odvodňovacím prvkem. Vyskytly se ovšem překážky,  

se kterými si nebyla předchozí linka poradit. Především se jednalo o výskyt černých 

organických zrn, která neodplavala do kalového pole a tím znehodnotila frakci 0/4. Dalším 
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faktorem pro modernizaci byl zpracovaný rozbor kalové vody. Z něj vyšlo najevo,  

že je poměrně vysoké procento využitelných podílů kameniva odplaveno. Hledala se tedy 

možnost zefektivnění úpravárenského procesu. 

 

Obr. 5 Dnes již odstavený korečkový dehydrátor POWERSCREEN Trident II 

2.4.1. Výskyt černých organických zrn 

V POPD jsou jediným předpokládaným odpadem z mokrého úpravárenského 

procesu odplavitelné (dnes jemné) částice. Jejich předpoklad je 5 % hmotnosti vydobyté 

suroviny, což potvrzují i dosavadní kapacitní zkoušky. 
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Obr. 6 Jílové hroudy a bloky zachycené vstupním roštem, Juzik 2006 

Zhruba od června roku 2006 začal být výskyt a obsah jílových hrud a bloků  

(obr. 6) enormní. Tento zvýšený obsah jílových hrud byl ale navíc doprovázen přítomností 

lehkých znečisťujících částic. Jednalo se o černá organická zrna o zrnitosti 0,5 – 2 mm 

(obr. 7), se kterými si tehdejší úpravárenská technologická linka nebyla schopna 

stoprocentně poradit. [4] 

 

Obr. 7 Černá organická zrna v surovině, velikost dokladována dvacetikorunou, Juzik 2006 
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2.4.2. Užitné podíly kameniva z kalové vody 

V roce 2004 si nechala těžební společnost zpracovat rozbor na stanovení objemu 

unikajících užitných podílů kameniva v kalových vodách. Firma provádějící rozbor použila 

metodu kontrolovaného odběru při plném zatížení technologické linky. 

Odběr byl proveden do dvou 200 litrových sudů pomocí autojeřábu z výtokového 

potrubí do kalového pole. Celkem bylo tedy odebráno 400 litrů kalové vody. První sud byl 

plněn 7 sekund, druhý 8 sekund. Celková doba plnění byla tedy 15 sekund. Sudy byly 

zbaveny čisté vody slitím a odčerpáním. Tím vznikl vzorek zakalené vody a usazovaného 

jemného podílu kameniva pro stanovení zrnitosti. 

Rozbor provedla odborná akreditovaná laboratoř a výsledky najdeme v tabulce 1. 

Tab. 1 Rozbor zrnitosti kalové vody z odebraných vzorků 

frakce 
vzorek 1 vzorek 2 celkem 

  
g g g 

4-5,6 0 0 0 

Užitné podíly  

1 375,6 g 

2,8-4 0,8 0 0,8 

2-2,8 0,9 0 0,9 

1.2 1,4 0,4 1,8 

0,5-1 3,2 0,5 3,7 

0,25-0,5 16,2 1,7 17,9 

0,125-0,25 587,8 21,4 609,2 

0,063-0,125 622,6 118,7 741,3 

0,000-0,063 910,0 2 222,7 3 132,7 
Odplavitelné částice  

3 132,7 g 

            

  2142,9 g 2365,4 g 4508,3 g     

 

Zajímavý je výpočet množství využitelných užitkových podílů: 

Ve 400 litrech kalové vody je 1,376 kg užitkových podílů. Doba, za kterou byl 

sledovaný vzorek napouštěn, byla 15 sekund. 
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To při předpokládané výrobě 350 000 tun ročně znamená zachycení 660 tun 

užitných podílů kameniva. Při výše uvedeném objemu výroby znamená nárůst frakce  

0/4 o 0,36 %. 

 Ještě zajímavější je finanční vyjádření: 

660 t za rok x 150 Kč za tunu (průměrná cena frakce 0/4) = + 99 000 Kč za rok. [5] 

2.5. Řešení problému výskytu rašeliny v DP Grygov 

Odběratelé provozovny uplatňovali v některých případech reklamace na čistotu 

výsledné frakce 0/4 používané pro pohledové betony. Provozovna proto nechala 

laboratorně zjistit, čím jsou způsobovány černé tečky na povrchu betonů. Výsledkem 

šetření bylo zjištění, že se jedná o rašelinu. Rašeliny je v celkovém objemu štěrkopísku  

1-3%. Je ale nerovnoměrně rozmístěna na ložisku. I když se jedná o velmi malé procento 

z celkového objemu štěrkopísku, rozptýlená rašelina se v procesu technologické linky 

dostane do celého objemu, zejména pak do frakce 0/4.  

V závěru [4] se konstatuje, že pro pohledové betony nelze znečištěnou část 

produkce frakce 0/4 zatím doporučit (viz normy ČSN pro kamenivo). Roční produkce 

frakce 0/4 na provozovně je přibližně 160 000 tun. Při průměrném výskytu znečisťujících 

příměsí na 52,5 % těžebních ploch je objem znečištěné frakce 0/4 až 84 000 tun za rok. 

Ztráty ekonomické a odbytové mohou být tedy značné. Proto požádal management 

Štěrkoven Olomouc o vypracování studie firmu CIVA. Součástí řešení je i ekonomický 

rozbor návratnosti případných investic. 

Návrh na řešení problému 

Malé procento výskytu rašeliny rozptýlené na velkém objemu kameniva je možné 

řešit selekcí těžby na vedlejší skládky a ty následně ručně zbavovat největších hrud a kusů 

rašeliny. Následně tento materiál zpracovat na mobilní třídicí lince samostatně. To však 

znamená nedosáhnout příslušnou kvalitu a místo ceny 170 Kč za tunu (průměrná) prodávat  

za 120 Kč za tunu. Ceníková cena 248 Kč za tunu za frakci 0/4 se při posuzování 

ekonomických a praktických výsledků obchodní činnosti nedá použít. Takový postup  

je pro objem 84 000 tun ročně velmi nepraktický a drahý. Navíc odstraní problém jen 

zčásti a stejně nesplní požadavky ČSN EN 12 620. 
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Při hledání produktivního technického řešení vycházel řešitel ze skutečnosti,  

že měrná hustota suchého písku je 1,4 kg.dm
-3

, ale rašeliny pouze 0,3-0,4 kg.dm
-3

. Hustota 

mokrého písku se pohybuje v rozmezí 1,9 – 2,1 kg.dm
-3

 a mokré rašeliny  

0,55 – 0,65 kg.dm
-3

. Při sledování chování rašeliny na stávající lince je zřejmé, že se dobře 

rozplavuje a ve frakci 0/4 se vyskytuje již jen jako malá zrnka. Tyto dvě vlastnosti rašeliny 

je možné využít zařízením, které je schopno odplavovat drobné částice, které jsou ve vodní 

lázni ve vznosu, nebo plavou na hladině. Takovým zařízením jsou aquamatory. [6] 
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3. Stávající stav 

3.1. Technologická linka pro úpravu kameniva s aquamatorem 

Technologická úpravárenská linka na štěrkopískovně v Grygově (obr. 8) prošla 

v roce 2011 modernizací, kdy byl namísto dehydrátoru POWERSCREEN Trident II 

nainstalován aquamator GfA typ ASE.  

 

Obr. 8  Technologická linka pro úpravu kameniva s aquamatorem 

Součásti technologické linky [7] (příloha 2): 

- Násypka Commander 408 (23 m
3
) s pásovým podavačem (D1), POWERSCREEN 

- Pásový dopravník B 650 mm/18 m (D2), Jakos 

- Dvousítný třídič 16x5, POWERSCREEN 

- Aquamator ASE 7200/2400/300, GfA 

- Vysokofrekvenční odvodňovací třídič 10x5, POWERSCREEN 

- Pásový dopravník B 650 mm/22 m (D3), Jakos 

- Horizontální kalové čerpadlo Warman 15 kW s hydrocyklonem, WEIR Minerals 

- Nožová pračka Powerscrub SW70, POWERSCREEN 

- Pásový dopravník B 650 mm/20 m (D4), ALHOZD 

- Dvousítný třídič 10x5, POWERSCREEN 

- Pásový dopravník B 500 mm/18 m (D5), Jakos 

- Pásový dopravník B 500 mm/18 m (D6), Jakos 
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- Pásový dopravník B 500 mm/18 m (D7), Jakos 

- Pásový dopravník B 800 mm/28 m (D12), ALHOZD 

- Vysokotlaké čerpadlo technologické vody Meta-Plus, 45 kW, ISH-čerpadla 

- Pásový dopravník B 800 mm/18 m (D8), Jakos 

- Indikátor kovu IKS 800, Orbit-Elektro 

- Rotační odjílovač RO 1100, ALHOZD 

- Odrazový drtič COMEC-SAND s vibračním podavačem, COMEC 

- Pásový dopravník B 650 mm/13 m (D9), Jakos 

- Odstředivé čerpadlo 150-NFM-245-50-LN-01-9, Slovpump-Trade 

Násypka s pásovým podavačem COMMANDER 408 se skládá z násypky o objemu 

23,0 m
3
, dopravníku podavače a ze vstupního roštu. Účelem roštu je chránit podavač před 

nadrozměrnými kusy materiály, které by mohly poškodit nejen podavač, ale i konstrukční 

díly. Nadrozměrné kusy zůstávají na roštu a odtud je vysypává pomocí hydrauliky obsluha 

násypky. Materiál, který projde přes vstupní rošt je hlavním dopravníkem přesypán  

do dvousítného třídiče, kde je za intenzivního zkrápění roztřízen na nadsítné, které se 

dostává dále do odrazového drtiče, a materiál, který projde sítem. Po předrcení se vrací 

materiál zpět do třídiče. Odtud je materiál frakce 4-22 odveden dopravníkovým pásem přes 

nožovou pračku a přes druhý dvousítný třídič je kamenivo roztřízeno na zrnitostní frakce 

4/8, 8/16 a 16/22. 

Materiál zrnitosti pod 4 mm po intenzivním zkrápění na primárním třídiči propadne 

síty a je odveden potrubím do aquamatoru, kde je odvodněn a po pásovém dopravníku 

přemístěn na skládku (obr. 9). 
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Obr. 9 Odvodněná frakce 0/4 je pásovým dopravníkem přemisťována na skládku 

3.2. Aquamator  

Těžební organizace Štěrkovny Olomouc zakoupila a v roce 2011 nainstalovala 

aquamator od výrobce GfA typ ASE z důvodu lepších vlastností při propírání materiálu 

frakce 0/4. Aquamator typu ASE je zařízení splňující funkci odlučování vody  

z frakce 0/4 stejně jako je tomu u dehydrátoru. Výhodou aquamátoru je skutečnost, že 

zastoupí funkci dehydrátoru a navíc kalovou vodu rozděluje na dvě. Jedna část s určitým 

podílem užitných podílů je směrována do násypky pod aquamátorem a druhá část která 

zachycuje většinu částic ve vznosu, je převáděna regulovatelným splavem do odpadního 

potrubí. Písek se při mokrém třídění zbaví ostatních složek specifické hmotnosti (např. 

dřevo, uhlí, rašelina, další nečistoty) a zároveň se v kalové vodě neodplaví tak velké 

množství využitelných podílů kameniva (viz kapitola 2.4.2.), jako tomu bylo  

u dehydrátoru Trident II. Samozřejmostí je, že výsledný výrobek (písek frakce 0/4) 

vyhovuje normám pro kamenivo ČSN EN 12 260 a ČSN EN 13 139.  
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Aqumator ASE se skládá z následujících částí (obr. 10): 

 

Obr. 10 Schéma hlavních částí aquamatoru 

 

- Hnací buben pro regulaci rychlosti (A) 

- Přítlačná kladka pro regulaci chodu pásu (B) 

- Přítlačný válec pro regulaci hloubky vodního koryta (D) 

- Usměrňující plech pro regulaci proudění (P) 

- Napínací buben pro regulaci chodu a napětí pásu (S) 

- Buben na podepření koryta (T) 

- Dělicí kladka pro regulaci odlučování jemného písku (T1) 

- Podkladní vibrační deska (U) 

- Regulační klapka kalové vody rozdělující kalovou vodu na čistou (s částicemi ve 

vznosu) a znečištěnou (s užitnými podíly) (V) 

- Regulace výškového náklonu celého aquamatoru (X) 

- Přítlačný buben pro snížení vlhkosti finální frakce 0/4 (Y) 

- Přídavné trysky pro alternativní regulaci účinnosti praní (Z)  

Technický výkres aquamatoru v měřítku 1:75 je uveden jako příloha 3. 
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Obr. 11 Detail upravené frakce 0/4 aquamatorem 

3.3. Podmínky bezproblémového chodu 

3.3.1. Před uvedením do provozu 

- stroj musí být vodorovně usazen, vybaven odzkoušenými motory, výškově seřízen  

a rám aquamatoru musí být rovněž vodorovně ustaven. 

- je nutné zkorigovat chod pásu a jeho napnutí 

- dle nároku na praní musí být určeno množství vody a tlak. 

3.3.2. Provozní úkoly 

- vzdálenost mezi gurtou a hřeblem musí být minimálně 10 cm 

- materiál musí být rovnoměrně a pravidelně podáván (úkol pro skluz) 

- při silném znečištění suroviny je na přítoku volný průchod 

- při slabém znečištění je nutno uzavírat (regulovat) přítok plechem 

3.3.3. Osazení trysek  

Osazení trysek se uplatňuje jen, když je materiál silně znečištěn. Pro kvalitní jemné 

písky musí být trysky v pravém úhlu ke hladině vody 



Zdeněk Cholek: Návrh na úpravu technologické linky nastavením aquamatoru 

 

2014  20 

3.3.4. Praní  

Pro písky ustavit výšku hladiny 8-12 cm. Pro dřevo 8-20 cm. Pro zamezení 

materiálových ztrát je možno zkrátit vzdálenost bubnů a tím prodloužit hloubku vany, nebo 

ustavit malou brzdu pro tok vody. 
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4. Návrh řešení 

Následující část se věnuje zrnitostním rozborům frakcí 0/4 a 0/63 z let 2010 a 2013 

(příloha 4). Z laboratorních protokolů jsem data zpracoval tak, abych promítl procentuální 

obsah jednotlivých zrn frakcí 0/63 (surovina) a 0/4 do jednoho grafu. Lze z něj vyčíst, jaký 

je účinek uvedeného způsobu úpravy kameniva mokrým způsobem. V prvním případě, 

dnes již nepoužívaným, dehydrátorem a ve druhém případě aquamatorem. 

4.1. Zrnitostní rozbory kameniva při úpravě dehydrátorem 

Graf č. 1 Promítnutí zrnitostní charakteristiky frakce 0/4 a 0/63 

 

Dehydrátor 

Při porovnání křivky suroviny (frakce 0/63) vstupující do úpravy mokrou cestou  

a drcením frakce nad 22 mm je vidět že došlo k oddělení nežádoucí frakce odplavitelných 

částic (< 0,063 mm) a vylepšení vlastností oproti vstupu. Ale díky konstrukci dehydrátoru 

(menší sedimentační plocha, proudící voda, velikost ok v sítových plochách kabelek 
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vynášecího kola) dochází i ke splavování využitelných zrn prakticky v celém rozsahu 

frakce 0/4. Přírůstek jemných podílů z předrcování není díky více opotřebovaným 

segmentům drtiče ve sledované frakci markantní. 

 

 

 

Obr. 12 Dehydrátor již nebyl dostačující pro úpravu kameniva 
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4.2. Zrnitostní rozbory kameniva při úpravě aquamatorem 

Graf č. 2 Promítnutí zrnitostní charakteristiky frakce 0/4 a 0/63 

 

Aquamator 

V minimálním obsahu částic pod 0,063 je vidět dobrá účinnost praní v aquamatoru. 

Jemná zrna (která původně byla) v rozsahu 0,063 – 0,125 mm jsou částečně splavována 

přes dělící hradítko na přepadové hraně aquamatoru (zadní přepad) a jsou odváděny  

s kalovými vodami (ty mohou obsahovat i organické příměsi) do kalového pole. Tento jev 

způsobuje víření vody při protiproudném praní. Další část zůstává v kalové vodě i při 

průchodu hydrocyklonem díky „technické nedokonalosti“. Přínos hydrocyklonu 

 a kalového čerpadla je pak patrný od průsečíku obou křivek, kdy se oproti 0/63 začíná 

percentuálně zvyšovat obsah částic do 4 mm. Zde je také velmi dobře patrný přínos 

předrcování frakce nad 22 mm.   
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5. Základní technicko-ekonomické, ekologické zhodnocení 

5.1. Technicko-ekonomické zhodnocení 

Při technicko-ekonomickém zhodnocení jsem vycházel z reálných čísel, které  

mi firma Štěrkovny Olomouc a.s. dala k dispozici pro výpočet návratnosti investice  

pro modernizaci technologické linky pro úpravu kameniva. 

Investiční náklady  

Aquamator GfA ASE      900 000 Kč 

Hydrocyklon + čerpadlo Warman    550 000 Kč 

Ostatní materiál, elektromontáže, úpravy   500 000 Kč 

Celkem              1 950 000 Kč 

Provozní náklady na aquamator jsou zhruba stejné jako u dehydrátoru. Spotřeba 

elektrické energie je rovněž srovnatelná s dehydrátorem. Jediným provozním nákladem 

navíc je roční náklad na výměnu polyuretanových sít na odvodňovací třídič (cca 50 000 

Kč). Tento provozní náklad je ale vyvážen lepším odvodněním frakce 0/4. Zatímco 

dehydrátor opouští frakce 0/4 s vlhkostí 10-14 % (dle seřízení), z odvodňovacího třídiče 

vystupuje frakce 0/4 s vlhkostí 6-8 %. 

Zisky v tržbách  

Průměrné ceny se od roku 2009, kdy byla zpracována studie řešení problému 

výskytu rašeliny, se snížily. Z tehdy uváděných 170 Kč za tunu na 150 Kč za tunu (frakce 

0/4) a cena zásypové frakce 0/4 ze 120 Kč za tunu na 110 Kč za tunu. 

Průměrná cena kvalitní frakce 0/4     150 Kč/t 

Cena rašelinou znečištěné frakce 0/4   110 Kč/t 

Rok 2011 prodej frakce 0/4     115 000 tun 

Rok 2012 prodej frakce 0/4    115 000 tun 
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Průměrné procento objemu znečištěné frakce 0/4 je 52,5 %, tj. 60 500 tun za rok. 

Rozdíl v tržbách:  60 500 x 150,- = 9 075 000 Kč 

   60 500 x 110,- = 6 655 000 Kč 

Rozdíl   2 420 000 Kč 

Vzhledem k tomu, že 50 % odběratelů by znečištěný materiál pravděpodobně 

odebíralo i nadále, za původních 150 Kč za tunu, je skutečný přínos aquamátoru pouze 

polovina z rozdílu, tj. 1 210 000 Kč.  

Z toho vyplývá návratnost investice aquamátoru 1 950 000 / 1 210 000 = 1,61 roku. 

5.2. Ekologické zhodnocení 

Provozem technologické linky, jejíž je aquamator nedílnou součástí, je okolí 

vystaveno především zvýšené prašnosti a hluku. Zdravotní ústav v Olomouci provedl 

v pracovním prostředí technologické linky měření. Hygienický limit pro toto prostředí  

je stanoven na 85 dB. Bylo provedeno měření ustáleného i proměnného hluku v pracovním 

prostoru při obsluze linky a plném chodu strojního zařízení, a byla naměřena hladina hluku 

82 dB. Z uvedené hladiny hluku je patrné, že hygienický limit nebyl překročen.  

Co se prašnosti týká, tak byla provedena analýza ovzduší, u které byla měřena 

koncentrace prašnosti a obsah oxidu křemičitého v pracovním prostředí technologické 

linky. Celosměnný průměr pro obsluhu linky byl u vdechovatelné frakce v rozmezí hodnot 

kp= 0,5-1,7 mg.m
-3

 a u respirabilní frakce kp= 0,2 mg.m
-3

. Nainstalování aquamatoru jako 

součásti technologické linky nemá zásadní vliv na snížení prašnosti, neboť se stejně jako  

u předchozí metody jedná o úpravu mokrým způsobem. Pro zlepšení pracovního prostředí 

spíše doporučuji kropení blízkého okolí technologické linky kropícím nákladním 

automobilem a připojení zkrápějícího zařízení za výstupem podrcené suroviny z drtiče. 

Důležitou, novou, vlastností technologické linky pro úpravu kameniva je zachycení 

užitných podílů kameniva z kalové vody, a tím výrazné prodloužení životnosti úložiště 

kalů. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení návrhu na instalaci aquamatoru 

(realizováno 2011) jako součásti technologické linky pro úpravu štěrkopísku  

na provozovně v Grygově a jeho vliv na přítomnost organických zrn ve frakci 0/4 a obsahu 

jemných podílů v závislosti na surovině dané těžební lokality.  

Těžební organizace Štěrkovny Olomouc a.s. se od roku 2006 potýkala se zvýšeným 

počtem reklamací, kvůli organickým černým zrnům (rašelina), které byly obsaženy zvláště 

ve frakci 0/4. Odběratelům zabývajícím se výrobou pohledových betonů se přítomnost 

rašeliny projevila v drobných černých tečkách na povrchu hotových výrobků. Bylo 

nezbytné navrhnout úpravu technologické linky pro úpravu kameniva tak, aby byl problém 

vyřešen. Firma se rozhodla pro instalaci aquamatoru a já jsem se pokusil její krok 

zhodnotit. 

Dospěl jsem k závěru, že investice do aquamatoru vyřešila problém s rašelinou, 

zajistila lepší odvodnění frakce 0/4 a plnohodnotně nahradila provoz dehydrátoru. 

V kombinaci s hydrocyklonem výrazně prodlouží životnost kalového pole. Z grafů je jasně 

patrný nárůst využití užitných podílů kameniva z kalových vod. Návratnost investice  

1,61 roku není vůbec špatná, zvážíme-li, že se jednalo o dobu, která stavebnictví nebyla 

příliš nakloněna. Výpočet v ekonomické části je založen na výsledcích prodeje v letech 

2011 a 2012.  

Z mého pohledu je ale přínos navržené úpravy technologie ještě vyšší. 

V ekonomické části je počítáno s 50 % odběratelů, kteří by materiál odebírali i s obsahem 

rašeliny. Ale jak je již zmíněno výše, stalo se tak v době ekonomické krize nejen  

ve stavebním odvětví. Osobně si myslím, že by bez úpravy technologie nastal výrazný 

pokles prodeje a dostat tak firmu do ekonomicky svízelné situace. 

 



Zdeněk Cholek: Návrh na úpravu technologické linky nastavením aquamatoru 

 

 

Použitá literatura 

[1] SCHNEIDER, Roman. Plán otvírky, přípravy a dobývání v DP Grygov. Olomouc, 

2000. 

[2] KRYL, Václav. Povrchové dobývání ložisek. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita, 1997, 266 s. ISBN 80-707-8396-6. 

[3] HOLEC, Miroslav. Drcení a třídění kamene. 1. vyd. Praha: SNTL, 1959, 337 s.  

[4] PUDA, Svatopluk. Geologická dokumentace geologických prací a hornické činnosti za 

rok 2006. Olomouc, 2007. 

[5] KLIMEŠ, Bohumil. KB EXPERT. Zachycení užitných podílů kameniva z kalové vody. 

Olomouc, 2004. 

[6] CIESLAR, Václav. Řešení problému znečištění štěrkopísku na provozovně Grygov 

rašelinou. Dolany, 2009. 

[7] JUZIK, Petr. Provozní řád technologické linky pro úpravu těženého kameniva. 

Olomouc, 2011. 

  



Zdeněk Cholek: Návrh na úpravu technologické linky nastavením aquamatoru 

 

 

Seznam grafů, tabulek a obrázků 

Graf č. 1 Promítnutí zrnitostní charakteristiky frakce 0/4 a 0/63 ........................................ 21 

Graf č. 2 Promítnutí zrnitostní charakteristiky frakce 0/4 a 0/63 ........................................ 23 

 

Tab. 1 Rozbor zrnitosti kalové vody z odebraných vzorků ................................................. 12 

 

Obr. 1 Zákres hranice DP Grygov do leteckého snímku (Zdroj: www.mapy.cz, upraveno 

Zdeněk Cholek) ...................................................................................................................... 3 

Obr. 2 Rypadlo E303 s vlečným korečkem ........................................................................... 6 

Obr. 3 Odvodňovací skládka vytěžené suroviny ................................................................... 7 

Obr. 4 Vsázka materiálu do vstupní násypky nákladním automobilem ................................ 8 

Obr. 5 Dnes již odstavený korečkový dehydrátor POWERSCREEN Trident II ................. 10 

Obr. 6 Jílové hroudy a bloky zachycené vstupním roštem, Juzik 2006 ............................... 11 

Obr. 7 Černá organická zrna v surovině, velikost dokladována dvacetikorunou, Juzik 2006

 ............................................................................................................................................. 11 

Obr. 8  Technologická linka pro úpravu kameniva s aquamatorem .................................... 15 

Obr. 9 Odvodněná frakce 0/4 je pásovým dopravníkem přemisťována na skládku ............ 17 

Obr. 10 Schéma hlavních částí aquamatoru ......................................................................... 18 

Obr. 11 Detail upravené frakce 0/4 aquamatorem ............................................................... 19 

Obr. 12 Dehydrátor již nebyl dostačující pro úpravu kameniva .......................................... 22 

 

  



Zdeněk Cholek: Návrh na úpravu technologické linky nastavením aquamatoru 

 

 

Přílohy 

Příloha 1 Provozní důlní mapa 

Příloha 2 Technologické schéma linky pro úpravu kameniva 

Příloha 3 Technický výkres aquamatoru M 1:75 

Příloha 4 Protokoly o výsledcích zkoušek kameniva 

 


