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SUMMARY 

The tailings from uranium mine waste pile to Barbora Jáchymov has the potential to be 

used as aggregate for construction engineering. The goal of this work is to design 

technologies of raw materials for the production of natural crushed stone usable according 

to DIN EN 13242 + A1. The first part is devoted to the use of the existing tailings 

and the issue of radiation protection. The second part is the actual process engineering 

materials. Following determination of the properties of aggregates produced according 

to the standard, which verify the correctness of the chosen technology. Furthermore, 

there are financing options designed technological equipment to achieve maximum 

economic benefits. The conclusion is summarized proposal technology with proven 

properties of aggregates. 

Keywords: waste heap; uranium; mining; Jáchymov; construction aggregate; radioactivity 

ANOTACE 

Hlušina po těžbě uranu na odvale dolu Barbora na Jáchymovsku má potenciál využití 

jako kamenivo pro inženýrské stavby. Úkolem této práce je navrhnout technologie úpravy 

suroviny pro výrobu přírodního drceného kameniva využitelného dle ČSN EN 13 242 + A1. 

První část je věnována stávajícímu využití hlušiny a problematice z hlediska radiační 

ochrany. Ve druhé části je samotný návrh technologie úpravy suroviny. Následuje stanovení 

vlastností vyrobeného kameniva dle normy, které ověřují správnost zvolené technologie. 

Dále zde jsou navrženy možnosti financování technologického zařízení s ohledem 

na maximální ekonomický přínos. V závěru je shrnutý návrh technologie výroby 

s ověřenými vlastnostmi kameniva.  

Klíčová slova: odval, uran, těžba, Jáchymov, kamenivo, radioaktivita 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

EOAR   Ekvivalentní objemová aktivita radonu 

ITT   Počáteční zkoušky typu 

KLE   Koncentrace latentní energie 

NO   Notifikovaná osoba 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

PDK   Přírodní drcené kamenivo 

PM   Program monitorování 

PŘV   Příručka řízení výroby 

PVL   Plán využívání ložiska 

PZJ   Program zabezpečení jakosti 

SŘV   Systém řízení výroby 

SUL   Správa uranových ložisek 

SUJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

VDK   Vedoucí drtírny kameniva 

ZOZ   Zvláštní odborná způsobilost 

 

 

 



 

ÚVOD 

V České republice se nachází mnoho odvalů hlušiny po těžbě uranu. Uložení tohoto 

materiálu na velkých hromadách vytváří potenciální nebezpečí pro obyvatelstvo. 

Díky zvýšeným hodnotám radioaktivity podléhají tyto haldy průběžnému monitorování 

a dohledu SUJB. 

Je v zájmu státu, aby se těchto hald zbavil tím, že bude tato hlušina rozptýlená 

do prostředí. Její využití za přesně daných podmínek pomůže zlikvidovat tyto odvaly. 

Dohled nad těžbou zabezpečuje vedle příslušného OBÚ i SUJB. 

Tato práce si dala za cíl návrh technologie úpravy hlušiny po těžbě uranu tak, 

aby ve výsledku mohla být využita ve stavebnictví. Navrhl jsem technologie úpravy suroviny 

s ohledem na splnění příslušné normy pro inženýrské stavby a pro minimalizaci úrovně 

radioaktivity ve výsledném kamenivu. 

Pro ověření vhodnosti navržené technologie jsou v práci zobrazeny výsledky měření 

radioaktivity a zkoušek dle ČSN EN 13242 +A1, Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi 

stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 

 

 

 

 

 



Ondřej Vrbík: Návrh technologie úpravy hlušiny po uranu pro inženýrské stavby 

 

2015   2 

 

1 CHARAKTERISTIKA LOKALITY A HLUŠINY PO TĚŽBĚ URANU 

TVOŘÍCÍ ODVAL DOLU BARBORA 

1.1 LOKALITA 

Odval dolu Barbora se nachází na silnici mezi městy Jáchymov a Abertamy. 

A to za Abertamskou zatáčkou v části Jáchymov - Vršek po levé straně silnice ze směru 

od Jáchymova. 

Odval dolu Barbora leží na pozemkové parcele č. 4591 / 2 o výměře 69 091 m2 

v katastrálním území Jáchymov. Je umístěn u silnice č. 219 a to jižně od této komunikace. 

Na základě dostupných údajů – zaměření povrchové situace a interpolace původního 

terénu byl stav zásob na ložisku vypočten na cca 450 000 m3. [1] 

 

Obr. č. 1 - Umístění odvalu mezi Jáchymovem a Abertamy 

1.2 CHARAKTERISTIKA HLUŠINY 

Ložisko je tvořeno hlušinovým odvalem dolu Barbora. Jedná se o kamenivo 

s petrografickým složením odpovídajícím geologické stavbě v místě dolu Barbora. Zejména 

prokřemenělými dvojslídnými a muskovitickými svory. Dále se tam nachází svorové ruly 

a amfibolity. [1] 
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1.2.1 SVOR 

Svory jsou světle šedé, světle hnědé, červenohnědé nebo šedočerné horniny s výraznou 

foliací, plochy foliace jsou často nápadně lesklé. Textura horniny je nejčastěji plošně 

paralelní, hornina je drobně až hrubě zrnitá. Běžně se v hornině střídají polohy slídových 

a zrnitých minerálů, četné bývají polohy a čočky sekrečního křemene. Základní minerální 

složení svoru tvoří křemen, muskovit, biotit, chlorit a kyselý plagioklas. Většina svorů 

odpovídá metamorfním podmínkám přechodu z facie zelených břidlic do facie amfibolitové. 

Hornina může přecházet až do tzv. svorových rul. [5] 

 

 

Obr. č. 2 – Svor [5] 

1.2.2 RULA (PARARULA) 

Horniny označované jako pararuly jsou velmi variabilní, především jejich vzhled může 

být velmi odlišný. Pararuly vznikají ze sedimentů pelitické, alueuritické nebo psamitické 

zrnitosti. Po prodělané metamorfóze jsou pararuly drobně až hrubě zrnité, textury jsou 

obvykle masivní, plástevnaté, páskované, okaté nebo stébelnaté, v závislosti na přítomných 

minerálech. Tyto krystalické břidlice mívají zřetelné usměrnění minerálů a některé typy mají 

výraznou břidličnatost, která je často zvýrazněna zvětráváním. Pararuly obsahují jako hlavní 

minerály v proměnlivém množství křemen, plagioklas a biotit. Přítomny mohou být 

i muskovit, amfibol [6] 
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1.2.3 AMFIBOLIT 

Barva horniny je černošedá nebo černozelená, textura bývá masivní, plošně paralelní 

nebo páskovaná. Hornina bývá středně až hrubě zrnitá. [7] 

 

Obr. č. 3 – Amfibolit [7] 

 

1.2.4 ZBYTKY URANOVÉ RUDY 

Jelikož se jedná o hlušinu na odvale po těžbě uranu, tak je možné, že s v hlušině mohou 

vyskytnout zbytky uranové rudy. Z tohoto důvodu je potřeba s tím při návrhu technologie 

úpravy počítat. 
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2 POPIS STÁVAJÍCÍHO VYUŽITÍ MATERIÁLU 

Na odvale dolu Barbora jsou nyní povoleny níže uvedené činnosti. Použití je zatím 

v poměrně omezené míře. 

2.1 POVOLENÍ ČINNOSTI NA ODVALU 

Je povolená činnost podle stavebního zákona. Proběhlo zde územní řízení 

a je schválená změna využití území na těžbu. 

Je povolená činnost provozovaná hornickým způsobem OBÚ v Sokolově. Na lokalitě 

je určen Závodní lomu. 

Také je povolená činnost k nakládání se zdroji přírodního ionizujícího záření 

a jeho uvolňováním do životního prostředí. Limity pro pracovníky jsou stanoveny 

jako pro obyvatele. Takže se jedná o nejmírnější režim. 

 

 

Obr. č. 4 – Letecký snímek odvalu Barbora 
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2.2 ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU 

Odval je odtěžován v těžebních řezech o maximální výšce 3 m. Těžení hornina 

je rozpojována mechanicky za použití těžebních mechanismů - lopatového rypadla. 

Trhací práce nejsou používány. [1] 

Vytěžená surovina je využívána, tak jak je. Zdrobnění drcením není používáno. 

Je případně použito třídění na frakce 0/32 mm, 32/63 mm a nadsítné. Zahlinění je součástí 

frakce podsítné. 

Materiál je využíván prakticky jen na opravy lesních cest. Je to nejjednodušší způsob 

využití z hlediska radiační ochrany. 

 

 

Obr. č. 5 – Pohled na terén těžebny 
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3 NÁVRH TECHNOLOGIE ÚPRAVY HLUŠINY K VYUŽITÍ 

PRO INŽENÝRSKÉ STAVBY 

3.1 RADIAČNÍ OCHRANA 

Těžba na odvale dolu Barbora podléhá dohledu SUJB. Pro povolení těžby jsem musel 

nutně získat Rozhodnutí na povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření a Rozhodnutí 

na povolení uvolňování zdrojů ionizujícího záření do životního prostředí. 

Odtěžování suroviny je prováděno v souladu s Programem monitorování veličin, 

parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany pro nakládání se zdroji 

ionizujícího záření při realizaci záměru. A s Programem zabezpečení jakosti pro realizaci 

záměru schválenými SÚJB. [1]  

Veškerou dokumentaci jsem navrhnul s ohledem na znalost lokality a hodnoty 

radioaktivity naměřené podnikem Diamo s.p., SUL, které jsou zaznamenané v radiometrické 

mapě odvalu. 

Za dodržování radiační ochrany ručí Dohlížející osoba se ZOZ získanou na SUJB. 

Měření radioaktivity na odvale může provádět pouze osoba ze ZOZ a praktickou zkouškou 

složenou na SUJB. 

3.1.1 MĚŘENÍ NA LOKALITĚ 

Vzhledem k tomu, že v rámci organizace nebylo možno zabezpečit veškerá 

požadovaná měření radioaktivity. Smluvně jsem zainteresoval další subjekty na provádění 

specializovaných měření. 

Pracovník organizace 

Provádí měření Zevního záření gama (dávkový příkon záření gama Dg resp. příkon 

fotonového dávkového ekvivalentu HX) na těžených partiích, na skládkách vyrobeného 

kameniva a na výjezdu z odvalu na silnici. Limit pro použití kameniva je 0,7 μSv . hod.-1. 

Diamo, SUL 

Provádí na žádost organizace měření Prašnost ( mg . m-3 ), Dlouhodobá 

α aktivita ( Bq . m-3 ), EOAR ( Bq . m-3 ), KLE ( µJ . m-3  ). 
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Akreditovaná zkušební laboratoř 

Stanovení měrné aktivity 226 Ra ( Bq . kg-1 ). Pro kamenivo z odvalu po těžbě uranu 

platí omezení použití jen do komunikací a není možné je využít pro pobytové stavby. 

Z tohoto důvodu je povolen limit pro hmotnostní aktivitu 226Ra do 1.000 Bq . kg-1. 

3.1.2 RADIOMETRICKÉ ROZDRUŽOVÁNÍ 

Princip fungování 

Pro rozdružování uranové rudy se hodí radiometrické rozdružovače. Surovina 

je sledována detekční sondou, která dává povel klapce, rozdělující volně padající rubaninu 

na hlušinu a rudu. [3] 

 

Obr. č. 6 – Princip funkce radiometrického rozdružovače [3] 

 

Umístění na úpravnické lince 

Na vstupním technologickém dopravníku úpravnické linky jsem navrhnul umístění 

radiometrické scintilační sondy s napojením na rozdružovací radiometr TR 20, kterým je 

případný radioaktivní materiál registrován. Následně je takový materiál výrobcem 

oddělován od dalšího zpracování. 

Funkčnost sond a celého rozdružovacího systému jsem ověřoval v průběhu drcení 

a třídění přikládáním zkušebního aktivního vzorku pod sondy. 
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Součásti radiometrického rozdružování 

1. Mozkem celého systému je rozdružovací Radiometr TR 20. Na něj jsou 

napojeny všechny ostatní součásti systému. 

2. Vstupní data radiometru poskytuje dvojice radiometrických scintilačních 

sond, které jsou od okolí odstíněny olověným krytem. Sondy jsou zavěšeny 

v bezpečné výšce nad vynášecím dopravníkem se surovinou. 

3. Poté, co sondy zaznamenají aktivní materiál na pásu, dají signál radiometru, 

který je na výstupu napojen na kompresor. Ten uvede za pomoci stlačeného 

vzduchu do pohybu shrnovací mechanizmus umístěný na dopravníku 

a odhrne za provozu kontaminovaný materiál z pásu do přistavené nádoby. 

Kontaminované kamenivo, které odděluje radiometrický rozdružovač, se shromažďuje 

v označené ohradě a jeho likvidace je zajišťována státním podnikem Diamo, SUL. 

Po dokončení výrobního procesu jsou jednotlivé frakce odděleně shromažďovány 

na deponii k expedici.  

 

3.2 VÝROBA KAMENIVA DLE ČSN EN 13242+A1 

 

3.2.1 DOKUMENTACE DLE NORMY NA KAMENIVO 

Záměrem vedení organizace je vyrábět bezpečné výrobky a tyto výrobky dodávat 

svým zákazníkům na základě jejich požadavků a potřeb, v nejvyšší možné kvalitě 

a při uspokojování potřeb i dalších zainteresovaných stran.  

Pro dosažení tohoto záměru byl ve firmě zaveden Systém řízení výroby (dále jen 

SŘV), jako dokumentovaný způsob pro zajištění kvality při výrobě kameniva a shody 

s požadavky vyplývajícími z technických specifikací pro výrobu kameniva. [4] 

Základním dokumentem je Příručka řízení výroby. Její obsah vychází z příslušné 

ČSN EN na kamenivo. Přílohou bývají formuláře a externí dokumentace. 
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Formuláře 

 Zápis o přezkoumání managementu    

 Seznam externí dokumentace    

 Kniha reklamací    

 Seznam změn PŘV    

 Přehled o výsledcích zkoušek 

Externí dokumentace 

 Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na stavební výrobky označované CE  

 Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně 

 Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

 ČSN EN 13242+A1: 2008 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 

3.2.2 ORGANIZACE VÝROBY 

Bylo nutné: 

 Jmenovat pracovníka firmy, který bude mít potřebné pravomoci a odpovědnost 

za udržování SŘV při výrobě kameniva, 

 poskytnout potřebné prostředky pro zajištění funkčnosti SŘV, 

 stanovit odpovědnosti a pravomoci pracovníků ovlivňujících jakost výrobků, 

 určit požadavky na odbornou způsobilost a zajistit výcvik pracovníků, 

 k zajištění vhodnosti a účinnosti pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat 

SŘV, 

 plnit požadavky českých technických norem určujících vlastnosti kameniva 

s ohledem na jeho použití. 
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Představitel vedení pro řízení výroby 

Řízením výroby na provozovně byl pověřen VDK, kterému byly stanoveny veškeré 

odpovědnosti a pravomoci potřebné ke splnění všech požadavků předmětných norem 

na výrobu kameniva, které se na tuto činnost vztahují. Jeho odpovědnosti a pravomoci 

za SŘV jsou uvedeny v pracovní náplni. Tyto odpovědnosti zahrnují také odpovědnost 

přijímat opatření, které předchází výskytu neshod u výrobků a povinnost identifikovat, 

zaznamenávat a řídit jakékoliv odchylky v jakosti výrobků. [4] 

 

3.3 BÁŇSKO – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Na odvale Barbora je zpracována následující dokumentace: 

1. Plán využívání ložiska 

2. Havarijní plán 

3. Pokyny pro obsluhu a údržbu strojů 

4. Technologické postupy 

Jedná se o lokalitu se zjednodušenými poměry. Mimo závodního lomu je zde 

ustanoven směnový technik a předák. 

 

Vedoucí střediska 

Předák výroby 

 

Vedoucí drtírny kamene 

 

Výrobní dělníci 

 

Obsluha nakladače na 

deponii 

 

Závodní lomu Dohlížející osoba 

SUJB 
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3.3.1 ODTĚŽOVÁNÍ ODVALU 

 

Těžba suroviny 

Odval bude odtěžován v těžebních řezech o maximální výšce 3 m. Těžení hornina 

bude rozpojována mechanicky za požití těžebních mechanismů  - lopatového rypadla, 

nadměrné kusy, větší než vstupní otvor mobilní drtící linky budou shromažďovány 

na stanoveném místě. Trhací práce nebudou používány. [1] 

V průběhu těžby bude prováděno kontrolní měření radioaktivity dle požadavků 

Programu monitoringu a Programu sledování jakosti schválenými SÚJB v souladu 

s metodickým pokynem, který bude pro měření zpracován. K využití nesmí být použita 

hornina se zvýšenou radioaktivitou (nad 0,7 μSv . hod-1). V případě, že se taková hornina 

vyskytne, bude soustředěna na deponii mimo místo těžby. S postupem těžby budou 

budovány sjezdové komunikace od místa vjezdu na odval.  

 

3.3.2 ÚPRAVA DRCENÍM A TŘÍDĚNÍM 

Při návrhu způsobu úpravy kameniva sehrálo klíčovou roli strojní vybavení 

ve vlastnictví organizace, podnebí a možnosti připojení na rozvod elektrické energie. 

Na odvale dolu Barbora je, s ohledem na umístění na hřebeni Krušných hor, možná 

práce pouze v měsících duben – říjen. V tomto období zde a v okolí neleží zpravidla sníh. 

Odběr kameniva zákazníky je tedy požadován pouze ve výše uvedeném období. 

Stacionární linka nepřichází v úvahu ze dvou důvodů. Jednak by nebyla vytížena 

po celou sezónu z důvodu omezeného limitu těžby na 10 000 tun hlušiny za rok. Také proto, 

že není v místě k dispozici elektrická energie s dostatečnou rezervou. 

S ohledem na výše uvedené jsem navrhnul postavení úpravnické linky mobilní 

s naftovým pohonem. A zároveň se jedná o stroje, které již organizace vlastní. 

Jelikož je na vstupu velikost suroviny o kusovitosti do cca 200 mm a přeprava strojů 

není levnou záležitostí, omezil jsem počet strojů potřebných pro výrobu kameniva. 
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3.3.3 SESTAVA ÚPRAVY KAMENIVA  

Ve vlastnictví organizace se nachází všechny stroje, které jsem se rozhodl zařadit 

do výroby kameniva. 

Základním pilířem pro výrobu přírodního drceného kameniva je drtič. S jeho pomocí 

vznikne kamenivo se správným tvarovým indexem. 

Pro drcení jsem zvolil mobilní odrazový drtič Pegson 4242 SR, který se skládá 

z těchto hlavních výrobních součástí: 

1. Násypka s vibračním podavačem 

2. Odhlinění pod násypkou s odhliňovacím dopravníkem 

3. Odrazový drtič se vstupním otvorem 1000 x 700 mm 

4. Vynášecí dopravník na zavěšený třídič 

5. Dvoupolohové rameno třídiče 

a. Poloha na vratku, kdy se nadsítné vrací zpět do násypky drtiče 

b. Poloha, kdy vytříděné nadsítné za drtičem padá na zem 

Pro třídění jsem za výše popsaný stroj zařadil dvousítný mobilní třídič Powerscreen 

Chieftain 1400, který drtiči zcela výkonově dostačuje. 

Pro odtěžování haldy a zásobování násypky slouží lopatové rýpadlo Komatsu 350. 

Rubanina je dopravována do násypky mobilního odrazového drtiče Pegson 4242 SR 

na housenicovém podvozku. Tento stroj je vybaven pod vibračním podavačem 

odhliňovacím dopravníkem. Jeho kapacita je až 200 t . h-1 se vstupním otvorem 

1000 x 700 mm. 

 Zároveň je na tomto odrazovém drtiči zavěšený třídič. Je možno polohovatelným 

ramenem vracet nadsítné zpět do násypky drtiče nebo deponovat zvlášť. Je samozřejmě 

možné předtřídění na drtiči vyřadit z provozu. 

Podrcený materiál je přemístěn na mobilní dvousítný třídič Powerscreen 

Chieftain 1400 také na housenicovém podvozku. Zde je materiál roztříděn na frakce 0/16, 

16/32, 32/63. Vzniklé frakce jsou nakypovány na deponii a připraveny k expedici. 
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V případě nepříznivých klimatických podmínek (které jsou určeny nízkou teplotou, 

množstvím sněhu, následky přívalových dešťů apod.), kdy nelze zajistit dodržení 

kvalitativních ukazatelů jednotlivých výrobků, je výroba zastavena.  

 

Obr. č. 7 – Odtěžování a úprava hlušiny 

 

3.4 OVĚŘENÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE 

 

3.4.1 VÝSLEDKY MĚŘENÍ RADIOAKTIVITY 

Monitorování pracoviště 

Kontrolovaná místa: 

1. obsluha zařízení (třídící popř. drtící linka) 

2. v kabině nakladače a bagru při těžbě 

3. plato odvalu (v místě probíhajících prací) 
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Tab. č. 1 - Výsledky měření (jednotlivá měření, průměrné hodnoty) 

Poř. 

č. 

Měřící místo Prašnost 

(mg.m-3) 

Dlouhodobá 

α aktivita 

(Bq.m-3) 

HX 

(µSv.h-1) 

 

EOAR 

(Bq.m-3) 

1 Plato odvalu   0,185-0,240,  0,213 

0,19-0,44,  0,26 

0,186-0,220,  0,201 

1,75 

1 

2,39 

2 Obsluha linky (třídící, 

drtící) 

11,2 

44,0 

4,7 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

0,229 

0,14 

0,186 

 

3 Nakladač CAT 938G 0,80 

0,4 

0,4 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

0,239 

0,12 

0,222 

 

4 Bagr PC 350 LC 0,56 

0,4 

0,64 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

0,211 

0,11 

0,175 
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Tab. č. 2 – Monitorování okolí 

Poř. č. Měřící místo HX (µSv.h-1) 

1 1 m nad povrchem 

těžených partií 

kameniva 

0,180-0,217,  0,197 

0,18-0,34,  0,25 

0,222-0,311,  0,275 

2 1 m nad povrchem  

uložených deponií 

frakcí kameniva 

0-16 mm 

0,211-0,330;  0,269 

0,19-0,30;  0,25 

16-32 mm 

0,21-0,38;  0,29 

0,272-0,344;  0,299 

32-63 mm 

0,220-0,322;  0,270 

0,233-0,333;  0,287 

63-125 mm 

0,231-0,328;  0,277 

0,20-0,41;  0,28 

odhlinění 0,180-0,217;  0,204 

 

Program monitorování 

Program monitorování byl v plném rozsahu naplněn, v některých případech překročen, 

zejména pak při měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu vnějšího záření gama. 

V rámci monitorování parametrů dle Programu monitorování nebyla překročena žádná 

ze stanovených vyšetřovacích úrovní. Taktéž byl naplněn rozsah rozborů používaných frakcí 

kameniva.  

Všechny výsledky měření jsou uvedeny v dokumentaci (provozní deník střediska 

a deníky těžby) střediska (Barbora) a v protokolech o měření z o.z. SUL Příbram 

a v protokolech Centra stavebního inženýrství a.s.. Ty jsou k nahlédnutí u organizace. 
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V rámci měření byla provedena vzájemná kontrola správné funkce radiometru 

používaném v rámci denní kontroly kontaminovaných částí odvalu odebíraných 

ke zpracování. 

 

3.4.2 VÝSLEDKY TECHNOLOGICKÝCH ROZBORŮ KAMENIVA 

Na základě provedených odběrů vzorků došlo k provedení zkoušek kameniva 

a posouzení podle normy ČSN EN 13242+A1. 

Níže jsou zobrazeny přehledy výsledků zkoušek kameniva – počáteční zkoušky typu 

(ITT). Vždy je zobrazen název vzorku, frakce a číslo vzorku. 

 

Tab. č. 3 – Vlastnosti frakce 0/16 mm 

 Hrubé drcené kamenivo   

Frakce (d/D) 0/16 vzorek č. 2581   

      

Vlastnost   Identifikace metody Jednotky Hodnota 

Obsah jemných částic   ČSN EN 933-1 % hm. 6,9 

Zkouška ekvivalentu písku   ČSN EN 933-8 % hm. 33,0 

Vážený aritmetický průměr tvarového 

indexu ČSN EN 933-4 % hm. 22,3 

Odolnost proti drcení - součinitel LA   ČSN EN 1097-2 % hm. 23,2 

Nasákavost vodou   ČSN EN 1097-6 % hm. 0,7 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování  ČSN EN 1367-1 % hm. 0,6 

Obsah síranů rozpustných v kyselině   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,020 

Obsah celkové síry   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,085 

Obsah ve vodě rozpustných síranů   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,004 

Hmotnost kameniva         

Objemová hmotnost   ČSN EN 1097-6 Mg/m3 2,736 

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva ČSN EN 1097-3 Mg/m3 1,296 

Sypná hmotnost setřeseného kameniva   ČSN EN 1097-3 Mg/m3 1,545 

Mezerovitost volně sypaná    ČSN EN 1097-3 % hm. 52,6 

Mezerovitost setřesená   ČSN EN 1097-3 % hm. 43,5 
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Tab. č. 4 – Zrnitost frakce 0/16 mm 

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) 

Identifikace 

metody Jednotky Hodnota propadu 

2D 31,5 ČSN EN 933-1 % hm. 100,0 

1,4D 22,4 ČSN EN 933-1 % hm. 100,0 

D 16 ČSN EN 933-1 % hm. 98,9 

D/2 8 ČSN EN 933-1 % hm. 62,3 

  4 ČSN EN 933-1 % hm. 35,0 

  2 ČSN EN 933-1 % hm. 25,2 

  1 ČSN EN 933-1 % hm. 19,1 

  0,5 ČSN EN 933-1 % hm. 15,0 

  0,25 ČSN EN 933-1 % hm. 11,7 

  0,125 ČSN EN 933-1 % hm. 8,8 

Jemné částice 0,063 ČSN EN 933-1 % hm. 6,9 
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Tab. č. 5 – Vlastnosti frakce 0/32 mm 

 Hrubé drcené kamenivo   

Frakce (d/D) 0/32 vzorek č. 2582   

      

Vlastnost   Identifikace metody Jednotky Hodnota 

Obsah jemných částic   ČSN EN 933-1 % hm. 4,4 

Zkouška ekvivalentu písku   ČSN EN 933-8 % hm. 54,0 

Vážený aritmetický průměr tvarového 

indexu ČSN EN 933-4 % hm. 19,7 

Odolnost proti drcení - součinitel LA   ČSN EN 1097-2 % hm. 20,7 

Nasákavost   ČSN EN 1097-6 % hm. 0,6 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování  ČSN EN 1367-1 % hm. 0,5 

Obsah síranů rozpustných v kyselině   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,020 

Obsah celkové síry   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,085 

Obsah ve vodě rozpustných síranů   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,004 

Laboratorní suchá objemová 

hmotnost   ČSN EN 13286-2 kg/m3 2200 

Optimální vlhkost zhutněné směsi   ČSN EN 13286-2 % hm. 6,6 

Hmotnost kameniva         

Objemová hmotnost   ČSN EN 1097-6 Mg/m3 2,728 

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva ČSN EN 1097-3 Mg/m3 1,595 

Sypná hmotnost setřeseného 

kameniva   ČSN EN 1097-3 
Mg/m3 

1,681 

Mezerovitost volně sypaná    ČSN EN 1097-3 % hm. 41,5 

Mezerovitost setřesená   ČSN EN 1097-3 % hm. 38,4 
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Tab. č. 6 – Zrnitost frakce 0/32 mm 

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) Identifikace metody Jednotky Hodnota propadu 

2D 63 ČSN EN 933-1 % hm. 100,0 

1,4D 45 ČSN EN 933-1 % hm. 100,0 

D 31,5 ČSN EN 933-1 % hm. 98,8 

D/2 16 ČSN EN 933-1 % hm. 72,4 

  8 ČSN EN 933-1 % hm. 44,4 

  4 ČSN EN 933-1 % hm. 27,5 

  2 ČSN EN 933-1 % hm. 19,8 

  1 ČSN EN 933-1 % hm. 13,8 

  0,5 ČSN EN 933-1 % hm. 10,2 

  0,25 ČSN EN 933-1 % hm. 7,7 

  0,125 ČSN EN 933-1 % hm. 5,7 

Jemné částice 0,063 ČSN EN 933-1 % hm. 4,4 
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Tab. č. 7 – Vlastnosti frakce 16/32 mm 

 Hrubé drcené kamenivo   

Frakce (d/D) 16/32 vzorek č. 2579   

      

Vlastnost   Identifikace metody Jednotky Hodnota 

Obsah jemných částic   ČSN EN 933-1 % hm. 1,9 

Tvar zrn - tvarový index >3   ČSN EN 933-4 % hm. 23,4 

Podíl zrn ostrohranných   ČSN EN 933-5 % hm. 100,0 

Odolnost proti drcení - součinitel LA   ČSN EN 1097-2 % hm. 20,6 

Nasákavost   ČSN EN 1097-6 % hm. 0,4 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování  ČSN EN 1367-1 % hm. 0,3 

Obsah síranů rozpustných v kyselině   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,020 

Obsah celkové síry   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,085 

Obsah ve vodě rozpustných síranů   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,004 

Lehké znečišťující částice   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,0 

Hmotnost kameniva         

Objemová hmotnost   ČSN EN 1097-6 Mg/m3 2,718 

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva ČSN EN 1097-3 Mg/m3 1,260 

Sypná hmotnost setřeseného kameniva   ČSN EN 1097-3 Mg/m3 1,513 

Mezerovitost volně sypaná    ČSN EN 1097-3 % hm. 53,6 

Mezerovitost setřesená   ČSN EN 1097-3 % hm. 44,3 
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Tab. č. 8 - Zrnitost frakce 16/32 mm 

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory 

(mm) 

Identifikace 

metody Jednotky Hodnota propadu 

2D 63 ČSN EN 933-1 % hm. 100,0 

1,4D 45 ČSN EN 933-1 % hm. 100,0 

D 31,5 ČSN EN 933-1 % hm. 98,7 

D/1,4 22,4 ČSN EN 933-1 % hm. 40,1 

d 16 ČSN EN 933-1 % hm. 13,4 

d/2 8 ČSN EN 933-1 % hm. 4,9 

Jemné částice 0,063 ČSN EN 933-1 % hm. 1,9 
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Tab. č. 9 – Vlastnosti frakce 32/63 mm 

 Hrubé drcené kamenivo   

Frakce (d/D) 32/63 vzorek č. 2580   

      

Vlastnost   Identifikace metody Jednotky Hodnota 

Obsah jemných částic   ČSN EN 933-1 % hm. 0,7 

Tvar zrn - tvarový index >3   ČSN EN 933-4 % hm. 8,3 

Podíl zrn ostrohranných   ČSN EN 933-5 % hm. 100,0 

Odolnost proti drcení - součinitel LA   ČSN EN 1097-2 % hm. 26,8 

Nasákavost   ČSN EN 1097-6 % hm. 0,3 

Odolnost proti zmrazování a rozmrazování  ČSN EN 1367-1 % hm. 0,2 

Obsah síranů rozpustných v kyselině   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,020 

Obsah celkové síry   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,085 

Obsah ve vodě rozpustných síranů   ČSN EN 1744-1 % hm. 0,004 

Hmotnost kameniva         

Objemová hmotnost   ČSN EN 1097-6 Mg/m3 2,711 

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva ČSN EN 1097-3 Mg/m3 1,210 

Mezerovitost volně sypaná    ČSN EN 1097-3 % hm. 54,8 
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Tab. č. 10 – Zrnitost frakce 32/63 mm 

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) Identifikace metody Jednotky Hodnota propadu 

2D 125 ČSN EN 933-1 % hm. 100,0 

1,4D 90 ČSN EN 933-1 % hm. 100,0 

D 63 ČSN EN 933-1 % hm. 98,9 

D/1,4 45 ČSN EN 933-1 % hm. 47,2 

d 31,5 ČSN EN 933-1 % hm. 12,2 

d/2 16 ČSN EN 933-1 % hm. 1,8 

Jemné částice 0,063 ČSN EN 933-1 % hm. 0,7 

  

 

 

 
 

 

Z výše uvedených tabulek vyplývají vlastnosti čtyř frakcí vyráběného kameniva. 

A to 0/16, 0/32, 16/32, 32/63 mm. Na základě těchto hodnot byly zpracovány vlastnosti 

vyráběných frakcí kameniva dle příslušné ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené 

směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 

Zároveň jsem těžební organizaci pomohl zpracovat Prohlášení o vlastnostech výrobku. 

Tyto vlastnosti jsem shrnul v tabulce níže.   
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Tab. č. 11 - Vlastnosti výrobků dle ČSN EN 13242+A1 

Základní charakteristiky dle 

Přílohy ZA 
Vyjádření 

Kategorie, 

hodnota 

Kategorie, 

hodnota 

Kategorie, 

hodnota 

Kategorie, 

hodnota 

Frakce kameniva Označení d/D 0/16 0/32 16/32 32/63 

Zrnitost Tolerance/Kategorie GA 85 GA 85 GC 85-15 GC 85-15 

Mezní hodnoty a tolerance pro 

zrnitost HK na středním sítě 
Kategorie NPD NPD GTC 25/15 GTC 25/15 

Propad na středním sítě (když D 

≥ 2d) 

Deklarovaná 

hodnota 
NPD NPD 40 % hm. 47 % hm. 

Tvar zrn hrubého kameniva Kategorie SI40 SI40 SI40 SI40 

Podíl ostrohranných a oblých 

zrn v HK 
Kategorie NPD NPD C90/30 C90/30 

Obsah jemných částic Kategorie  f9  f7  f4  f4 

Jakost jemných částic 
Deklarovaná 

hodnota 
SE30 SE30 NPD NPD 

Odolnost proti drcení hrubého 

kameniva 
Kategorie LA40 LA40 LA40 LA40 

Objemová hmotnost 
Deklarovaná 

hodnota 

2,736 

Mg/m3 

2,728 

Mg/m3 

2,718 

Mg/m3 

2,711 

Mg/m3 

Nasákavost 
Deklarovaná 

hodnota 
WA242 WA241 WA241 WA241 

Sírany rozpustné v kyselině Kategorie ASNR ASNR ASNR ASNR 

Celková síra Kategorie S1 S1 S1 S1 

Odolnost proti zmrazování a 

rozmrazování 
Kategorie F2 F2 F2 F2 

Obsah přírodních radionuklidů 

dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve 

znění Vyhl. č. 499/2005 Sb. 

Deklarovaná 

hodnota 

Obsah Ra 

226 ≤ 

1000 

Bq/kg 

Obsah Ra 

226 ≤ 

1000 

Bq/kg 

Obsah Ra 

226 ≤ 

1000 

Bq/kg 

Obsah Ra 

226 ≤ 

1000 

Bq/kg 

Index ≤ 

2,9 

Index ≤ 

2,9 

Index ≤ 

2,9 

Index ≤ 

2,9 

                Další charakteristiky      

Sypná hmotnost 
Deklarovaná 

hodnota 

1,296 

Mg/m3 

1,595 

Mg/m3 

1,260 

Mg/m3 

1,210 

Mg/m3 

Ve vodě rozpustné sírany 
Deklarovaná 

hodnota 

0,004 % 

hm. 

0,004 % 

hm. 

0,004 % 

hm. 

0,004 % 

hm. 

Laboratorní srovnávací 

objemová hmotnost 

Deklarovaná 

hodnota 
NPD 

2200 

kg/m3 
NPD NPD 

Optimální vlhkost 
Deklarovaná 

hodnota 
NPD 6,6 % hm. NPD NPD 

Použitá surovina Petrografický název 
svor, 

pararula 

svor, 

pararula 

svor, 

pararula 

svor, 

pararula 
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4 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

S OHLEDEM NA MAXIMÁLNÍ EKONOMICKÝ PŘÍNOS 

Vzhledem k tomu, že je odval dolu Barbora umístěn na hřebeni Krušných hor, tak je 

omezena činnost na lokalitě pouze na období duben – říjen. Zároveň je omezena činnost 

na maximálně 10 000 tun za rok. 

Na základě těchto skutečností padla volba na mobilní technologie. Mobilní drtič, 

mobilní třídič a lopatové rýpadlo je možno v průběhu času využívat i na jiných lokalitách 

a náklady na jejich pořízení se rozmělní mezi více zakázek. 

Vhodnou technologii jsem volil s ohledem na strojní vybavení těžební organizace. 

Volil jsem z kombinace několika strojů s ohledem na ekonomiku výroby z hlediska 

výkonnosti jednotlivých strojů a požadované kvality výstupní suroviny. 

Všechny níže uvedené částky jsou vyčísleny bez přidání daně z přidané hodnoty. 

4.1 POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY 

Pro spuštění výroby kameniva dle příslušné ČSN EN bylo zapotřebí zajistit, aby se 

žádný kontaminovaný materiál nedostal do výrobků. 

Pro zabezpečení kontinuálního měření radioaktivity byl v roce 2013 zakoupen 

radiometrický rozdružovací systém vyrobený v roce 1985. Vzhledem k těžbě pouze 

cca 10 000 tun kameniva ročně se nevyplatí koupit nové výkonné zařízeni. 

Radiometrický rozdružovač byl pořízen za částku 250 000 Kč. 

Za tuto částku organizace získala celý systém: 

- Radiometrický rozdružovač TR 20 (řídící a vyhodnocovací jednotka) 

- 4 ks scintilačních sond pro detekci ionizujícího záření (dvě sondy nasazeny a dvě 

náhradní) 

- Kompresor pro dodávky vzduchu do systému pro oddělení kontaminované 

suroviny 

- Mechanický systém pro smetení kontaminovaného kameniva z vynášecího 

dopravníku 
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Doba odpisu je 5 let. Každý rok se odepíše 50 000 Kč. Z ceny kameniva, při prodeji 

10 000 tun, odčerpá 5 Kč z každé prodané tuny. 

 

4.2 POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ 

Při odtěžování hlušiny není potřeba provádět trhací práce. Surovina je tak zdrobnělá, 

že se může rovnou nabírat lopatovým rýpadlem a vhazovat do násypky drtiče. Tím dochází 

k nezanedbatelné úspoře nákladů. 

Těžební organizace vlastní několik drtičů. Jako nejvhodnější byl zvolen mobilní 

odrazový drtič se zavěšeným třídičem a přídavným ramenem s volbou poslání nadsítného 

zpět do násypky drtiče nebo na skládku. Jedná se o stroj Pegson 4242SR a organizace 

jej nový koupila v roce 2007 od výrobce za 15 000 000 Kč. 

Kromě jednostupňového drcení se separací nadsítné frakce je do úpravárenské linky 

zařazen mobilní třídič Powerscreen Chieftain 1400. Jedná se o dvousítný třídič, který byl 

od výrobce zakoupen v roce 2007 za 3 500 000 Kč. 

Tato technologie je na provozovnu na odvale dolu Barbora přemisťována pouze 

na dobu trvání kampaně. Po jednorázovém zpracování 10 000 tun kameniva jsou stroje 

odvezeny na jinou lokalitu a v místě zůstává pouze čelní kolový nakladač CAT 938 s lopatou 

o objemu 2,7 m3. 

Technologie na výrobu kameniva si provozovna Barbora pouze vnitrofiremně 

pronajímá za 80 Kč za tunu vyrobeného kameniva. Váha se získává z pásové váhy umístěné 

na mobilním třídiči. Pořizovací cena mobilní pásové váhy činí 250 000 Kč. 

 

4.3 NACENĚNÍ ROZBORŮ POTŘEBNÝCH PRO POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ 

Nedílnou součástí výroby kameniva je odběr vzorků a provádění analýz vlastností 

výrobku. U každého výrobku se nejdříve provedou Počáteční zkoušky typu, tzv. ITT. 

Výsledky ITT se při výrobě porovnávají s následnými týdenními, měsíčními, 

půlročními a ročními výsledky zkoušek. Zajišťuje se tím shoda výrobku. 
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Níže jsou zobrazeny ceny jednotlivých analýz v rámci ČSN EN 13242 + A1 

pro navržené a testované frakce kameniva. 

Tab. č. 12 – Ceny zpracování rozborů požadovaných vlastností 

 

 

 

 

 

Pol.  Vlastnost  Zkušební metoda 
Počet 
jedn. 

Cena 
za jedn. 

Cena 

celkem 

1  Odběr, evidence a manipulace se vzorky  ČSN EN 932-1 2,-  200,-  400,-  

2  Zrnitost kameniva (stanovení na jednom sítě)  ČSN EN 933-1 29,-  70,-  2 030,-  

3  Obsah jemných částic  ČSN EN 933-1 3,-  450,-  1 350,-  

4  Jakost jemných částic - ekvivalent písku  ČSN EN 933-8 2,-  670,-  1 340,-  

5  Mez plasticity WP  ČSN CEN ISO/TS 17892-12 2,-  260,-  520,-  

6  Mez tekutosti WL  ČSN CEN ISO/TS 17892-12 2,-  570,-  1 140,-  

7  Tvarový index Si  ČSN EN 933-4 3,-  395,-  1 185,-  

8  Odolnost HK proti drcení - Los Angeles  ČSN EN 1097-2 3,-  800,-  2 400,-  

9  Odolnost proti zmrazování a rozmrazování  ČSN EN 1367-1 3,-  1 245,-  3 735,-  

10  Objemová hmotnost  ČSN EN 1097-6, kap. 7, 9 3,-  315,-  945,-  

11  Nasákavost  ČSN EN 1097-6, kap. 7, 9 3,-  335,-  1 005,-  

12  Sypná hmotnost  ČSN EN 1097-3 3,-  325,-  975,-  

13  Laboratorní suchá objemová hmotnost hm. B  ČSN EN 13286-2 2,-  1 800,-  3 600,-  

14  Optimální vlhkost  ČSN EN 1097-5 2,-  240,-  480,-  

15  Petrografický popis  ČSN EN 932-3 1,-  1 500,-  1 500,-  

16  Obsah síranů rozpustných v kyselině  ČSN EN 1744-1, kap. 12 1,-  745,-  745,-  

17  Obsah ve vodě rozpustných síranů  ČSN EN 1744-1, kap. 10 1,-  745,-  745,-  

18  Obsah celkové síry  ČSN EN 1744-1, kap. 11 1,-  745,-  745,-  

  Cena za zkoušky       24 840,-  

           

  Protokol o počátečních zkouškách typu výrobku 1,-  1 600,-  1 600,-  

  Měření obsahu přírodních radionuklidů dle postupů SÚJB 1,-  1 300,-  1 300,-  

  Zaevidování žádosti a přezkoumání předložených podkladů 1,-  2 000,-  2 000,-  

  Posouzení dokumentace a audit SŘV výrobce 1,-  9 000,-  9 000,-  

  Protokol o výsledku certifikace SŘV 1,-  3 000,-  3 000,-  

  Vystavení Certifikátu SŘV 1,-  2 500,-  2 500,-  

  Zpracování návrhu ES Prohlášení o shodě 3,-  300,-  900,-  

  Cena za ITT a posouzení shody celkem       45 140,-  
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4.4 CELKOVÁ EKONOMIKA 

Celkový náklad na výrobu kameniva z hlušinového materiálu na odvale dolu Barbora 

se skládá ze: 

1. 75 Kč za tunu za zapůjčené technologie na odtěžení a úpravu suroviny, 

2. 30 Kč za tunu za pronájem odvalu vlastníkovi pozemku, 

3. 5 Kč za tunu za radiometrické rozdružování, 

4. 5 Kč za tunu z ceny rozborů kameniva dle ČSN EN 13242+A1, 

5. 10 Kč za tunu za nakládku kameniva ze skládky. 

Náklady na provoz činnosti provozované hornickým způsobem, včetně navržené 

technologie pro výrobu kameniva a jeho analýz přijde provozovnu na 125 Kč za jednu 

vyrobenou tunu. Jedná se o rozpis položek, které jsou pouze přímo spjaté s výrobou 

kameniva.  
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5 ZÁVĚR 

Odval dolu Barbora je vhodný pro své nízké hodnoty radioaktivity k dalšímu využití. 

Cílem této práce bylo navrhnout technologie úpravy hlušiny po těžbě uranu. A to jak 

z hlediska zajištění radiační ochrany, tak především z hlediska využití jako kameniva 

pro inženýrské stavby. 

Navrhnul jsem technologii radiometrického rozdružování přímo na třídiči tak, aby se 

minimalizovalo riziko kontaminace vyrobeného kameniva na skládce uranovou rudou. 

Technologie z hlediska radiační ochrany byla ověřena měřeními. A kamenivo 

vyhovělo požadavkům SUJB. A to jak z hlediska obsahu přírodních radionuklidů, z hlediska 

obsahu 226Ra, EOAR a  KLE. Měření záření gama se vždy vešlo do požadovaných 

0,7 μSv . hod.-1. 

Zároveň jsem navrhnul technologii úpravy vstupní suroviny tak, aby po drcení a třídění 

byly k dispozici frakce kameniva, které jsou zákazníky požadovány. Zároveň tak, 

aby kamenivo splňovalo vlastnosti, které vyžaduje norma ČSN EN 13242+A1. 

Vzhledem ke kusovitosti hlušiny na odvale jsem navrhnul přímo drcení odrazovým 

drtičem. Navržený mobilní drtič Pegson 4242SR umožňuje posílat nadsítné zpět do drtiče 

a tím zefektivňuje výrobu. Na mobilním dvousítném třídiči Powerscreen Chieftain 1400 jsou 

potom všechny tři frakce přesně velikostně ohraničeny. 

Návrh technologie pro výrobu kameniva pro inženýrské stavby byl ověřen následnými 

zkouškami kameniva. Vyrobené kamenivo může používat CE označení spolu s Prohlášením 

o vlastnostech výrobku dle ČSN EN 13242+A1 a jedná se o Kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 
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