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Ing. Vaněk Petr: Problematika likvidace bahnitých sedimentů 

Abstrakt: 

V mé práci jsou předloženy údaje o povrchovém hnědouhelném lomu Bílina, a to 

o geografii zkoumaného území, přírodních poměrech zkoumaného území, klimatických, 

hydrologických, geologických a hydrogeologických poměrech zkoumaného území. Je zde 

popsáno stávající základní vodohospodářského řešení lomu Bílina. V závěru práce je 

uvedeno zhodnocení navržených změn z hlediska ekonomických a ekologických vlivů na 

provoz lomu.  

 

Klíčová slova: odvodnění, poldr, retenční nádrž, svodný příkop, čerpací stanice, stoletá 

voda, povodí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Vaněk Petr: Problematika likvidace bahnitých sedimentů 

Abstrakt:  

In my work are data about brown coal opencast in Bilina and especially about 

geography of surveyed territory, nature rate of surveyed territory, climatic, geological, 

hydrogeological rates of surveyed territory. There is described existing basic water 

management resolution in opencast Bilina. In final chapter is described evaluation of 

proposed changes of economic and ecological influences on opencast operation. In final 

chapter is described evaluation of proposed changes of economic and ecological influences 

on opencast operation. 

 

Keywords: dewatering, polder, retentive reservoir, collector ditch, pump station, centenary 

water, river-basin 
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MOTIVACE 

Hlavní motivací k vypracování této dizertační práce bylo snížení objemu 

finančních prostředků na  likvidaci bahnitých sedimentů v podmínkách povrchových 

hnědouhelných lomů. 

Cílem této disertační práce je vypracovat návrh technického řešení likvidace 

těchto sedimentů. Na základě získaných poznatků a dlouhodobě ověřených skutečností 

následně navrhnout optimální metodiku jejich likvidace v následujících letech. Účelem 

navržení optimální metodiky likvidace sedimentů je minimalizace nákladů vynakládaných 

na odtěžování či odčerpávání těchto sedimentů klasickým způsobem.   

Za umožnění splnění tohoto cíle bych chtěl poděkovat vedení Severočeských 

Dolů a.s., které mě umožnilo dlouhodobě ověřovat zvolené technologie likvidace 

sedimentů v praxi.   Dále bych též chtěl poděkovat Ing. Ivanu Bílému Ph.D. za spolupráci 

v oblasti zapracování metodiky potřebné ke splnění stanoveného cíle. 

Též bych chtěl poděkovat svému školiteli Doc. Ing. Milanu Mikolášovi, Ph.D. 

za jeho vysoce odbornou pomoc při diskusích a konzultacích, které byly potřebné 

k vypracování této disertační práce. 

V neposlední míře bych chtěl poděkovat své rodině za podporu, kterou mě 

po celou dobu mého studia věnovala.   
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Seznam zkratek 

České zkratky 

DB Doly Bílina 

HČS hlavní čerpací stanice 

ČS2 čerpací stanice č. 2 

ČSN česká státní norma 

IMP interní metodický předpis 

SZ severozápad 

JV jihovýchod 

ČSA Československá armáda 

MUS Mostecká uhelná společnost 

kW kilowatt 

kV kilovolt 

Hz hertz 

kg kilogram 

m metr   

m
2 

metr čtvereční 

m
3
 metr krychlový 

VŠChT Vysoká škola chemickotechnologická 

ÚDV Úpravna důlních vod 

Cizojazyčné zkratky 

pH pondus hydrogenii 
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Výkladový slovník 

pH – pondus hydrogenii (potential of hydrogen) 

Potenciál vodíku, který vyjadřuje acidobazitu vodného roztoku, tj. kyselost nebo 

zásaditost. 

Koagulant 

Koagulanty jsou chemické sloučeniny, které se používají k úpravě pitné a užitkové vody, 

k čištění odpadových vod a také k úpravě vody v bazénech. Koagulace je vysrážení částic 

tuhých látek – odtud české pojmenování srážedlo. 

Flokulant

Flokulanty jsou chemické sloučeniny, které se používají k úpravě a čištění odpadových 

vod a také k úpravě vody v bazénech. Flokulace je vysrážení mechanických nečistot 

do formy vloček – odtud české pojmenování vločkovadlo. 
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1. ÚVOD 

Doly Bílina leží při jihovýchodním okraji centrální části severočeské hnědouhelné 

pánve. Vedle těžby kvalitního nízkosírnatého hnědého uhlí se při těžbě skrývky již řadu let 

Doly Bílina potýkají s bahnitým sedimentem. To je důsledkem skladby nadložních zemin, 

které jsou tvořeny pestrou škálou petrografických druhů sedimentů. To je dáno skutečností, 

že na této lokalitě byla jezerně – jílovitá sedimentace ovlivňována přívalem sedimentů 

z říčních koryt a delty řeky. 

          Z těchto důvodů pracovníci Dolů Bílina již řadu let ověřují optimální 

monitorování a technologie odtěžování bahnitých sedimentů, tak aby bylo možno 

maximálně využít technické parametry dobývacích strojů nasazených v kontinuální 

technologii a zamezit možným projevům nestability.         
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2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je provedení podrobné analýzy metod likvidace bahnitých 

sedimentů na Dolech Bílina s konečným navržením vhodné technologie, která 

inkriminované sedimenty na dané lokalitě bude umět zpracovávat.  

Cíl bude rozpracován na základě mých několikaletých zkušeností v oblasti 

likvidace bahnitých sedimentů na Dolech Bílina, v průběhu kterých jsem vytvořil databázi 

podkladových materiálů a měření pro vypracování disertační práce.  

Věřím, že splněním hlavního cíle mé disertační práce tj. navržení technického 

řešení s využitím moderních metod ověřování jejich výskytu bude přínosem nejenom 

pro danou lokalitu, ale i pro ostatní těžební lokality, ve kterých se problém likvidace 

bahnitých sedimentů naskytne.  

Dílčí cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

 Obecná charakteristika bahnitých sedimentů na Dolech Bílina. 

 Analýza koncepce ověřování bahnitých sedimentů na Dolech Bílina. 

 Zpracování metodiky likvidace bahnitých sedimentů na základě dosavadních 

ověřených výsledků. 

 Uplatnění navržené metodiky v praxi. 
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3. POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Na dně dolu je vybudována jímka pro sběr srážkových a podzemních vod. 

V současné době je velikost této sběrné jímky cca 220 m x 40 m při hloubce 12 – 15 metrů. 

Jímka je tedy v ideálním případě schopna pojmout až cca 100 000 m
3
 zmiňovaných 

srážkových a podzemních vod, které je nutno průběžně odčerpávat tak, aby byla 

maximálně využívána kapacita této jímky a nedocházelo k zatopení spodních partií dolu. 

Tyto vody jsou při nátoku do čerpací jímky silně znečištěny dispergovanými částicemi 

horniny a jílu. V jímce pak tato silně polydisperzní směs odsedimentuje a vrstva 

odděleného kalu je nadále postupně vlivem dlouhodobé sedimentace a vysokého stlačení 

silně zhutněna a místy dosahuje tloušťky až 7 metrů. Tento proces má za následek 

postupné snižování retenční schopnosti jímky. 

Situování sběrné jímky HČS na dně lomu Bílina a její řešení je patrné z následujcí 

fotografie (obr. č. 1). V těsné blízkosti této jímky západně (na obrázku vlevo od sběrné 

jímky) se nacházejí uhelné řezy, východně pak pata vnitřní výsypky Dolu Bílina 

(na obrázku vpravo od sběrné jímky). 

 

Obr. č. 1 – Situování HČS na dně lomu Bílina 
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Další obrázek (obr. č. 2) znázorňuje umístění sběrné jímky na dně lomu v letech. 

Je na něm do předběžné důlní plánovací mapy pro rok 2013 zakreslena poloha stávající 

sběrné jímky a její předpokládané umístění v roce 2014. Životnost sběrné jímky se 

postupně zkracuje se zvyšujícími se nároky na výkony těžby hnědého uhlí a v současné 

době ji lze odhadnout na cca 1,5 roku. 

 

Obr. č. 2 – Znázornění postupu jímky HČS v letech 2013 a 2014 

Z výše uvedených faktů je patrná potřeba průběžného zpracovávání kalů ze sběrné 

jímky HČS. Tato studie se bude věnovat technologii průběžného odčerpávání sedimentu 

kalů, jeho následné úpravě, odvodnění na stupeň vhodný pro přepravu nákladními 

automobily a ukládání v prostoru výsypky DB. Mimo optimálních výkonových požadavků 

řešené technologie bude dalším velice podstatným požadavkem na řešenou technologii její 

mobilnost. Musí být přemístitelná po areálu dolu. Dalšími požadavky jsou celoroční 

provozovatelnost zařízení (mimo období v zimních měsících, kdy je hladina sběrné jímky 

zamrzlá) a ochrana navržené technologie proti povodňovým stavům.  
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Čistá vrstva vody bude ze sběrné jímky odčerpávána jako doposud s limitem 

nerozpuštěných látek odpovídajícím současné čerpací technice (suspenze s obsahem sušiny 

do cca 10% – technologická hranice možností běžných čerpadel). Otázka zpracování 

odsedimentované kalové vrstvy na dně sběrné jímky je obsahem této studie. 

 

Obr. č. 3 – Ukázka zatopení dna lomu 
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4. CHARAKTERISTIKA BAHNITÝCH SEDIMENTŮ – 

MATERIÁLOVÁ BILANCE 

4.1 Charakteristika bahnitých sedimentů 

4.1.1 Zrnitost 

Zrnitost byla zjišťována na všech sondách v každém hloubkovém rozmezí.  

Laboratorní stanovení zrnitosti se provádí podle normy ČSN CEN ISO/TS 17892–4: 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: 

Stanovení zrnitosti zemin. Pro stanovení jemnozrnných částic byl použit laserový 

granulometr CILAS, měření probíhalo dle IMP 13: Stanovení zrnitosti laserovým 

granulometrem (IMP – interní metodický předpis). 

Hodnoty použité pro grafickou prezentaci jsou obsahem tabulky č. 1. Grafické 

znázornění je na obrázku č. 4. 

Tab. č. 1 – Procentuální podíl jednotlivých zrnitostních frakcí 

Velikost zrn

[mm] 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7

jíl > 0,002 22,7 24,8 24,4 23,7 24,8

prach 0,002 - 0,063 77,3 75,2 75,6 76,3 75,2

písek 0,063 - 2,000 0 0 0 0 0

štěrk < 2,000 0 0 0 0 0

Charakteristika dle 

ČSN 17892-4

Hloubkové rozmezí [m]

 

Ve všech hloubkových rozmezích byly zjištěny pouze dvě mezní zrnitostní frakce, 

a to frakce jílovitá (velikost zrn < 0,002 mm) a frakce prachovitá (velikost zrn 0,002 – 

0,063 mm). 
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Obr. č. 4 – Procentuální podíl jednotlivých zrnitostních frakcí 

4.1.2 Zdánlivá hustota 

Zdánlivá hustota byla zjišťována ve všech sondách v hloubkovém rozmezí 2 – 3 

a 5 – 6 m. Hodnoty použité pro grafickou prezentaci jsou obsahem tabulky č. 2. Grafické 

znázornění je zaznamenáno na obrázku č. 5.  

Tab. č. 2 – Zdánlivá hustota v jednotlivých sondách 

Střední hustota

2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 [kg.m
-3

]

Sonda 1 2585 0 0 2575 0 2 580

Sonda 2 2495 0 0 2510 0 2 503

Sonda 3 2570 0 0 2268 0 2 419

Sonda 4 2620 0 0 2595 0 2 608

Hloubkové rozmezí [m]

 

V hloubkovém rozmezí 2–3 m byla zaznamenána zdánlivá hustota 2 585 kg.m
-3

,
 

 v hloubkovém rozmezí 5–6 m pak 2 575 kg.m
–3

. 
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Obr. č. 5 – Zdánlivá hustota 

4.1.3 Obsah vody a sušiny 

Obsah vody a sušiny byl zjišťován na všech sondách v každém hloubkovém 

rozmezí. Hodnoty použité pro grafickou prezentaci jsou obsahem tabulky č. 3. Jednotky 

obsahu vody a sušiny jsou hmotnostní procenta. Grafické znázornění je na obrázku č. 5. 

Nejvyšší procentuální obsah sušiny v odebraném vzorku byl zaznamenán 

v hloubkovém rozmezí 6 – 7 m, a to 35%. Průměrný procentuální obsah sušiny v sondě 1 

v celém hloubkovém rozmezí 2 – 7 m byl 33%. 
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Tab. č. 3 – Obsah vody a sušiny 

Hloubkový úsek Obsah vody Obsah sušiny

[m] [%] [%]

2 - 3 66625 68,3 31,7

3 - 4 66629 67,2 32,8

4 - 5 66633 66,9 33,1

5 - 6 66637 67,4 32,6

6 - 7 66641 65,0 35,0

2 - 3 66626 67,0 33,0

3 - 4 66630 65,3 34,7

4 - 5 66634 64,4 35,6

5 - 6 66638 57,3 42,7

2 - 3 66627 67,4 32,6

3 - 4 66631 68,2 31,8

4 - 5 66635 66,3 33,7

5 - 6 66639 58,2 41,8

6 - 7 66642 53,0 47,0

2 - 3 66628 59,7 40,3

3 - 4 66632 67,8 32,2

4 - 5 66636 66,7 33,3

5 - 6 66640 66,6 33,4

6 - 7 66643 46,5 53,5

Sonda
Laboratorní 

označení

1

2

3

4
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Obr. č. 6 – Obsah vody a sušiny 

4.1.4 Obsah popela 

Obsah popela v bezvodém stavu byl zjišťován na všech sondách v každém 

hloubkovém rozmezí. Hodnoty použité pro grafickou prezentaci jsou obsahem tabulky č. 4. 

Grafické znázornění je zaznamenáno na obrázcích č. 7 a č. 8.  

Obsah popela se zjišťuje specifickým postupem žíhání v muflové peci při teplotě 

815°C a vyjadřuje se tak procento nespalitelných látek v testovaném materiálu (možno tak 

převést na údaj procenta neuhelného podílu). 
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Tab. č. 4 – Obsah popela a analytické vody 

Hloubkový úsek Obsah popela Obsah vody an.

[m] [%] [%]

2 - 3 66625 89,25 0,93

3 - 4 66629 89,13 0,85

4 - 5 66633 89,21 0,91

5 - 6 66637 89,46 1,04

6 - 7 66641 88,52 1,13

2 - 3 66626 57,39 1,01

3 - 4 66630 88,77 0,92

4 - 5 66634 88,86 1,02

5 - 6 66638 86,24 1,16

2 - 3 66627 87,60 0,97

3 - 4 66631 87,36 0,95

4 - 5 66635 85,40 1,33

5 - 6 66639 74,35 1,56

6 - 7 66642 68,36 3,46

2 - 3 66628 89,75 0,93

3 - 4 66632 89,53 0,91

4 - 5 66636 89,14 1,13

5 - 6 66640 89,13 1,09

6 - 7 66643 77,86 2,73

Sonda
Laboratorní 

označení

1

2

3

4
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Obr. č. 7 – Obsah popela v bezvodém stavu v sondě č. 1 

 

Obr. č. 8 – Obsah popela v bezvodém stavu v sondě č. 3 
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4.1.5 Kaly 

Produkce kalů ve sběrné jímce činí v současné době v závislosti na povětrnostních 

podmínkách a konfiguraci lomu 35 000 – 40 000 m
3 

za rok. Souběžně s touto studií je 

zpracovávaná studie zabývající se revizí koncepce odvodnění celého prostoru lomu Bílina 

a jeho okolí. Jejím závěrem mohou být doporučeny změny stávající koncepce, které se 

mohou po jejich realizaci odrazit ve stávající materiálové bilanci sběrné jímky (množství 

čerpané vody a odsedimentovaného kalu). 

Sušina stanovená v odebraném vzorku činila 36,8%, v průběhu roku může kolísat 

a při jejím případném silném zhutnění může dosahovat až 50% (v případě silné, 

dlouhodobě hutněné vrstvy). 

4.1.6 Voda 

Odčerpávané množství vody rovněž kolísá v průběhu roku a není určujícím 

faktorem pro volbu technologie odvodnění kalů. Měsíční množství vody čerpané ze sběrné 

jímky HČS a ČS2 ukazuje následující tabulka č. 5. Na obr. č. 9 je znázorněný průběh 

objemů čerpaných vod z HČS a ČS2 v letech 2013 a 2014. 

Voda z odvodňovacího stupně technologie odvodnění bude vracena z větší části 

zpět do sběrné jímky a částečně bude použita dle zvolené technologie odvodnění (po její 

úpravě) pro přípravu flokulantu a proplachy odvodňovacího zařízení, popř. další činnosti.  

Postup a technika odčerpávání vod ze dna dolu je zachována v původním 

provedení a separací kalů nesmí být ovlivněna, tj. musí být zachován obsah 

nerozpuštěných látek do 40 g/l. 

Na základě vlastností běžných provozních čerpadel je možno předpokládat 

čerpání uvedených kalů k odvodnění až po jejich 3–4 násobném naředění. Proto je třeba 

uvažovat s výsledným ročním objemem zpracovávané suspenze cca 160 000 m
3 

za rok, 

což činí cca 20 m
3 

za hodinu při teoretické úvaze celoročního nepřetržitého provozu. Tomu 

odpovídá produkce sušiny 1,5 –1,8 tuny za hodinu. Dle jednotlivých separačních postupů 

je pak třeba přepočítat tuto sušinu na produkci kalů, dle stupně odvodnění. Lze 

předpokládat, že produkce kalového koláče bude zhruba dvojnásobek až trojnásobek 

uvedené produkce sušiny, dle dosahovaného stupně odvodnění. 

Pokud by bylo použito extenzivního postupu odvodnění na kalových lagunách, 

případně hrázkováním (rozlivem na inertním podloží), je nutno uvažovat s uvedeným 
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omezením bezproblémové čerpatelnosti ve výškových poměrech dolu. Tento postup je 

vysoce náročný na čerpací techniku, na plochu používanou pro odvodnění a v zimním 

období se rychlost tohoto způsobu zpracování podstatně snižuje a pro uvažovanou 

produkci kalů je v zimním období tato metoda nepoužitelná. Proto lze s tímto postupem 

uvažovat pouze alternativně v letním období, kdy by bylo možné využít rozstřik kalů 

po skládce hlušiny např. v případě odstávky odvodňovací jednotky, nebo v případě potřeby 

krátkodobého zvýšení výkonu odvodnění. 

Tab. č. 5 – Objemy čerpaných vod z HČS a ČS2 v letech 2013 a 2014 

Celkem

Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [m3]

2013 90 111 168 817 169 827 94 847 172 383 178 071 192 929 495 852 135 168 128 994 196 946 260 361 2 284 306

2014 234 256 260 303 308 170 127 183 166 918 96 025 368 492 387 563 110 967 146 452 198 525 234 521 2 639 375

Měsíc

 

Obr. č. 9 – Průběh čerpání vod z HČS a ČS2 v letech 2013 a 2014 
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5. ANALÝZA PROBLEMATIKY LIKVIDACE BAHNITÝCH 

SEDIMENTŮ 

5.1 Analýza problematiky likvidace bahnitých sedimentů 

na hnědouhelných lomech v České republice 

5.1.1 Důl Nástup Tušimice 

Dobývací prostor Dolů Nástup se nachází v chomutovské části severočeské 

hnědouhelné pánve a mostecké části severočeské hnědouhelné pánve. Na geologické 

stavbě ložiska se uplatňuje krušnohorské krystalinikum, křídové horniny a vlastní terciérní 

pánevní komplex, který tvoří: 

 bazální vrstvy 

 vulkanodetritické vrstvy 

 podložní vrstvy 

 spodní písčito–jílovité vrstvy 

 hlavní uhelná sloj 

 nadložní souvrství 

 kvartér 

5.1.1.1 Stručná geomechanická charakteristika hornin zájmového území 

Rozčlenění území na stratigrafické kvazihomogenní celky vychází z geologické 

situace a zejména z geotechnického hodnocení ing. Dáni. Byl rozlišen kvartér, nadložní 

vrstvy a neuhelné polohy v hlavní uhelné sloji. Oproti Dolu Bílina je geologie nadloží 

uhelné sloje podstatně jednodušší. Kromě kvartéru je tvořeno výhradně geologicky málo 

rozlišeným nadložním souvrstvím (z geotechnického hlediska je nadložní souvrství 

rozčleněno na pět horizontů). Na rozdíl od Dolu Bílina, je však v tomto případě třeba brát 

v úvahu neuhelné polohy v hlavní uhelné sloji. 

Následující text se zabývá popisem těchto horizontů. Je zde uvedena celková 

charakteristika horizontu, pevnosti v prostém tlaku, zastoupení hornin jednotlivých tříd 

rozpojitelnosti a charakteristika pevných poloh. 
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Kvartérní pokryv 

Kvartérní pokryv je v zájmovém území poměrně málo mocný a nevýrazný. 

V oblasti krystalinika převažují deluvia charakteru písčitých hlín a hlinitých písků 

s příměsí hrubší frakce, v oblasti pánve pak jílovité hlíny a jíly proměnlivé konzistence.  

Monotónní svrchní nadloží  

Je součástí nadložního souvrství. Sedimenty jsou tvořeny převážně šedými jílovci 

se slabou prachovitou příměsí. Významné je v nich zastoupení montmorillonitu. 

Střední nadloží 

Poloha je tvořena šedými až šedohnědými jílovci s mírně zvýšeným obsahem 

sideritu. Oproti svrchnímu nadloží je mírně zvýšený rovněž obsah křemene.  

Spodní nadloží 

Je tvořeno šedými jílovci až karbonatickými jílovci. S ohledem na těžbu jde 

o nejproblematičtější horizont. 

Svrchní a spodní neuhelná poloha 

Horniny jsou charakteristické pestrým složením, od jílovců s organickou příměsí 

přes prachovité jílovce až po písčité jílovce a jílovité písky.Jejich zastoupení i mocnost 

stoupá od SZ, kde se vyskytují minimálně, po JV, kde je jejich vývoj jasně patrný. 

Závěr: 

Bahnité sedimenty v této oblasti mají stejný charakter jako na Dolech Bílina, ale 

vzhledem ke geometrii dolu není tato problematika řešena. 

5.1.2 Oblast Mostecké uhelné společnosti 

Zájmové území Mostecké uhelné společnosti, a.s. spadá převážně do mostecké 

části Severočeské hnědouhelné pánve. Z geologického hlediska jde o území velmi pestré 

a složité. Od jihu se zde projevuje vyznívání vývoje žatecké delty potlačením uhelné 

sedimentace, od západu sem zasahuje charakteristický vývoj chomutovské části pánve 

a od severu již mizí typický charakter pánevního komplexu Mostecka s jednotnou slojí. 
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Oblast je ovlivněna přínosem písků v oblasti žatecké delty a je pro ni 

charakteristický přechod od jednotné sloje do vývoje s oddělenou jednou slojí nebo třemi 

až čtyřmi samostatnými uhelnými lávkami. To je důsledkem vzájemného styku dvou 

odlišných sedimentačních prostředí vyššího řádu. Jde o prostředí: 

a) jezerní – je charakterizované jednotným vývojem hnědouhelné sloje, 

b) jezerně – deltové – je charakterizované rozštěpením hnědouhelné sloje lávky 

oddělené jílovito–písčitým meziložím. Intenzita rozštěpení přitom narůstá směrem 

od severu k jihu až jihozápadu. Stejným směrem klesá uhlonosnost komplexu 

sedimentů severočeské pánve. 

5.1.3 Stratigrafické členění oblasti 

Z hlediska stratigrafického členění jsou na území zastoupeny následující 

stratigrafické jednotky: 

 proterozouikum 

 permokarbon 

 svrchní křída 

 terciér – neovulkanity 

 pánevní sedimenty 

 kvartér. 

V širší oblasti zájmového území MUS, a.s. (zejména v oblasti žatecké delty) lze 

neogenní sedimenty generelně rozčlenit na: 

 podložní vrstvy 

 spodní písčitojílovité vrstvy 

 hlavní uhelná sloj 

 svrchní písčitojílovité vrstvy 

 nadložní vrstvy. 

Podložní vrstvy  

Nejsou rozšířeny rovnoměrně, místy zcela chybí nebo je jejich mocnost velmi 

malá. Převládají bělavé pelitické horniny, místy se vyskytují pestře zbarvené polohy hornin 

pocházejících převážně z kaolinicky zvětralých neovulkanitů. Charakteristický je pro tyto 

vrstvy výskyt sideritu. 
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Spodní písčitojílovité vrstvy 

Představují komplex klastických, většinou neuhelných sedimentů usazených 

říčním tokem, který přicházel z Žatecka. Jejich rozšíření je velmi nerovnoměrné. V severní 

polovině oblasti zpravidla chybí a k východu rychle vykliňují. Mocnost se zvyšuje 

k západu, kde dosahuje postupně mocnost až 200 m. Jedná se většinou o hrubozrnné nebo 

středně zrnité písky a jílovce, časté jsou i pískovce. 

Závěr: 

Bahnité sedimenty v této oblasti mají stejný charakter jako na Dolech Bílina, ale 

vzhledem ke geometrii dolu není tato problematika řešena. 

5.1.4 Lokalita ČSA 

Rozčlenění území na stratigrafické kvazihomogenní celky vychází z geologické 

situace lokality, výskytu pevných poloh a výsledků laboratorních analýz odebraných 

vzorků. Jednoznačně lze rozlišit kvartér (geotechnický horizont I) a nadložní souvrství. 

To je pak dále členěno zejména dle výsledků zkoumání rozpojitelnosti odebraných vzorků 

a četnosti proplástků pevných a zpevněných hornin na další 4 geotechnické horizonty. 

Jednotlivá rozhraní zde nejsou makroskopicky patrná. Slojové souvrství není třeba brát 

v úvahu, protože na lokalitě se nevyskytují meziložní skrývkové horniny. 

Závěr: 

Bahnité sedimenty v této oblasti mají odlišný charakter, a vzhledem odlišné 

situaci na výsypkovém tělese, tak tato problematika není řešena.  

5.1.5 Lokalita VRŠANY 

Rozčlenění území na stratigrafické kvazihomogenní celky vychází z geologické 

situace lokality, výskytu pevných poloh a výsledků laboratorních analýz odebraných 

vzorků. Situace je oproti lokalitě ČSA zcela odlišná, dle laboratorních analýz 

i makroskopicky lze jednoznačně rozlišit kvartér, nadložní vrstvy i meziložní vrstvy.  

Závěr: 

Bahnité sedimenty v této oblasti mají stejný charakter jako na Dolech Bílina, ale 

vzhledem ke geometrii dolu není tato preblematika řešena. 
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5.1.6 Sokolovská pánev – západní a východní část 

Z morfologického hlediska lze sokolovskou pánev charakterizovat jako 

stupňovitý, oboustranný, příčně asymetrický příkop, protažený ve směru ZJZ – VSV. 

Hranice sokolovské pánve jsou všeobecně pojímány takto: 

 na západě je sokolovská pánev oddělena od chebské pánve krystalinickým hřbetem 

Chlumu sv. Maří 

 na východě je oddělena od severočeské pánve terciérním vulkanickým pohořím 

Doupovské hory 

 jižní ohraničení tvoří ohárecký zlom vůči krystaliniku Slavkovského lesa 

a Tepelské plošiny 

 a severní ohraničení tvoří krušnohorský zlom proti krystaliniku Krušných hor.  

Závěr: 

Bahnité sedimenty v této oblasti mají stejný charakter jako na Dolech Bílina, ale 

vzhledem ke geometrii dolu není tato problematika řešena. 

5.2 Analýza problematiky likvidace bahnitých sedimentů 

na hnědouhelných lomech v Evropě a ve světě 

V rámci evropských hnědouhelných povrchových dolů (Německo, Polsko, 

Bulharsko) tato specifická problematika není doposud známa.  
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6. SOUČASNÁ METODA LIKVIDACE BAHNITÝCH 

SEDIMENTŮ NA DOLECH BÍLINA  

Klimatické vlivy mají v prostředí povrchových dolů velký vliv nejen na celkovou 

výrobu, ale i na bezpečnost provozu. Provoz může například ovlivňovat vítr, kdy 

při překročení stanovených hodnot se musí stroj zastavit, měření rychlosti větru se provádí 

anemometry umístěnými na velkostrojích. Delší časové úseky beze srážek, způsobují 

velkou prašnost. 

Prašnost má za následek zhoršení pracovního prostředí v lomu a účinky prašnosti 

se projeví i v okolí dané těžební lokality. Největší vliv mají srážky, ty mohou způsobit 

i omezení nebo přerušení výroby daného provozu. Pro uhelné lomy, které svou rozlohou 

dosahují desítek tisíc kilometrů čtverečních a tvarem připomínají trychtýř, může i ne příliš 

velké množství srážek přinést problémy. 

Při dlouhodobých deštích dochází ke zhoršení dobyvatelnosti především vlivem 

lepivosti materiálu. Dochází k nalepování materiálu ve štítech, korečcích apod. Dochází 

ke zhoršení sjízdnosti přístupových cest a v některých případech i k znemožnění 

v přístupnosti k některým zařízením. To vše přináší zvýšené náklady na údržbu nejen cest, 

ale i zařízení. 

Ještě vetší problémy přinášejí přívalové deště, kdy během velmi krátkého 

časového úseku spadne velké množství vody. Krom problémů uvedených výše, dochází 

k unášení splavenin proudem vody (viz obrázek č. 10). Tyto vody stékají na dno lomu 

do retenční nádrže. Velký obsah splavenin způsobí při přívalových deštích rychlejší 

naplnění usazovací jímky kaly. 

Z důvodů zajištění bezpečnosti při provozování velkostrojů jsou důlní vody 

odváděny z jednotlivých pracovních plošin na dno lomu. Na dně lomu je vytvořena 

retenční nádrž. Vody z této nádrže jsou čerpány na povrch lomu a po jejich úpravě 

vypouštěny mimo dobývací prostor do okolních toků. Hlavní čerpací stanice, která 

zajišťuje čerpání vod z retenční nádrže na dně lomu má relativně krátkou dobu životn sti. 

Vzhledem k postupu ať již porubní fronty, tak i postupu vnitřní výsypky je nutno vytvářet 

vždy novou retenční nádrž a přemísťovat s ní i hlavní čerpací stanici. Životnost retenční 

nádrže je závislá na rychlosti postupu porubní fronty a předstihu porubní fronty před 
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vnitřní výsypkou a patou její první etáže. Nádrže na dně lomu jsou projektovány a musejí 

odpovídat svou velikostí velikosti lomu. Jejich objem se pohybuje okolo 10 až 30 tis. m
3
. 

 

Obr. č. 10 – Splavování zemin na dno lomu 

I přes velký objem těchto jímek na dně lomu nejsou schopny pohltit veškeré 

množství vody, které se valí na dno lomu při přívalových deštích. V srpnu roku 2010 byl 

spočten přítok vody na dno lomu na 600 000 m
3
 během tří dní (viz obrázek č. 11). 

Při těchto přívalových deštích dochází v proudu vody stékajícím po jednotlivých řezech 

k unášení plavenin, pevných částic, které se usazují v sedimentační jímce a vytvářejí kal. 

Tyto sedimenty nejsou čerpatelné a manipulace s nimi je velmi obtížná. Likvidace kalů 

a naplavenin na dně povrchového lomu je velmi důležitá pro udržení stability vnitřní 

výsypky. 

Pokud nejsou tyto kaly včas likvidovány, dochází k částečným skluzům zeminy 

na vnitřní výsypce, což přináší další komplikace a s tím související finanční náklady. 
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Obr. č. 11 – Zaplavené dno lomu 
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7. NAVRHOVANÉ TECHNOLOGIE LIKVIDACE 

BAHNITÝCH SEDIMENTŮ NA DOLECH BÍLINA 

7.1 Rozšíření počtu a kapacity retenčních jímek. 

7.2 Nakládka kalů a odvoz mimo dno dolu. 

 

Obr. č. 12 – Laguna s bahnitým sedimentem na výsypkovém tělese 

Rozhodujícími vlastnostmi z hlediska transportu a ukládání odseparovaných kalů 

je dosažený obsah sušiny a nízká lepivost kalového koláče. Musí se zohlednit a prakticky 

ověřit ztekuťující vliv otřesů při transportu odvodněných kalů, kdy zejména u pastozních 

kalů může být tento efekt zdrojem velkých problémů. Mezisklad v místě odvodnění je 

omezen možností skladování pod otevřenou oblohou jen za bezdeštného období. Proto je 

třeba uvažovat s vybudováním zastřešeného meziskladu. 

Vypouštění vyčištěné vody po odvodnění se nejeví jako problematické, neboť je 

dočišťována v čistírně důlních vod. Vyčištěná voda se vypouští zpět do sběrné jímky.  

Vzhledem k absenci čisté vody předpokládáme použití menší nádrže se zaústěným 

výstupem fugátu z odvodňovacího zařízení s případně předřazeným filtračním zařízením 
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pro jeho dočištění. Tato voda by byla následně použita pro proplachy strojního 

odvodňovacího zařízení, pro rozmíchávání polyflokulantu a další činnosti údržby. 

7.3 Hydraulický míchací nástroj ALLU PMX + Mobilní mísící 

zařízení. 

 

Obr. č. 13 – Princip vpravování cementu do sedimentu nástrojem ALLU PMX 

 

Obr. č. 14 – Mobilní míchací zařízení ALLU PF 
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Obr. č. 15 – Technologie míchání v praxi 

7.4 Sací bagr s odstředivkou od firmy CENTRIVIT.  

 

Obr. č. 16 – Sací bagr na dně lomu 
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Obr. č. 17 – Odstředivka CENTRIVIT 

 

Obr. č. 18 – Detail odstředěného materiálu 

Tato metoda zjednodušeně spočívá ve „frézování“ a vysávání dna sběrné jímky 

pomocí zařízení plovoucího na hladině a v konkrétních podmínkách se jeví jako 
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nejoptimálnější řešení. Jde o metodu u nás známou např. z procesu odkalování rybníků. 

Na trhu dnes existuje spousta druhů zařízení, která jsou schopna tuto činnost vykonávat. 

Jedná se o různá provedení plovoucích sacích bagrů. Technologie odstranění sedimentu 

plovoucími sacími bagry je alternativou k těžbě pomocí klasických zemních strojů (tzv. 

suchá cesta).  

Plovoucí sací bagr naruší a "vysaje" těžený materiál ze dna vodní plochy. 

Bagrovací čerpadlo zároveň těžený materiál dopravuje do místa uložení nebo dalšího 

zpracování. V případě delší dopravní trasy nebo většího převýšení  je možno výkon 

čerpadla podpořit přečerpávacími stanicemi.  

Použití plovoucích sacích bagrů přináší mnoho výhod, ale i některé nevýhody. 

Tato technologie je téměř nenahraditelná v případech, kdy nelze čištěnou vodní plochu 

vypustit či odčerpat, popř. kdy je pohyb zemních strojů v prostoru odčerpaného dna vodní 

plochy velmi obtížný. Další výhodou sacích bagrů je, že jsou schopny čerpanou suspenzi 

dopravovat přímo do prostoru následné úpravy. Nevýhodou potom je nutnost až 

několikanásobného naředění čerpaných sedimentů z důvodu omezených možností čerpací 

techniky. 

Sací bagry se liší ve výkonových parametrech těžených hmot, konstrukci 

sběrného ústrojí, které zajišťuje samotný odběr hmot ze dna vodních ploch, v pohonných 

jednotkách a technice přesunu zařízení po vodní hladině. 

7.4.1 Obecné výhody použití sacího bagru 

 práce probíhají bez nutnosti přerušení využití vodní plochy (rekreační, dopravní, 

průmyslové nebo chovné využití), 

 v průběhu prací není zhoršena kvalita vody, 

 doprava těženého materiálu ve zvodnělém stavu pomocí potrubí do vzdálenosti 

několika kilometrů, 

 okolí není zatěžováno nadměrným hlukem, pohybem strojů a prašností, 

 těžba může probíhat v určené vrstvě bez nutnosti těžit na úroveň únosného dna. 

7.4.2 Nevýhody použití sacího bagru 

 těžený materiál je z důvodu přepravy i několikanásobně naředěn, 
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 při konečném uložení je nutno počítat s vyšší kapacitou úložiště nebo se strojním 

odvodněním. 

7.4.3 Požadované parametry zařízení pro nasazení v podmínkách provozu 

DB 

 velikost zařízení – menší, kompaktní zařízení s ohledem na prostor nasazení, 

v případě použití zařízení i v jiných lokalitách DB snadno transportovatelné, snadné 

„zazimování“ zařízení, 

 čerpací výkon zařízení – předpoklad čerpaného množství suspenze min. 50m
3
/h, 

na toto množství čerpané směsi je koncipovaná následná technologie odvodnění, 

 ovladatelnost v prostoru jímky – zařízení snadno ovladatelné, rychle reagující 

na změny složení čerpané suspenze automatickým přenastavením pracovních 

parametrů zařízení, 

 pracovní hloubka zařízení – možnost nastavení pracovní hloubky čerpání s ohledem 

na změny výšky vodní hladiny, popř. terénní nerovností dna jímky, 

 protipovodňová ochrana – v případě zatopení spodních partií lomu ochrana zařízení 

před poškození, 

 obsluha zařízení – vzhledem k charakteru jímky a podmínkám provozu se jeví jako 

velice výhodné nasazení bezobslužné varianty dálkově řízeného zařízení z břehu 

sběrné jímky anebo varianta v plně automatizovaném režimu provozu, 

 napájení zařízení – napájení elektrickou energií. Odpadá nutnost doplňování 

pohonných hmot a údržba dieselového agregátu. 

7.4.3.1 Požadavky pro použití sacího bagru 

Pro zajištění čerpatelnosti zhutnělých odsedimentovaných kalů ve sběrné jímce 

dolu je nutno zajistit odpovídající technologií jejich uvedení do vznosu a čerpání 

k odvodnění. Z praktických zkoušek pak lze očekávat provozní obsah sušiny čerpané 

suspenze v rozpětí 5 – 15%. Jak již bylo uvedeno, technologie zčerpávání musí pracovat 

celoročně, musí být mobilní a stejně jako typový technologický celek odvodnění musí být 

zabezpečena proti zatopení. 
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Plnění odvodňovací jednotky 

Těmto požadavkům vyhovuje plovoucí plnící zařízení s možností přesouvání se 

po hladině sběrné jímky. Dále musí být zařízení jednoduše přemístitelné (např. zvedací 

technikou popř. vybaveno ližinami umožňujícími přemístění celé jednotky tažením těžkou 

technikou v areálu dolu). 

Pro čerpání odsedimentovaných kalů ze dna sběrné jímky se předpokládá použití 

plovoucího sacího bagru. Toto řešení se jeví jako nejoptimálnější v daných podmínkách. 

Toto zařízení je schopno homogenizace kalů lokálně na malém prostoru a nezatěžuje 

souběžně používanou čerpací techniku v prostoru sběrné jímky HČS vznosem kalů či 

kalovým mrakem. Připojení tohoto zařízení na odvodňovací jednotku musí být tedy 

flexibilní. Zároveň by mělo být potrubí opatřené proplachovacím kohoutem, který umožní 

zpětný proplach centrifugátem, či čistou vodou po ukončeném čerpání, aby nedošlo 

k ucpání podávacího potrubí. Stejně je nutno řešit i problém zamrzání v případě provozu 

v zimním období – např. profouknutím, nebo topným kabelem. 

V odvodňovací části technologie musí být použita mezinádrž vybavená mícháním 

a dávkováním polyflokulantu do odvodňované suspenze, mezinádrž musí být vybavena 

bezpečnostním přepadem zpět do laguny a dále hladinoměrem, jako ochranou proti chodu 

plnícího čerpadla na prázdno. Současně musí být vybavena automatickou přípravnou 

pracovního roztoku polyflokulantu.  

Přípravna polyflokulantu musí být dimenzována na požadovaný výkon zařízení, 

který je cca 50 krychlových metrů suspenze za hodinu. Při požadované dávce 

polyflokulantu 30 – 100 g.m
–3

 to znamená připravit hodinově 1 500 – 5 000 litrů 

dávkovacího roztoku o koncentraci 1 g/l, případně poloviční objem roztoku o koncentraci 

2g/l. Při potřebě zbobtnání polyflokulantu a době jeho přípravy musí být dávkovací 

zásobník o objemu cca 2x 8 kubických metrů, případně poloviční při dvojnásobné 

koncentraci. Stejně velká pak musí být rozmíchávací nádrž. Proces automatické přípravy 

musí být řízen hladinoměry a dávkování sypkého polyflokulantu ze zásobníku a zásobník 

sám musí být zabezpečen proti zvlhnutí činidla. Současně musí být pro přípravu roztoku 

zajištěn potřebný zdroj čisté vody, neboť pro přípravu činidla nelze používat vodu 

s vysokým obsahem suspendovaných látek. Došlo by k jejich koagulaci již v přípravně 

a ucpávala by se dávkovací čerpadla a zároveň by byl i snížen obsah aktivní látky. 
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Jako zdroj čisté vody je možno využít dováženou vodu, pak by musela být 

jednotka vybavena dostatečným zásobníkem čisté vody, nebo lze tento problém řešit např. 

vhodnou filtrační jednotkou k dočištění centrifugátu, nebo méně zakalené vody z laguny. 

I v tomto případě je však nutno mít odpovídající zásobník čisté vody pro naplnění 

přípravny polyflokulantu, aby se příprava neblokovala od nedostatku vstupní vody, čímž 

by se prodlužovala doba přípravy a byl by nutný větší objem činidla držet v zásobě. Denní 

spotřeba polyflokulantu (granulátu) pak činí cca 38 – 120 kg za den, podle koncentrace 

zpracovávané suspenze. Tomu je nutno přizpůsobit skladované množství činidla 

v odvodňovací stanici, to zejména v závislosti na možnostech zavážky činidla. Činidlo 

musí být chráněno proti zvlhnutí a zmrznutí. 

Kalové hospodářství 

Tato navazující technologie musí zajistit odvoz separovaného kalu a jeho uložení 

na příslušné skládce, případně výsypce, dle složení kalového koláče. 

Produkce kalového koláče je značná, pokud vezmeme v úvahu vstupní bilanci 

kalů, tj. cca 50 krychlových metrů suspenze s obsahem sušiny cca 10%, jedná se 

o produkci sušiny cca 5 – 6,25 tuny za hodinu a při sušině kalového koláče 40% pak 12,5 – 

15,75 tun kalového koláče za hodinu. Při těchto sušinách kalu nebyl pozorován 

ztekucovací efekt vlivem otřesů při dopravě. 

Kaly odpadají ze šnekového vyhrnovače odstředivky a je nutno zajistit jejich 

transport do prostoru nakládky na nákladní automobily, popř. jejich uložení do meziskladu 

se zastřešením či zakrytím proti srážkovým vodám. Transport odvodněných kalů z prostoru 

odvodňovacího zařízení se obvykle řeší pásovým dopravníkem s kyvným ramenem. Toto 

řešení zajišťuje rovnoměrné plnění nákladních automobilů. V případě nepřistaveného 

nákladního automobilu umožňuje přenastavení ukládání do zastřešeného meziskladu. 

Z toho by pak probíhala nakládka na nákladní automobily a odvoz na místo ukládání. 

Frekvence odvozu automobily bude záviset na způsobu provozu odvodňovací technologie 

(počet směn, nastavení výkonu technologie atd.). 

Dále je nutno počítat s řešením problému možného namrzání kalů při přepravě 

v zimním období. Řešení tohoto problému jsou dostatečně známa a je věcí dodavatele, jaký 

způsob zajištění zvolí (temperance, vytápění mezidna výfukovými plyny, aj.) 
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Ukládání kalů je nutno řešit v souladu s vyhodnocením jejich vyluhovatelnosti 

a odpovídajícím zatříděním. Na základě zkušeností s čistírenskými kaly, které již byly 

na této lokalitě hodnoceny lze předpokládat, že výluhy budou v rozmezí třídy I, případně 

IIa, při zhodnocení jejich toxicity lze předpokládat jejich začlenění do inertů, případně 

obecného odpadu. Uložení odvodněných kalů se předpokládá v prostoru vnitřní výsypky. 

Přesné umístění a způsob ulokládání bude průběžně upřesňován ve spolupráci 

s geomechaniky tak, aby nemohlo dojít k ohrožení stability vnitřní výsypky DB. 

Předpokládá se místo ukládání odvodněných kalů v prostoru vnitřní výsypky DB 

do vzdálenosti 1 500 m od místa provozu odvodňovací technologie. 

Požadavky na zdroje vody a energií 

Dovážka čisté vody nebude potřebná. V předchozí kapitole je popsán způsob 

jejího zajištění. Bude odebírána z výstupu odvodňovacího zařízení, následně dočištěna dle 

požadavků a jímána v menší nádrži v prostoru odvodňovací technologie.  

Dodávka elektrické energie bude zajištěna kabelovou přípojkou 6 kV z kiosku 

DTS 22 u ČS HČS a přes výkonový kiosek K23 bude napojena nová rozvodna 6/04/400 

kVA, která bude sloužit jako napájecí zdroj pro technologii čerpání a odvodnění kalů. 

Předpokládané náklady na zajištění dodávky elektrické energie: 

 100 m kabel 6 kV    – 250 tis. Kč 

 1ks K23/6 kV    – 300 tis. Kč 

 1ks rozvodna 6/04/400 kVA  – 4.5 mil. Kč 

 Elektorinstalace technologie  – 250 tis. Kč 

Prostorové požadavky na stanoviště odvodňovací technologie 

Na následujícím obrázku je zakreslena situace umístění technologie odvodňování 

kalů ze sběrné jímky HČS. Doporučujeme její umístění na vyvýšené místo co nejblíže 

k jímce HČS (do vzdálenosti cca 100 m), např. v prostoru stávajících čerpoven. Tímto by 

byl vyřešen i požadavek protipovodňové ochrany odvodňovací technologie. Samotné 

stanoviště s menším meziskladem odvodněných kalů a nakládkou na automobily vyžaduje 

uvolnění prostoru o velikosti cca 12x17 m. Mimo tuto plochu se dále počítá se stanovištěm 

zázemí obsluhy technologie a nově instalované rozvodny. 
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7.4.4 Příklad zařízení vyhovujícího uvedeným požadavkům 

7.4.4.1 Kompaktní zařízení Pit Hog Electric 40HP firmy LWT 

Zařízení sacího bagru je uloženo na dvou vzájemně propojených pontonech (typ 

katamarán). Z názvu zařízení je zřejmé, že se jedná o zařízení poháněné elektrickou 

energií. Napěťový přívod, který je veden po hladině současně s výtlačným potrubím 

čerpané suspenze napájí jak ponorné kalové čerpadlo o výkonu 30 kW (40 HP) umístěné 

u frézovací hlavy zařízení, tak hydraulickou tříokruhovou pohonnou jednotku o výkonu 7.5 

kW (10 HP). Z té jsou dále ovládány hlavní hydraulické systémy sacího bagru, jako jsou 

pohon frézovací hlavy (šnek s možností osazení šnekovice řezným obložením) a jednotka 

posuvu zařízení po hlavním vodícím laně. 

 

Obr. č. 19 – Zařízení Pit Hog Electric 40HP 

7.4.4.2 Parametry zařízení: 

Napájení: 400 V / 50 Hz 

Délka: 7 m 

Šířka: 2,3 m 

Výška: 2 m 

Hmotnost: 2 631 kg 

Ponor: 40.6 cm 
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Pontony: 2x – průměr 762 mm x 6096 mm 

Šnek sběrací hlavy: ø 254 mm, stoupání šnekovice 229 mm, 

tloušťka stěny šnekovice 9,5 mm, rychlost 60 

ot/min, řezné hroty na šnekovici 

Maximální pracovní hloubka:  4,27 m 

Kalové čerpadlo: 40 HP / 30 kW 

Hydraulický pohon systémů: 10 HP / 7,5 kW 

Provozní rychlost: 0 – 10 m/min (hydraulický posuv po nosném 

vodícím laně) 

Sací výkon: až 3406 l/min 

Zařízení obsahuje bezdrátové dálkové ovládání s těmito funkcemi: 

Kalové čerpadlo Zap. / Vyp. 

Sběrací hlava Zap. / Vyp.  

Posuv Vpřed / Vyp. / Vzad 

Rychlost posuvu 

Spouštění sběrací hlavy Nahodu / Vyp. / Dolů 

 

Obr. č. 20 – Zařízení Pit Hog Electric 40HP v provozu 

Mimo standardní výbavu je možné zařízení dovybavit dalšími funkcemi: 

 snímač doteku dna frézovací hlavou, 
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 magnetický měřič průtoku, 

 měřič obsahu sušiny v čerpané suspenzi, 

 pomocná ochranná kolečka frézovací hlavy, 

 integrovaný PLC systém pro automatický provoz sacího bagru, 

 snímače krajních poloh posuvu zařízení po nosném vodícím laně, 

 za příplatek upravit pro čerpání kalů z větších hloubek a to až 6,1 m. 

Na následujících obrázcích č. 22 a č. 23 jsou popsány hlavní části plovoucího 

sacího bagru, dále je zde uvedena ukázka softwarového vybavení zařízení a pohled 

na zařízení v provozu pod vodní hladinou. 

 

Obr. č. 21 – Softwarové vybavení zařízení Pit Hog Electric 40 HP 

7.4.4.3 Automatický provoz zařízení 

Zařízení je možné provozovat i v plně automatizovaném režimu a to po rozšíření 

zařízení o PLC jednotku řidícího systému a osazení břehových partií navijáky s vodícími 

lany. V tomto případě není nutná nepřetržitá přítomnost obslužného personálu v době 

čerpání kalů. Pracovník, který by provoz tohoto zařízení zajišťoval, se může věnovat 

dalším činnostem jako je např. kontrola a údržba dalších zařízení odvodňovací technologie. 

Zařízení má po tomto rozšíření jasně definovaný prostor pohybu. Je schopno 

na základě zadaných a průběžně měřených parametrů čerpané suspenze řídit jak rychlost 

vlastního posuvu po nosném vodícím laně, tak otáčky šneku frézovací hlavy. Tímto je 
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zaručeno dodržení požadovaných parametrů čerpané suspenze – její množství a obsah 

sušiny.  

 

Obr. č. 22 – Zařízení Pit Hog Electric 40HP v provozu 

Princip automatického provozu je patrný z obr. č. 24. Na dvou protilehlých 

(zpravidla kratších) březích vodní plochy jsou instalovány elektricky poháněné navijákové 

soupravy (s vodotěsnými pohony pro případ zatopení dna lomu). Na každém břehu 

po dvou jednotkách proti sobě. Mezi navijáky je nataženo ocelové nerezové lano. Mezi 

takto napnutými ocelovými lany kopírujícími hrany protilehlých břehů je napnuto nosné 

ocelové lano posuvu sacího bagru.  

Sací bagr je schopen čerpat kalovou suspenzi pouze v dopředném směru. Čerpání 

zahajuje z krajní polohy na nosném laně posuvu. Pomocí hydraulického navijákového 

zařízení na jeho konstrukci se posouvá vpřed. Po dosažení koncové polohy (zarážky 

na nosném laně posuvu) zvedá frézovací hlavu a vrací se zpět do počáteční polohy. 

Následuje automatický posun lan mezi navijákovými soupravami na břehu jímky 

o nastavenou vzdálenost. Po přenastavení polohy sací bagr opět spouští frézovací hlavu 

a pokračuje v čerpání v sousední linii. Tímto způsobem automaticky odčerpá celý prostor 

dna sběrné jímky. 

Automatizovaný systém pohybu sacího bagru v prostoru sběrné jímky vyžaduje 

ukotvení stávajících pontonových podávacích čerpadel v prostoru sběrné jímky tak, aby 

nedošlo k jejich kolizi se sacím bagrem. 



Ing. Vaněk Petr: Problematika likvidace bahnitých sedimentů 

2015 – 36 – 

 

Obr. č. 23 – Detail principu automatizovaného provozu plovoucího sacího bagru 

 

Obr. č. 24 – Pohled na břeh laguny s umístěnou navijákovou soupravou a skříní rozvaděče 
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Obr. č. 25 – Pohled na vodící sloupek s kladkou pro ocelové lano navijákového posuvu 

 

Obr. č. 26 – Pohled na navijákovou soupravu s rozvaděčem, v pozadí je vidět vodící ocelové lano se značkou 

krajní polohy (žlutý terčík) 
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Obr. č. 27 – Pohled na navijákovou soupravu s rozvaděčem 

Výtlačné potrubí 

 

Obr. č. 28 – Schéma uložení výtlačného potrubí na plovácích 
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Výtlačné potrubí čerpané kalové suspenze je plovoucí na hladině sběrné jímky. 

Jeho odhadovaná délka s ohledem na velikost sběrné jímky a umístění odvodňovací 

technologie je cca 350 m. Je uloženo na speciálních plovácích, jak je patrno z následujícího 

obrázku. Současně s tímto potrubím je na plovácích uložen i napájecí kabel zařízení. 

7.4.5 Zpracování suspenze, včetně předúprav 

Předúprava suspenze před odvodněním je nutná, vzhledem k tomu, že se jedná 

o polydisperzní soustavu tvořenou výhradně anorganickými jílovitými částicemi 

se špatnými odvodňovacími vlastnostmi. Z hlediska objemové produkce suspenze 

a dalšího vypouštění vod a felonie kalů není možno dávkovat vysoké koncentrace 

anorganických pomocných koagulantů (limit RAS ve vypouštěné důlní vodě, vysoké 

náklady) je nutno se omezit na návrh vhodného systému polyflokulantů (jeden až dva 

přípravky), případně na mírnou korekci pH vápenným mlékem. Aplikace činidel musí 

probíhat ve směšovacím členu, který je součástí odvodňovací technologie. Pro přípravu 

činidel musí být zajištěn zdroj čisté vody. Dávkování polyflokulantů je rozhodující 

především pro separaci pomocí odstředivek či sítopásových lisů, kde jsou kladeny vysoké 

nároky na pevnost separovaných částic. 

Z extenzivních technik je možno použít k odvodnění kalů rozstřik suspenze 

upravené polyflokulantem po skládce, který upraví její vlastnosti z hlediska odvodnění, 

případně za současného nadávkování vápenného mléka. Dále je možno využít hrázkování 

či klasických kalových polí. Toto řešení se však jeví jen jako nouzové a je uvedeno pouze 

k doplnění kompletních možností separace. 

Ze strojních postupů odvodnění je možno použít: odstředivku, kalolis, šnekový 

lis, sítopásový lis. Zařízení jsou uvedena v posloupnosti jejich předpokládané vhodnosti 

pro zpracování suspenze v prostoru sběrné nádrže na dně lomu. Pro volbu vhodné metody 

je třeba provést zkoušky zpracovatelnosti suspenze. Měřítkem je zejména dosažená sušina 

kalového koláče, možnost trvalého (celoročního) provozu, odolnost abrazivním účinkům 

suspenze a dobrá manipulovatelnost oddělených kalů (především lepivost). 

I tato typová technologická jednotka musí být mobilní s vhodným systémem 

transportu odvodněných kalů k nakládce. 
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7.4.5.1 Strojní postupy odvodnění kalů 

Strojní odvodňování kalů je vzhledem k uvedeným provozním podmínkám 

a objemové produkci kalů považováno za optimální řešení, které nejlépe odpovídá 

uvedenému zadání. Proto byly tímto stupněm zahájeny i poloprovozní zkoušky. Současně 

s procesem odvodnění je nutno zvolit optimální způsob vedení koagulačního procesu, 

při kterém vzniknou dobře separovatelné částice pro použitou technologii odvodnění. Proto 

byly nejprve provedeny koagulační testy ve spolupráci s VŠCHT Praha a společností 

Ashland, jako výrobcem polyflokulanů, zastoupenou Ing. Milanem Přibylem, PhD. 

7.4.6 Laboratorní koagulační testy 

Cílem bylo vytipovat a doporučit vhodné typy polymerních organických 

flokulantů pro flokulaci a odvodňování jílových kalů, odzkoušet vybraná poloprovozní 

resp. provozní strojní zařízení a na nich zjistit dosahované efekty, vzájemně porovnat 

výhody a nevýhody jednotlivých zařízení a vybrat vhodný typ strojního zařízení 

pro realizaci. 

V této fázi byly dosud provedeny laboratorní testy odvodňování kalů, pomocí 

nichž byly vytipovány vhodné polymerní flokulanty i s ohledem na typ výhledově požitého 

strojního zařízení.  

Pro laboratorní odvodňovací testy byl použit vzorek značně zahuštěného kalu 

z prostoru sběrné jímky na dně lomu. Tento materiál byl pastovitý s konzistencí tmelu 

o sušině cca. 50 – 60 %. Pro potřeby zkoušek byl naředěn vodou na přibližně pětinásobný 

objem. Po naředění a řádném rozmíchání měl kal sušinu 15,7 %. Byl mírně viskózní, dobře 

tekoucí a čerpatelný, hnědého resp. béžového a mírně našedlého zbarvení. Ve vzorku byly 

před analýzou sušiny rovněž hrubé částice – zejména kousky uhlí a hlušiny – které byly 

procezením ze vzorku odstraněny. Takto zředěný kal byl tvořen velmi jemnými částicemi, 

velmi pomalu sedimentoval, během cca. 12 hodin se z něj odsadila jen zhruba ¼ objemu 

čiré odsazené vody.  

Hodnota CST tohoto kalu byla s válečkem o průměru 10 mm 419 sekund. 

To indikuje špatně resp. pomalu odvodnitelný a špatně filtrovatelný kal. Tzn. i v případě 

použití komorového plachetkového kalolisu by bylo potřebné pro zlepšení odvodňování 

zvětšit částice a zvýšit odvodňovací rychlost za pomoci dávkování polymerného 

organického flokulantu. 
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Při laboratorních testech flokulace a odvodňování kalu byly zkoušeny přídavky 

řady typů flokulantů PRAESTOL jak anionické tak i kationické povahy.  

Slabě kationické flokulanty (např. Praestol 806 BC, 851 BC) byly takřka 

neúčinné, resp. k flokulaci docházelo až při značných dávkách flokulantu (nad 1 500 mg/l 

tj. nad 10 kg/t suš.). Kal s přídavkem flokulantu navíc značně houstne a vytvořené vločky 

jsou značně mazlavé. Postupným testováním bylo zjištěno, že z kationických flokulantů 

jsou nejúčinnější až nejsilnější kationické typy Praestol 854 BC–S nebo Praestol 859 BS. 

Potřebná dávka těchto flokulantů pro vyvločkování vzorku byla 720 až 800 mg/l (tj. cca. 

5 kg/t suš.) Vznikly velké a stabilní vločky (při míchání a mechanickém namáhání). Kal se 

rovněž i poměrně dobře a rychle filtroval přes testovací síto o průměru ok 0,315 mm, filtrát 

byl čirý a bez vloček, stlačený kalový koláč na sítu se z něj velmi snadno odděloval 

ve formě placky, kal nebyl lepivý. Ručním stlačením koláče na sítu přítlačnou deskou byla 

docílena sušina odvodněného kalu 50,4 %. 

Uvedené flokulanty se tedy jeví vhodné pro odvodňování kalů na odstředivce 

nebo na pásovém lisu. Možný problém je v zaručení delší doby míchání, aby došlo 

ke vzniku vloček. Pro vyvločkování bylo třeba 15 až 20 přelití, což znamená, že vhodné 

bude flokulant dávkovat dál od odvodňovacího stroje a např. i do potrubí kalu před 

podávacím čerpadlem kalu. K urychlení flokulace vede i větší zředění kalu nebo 

dávkovacího roztoku flokulantu (snížení viskozity reakční suspenze) 

Z anionických typů flokulantů velmi dobře a nejlépe účinkovaly především slabě 

anionické flokulanty Praestol 2515, o málo hůře pak Praestol 2610. S anionickými 

flokulanty obecně stačí nižší dávka než je tomu u kationických.  Anionické flokulanty 

vytvářejí menší a méně stabilní vločky při míchání a mechanickém namáhání. Pro Praestol 

2515 při dávce 200 mg/l do vzorku vznikly vločky velké až střední po 8. přelití, po 12. 

přelití se však již rozbíjely na malé. Optimální byla přibližná dávka 300 mg/l (cca. 2 kg/t 

suš.), kdy vločky vznikaly po 12. přelití a vydržely velké až do 30. přelití, což by mělo být 

dostatečné pro provoz strojních zařízení (i pro odstředivku nebo pásový lis). Rychlost 

filtrace kalu byla nejvyšší a množství uvolněné vody při filtraci největší ze všech 

provedených testů. Filtrát byl téměř čirý s velmi malým obsahem prošlých částic přes síto. 

Kal byl mírně mazlavý a lepivý. Stlačením koláče přítlačnou deskou na odvodňovacím sítu 

byla dosažena sušina kalu dokonce 56,5 % (tuhý a drobivý materiál) a měrná hustota kalu 
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byla cca. 1,47 g/cm3. Při dávce 200 mg/l Praestol 2515 byla hodnota CST kalu 195 s 

a při dávce 300 mg/l jen 84 s (tj. již celkem snadno odvodnitelný kal). 

Testovány byly rovněž kombinace dávkování napřed anionického flokulantu 

a poté kationického flokulantu do kalu (duální flokulace). Tento postup by měl snížit 

dávku flokulantu (oproti kationickému flokulantu) a zaručit vysokou pevnou, kompaktnost 

a mechanickou stabilitu vloček kalu (oproti anionickému flokulantu). Ideální je např. 

kombinace Praestol 2515 a následně Praestol 854 BC-S, v dávkách po 200 až 300 mg/l. 

Po přídavku 2. flokulantu je reakce a flokulace rychlá. Vločky velké, kal dobře stlačitelný 

a filtrát zcela čirý. Realizovat lze dávkování prvního flokulantu např. do míchané 

homogenizační nádrže a druhý flokulant lze dávkovat vzhledem ke krátké reakční době 

přímo před odvodňovací zařízení (např. přímo do odstředivky). 

7.4.6.1 Vyhodnocení laboratorních koagulačních testů 

Na základě laboratorních testů bylo zjištěno, že pro odvodňování jílovitého kalu 

lze efektivně použít anionický flokulant Praestol 2515 nebo Praestol 2610. Pro odstředivku 

nebo pásový lis, kde je nezbytné dosáhnout velkých a mechanicky odolných vloček je 

odhad optimální měrné dávky cca. 1,9 až 2,2 kg/t suš. V případě komorového 

plachetkového kalolisu stačí obvykle vločky menší velikosti. Toto zařízení je ale velmi 

citlivé na zvýšenou lepivost kalu, proto lze uvažovat nižší optimální dávku flokulantu. 

Není však jisté, že kal s anionickým flokulantem půjde odvodňovat na odstředivce nebo 

na pásovém lisu, protože vytvářené vločky nebývají obvykle dostatečně velké a pevné. 

V důsledku rozbíjení vloček může být problém dosáhnout čistý fugát/filtrát a vysokou 

odvodňovací rychlost. Z uvedeného důvodu bývají často pro odstředivku nebo provoz 

pásového lisu vhodnější kationické flokulanty. Z nich nejvíce připadají v úvahu silně 

kationické typy Praestol 854 BC-S nebo Praestol 859 BS. Potřebná dávka pro vytvoření 

velkých a stabilních vloček je cca. 5 kg/t suš. Možná je i kombinace anionického 

a kationického flokulantu (např. napřed Praestol 2515 a následně Praestol 854 BC-S), která 

vede rovněž k vytvoření velkých a stabilních vloček a čistého filtrát/fugátu, a výsledná 

potřebná dávka flokulantů je nižší než v případě samotných kationických flokulantů 

(celkem 3 až 4 kg/t suš.). Určení vhodnosti použití konkrétního typu flokulantu bylo 

předmětem provozních testů provedených na mobilní dekantační odstředivce a mobilním 

kalolisu.   
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7.5 Dekantační odstředivka 

7.5.1 Technický popis a princip dekantační odstředivky 

Tyto zařízení jsou určeny pro oddělování pevných a suspendovaných částic 

z kapalin. Nacházejí široké uplatnění v oblasti zpracování komunálních a průmyslových 

kalů, potravinářském a chemickém průmyslu, zemědělství. 

 

Obr. č. 29 – Dekantační odstředivka – řez zařízením 

Hlavními částmi odstředivky jsou dva souosé, kónicko – válcové bubny, které 

mají souhlasný smysl otáčení, avšak se vzájemnou diferencí otáček. Na vnitřní buben 

odstředivky je navařen šnek. Vnější buben je plnoplášťový.  

Oba bubny jsou uloženy ve valivých ložiskách v ložiskových stojanech. Tyto jsou 

ustaveny na základovém rámu, který je svařený z válcovaných profilů.  

Pohon obou bubnů je uskutečňován elektromotorem přes speciální převodovku, 

která zajišťuje diferenci otáček obou bubnů nebo trojfázovými motory pro buben i šnek 

řízených frekvenčními měniči. Rotující části odstředivky jsou za provozu opatřeny kryty. 

Součástí zařízení je ovládací rozvaděč, ve kterém jsou umístěny prvky ovládání a ochrany. 

7.5.2 Funkce  

Suspenze je vpouštěna přívodním potrubím do otáčejícího se vnitřního bubnu, 

odkud je usměrněna radiálně k plášti vnějšího bubnu. Působením odstředivé síly jsou těžší 
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částice usazovány na povrchu vnějšího bubnu. Zde jsou šnekem kontinuálně posunovány 

do kuželové části bubnu. Zhuštěný sediment je z kuželové části šnekem vyhrnut 

do výsypné části odstředivky, odkud sediment vypadává z odstředivky hrdlem výsypky 

do prostoru pod odstředivkou.  

Kontinuálně přiváděná suspenze vytlačuje odstředěnou kapalinu, která přepadává 

přes odpadní otvor víček v čele bubnu. Kapalina se shromažďuje ve sběrači, odkud je 

odváděna potrubím z odstředivky.  

Zvláštním vnitřním uspořádáním lze dosáhnout toho, že je možné v dekantační 

odstředivce oddělovat od sebe dvě kapalné fáze vzájemně nemísitelné (např. voda + olej) 

a jednu fázi pevnou (pevné částice obsažené v těchto kapalinách). 

 

Obr. č. 30 – Dekantační odstředivka – ukázka zařízení 

7.5.2.1 Oblasti použití  

 Odvodňování a zahušťování kalů – komunální ČOV  

 Odvodňování kalů – zpracování zeleniny a brambor  

 Zpracování kalů z masokombinátů  

 Kafilerní provozy (odstřeďování tuku)  

 Odvodňování lihovarnických výpalků  

 Čiření vodního skla sodného  

 Zpracování sojového mléka  

 Odlučování slídových částic  

 Oddělování chemických sloučenin  

 Zpracování ropných produktů  

 

http://www.pbsvb.cz/img/dsn_dekantacky/do-360.jpg
http://www.pbsvb.cz/img/dsn_dekantacky/do-360.jpg
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7.5.2.2 Výhody: 

 odstředivka je kontinuálně pracující zařízení snadno zařaditelné do jakéhokoliv 

technologického procesu, 

 odstředivka je zařízení, které zabírá malý prostor, 

 znamená zvýšení kvality technologie provozu, do kterého je zařazena, 

 v provozech, kde je sediment vysušován, znamená zařazení odstředivky snížení 

nákladů na vysoušení, 

 odstředivka má dlouhou životnost a snadnou údržbu  

 odstředivka je schopna zpracovávat suspenze s různými strukturami: vláknité, 

amorfní, koloidní, granuláty, krystalické, 

 velikost částic se může pohybovat od 0,005 mm až do 15 mm, 

 koncentrace pevných látek v suspenzi se může pohybovat od 5 do 50 % 

objemových, 

 teplota zpracovávané suspenze se může pohybovat v rozsahu 5 až 115 °C,  

 nevzniká sekundární odpad – znečištěná prací voda jako u pásových lisů. 

7.5.3 Provozní testy na odstředivce  

Pro provozní odzkoušení odvodňování kalů na odstředivce byl použit především 

kal z vyrovnávací nádrže (po provzdušnění, sedimentaci a zahuštění splachů) na čistírně 

důlních vod Emerán. Tento měl přibližně shodné složení jako jílovité kaly ve sběrné jímce 

na dně těžebního prostoru. Tam nebylo možné mobilní odstředivku vzhledem k náročnému 

terénu instalovat. Kal z vyrovnávací nádrže byl více rezavý vlivem zoxidování iontově 

rozpuštěného železa, které postupně vypadává do kalu. Na počátku zkoušek byla sušina 

kalu nízká (4,98 %) a postupně, jak se voda z vyrovnávací nádrže odpouštěla, rostla. 

Pro druhý test byla již 6,89 %. Do třetího kontejneru kalu byl navíc ještě přidán hustý kal 

z těžebního prostoru, který byl na Emerán dovezen. Sušina tohoto vzorku kalu byla 

dokonce 17,38 %. Odstředivku zapůjčil a obsluhu vedl výrobce – První brněnská strojírna, 

Velká Bíteš a.s., kapacita mobilní odstředivky činí dle kvality zpracovávané suspenze 1 – 3 

metry kubické za hodinu. Provozní nastavení je uvedeno u každého testu. 

Kal se při provozních testech odvodňování míchal a homogenizoval v plastovém 

kontejneru o objemu 1 m
3
. Míchání bylo prováděno výkonným lopatkovým nerezovým 

míchadlem. Pro čerpání kalu do odstředivky bylo použito kalové čerpadlo instalované 
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v návěsu s mobilní odstředivkou o výkonu 0,15 až 4 m
3
/h. Dávkovací roztok polymerního 

flokulantu byl připravován buď v rozpouštěcí nádrži (flokulantové stanice) v návěsu 

s odstředivkou (kationický typ Praestol 854 BC-S) nebo byl využit připravený roztok 

ze stanice napevno instalované na ÚDV Emerán (anionický typ Praestol 2515). 

 

Obr. č. 31 – Mobilní odvodňovací zařízení První brněnské strojírny, velká Bíteš a.s. 

Pro dávkování flokulantu bylo použito dávkovací vřetenové čerpadlo na návěsu 

odstředivky, které však bylo až příliš výkonné a minimální nastavitelný výkon byl cca. 300 

l/h. V případě dávkování jen jednoho flokulantu byl roztok dávkován tímto čerpadlem 

do kalu těsně před odstředivku (do nástřikové roury). Při testech s dávkováním dvou 

flokulantů, byl anionický flokulant nadávkován do zásobníku kalu v kontejneru o objemu 

jednoho kubíku a kal byl trvale míchán. 

Odvodněný kal byl na výstupu ze šnekového dopravníku jímán do nádoby 

o objemu cca. 30 litrů.  Fugát z odstředivky byl zaveden rovněž do plastové nádoby 

o objemu cca 30 litrů, bylo v ní umístěno kalové čerpadlo řízené plovákem a fugát se 

kontinuálně přečerpával do jedné z nádrží čistírny důlních vod. 
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Obr. č. 32 – Příprava vstupního kalu – homogenizace 

 

Obr. č. 33 – Ovládací panel dekantační odstředivky 
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Obr. č. 34 – Výstup fugátu z dekantační odstředivky při provozní zkoušce 

7.5.3.1 Odvodňování kalu s kationickým flokulantem PRAESTOL 854 BC-S 

Kal pocházel z vyrovnávací nádrže ÚDV Emerán. Byl odsát fekálním vozem 

a napuštěno bylo cca. 800 litrů do míchaného kontejneru. Sušina vzorku vstupního kalu 

byla 4,98 % – velmi řídký kal světle hnědého (zrzavého) zbarvení. V rozpouštěcí stanici 

flokulantu byl připraven dávkovací roztok o koncentraci 0,2 %.  

Přehled provozních údajů s flokulantem Praestol 854 BC-S: 

Nastavení odstředivky 

Flokulant Praestol 854 BC–S 

Zásobní roztok 0,20 % 

Dostřeďování roztoku ne 

Místo dávkování do kalového potrubí těsně před odstředivkou 

Přepadové hrany, výška hladiny nezjištěna 

Otáčky pohonu bubnu (min
–1

) 3 931 – 3 975 

Otáčky pohonu šneku (min
–1

) 3 501 – 3 514 
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Diferenční otáčky šneku (min
–1

) 7,2 

Zatížení motoru bubnu (kW) 4,2 

Nastavení čerpadla kalu (díly) 6,5 (max. je 10) 

Průtok kalu (m
3
.h

–1
) 2,65 

Sušina vstupního kalu (%) 4,98 

Odvodňovací výkon (kg.h
–1

 sušiny kalu) 132 

Dávkování čerpadla flokulantu (díly) 4 (nižší nastavení nebylo možné) 

Průtok roztoku flokulantu (l.h
–1

) cca 300 

Dávka flokulantu (kg.h
–1

) 0,60 

Objemová dávka flokulantu (g.m
–3

 kalu) 226 

Měrná dávka flokulantu (kg.t
–1

 sušiny) 4,5 

Odvodněný kal (z dopravníku) velké hroudy, tužší pastovitá konzistence, 

mazlavý 

Fugát téměř bez vloček, čirý, nepěnivý, obsah NL 

odhadem do 200 mg.l
–1

, mírně vazký, 

s mírným obsahem zbytkového flokulantu 

Separační účinnost odstředivky (%) nad 99,6 

Sušina odvodněného kalu (%) 41,9 

Produkce odvodněného kalu (kg.h
–1

) 314 

Podle paralelně odzkoušeného laboratorního dávkování a flokulace v kelímku by 

měla pro odvodňování postačovat dávka flokulantu pouze cca. 60 g/m3 Praestol 854 BC-S 

(cca 30 ml 0,2 %-ního roztoku na litr vstupního kalu), což by znamenalo měrnou dávku jen 

cca. 1,2 kg/t suš. Takto nízkou dávku však nebylo z připraveného dávkovacího roztoku 

technicky realizovat na použitém strojním vybavení.  

7.5.3.2 Odvodňování kalu s kombinací flokulantů PRAESTOL 2515 a 854 BC-

S 

Nově načerpaný kal do míchaného kontejneru měl sušinu 6,89 %. Do cca 750 litrů 

kalu bylo nadávkováno 22,5 litru 0,1 % roztoku (tj. dávka cca. 30 mg/l flokulantu). 

V kontejneru se vytvořily velké vločky a při míchání se postupně rozdrobily do menších 

vloček. Stálé míchání udržovalo kal homogenní a ve vznosu (při vypnutí míchadla by jinak 

došlo k rychlému odsazení a zahuštění kalu na dně). Tento kal byl veden na odstředivku 
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ve stejném průtoku a při dávkování stejného množství roztoku kationického flokulantu 

jako při předešlém pokusu (dávkování nebylo možné snížit). 

Nastavení odstředivky 

Flokulant Praestol 854 BC-S 

 Praestol 854 BC-S 

Zásobní roztok 0,10% a 0,20 % 

Dostřeďování roztoku ne 

Místo dávkování anionický flokulant do homogenizační nádrže, 

kationický flokulant do kalového potrubí těsně 

před odstředivkou 

Otáčky pohonu bubnu (min
–1

) 3 931 – 3 975 

Otáčky pohonu šneku (min
–1

) 3 501 – 3 514 

Diferenční otáčky šneku (min
–1

) 7,2 

Zatížení motoru bubnu (kW) 4,2 

Nastavení čerpadla kalu (díly) 6,5 (max. je 10) 

Průtok kalu (m
3
.h

–1
) 2,65 

Sušina vstupního kalu (%) 6,89 

Odvodňovací výkon (kg.h
–1

 sušiny kalu) 183 

Dávkování čerpadla flokulantu (díly) 4 (nižší nastavení nebylo možné) 

Průtok roztoku flokulantu (l.h
–1

) cca 300 

Dávka flokulantu (kg.h
–1

) 0,60 

Objemová dávka flokulantu (g.m
–3

 kalu) 30 + 226 

Měrná dávka flokulantu (kg.t
–1

 sušiny) 3,7 

Odvodněný kal (z dopravníku) velké hroudy, tužší pastovitá konzistence, 

mazlavý 

Fugát téměř bez vloček, čirý, nepěnivý, obsah NL 

odhadem do 200 mg.l
–1

, mírně vazký, 

s mírným obsahem zbytkového flokulantu 

Separační účinnost odstředivky (%) nad 99,7 

Sušina odvodněného kalu (%) 42,73 

Produkce odvodněného kalu (kg.h
–1

) 427 
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Kvalita provozu a provozní výsledky byly srovnatelné s předchozím testem. 

Zvýšení sušiny odvodněného kalu bylo zřejmě především z důvodu zvýšení sušiny 

vstupního kalu. 

Na konci tohoto testu bylo zkusmo vypnuto dávkování kationického flokulantu 

a kal byl v podstatě jen předflokulován nízkou dávkou anionického flokulantu Praestol 

2515 (30 g/m
3
 tj. cca. 0,44 kg/t suš.). Takto nízká dávka flokulantu pro kvalitní a efektivní 

odvodňování nepostačovala. Fugát se zakalil a obsahoval 0,53 % sušiny nerozpuštěných 

látek. Nejjemnější částice kalu se neoddělily a odcházely s fugátem. Separační účinnost 

poklesla na cca 91,5 % a výrazně poklesla i sušina odvodněného kalu (řidší pasta). 

7.5.3.3 Odvodňování kalu s flokulantem PRAESTOL 2515  

Stejný kal o sušině 6,89 % a s nadávkovaným flokulantem Praestol 2515 s dávkou 

30 g/m
3
 byl dále odvodňován pouze s dávkováním samotného anionického flokulantu 

Praestol 2515. Část flokulantu již byla předem nadávkována do kontejneru a větší část pak 

byla dávkována dávkovacím čerpadlem přímo před odstředivku. 

Nastavení odstředivky 

Flokulant Praestol 2515 

Zásobní roztok 0,10%  

Dostřeďování roztoku ne 

Místo dávkování z části do homogenizační nádrže, z větší části 

do kalového potrubí těsně před odstředivkou 

Otáčky pohonu bubnu (min
–1

) 3 931 – 3 975 

Otáčky pohonu šneku (min
–1

) 3 501 – 3 514 

Diferenční otáčky šneku (min
–1

) 7,0 

Zatížení motoru bubnu (kW) 4,2 

Nastavení čerpadla kalu (díly) 6 (max. je 10) 

Průtok kalu (m
3
.h

–1
) 2,5 

Sušina vstupního kalu (%) 6,89 

Odvodňovací výkon (kg.h
–1

 sušiny kalu) 172 

Dávkování čerpadla flokulantu (díly) 4 (nižší nastavení nebylo možné) 

Průtok roztoku flokulantu (l.h
–1

) cca 300 

Dávka flokulantu (kg.h
–1

) 0,30 
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Objemová dávka flokulantu (g.m
–3

 kalu) 30 + 120 

Měrná dávka flokulantu (kg.t
–1

 sušiny) 2,18 

Odvodněný kal (z dopravníku) velké hroudy, tužší pastovitá konzistence, 

mazlavý 

Fugát téměř bez vloček, čirý, nepěnivý, obsah NL 

odhadem do 200 mg.l
–1

, mírně vazký, 

s mírným obsahem zbytkového flokulantu 

Separační účinnost odstředivky (%) nad 99,7 

Sušina odvodněného kalu (%) 44,75 

Produkce odvodněného kalu (kg.h
–1

) 383 

Oproti předchozímu testu se cca o 2 % zvýšila sušina odvodněného kalu. Zároveň 

klesla dávka flokulantu a byl zachován zcela čirý fugát. Z tohoto pohledu se jeví, že 

pro odvodňování tohoto kalu odstředivkou bude samotný anionický flokulant Praestol 

2515 postačovat a dosahovat ještě lepší výsledky než flokulant kationický nebo jejich 

kombinace. 

7.5.3.4 Odvodnění hustšího kalu s flokulantem PRAESTOL 2515  

Testováno bylo i odvodňování výrazně hustšího kalu. Do kontejneru byl 

namíchán dovezený hustý kal z těžebního prostoru (cca. 80 kg o sušině 30 až 40 %) 

a hustší kal z vyrovnávací nádrže čistírny Emerán. Vzniklá směs o objemu cca. 700 litrů 

byla důkladně zhomogenizována míchadlem. Kal měl sušinu 17,38 % a byl mírně 

viskózní, stále však dobře čerpatelný. 

Nastavení odstředivky 

Flokulant Praestol 2515 

Zásobní roztok 0,10%  

Dostřeďování roztoku ne 

Místo dávkování z části do homogenizační nádrže, z větší části 

do kalového potrubí těsně před odstředivkou 

Otáčky pohonu bubnu (min
–1

) 3 931 – 3 975 

Otáčky pohonu šneku (min
–1

) 3 501 – 3 514 

Diferenční otáčky šneku (min
–1

) 7,0 – 12,0 
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Zatížení motoru bubnu (kW) rostlo až do 13 kW, po zvýšení otáček kleslo 

na 3,7 kW 

Nastavení čerpadla kalu (díly) 6 (max. je 10) 

Průtok kalu (m
3
.h

–1
) 2,5 

Sušina vstupního kalu (%) 17,38 

Odvodňovací výkon (kg.h
–1

 sušiny kalu) 435 

Dávkování čerpadla flokulantu (díly) 4 (nižší nastavení nebylo možné) 

Průtok roztoku flokulantu (l.h
–1

) cca 300 

Dávka flokulantu (kg.h
–1

) 0,30 

Objemová dávka flokulantu (g.m
–3

 kalu) 120 

Měrná dávka flokulantu (kg.t
–1

 sušiny) 0,69 

Odvodněný kal (z dopravníku) velké hroudy, velmi tuhá konzistence, mírně 

mazlavý, mírně drobivý 

Fugát téměř bez vloček, čirý, nepěnivý, obsah NL 

odhadem do 200 mg.l
–1

, bez přítomnosti 

zbytkového flokulantu 

Separační účinnost odstředivky (%) 99,9 

Sušina odvodněného kalu (%) 57,31 

Produkce odvodněného kalu (kg.h
–1

) 758 

Odstředivka byla schopna efektivně odvodňovat i tento kal o vyšší vstupní sušině 

a s velmi nízkou dávkou anionického flokulantu (jen cca 0,69 kg/t suš.). Především díky 

zvýšené vstupní sušině byl výrazně sušší i kal na výstupu. Sušina odvodněného kalu 

dosahovala špičkově až 57,3 %. Byl však již problém s vysokým odporem kalu 

na vyhrnovacím šneku a na šnekovém dopravníku. Musely by být osazeny výkonnější 

motory. Z tohoto faktu rovněž plyne vysoké provozní nebezpečí abrazivního působení 

kalů, kterému musí dodavatel přizpůsobit použité materiály. 

Zcela na konci testů bylo odzkoušeno dávkování flokulantu zcela vynechat. Ihned 

po vypnutí dávkování flokulantu došlo k zakalení fugátu, jemné částice kalu se 

neodstřeďovaly. Obsah nerozpuštěných látek ve fugátu byl 3,03 %. Separační účinnost 

tedy poklesla na cca 80 % a výrazně se i snížila sušina odvodněného kalu (měkčí 

a mazlavější pasta). 
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7.5.3.5 Vyhodnocení provozních zkoušek odstředivky 

Při testech odvodňování kalu na odstředivce se prokázalo, že odstředivka dokáže 

kaly velmi efektivně a s malými nároky na další vybavení odvodňovat. Zvládne 

zpracovávat i kaly se vstupní sušinou nad 15 % a produkovat odvodněný kal o sušině až 57 

% s rypnou konzistencí. Dávkovat polymerní flokulant do procesu je nutné, měl by však 

postačovat pouze jediný a spíše anionický typ flokulantu Praestol 2515. Potřebná provozní 

dávka flokulantu může být výrazně nižší, než se původně předpokládalo z laboratorních 

testů, podle posledního testu byla stále ještě dostatečná i dávka 120 g/m3 tj. pod 0,7 kg/t 

suš.  

Odstředivka může být i pro vyšší výkony mobilní a s veškerým důležitým 

vybavením instalovaným v převozném návěsu, či na pontonu. Pro svůj provoz potřebuje 

prakticky jen zdroj elektřiny a malé množství vody pro přípravu roztoku flokulantu 

a průplach odstředivky při spouštění a odstavování (pro průplach stačí voda i kalná – např. 

naakumulovaný fugát z předchozího provozu). 

Upozornit je třeba na abrazivní působení kalů, které se při krátkodobém testu 

nemohlo projevit a nelze tudíž tento faktor specifikovat, toto je otázkou dodavatele 

a vhodné volby materiálu. 

 

Obr. č. 35 – Výstup odvodněného kalu z dekantační odstředivky při provozní zkoušce 
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7.5.4 Návrhy možných realizací pro strojní odvodnění kalů z jímky HČS DB 

Návrhy jsou zpracovány firmami, které se těmito činnostmi dlouhodobě zabývají. 

Své návrhy řešení zpracovaly firmy Envites, s.r.o. Brno, Intrel a.s. Ostrava a Metalmind, 

s.r.o. Jirkov. 

7.5.4.1 Firma Envites 

Firma zpracovala řešení s dekantační odstředivkou a to ve dvou výkonových 

variantách – o max. objemové kapacitě odstředivky 120 m
3
/h (max. látková kapacita 3 500 

kg a.s./h) a 50 m
3
/h (max. látková kapacita 2 500 kg a.s./h). Varianta s objemovou 

kapacitou 50 m
3
/h je však na hraně použitelnosti pro řešené množství zpracovávaných kalů 

(pokud uvažujeme nepřetržitý provoz zařízení po dobu cca 280 dnů v roce). Tato firma 

také zpracovala řešení odvodňování kalů na komorovém kalolisu vlastní produkce – 

rozměr desek 1 500 x 1 500 mm, počet komor 40, objem koláče 2 016 m
3
. Jak již bylo 

v této studii uvedeno, technologie odvodňování kalů pomocí kalolisu se ukazuje jako 

vhodná pro zpracování kalů z nově uvažované čistírny odpadních vod. 

7.5.4.2 Firma Intrel 

Firma zpracovala řešení s dekantační odstředivkou rovněž ve dvou výkonových 

variantách – o max. objemové kapacitě odstředivky 85 m
3
/h a 25 m

3
/h. Varianta 

s objemovou kapacitou 25 m
3
/h je pro předpokládané roční množství zpracovávaných kalů 

nedostatečná. Její použití by bylo možné v případě provedení zásadních změn v koncepci 

odvodnění lomu a svádění menšího množství povrchových a podzemních vod do sběrné 

jímky HČS. 

7.5.4.3 Firma Metalmind 

Firma zpracovala řešení jak s dekantační odstředivkou, kalolisem, tak i šnekovým 

lisem (s tímto typem zařízení nebyly provedeny provozní zkoušky). Opět jsou k dispozici 

dvě řešení s dekantační odstředivkou – o max. objemové kapacitě odstředivky 25 m
3
/h a 50 

m
3
/h při obsahu sušiny ve vstupním kalu 10%. Pro řešení celku s kalolisem byl zvolen 

membránokomorový kalolis – 94 komor, rozměr desek 1 200x1 200 mm, objem koláče 

3 719 m
3
. 
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7.6 Kalolis 

Kalolis neboli filtrační lis je zařízení k tlakové filtraci kapalin. V praxi 

rozlišujeme kalolis rámový, komorový a automatický. Základní rozdíly jsou v konstrukci 

komor a ve filtračních plachetkách. Komorový kalolis nemá pevné rámy a automatický 

kalolis je orientován vertikálně a využívá nekonečný pás filtrační plachetky.  

Princip odkalování je, že suspenze se přivádí do rámů (komor), rozděluje se 

v nich na obě strany, filtrát protéká plachetkami do desek a odvádí se jimi, zatímco 

na plachetkách se z kalu vytváří filtrační koláč. Po naplnění prostoru uvnitř rámů kalem se 

uzavře přívod suspenze a do každé druhé desky se přivede promývací kapalina, nejčastěji 

voda. Ta z desek prochází přes oba sousední rámy, kde promývá koláč, do dvou 

sousedních desek, odkud vytéká. Poté se rámy s deskami sundají z nosné konstrukce 

a oškrábe se z nich kal. Po očištění se znovu zavěsí a stlačí. U automatického kalolisu jsou 

rámy s deskami ve svislé poloze a plachetka, která je odděluje, tvoří nekonečný pás. 

Při filtraci je celý systém stlačen a plachetka se nepohybuje. Po ukončení filtrace se 

zařízení rozevře, plachetka se uvede do pohybu a vynese filtrační koláč ven, čímž že se 

mezi desky dostane čistá část plachetky, zařízení se opět uzavře a může dojít k další 

filtraci. 

7.6.1 Technický popis a princip kalolisu 

 

Obr. č. 36 – Schéma rámového kalolisu – popis základních částí zařízení 
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Základní části kalolisu jsou: 

1. Rám kalolisu 

2. Svorník rámu 

3. Filtrační deska 

4. Filtrační plachetka 

5. Hydraulická pumpa 

6. Hydraulický válec 

7. Noha kalolisu 

8. Přívod suspenze 

9. Výstup filtrátu 

10. Okapové plato 

11. Žlab pro sběr filtrátu 

12. Příruba pro odvod filtrátu 

13. Úchyty pro manipulaci 

Velikost lisu je charakterizována počtem filtračních desek a délkou jejich hrany, 

která udává formát lisu. 

Rám tvoří nosnou konstrukci celého zařízení. Jsou na něj zavěšeny filtrační desky 

a ztužuje kalolis při působení velkého silového zatížení během pracovního cyklu. Filtrační 

desky vytvářejí pracovní prostor kalolisu – soustavu uzavřených filtračních komor. Okraj 

desky je silnější než její prohloubená vnitřní část a tvoří tak styčnou plochu se sousední 

deskou. Filtrační komora je vytvořena vždy dvěma sousedními deskami, tloušťka komory 

je určena součtem jejich prohloubení. Filtrační desky jsou povlečeny filtračními 

plachetkami. Odvodňovaná suspenze je přiváděna nátokovým otvorem probíhajícím 

průběžně celým svazkem desek i plachetek. Kapalina je tlakem rovnoměrně plněna 

do všech komor, filtrát prochází skrz plachetky a je odváděn kanálky vrtanými v deskách. 

Svazek desek je v průběhu celé filtrace pevně sevřen pomocí hydraulického agregátu. 

Tím je zajištěno, že i při vysokém filtračním tlaku nedojde k úniku suspenze z filtračních 

komor. 

Kalolisy lze případně, pokud je to z technologického hlediska nutné, vybavit 

celou řadou přídavných zařízení a doplňků. 
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7.6.1.1 Konstrukční varianty a hlavní výkonové charakteristiky 

Konstrukce rámu 

 s bočními svorníky 

 s horním svorníkem 

Konstrukce filtračních desek 

 rámové 

 komorové 

 membránové (komoro–membránové) 

Způsob odvodu filtrátu 

 otevřený 

 uzavřený 

Velikost desek 

 400 x 400 mm až 1 500 x 2 000 mm 

Objem komor 

 20 dm
3
 – 9 000 dm

3
 

Filtrační plocha 

 1,8 m
2
 – 650 m

2
 

Tloušťka filtračních komor 

 10 mm – 50 mm 

Filtrační tlak 

 1,6 MPa – 3,0 MPa 

Dosahovaná sušina filtračního koláče 

 Obvykle 20% – 50% 

 u některých suspenzí 80% – 90% 
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Filtrační plachetky 

 monofilní 

 multifilní 

 mono–multifilní 

Hydraulický systém 

 s jednočinným válcem 

 s dvojčinným válcem 

 s hydraulickou pumpou 

 s elektrohydraulickým agregátem 

Rozřazení (odtah) desek 

 ruční 

 automatické 

o jednotlivě po jedné desce 

o několik desek najednou 

o všechny desky jedním zdvihem 

7.6.2 Přínosy použití kalolisu 

 vysoká sušina v odvodněném kalu díky vysokému filtračnímu tlaku 

 velká přizpůsobivost filtrovanému médiu 

 nízké energetické nároky při provozu 

 možnost promývání filtračního koláče 

 čistota filtrátu 

 nízká spotřeba pomocných chemikálií (koagulantů a flokulantů) 

7.6.3 Hlavní oblasti nasazení kalolisů 

 čištění průmyslových odpadních vod 

 čištění komunálních odpadních vod 

 výroba a úprava technologické a pitné vody 

 neutralizační stanice 

 zpracování surovin a minerálů 
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 chemický průmysl (výroba chemikálií) 

 metalurgický průmysl 

 potravinářský průmysl 

 farmaceutický průmysl 

 

Obr. č. 37 – Výsledný produkt procesu odvodnění na kalolisu 

7.6.4 Provozní testy na kalolisu 

Testy byly prováděny na stejných kalech a ve stejném zařízení, včetně míchací 

nádrže, jako v případě testů odstředivky. Tento postup umožňuje získání porovnatelných 

výsledků obou odvodňovacích postupů.  

Pro provozní odzkoušení odvodňování kalů na kalolisu byl použit opět kal 

z vyrovnávací nádrže na úpravně důlních vod Emerán. Tento měl přibližně shodné složení 

jako jílovité kaly na dně těžebního prostoru. Vstupní sušina zpracovávané suspenze činila 

12,1 %. Tato suspenze byla načerpána do míchaného reaktoru o objemu 1 metru 

krychlového, vybaveného pomaluběžným míchadlem. Jako koagulant byl použit 

na základě předchozích laboratorních a provozních zkoušek ověřený Praestol 2515. 

Dávkovací roztok polymerního flokulantu Praestol 2515 o koncentraci 1g/l byl 

připravován v rozpouštěcí nádrži polyflokulantu čistírny Emerán. Polyflokulant byl 

dávkován ručně do míchané suspenze kalu v dávce  30l/m3, což odpovídá zjištěné 

optimální dávce z předchozích testů. K plnění kalolisu bylo použito membránové čerpadlo, 

s plnícím tlakem 6 Mpa. Na počátku filtračního testu byl průtok filtrátu 900 litrů za hodinu, 

na konci filtračního cyklu pak poklesl na 245 litrů za hodinu. Za těchto podmínek 

zpracování pak činila sušina kalového koláče po dvouminutovém profouknutí vzduchem 

67,4 %. Filtrát byl zcela čirý, obsah nerozpuštěných látek činil 14 mg/l. 
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Kalolis zapůjčil a obsluhu vedl výrobce – RAT, s.r.o. Praha, kapacita mobilní 

jednotky činí dle kvality zpracovávané suspenze cca 0,3 – 0,8 metru kubického za hodinu 

při dvanácti deskách o rozměrech 400 x 400 mm. Plachetky standardní polypropylenové. 

7.6.4.1 Vyhodnocení provozních zkoušek odvodňování na kalolisu 

Na základě provedené poloprovozní zkoušky je možno konstatovat, že kalolis je 

vhodný pro strojní odvodnění uvedených kalů. Poskytuje vyšší sušinu kalového koláče než 

odstředivka a zároveň podstatně nižší obsah nerozpuštěných látek ve filtrátu. Z hlediska 

dalšího nakládání s kalovým koláčem a filtrátem, nejsou tyto rozdíly z provozního hlediska 

zajímavé. 

7.7 Šnekový lis (ISGK fy Ishigaki) 

7.7.1 Technický popis a princip šnekového lisu 

 

Obr. č. 38 – Uspořádání šnekového lisu 

Šnekový lis je tvořen poháněcí jednotkou, která přes řetězový převod otáčí 

šnekem uloženým ve skříni s děrovaným pláštěm. Okolo pláště je uloženo oplachovací 

potrubí, očisťuje případné nánosy na vnější straně pláště. Princip odkalování pomocí 

šnekového lisu je jednoduchý. Do lisu je přiváděna suspenze obohacená o flokulanty, část 

vody se ze suspenze uvolní samovolně, další voda je ze suspenze vytlačována zvyšováním 

se tlaku uvnitř lisu. Zvyšování tlaku je způsobeno zmenšením prostoru mezi šnekem 
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a děrovaným pláštěm. To je způsobeno konickým tvarem šneku. Na konci lisu je 

odvodněný filtrační koláč odtahován pásovým nebo šnekovým dopravníkem. 

 

Obr. č. 39 – Princip odvodňování šnekovým lisem 

7.7.2 Přednosti šnekového lisu 

 stabilní a plně automatický provoz 

 kontinuální odvodňovací systém 

 hlučnost < 60dB 

 nízké opotřebení (< 2ot./min) 

 vysoká životnost 

 jednoduchá výměna opotřebitelného těsnění 

 velmi nízký příkon 

 všechny smáčené díly jsou z nerezového materiálu 

7.7.3 Provozní testy šnekového lisu 

Provozní testy tohoto zařízení neproběhly z důvodu nasazení jeho zkušební 

jednotky mimo území ČR. Je možné provést dodatečné odzkoušení po dohodě 

s provozovatelem tohoto typu zařízení, spol. Metalmind, s.r.o. Mezi hlavní výhody tohoto 

zařízení patří nízké provozní náklady, dlouhodobá životnost zařízení – nízké otáčky (0,3 – 

1,2 ot./min), celonerezové provedení a možnost kontinuálního provozu. Mezi nevýhody 

potom patří menší obsah sušiny výstupního kalové koláče než u dekantační odstředivky 
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a kalolisu, menší hodinové výkony zařízení oproti výkonům kalolisů a odstředivek, větší 

rozměry zařízení a hmotnost. 

7.7.3.1 Závěr provozních zkoušek s odvodňováním kalů 

Na základě provedených poloprovozních zkoušek s odstředivkou a kalolisem je 

možno konstatovat následující: 

 obě strojní metody prokázaly svou vhodnost k použití pro uvažovaný záměr 

 odstředivka poskytuje sice menší sušinu odseparovaného kalu a horší kvalitu 

centrifugátu, což je však nevýznamné z hlediska následného zpracování, kdy kal je 

ukládán na skládku a centrifugát vypouštěn přes úpravnu odpadních vod. 

 odstředivka umožňuje kontinuální provoz 

 kalolis pracuje přetržitě, vyžaduje kontrolu při automatickém vyprazdňování 

kalového koláče a poskytuje vysokou kvalitu filtrátu vhodnou k přímému 

vypouštění 

 kalolis pro požadovanou kapacitu je větší a má vyšší hmotnost, než odstředivka se 

stejným výkonem 

 odstředivka musí být odolná vůči obrusu působenému zpracovávanou suspenzí, 

u kalolisu abrazivita suspenze nemá tak velký význam 

 v obou případech se prokázal jako optimální polyflokulant Praestol 2515 

Na základě zvážení zjištěných provozních podmínek obou způsobů odvodnění 

kalů a provozních podmínek jednotlivých zařízení je možné učinit doporučení odvodnění 

kalů ze sběrné jímky HČS dekantační odstředivkou. Kalolis se ukazuje jako vhodné řešení 

pro zpracování kalů z nově uvažované čistírny odpadních vod. 

V případě volby dekantační odstředivky jako odvodňovacího zařízení 

pro zpracování kalů ze sběrné jímky HČS je nutné upozornit na její materiálové řešení. 

Mimo výkonových parametrů odstředivky je nutné klást také důraz na její max. možnou 

odolnost proti abrazi a snadnou servisovatelnost dílů abrazi podléhajících. Odstředivka je 

poměrně kompaktní zařízení a lépe než kalolis je schopna při své instalaci splnit 

požadavky celoročního provozu, mobilního uspořádání a zároveň i zabezpečení proti 

zatopení (plovoucí pracovní plošina). 

Zkoušku se šnekovým lisem nebylo možné provést z důvodu nedostupnosti jeho 

mobilní zkušební jednotky a zkouška sítopásového lisu byla zrušena, neboť zařízení je 
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komplikovanější a klade vyšší nároky jak na obsluhu, tak na zdroj provozní vody pro praní 

síta a nemá předpoklady vyšších výkonů, navíc se jeví jako problémové v zimním provozu.  

7.7.4 Extenzivní způsoby zpracování kalů 

Pro úplnost přehledu použitelných postupů je nutno zmínit další extenzivní 

způsoby odvodnění, případně zhutnění těchto jílovitých polydisperzních kalů. 

Lze použít odvodnění hrázkováním, či na kalových polích, kde se kaly ponechají 

vyschnout a odvodnit pomocí drenáží, případně vsakem do podloží, kdy vody musí zůstat 

v areálu odvodňovaného do čistírny důlních vod. Do kalů čerpaných na extenzivní 

odvodnění je výhodné dávkovat doporučený polyflokulant, který urychluje odvodnění. 

Odvodnění jílovitých kalů se zlepší rovněž zvýšením pH na cca 9 pomocí dávkování 

vápenného mléka při přečerpávání. 

Tento postup je vysoce náročný na plochu používanou pro odvodnění a v zimním 

období se rychlost tohoto způsobu zpracování podstatně snižuje a pro uvažovanou 

produkci kalů je v zimním období tato metoda nepoužitelná. Proto lze s tímto postupem 

uvažovat pouze alternativně v letním období, kdy by bylo možné využít rozstřik kalů 

po skládce hlušiny např. v případě odstávky odvodňovací jednotky, nebo v případě potřeby 

krátkodobé potřeby zvýšení výkonu odvodnění. 

Další možností je zhutnění pomocí dávkování přísad na bázi cementu a případně 

vápenného hydrátu, kdy zapravením těchto materiálů do vrstvy tekutých kalů dojde 

k jejich vytvrzení. Tento postup je v rozsahu potřeb dolu poměrně technologicky náročný 

a dodávkovávané komponenty jsou drahé. Navíc je nutno provádět solidifikaci mimo 

sběrnou jímku, protože jinak by byl zaplněn její retenční objem, což je nežádoucí 

z hlediska nutnosti čerpání vod a jejich akumulace. Tím se celý postup dále komplikuje, 

protože při přečerpávání kalu je nutno dodržet již dříve uvedené zásady. Z ekonomického 

a ekologického hlediska jsou v tomto případně výhodnější strojní metody odvodnění kalů 

a následného uložení kalů v prostoru dolu, odkud rozplavený materiál pochází. 
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8. VLASTNÍ EXPERIMENTÁLNÍ NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Aby bylo možné alespoň rámcově určit směr, kterým směřovat úsilí pro dosažení 

uspokojivého výsledku, byly laboratorní testy prováděny na základě prvkového složení 

kalu – metoda rentgenofluorescenční (XRF) spektrometrie pro zjištění hmotnostního 

podílu jednotlivých prvků ve vysušeném kalu. Na základě prvkové analýzy šlo 

specifikovat směry, kterými se ubírat pro dosažení požadovaného efektu. Předpokládalo se, 

že cíle lze mimo jiné dosáhnout i změnou pH či oxidačně-redukčního (redox) potenciálu.  

V rámci experimentů plánována aplikace: 

 NaOH (ke zvýšení pH), 

 HCl, H2SO4 (ke snížení pH),  

 NaCl (k vysolení), 

 Al2SO4, CaSO4 (ke zhutnění), 

 polyakrylamidu (ke koagulaci), 

 mokrých popílků ze spalovny komunálního odpadu (ke zhutnění), 

 suchých popílků z elektrárenských technologií (ke zhutnění). 

8.1 Samotný postup 

8.1.1 Odběr vzorků pro experimenty 

Odběr vzorků z hlavní jímky dolu Bílina byl proveden dne 21. 3. 2014. Odběry 

byly prováděny jak ze břehu hlavní jímky, tak z  volné hladiny za použití loďky v hloubce 

do 2,5 m. Celkový objem odebraných vzorků činil cca 60 litrů. Pro odběr bylo použito 

peristaltického čerpadla s hadicí fixovanou k nosné tyči tak, aby bylo možné provádět 

odběr ve výše uvedené hloubce pod hladinou.  

Na základě analýz provedených na vzorcích šlo konstatovat, že vzorky odebrané 

v různých hloubkách a místech jímky nevykazují odlišné chemické složení, mimo podílu 

pevné a kapalné fáze a z hlediska chemické úpravy tedy šlo považovat objem jímky 

za homogenní. 

8.1.2 Vsádkové experimenty 
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Cílem experimentů bylo posoudit vliv přídavku vybraných chemických látek na 

zhutnění kalu. Bylo žádoucí, aby po přidání některého z činidel došlo ke změně 

objemového poměru pevné usazené frakce.  

Složení vysušeného kalu 63 %, zbývajících cca 37% činil uhlík a kyslík. Na 

základě této analýzy byla navržena série experimentů. 

Pro posouzení účinnosti jednotlivých činidel byly provedeny vsádkové 

experimenty s následujícími chemickými látkami: 

 NaOH (ke zvýšení pH), 

 HCl, H2SO4 (ke snížení pH),  

 NaCl (k vysolení), 

 Al2SO4, CaSO4 (ke zhutnění), 

 polyakrylamid - PRAESTOL (Ashlend, Německo) (ke koagulaci). 

Pracovní postup vsádkových experimentů byl následující: Do 17 uzavíratelných 

reagenčních lahví GL45 (Thermofisher Scientific) o objemu 250 ml bylo převedeno 200 

ml zhomogenizovaného kalu. Po dobu 48 hodin byly vzorky ponechány v klidu, aby došlo 

k usazení pevné frakce. Následně byla změřena výška sloupce pevné fáze, která odpovídala 

9 cm. Poté bylo do vzorků nadávkováno 0,5 molu činidla (příslušné množství soli bylo 

nasypáno přímo v práškovém stavu, kyseliny a hydroxid byly dávkovány ve formě 10 

molárního roztoku). Výjimkou byl polyakrylamid, jehož bylo nadávkováno 5 g. Každý ze 

vzorků, kromě slepého bez přídavku činidla, byl nasazen ve dvojím provedení.  

Následně byly vzorky umístěny na horizontální třepačku a takto byly ponechány 

při 120 otáčkách za minutu po dobu pěti dní, aby došlo k ustálení rovnováhy. Další dva 

dny zůstaly vzorky stát v klidu, aby opět došlo k usazení bahnité frakce. Poté byl znovu 

změřen sloupec bahna a bylo zjištěno, že přídavek činidla měl ve všech vzorcích negativní 

účinek - hustota bahna se snížila. Byl zaznamenán nárůst sloupce bahna o 1 až 3 cm. Dále 

bylo do všech vzorků vpraveno ještě jednou stejné množství činidla jako na počátku 

experimentu, vzorky prošly stejnou procedurou a výsledek byl podle očekávání opět 

nepříznivý.  V některých vzorcích se sloupec bahna zvýšil dokonce o 5 cm vzhledem 

k jeho původní hodnotě.  
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Na základě výše uvedeného lze tedy předpokládat, že ani kombinací uvedených 

postupů nelze dosáhnout požadovaného výsledku, tedy snížení objemového podílu pevné 

fáze ve vzorku kalu. 

 

Obr. č. 40 - Reagenční lahev GL45 s usazeným kalem 

Dalšími z možností zhutnění kalu, jsou přídavky mokrých či suchých popílků. Při 

výběru takového popílku je však třeba brát v potaz ekologicko-právní aspekty. 

V případě experimentů s mokrým popílkem bylo postupováno následovně. Byl 

použit tzv. mokrý popílek, který je odpadním produktem z technologie termického 

zpracování komunálního dopadu spalovny TERMIZO a.s. v Liberci. Byla rovněž 

provedena sada experimentů s různými hmotnostními poměry homogenizovaného kalu 

k přidávanému popílku. Prostým smícháním v laboratorním nádobí byly vytvořeny vzorky 

o objemu cca 500 ml a pozorovány po dobu 14 dnů. Experiment neprokázal, že 



Ing. Vaněk Petr: Problematika likvidace bahnitých sedimentů 

2015 – 68 – 

ve vzorcích došlo ke zhutnění vlivem přidání mokrého popílku, ve všech případech došlo 

pouze k vysušení vzorku vlivem prostého odparu vody z povrchu vzorků.  

Lze předpokládat, že obdobný výsledek lze očekávat i v případě přídavku tzv. 

suchého popílku z elektrárenských provozů a tedy tento experiment nebyl prováděn. Jako 

náhradní řešení, které jde svou náročností nad rámec zakázky bylo přistoupeno 

k experimentům s geopolymery, které jsou dokumentovány níže. 

 

Obr. č. 41 - Jeden ze vzorků s přídavkem mokrého popílku 

8.2 Experimenty s geopolymery 

Jak bylo již výše uvedeno, v rámci úkolu byly laboratorní experimenty doplněny 

o zabudování jímkového kalu do geopolymeru a modifikaci kalu za použití zeolitu.  
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8.2.1 Geopolymery 

Geopolymery jsou nazývány anorganické polymerní materiály, které vznikají 

polykondenzační reakcí základních hlinito-křemičitanových oxidů v zásaditém prostředí. 

Výchozí surovinou byl buď přírodní materiál – kaolinitické jíly.  

Kaolinitické jíly se kalcinací při teplotě kolem 750 
o
C upravují na metakaolin, 

dochází k dehydroxylaci  za vzniku vysoce reaktivního metakaolinu, obsahujícího oxid 

hlinitý a oxid křemičitý v aktivní formě. 

Tento výchozí materiál je aktivován pomocí alkalických roztoků (např. vodním 

sklem) za normální teploty a tlaku při vysokém pH (pH > 13). Tento proces je nazýván 

geopolymerizací a poprvé byl popsán Davidovitsem v roce 1978. V silně alkalickém 

prostředí dojde nejprve k rozrušení stávajících vazeb Si-O-Si a Al-O-Si výchozího 

materiálu, volné ionty přecházejí v koloidní fázi a shlukují se v malé molekuly, ty se sráží 

ve formě amorfního gelu tzv. prekurzoru, který kondenzačními procesy přechází v amorfní 

geopolymerovou strukturu s minoritními krystalickými fázemi.  Oba tyto děje, rozpouštění 

i kondenzace, probíhají současně. 

Struktura geopolymeru je tvořena sítí silikátových a aluminátových tetraedrů 

spojených sdílenými atomy kyslíku. Negativně nabité a tetraedricky uspořádané atomy 

hliníku jsou uváděny do rovnováhy kationty alkalických kovů jako je Na
+
, K

+
, Ca

+
, Li

+
, 

Ba
+
, NH4

+
 apod. Geopolymerní síť má náhodné prostorové uspořádání. 

8.3 Postup práce s geopolymerní směsí 

Nejprve byla smíchána metakaolínová směs (BAUCIS 110) s aktivačním 

roztokem (poměr uveden u jednotlivých typů vzorku) a míchána dalších 15 minut. Pak byl 

přidán kal a případně přidáno plnivo (písek). Vzniklá směs byla nalita do formy 

a ponechána tuhnout při laboratorní resp. zvýšené teplotě 60ºC. 

8.3.1 Charakteristika vyrobených vzorků 

8.3.1.1 Vzorky zapracované do geopolymerní matrice 

Vzorek č. 1  

300g kalu s odfiltrovanou vodou + 125g metakaolinové směsi Baucis H110 + 

100g aktivátoru Baucis H110. Před zpracováním byl kal ponechán volně vykapat po dobu 
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několika hodin na Bűchnerově nálevce. Po zpracování byl vzorek sušen při 60°C po dobu 

24 hodin. 

Vzorek č. 2  

286g řídkého kalu +125g metakaolinové směsi + 100g aktivátoru. Vzorek byl 

po zpracování sušen při 60°C po dobu 24 hodin. 

Vzorek č. 3 

286g řídkého kalu +125g metakaolinové směsi + 100g aktivátoru + 250g 

jemnozrnného písku. Vzorek byl po zpracování sušen při 60°C po dobu 24 hodin. 

 

Obr. č. 42 - Vzorky 1-3 po zatuhnutí po 24 hodinách 

Vzorek č. 4 

300g řídkého kalu + 125g metakaolinové směsi + 100g aktivátoru. Vzorek tvrdnul 

při laboratorní teplotě. Dostatečně zpevněn a vyjmut z formy byl po 7 dnech. 

Vzorek se zeolitem 

300g řídké zeminy + 190g jemně mletého zeolitu 50µm firmy Zeopol. Vzorek 

tvrdnul při pokojové teplotě. Po 7 dnech měl vzorek plastickou konzistenci s četnými 

prasklinami, je nesoudržný, po vyjmutí z formy se rozpadá. 
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Obr. č. 43 - Vzorek 4 po zatuhnutí po 7 dnech 

 

Obr. č. 44 - Vzorek se zeolitem po 7 dnech tuhnutí 

8.4 Ekonomické zhodnocení experimentu 

Cena geopolymerní směsi (aktivátor + metakaolinitová směs) je 10 Kč/kg, cena 

použitého zeolitu je cca 16 Kč/kg.  

Pro výpočet ceny úpravy 1 m3 kalu vezmeme v úvahu mísené hmotnostní poměry 

vzorku 4. Podmínky zpracování tohoto vzorku se nejvíce blíží reálným podmínkám 

(zejména z hlediska teploty, při které směs tuhla).  

Hmotnost míseného kalu m1=300 g 

Hmotnost použité metakaolinitové směsi m2 = 125 g 

Hmotnost použitého aktivátoru m3 = 100 g 

Přibližná hustota míseného kalu  = 2 500 kg/m
3
 

Objemové množství míseného kalu 300012,0
2500

3,0
m

m
V 
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Hmotnost kaolinitové směsi potřebné k úpravě 1 m
3
 kalu 

kgm
V

mk 1042125,0
00012,0

11
2 

 

Hmotnost aktivátoru potřebného k úpravě 1 m
3
 kalu kgm

V
ma 8331,0

00012,0

11
3   

Cena kaolinitové směsi pro úpravu 1 m3 kalu Kčmc kk 1042010421010   

Cena aktivátoru pro úpravu 1 m3 kalu Kčmc aa 83308331010   

Celková cena surovin pro úpravu 1 m3 kalu Kčccc akc 18750833010420   

Je otevřenou otázkou, zda by při zachování vlastností výsledného produktu bylo 

možné použít jiné, levnější suroviny pro úpravu kalu, či zda použité suroviny je možné 

mísit v daleko nižším, než běžném, hmotnostním poměru. Ověření těchto hypotéz ale 

přesahuje rámec řešeného úkolu. 

8.5 Závěry 

 Vyrobené vzorky nebyly podrobeny zásadnímu testování mechanických vlastností 

pomocí normovaných zkoušek ani nebyla prováděna zkouška dlouhodobé stability 

vzorků.  

 Použití zeolitu se ukázalo jako nepříliš vhodné z hlediska mechanických vlastností. 

Vzniklý vzorek se během sušení samovolně rozpadá. Byl však testován pouze jeden 

vzorek tohoto materiálu. 

 Použití geopolymeru se jeví jako zajímavá a účinná metoda pro zpevnění kalu, a to 

jak v původní podobě, tak po odstranění části vody z kalu. Přídavek plniva (písku) 

neměl podle prvotních zjištění vliv na vlastnosti vzniklého geopolymeru. 

 Geopolymerní vzorek dosáhl dostatečného zhutnění při vysoušení za zvýšené 

teploty (60 °C) po 24 hodinách, při vysoušení při laboratorní teplotě po cca 1 

týdnu. 

 Z hlediska případného použití technologie geopolymerů by bylo nutné vyřešit 

způsob promísení kalu s geopolymerní směsí, což je klíčovým parametrem 

pro dosažení požadovaných mechanických vlastností konečného produktu. 
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9. VYHODNOCENÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Hlavním cílem disertační práce je návrh technického řešení likvidace bahnitých 

sedimentů s využitím moderních metod ověřování jejich výskytu. Na základě získaných 

poznatků a ověřených skutečností z předcházejících let, pak navrhnout optimální metodiku 

jejich likvidace v následujících letech. Tento úkol byl splněn. 

9.1 Splnění dílčích cílů disertační práce:  

9.1.1 Obecná charakteristika bahnitých sedimentů na Dolech Bílina. 

Dílčím cílem mé disertační práce byla obecná charakteristika sedimentů. Tento cíl 

byl naplněn.  

V kapitole č.  této disertační práce pod názvem (Charakteristika bahnitých 

sedimentů - materiálová bilance, str. 8 – 14).  

9.1.2 Analýza  koncepce ověřování bahnitých sedimentů na Dolech Bílina. 

Tento dílčí cíl mé práce byl splněn v kapitole 6. 

9.1.3 Zpracování metodiky likvidace bahnitých sedimentů na základě 

dosavadních ověřených výsledků. 

9.1.4 Uplatnění navržené metodiky v praxi. 
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10. ZÁVĚR 

V rámci výzkumné práce a následné technické realizaci jsme dospěli k závěru, že 

současný způsob řešení problematiky likvidace bahnitých sedimentů je dostačující 

a ze všech metod nejvhodnější, přesto je možné jej ještě dále zdokonalovat. Toto 

zdokonalení spočívá v kombinaci s některých uvedených metod. Původní systém nakládky 

čí odsávání sedimentů nemůže být zatím zcela nahrazen jinou technologií.  Změnou 

technologie, odstoupením od provádění odsávání a nakládky došlo v průběhu sledovaného 

období ke značným zvýšeným finančním provozním nákladům. Tyto zvýšené  náklady 

na provoz převyšují náklady vynaložené k pořízení veškeré potřebné technologie. Pozitivní 

stránkou věci je zlepšující se stabilita výsypkového tělesa, čímž dochází ke snižování 

nákladů na sanace. 

Díky těmto inovačním metodám se nám podaří časem vyřešit problematickou 

stabilitu vnitřní výsypky a likvidaci bahnitých sedimentů, ale je nutné eliminovat vysoké 

vstupní náklady.     
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