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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 

 

 

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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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.         

 

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.  

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 
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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. Hlavním cílem mé disertační práce byl návrh technického řešení 

likvidace bahnitých sedimentů.  

 

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 

Další obrázek (obr. č. 2) znázorňuje umístění sběrné jímky na dně lomu v letech.  

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. 
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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). 

 

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.  
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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]

 

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%. 

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). 

 

 

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 
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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] 

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. 

 

 

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. Stručná 

geomechanická charakteristika hornin zájmového území. 

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 
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sedimentace, od západu sem zasahuje charakteristický vývoj chomutovské části pánve 

a od severu již mizí typický charakter pánevního komplexu Mostecka s jednotnou slojí. [6] 

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. 

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. [7] 

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

i makroskopicky lze jednoznačně rozlišit kvartér, nadložní vrstvy i meziložní vrstvy. [8]  

Závěr: 

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

vzhledem ke geometrii dolu není tato problematika řešena. 

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. [10] 

Závěr: 

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

vzhledem ke geometrii dolu není tato problematika řešena. [11] 

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. 

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. 2 – Laguna s bahnitým sedimentem 

7.3 Hydraulický míchací nástroj ALLU PMX + Mobilní mísící 

zařízení.
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Obr. č. 3 – Technologie míchání v praxi 

7.4 Sací bagr s odstředivkou od firmy CENTRIVIT.  

 

Obr. č. 4 – Sací bagr na dně lomu 
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Obr. č. 5 – Odstředivka CENTRIVIT 

 

Obr. č. 6 – Detail odstředěného materiálu 

7.4.1 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. 

7.4.2 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, 

7.4.2.1 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. 

7.4.3 Příklad zařízení vyhovujícího uvedeným požadavkům 

7.4.3.1 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. 
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Obr. č. 7 – Zařízení Pit Hog Electric 40HP 

7.4.3.2 Parametry zařízení: 

Napájení: 400 V / 50 Hz 

Délka: 7 m 

Šířka: 2,3 m 

 

Mimo standardní výbavu je možné zařízení dovybavit dalšími funkcemi: 

 

Obr. č. 8 – Softwarové vybavení zařízení Pit Hog Electric 40 HP 

7.4.3.3 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 
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vlastního posuvu po nosném vodícím laně, tak otáčky šneku frézovací hlavy. Tímto je 

zaručeno dodržení požadovaných parametrů čerpané suspenze – její množství a obsah 

sušiny.  

 

Obr. č. 9 – Zařízení Pit Hog Electric 40HP v provozu 

7.4.4 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. 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. 

7.4.5 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 
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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.  

7.4.5.1 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  

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. 10 – 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.  
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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 

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.  

7.5.2.1 Oblasti použití  

 Odvodňování a zahušťování kalů – komunální ČOV  

 Odvodňování kalů – zpracování zeleniny a brambor  

 

7.5.2.2 Výhody: 

 odstředivka je kontinuálně pracující zařízení snadno zařaditelné do jakéhokoliv 

technologického procesu, 

 odstředivka je zařízení, které zabírá malý prostor, 

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.  

 

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: 
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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 

ve stejném průtoku a při dávkování stejného množství roztoku kationického flokulantu 

jako při předešlém pokusu (dávkování nebylo možné snížit). 

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. [21] 

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. 

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.  
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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.  

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

další filtraci. [22] 

7.6.1 Technický popis a princip kalolisu 

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) 

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 
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Obr. č. 11 – 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.  

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. 12 – Uspořádání šnekového lisu 

7.7.2 Přednosti šnekového lisu 

 stabilní a plně automatický provoz 
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 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 

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 

 

 

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 
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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.  

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 

 

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. 

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. 
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Obr. č. 13 - 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 

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. 
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Obr. č. 14 - 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.  

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 

Obr. č. 15 - Vzorek 4 po zatuhnutí po 7 dnech 

 

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
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Objemové množství míseného kalu 300012,0
2500

3,0
m

m
V 


  

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.  

 

9. VYHODNOCENÍ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Hlavním cílem disertační práce byl 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 v kapitole č. 7 a č. 8. 

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.  
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V kapitole č. 4  této disertační práce pod názvem (Charakteristika bahnitých 

sedimentů - materiálová bilance, str. 6 – 13).  

9.1.2 Analýza  koncepce ověřování bahnitých sedimentů na Dolech Bílina. 

Tento dílčí cíl mé práce byl splněn v kapitole č. 6 (Navrhované technologie 

likvidace bahnitých sedimentů na Dole Bílina, str. 20 - 21). 

9.1.3 Zpracování metodiky likvidace bahnitých sedimentů na základě 

dosavadních ověřených výsledků. 

Dílčí cíl mé disertační práce v oblasti zpracování metodiky byl splněn v kapitole č.5, ( str. 

15 – 19 ). 

9.1.4 Uplatnění navržené metodiky v praxi. 

               Navrženou metodiku v praxi řeší kapitola č. 8 (Vlastní experimentální 

navrhované řešení, str. č. 65 -72). I tento úkol byl splněn. 

 

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. 
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