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Anotace 
Diplomová práce je zaměřena na využívání doprovodných surovin při těžbě 

hnědého uhlí v Sokolovské uhelné a.s.. Jednotlivé kapitoly pojednávají nejen o 

vlastnostech doprovodných surovin ( jejich stručná charakteristika ),  ale také jejich 

možnostech využívání. Další kapitoly obsahují experimentální část, kdy byly stanoveny 

jednotlivé vlastnosti jako : granulometrický rozbor vzorků, stanovení jejich hustot a 

vlhkost. Pro vzorek jílů a jílovce byla stanovena melitelnost metodou Hardgrove 

Výsledkem této práce je návrh vhodného technologického schématu pro úpravu 

doprovodných surovin. 

 

 

 

 

 

 

Annotation 
Diplom thesis is target to utiloisation of minority raw materials from brown coal 

mining of Sokolovská uhelná a.s..  The ndividual chapters dealt with about chracteristics of 

minority materials and possibilities  of their use. Next chapter contian experimentaly part, 

where was defined basic tests. As a result of this thesis is an technological scheme for 

utilisation of minority raw materials. 
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1. Úvod 
Těžební průmysl stále tvoří podstatnou část světové průmyslové produkce. V ČR 

představují  nejvíce těžené suroviny paliva (hnědé a černé uhlí) a vybrané druhy nerudních 

surovin zejména kamenivo. Nerostné suroviny představují neobnovitelné zdroje, po jejichž 

vyčerpání bude nutno hledat náhradu. Jelikož se v přírodě nerostné suroviny nevyskytují 

v takovém stavu, aby odpovídaly požadavkům odběratelů je nutno tyto suroviny podrobit 

úpravě. Volba úpravnické technologie závisí na celé řadě okolností zejména na 

vlastnostech zpracovávané suroviny a požadavcích na výsledné produkty.  

Sokolovská uhelná je vedle výroby paliv, energií, chemických produktů a 

kameniva také dodavatelem silikátových surovin. Dříve podceňované horniny, se díky 

prosazování nových pohledů staly předmětem využívání. Dnes tvoří cenné suroviny pro 

rekultivaci a revitalizaci krajiny. Současně jsou přínosem pro náš surovinový trh jako 

poměrně levné materiály pro výrobu stavebních a keramických hmot, v projektech na 

ochranu životního prostředí a při řešení mnoha individuálních technologických problémů 

nebo při nahrazování drahých či nedostupných hmot. Tyto suroviny mohou tvořit část 

finančního zisku společnosti. [4] 

Cílem diplomové práce je nalezení vhodného technologického schématu úpravy 

vybraných doprovodných surovin při těžbě hnědého uhlí v Sokolovské uhelné právní 

nástupce a.s.  
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2. Sokolovská uhelná, a.s. 
Těžba uhlí na Sokolovsku  započala kolem roku 1789. Dobývání se dále rozvíjelo 

a jeho rozmach nastal až po výstavbě páteřní železnice v roce 1871. Spojen je především se 

Starckovými závody, které hrály v regionu velmi důležitou roli v oblasti těžby uhlí i 

chemického průmyslu.V roce 1945 bylo na Sokolovsku v provozu celkem 39 hlubinných 

dolů a 15  lomů. Zhruba padesátiprocentní podíl na celkové těžbě pak měla firma Dolové a 

průmyslové závody, dříve J.D.Starck. V důsledku poválečného znárodnění vznikl v roce 

1946 zastřešující podnik Falknovské hnědouhelné doly se sídlem v Dolním Rychnově. O 

dva roky později se jeho název změnil na Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov (HDB), 

pod které postupně spadalo až šestnáct národních podniků od jednotlivých dolů po ústřední 

dílny. 

Z technologického hlediska vedly poválečné změny především k postupnému 

přechodu na velkolomovou těžbu a v šedesátých letech i k výstavbě moderní 

zpracovatelské části ve Vřesové. Poslední hlubinný důl Marie v Královském Poříčí ukončil 

svou činnost v roce 1991. 

V roce 1994 pak Fond národního majetku spojením Palivového kombinátu 

Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací Sokolov založil společnost 

Sokolovská uhelná. O deset let později došlo k její plné privatizaci a vzniku následnické 

organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ta v současné době těží hnědé uhlí 

povrchovým způsobem v lomech Jiří ve Vintířově a Družba v Novém Sedle. Během svého 

působení sokolovské doly zasáhly významně do tváře regionu. Nejen samotnou těžbou, ale 

i masivní podporou výstavby infrastruktury. Z jejich prostředků tak vznikly, a dosud 

vznikají, v Sokolově i okolních městech, objekty sloužící zdravotnictví, sportu i rekreaci 

široké veřejnosti. 

Sokolovská uhelná je největším nezávislým výrobcem elektrické energie v České 

republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Tato činnost se neobejde 

bez vlivu na okolí. Společnost Sokolovská uhelná se ale dlouhodobě aktivně hlásí k 

systémové ochraně životního prostředí a minimalizaci těchto dopadů. 

Svou činností navazuje Sokolovská uhelná na bohatou historickou tradici 

dobývání a zušlechťování hnědého uhlí na Sokolovsku. Hlavními výrobky společnosti je 

energetická energie a teplo, tříděné a energetické uhlí, hnědouhelné brikety a 

karbochemické produkty. 
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Sokolovská uhelná hraje významnou roli i v oblasti rekultivace a revitalizace 

krajiny dotčené povrchovou těžbou a působí v oboru odborné likvidace odpadů vzniklých 

průmyslovou činností. 

Ročně vytěží kolem 10 milionů tun hnědého uhlí. Na tomto objemu se zhruba 80 

% podílí firemní divize Jiří, zbylou část pak vytěží divize Družba. Z celkového objemu 

hnědého uhlí přibližně 60 % směřuje k tuzemským i zahraničním zákazníkům. Zbylou část 

firma zušlechťuje v rámci vlastních kapacit. Vyrobí tak ročně kolem 3500 GWh elektrické 

energie a 2300 TJ tepla, kterým zásobuje Karlovy Vary i další města v regionu. 

Sokolovská uhelná je s produkcí 300 tisíc tun ročně také jediným výrobcem briket v ČR. 

Od svého založení se firma významně angažuje do modernizace svých 

technologických celků. Její těžební i zpracovatelská část patří ke špičce jak z hlediska 

technického, tak v oblasti minimalizace ekologických vlivů. [4] 

2.1. Sokolovsko - uhelný lom Družba 

 
Obrázek 1 Celkový pohled na lom Družba od jihu ( 2008 ) 

 

Veškeré vzorky, které byly použity k laboratorním zkouškám, pocházejí 

z uhelného lomu Družba. V tomto lomu se začalo uhlí dobývat hlubinně v roce 1897 a 

povrchově v roce 1960. Lom Družba postupuje od výchozu sloje u Nového Sedla 

západním směrem k Sokolovu rychlostí 130 m ročně a má ukončit činnost kolem roku 

2035. Lom provozuje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ročně se zde vytěží 2,3 

miliónu tun hnědého uhlí. Skrývka (nadloží) se dobývá kolesovými rypadly K 800 a KU 

300 a lopatovými rypadly E 2,5 a Unex 302. Skrývka je dopravována důlní  
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železniční dopravou rozchodu 1435 mm na vnitřní výsypku, kde zakladače a lopatová 

rypadla etážovitě zasypávají vyuhlenou plochu lomu, a na vnější výsypku mimo lom. 

Skrývka z nižších těžebních řezů je dopravována na přilehlé nižší etáže vnitřní výsypky 

dopravními pasy k zakladači (dohromady tvoří technologický celek TC 1). Uhlí se těží 

pomocí tří kolesových rypadel KUS 300. V létě je část těchto rypadel nasazena do 

skrývkových řezů, kde uvolňují sloj, aby mohly v době zimní vyšší poptávky po uhlí podat 

maximální výkon na uhelných řezech. Vytěžené uhlí je dopravováno po pasech do dvou 

nakládacích stanic lomu Družba, odkud je převáženo vlaky do zpracovatelského komplexu 

ve Vřesové, který vyrábí tříděné uhlí, brikety (slisovaný vysušený uhelný prach), 

elektrickou energii, teplo a chemické produkty. Část vytěženého uhlí je odvážena 

k zákazníkům již z nakládací stanice nebo auty z deponie v lomu.  

 

 
 Obrázek 2 Pohled do lomu Družba ze severu od novosedelské poruchy na 12. řezu ( 2008 ) 
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2.2. Vznik a geologie sokolovské pánve 
Sokolovská pánev vznikla ve starších třetihorách saxonskými tektonickými 

pohyby. Obnovily se staré a vznikly nové zlomové linie. Vytvořil se dnešní 

geomorfologický ráz. Porušením zarovnaného reliéfu vznikly na dnešním území 

Sokolovské pánve rozsáhlé vodní plochy, ve kterých se ukládaly třetihorní sedimenty.  

Saxonské tektonické pohyby doprovázela i činnost vulkanická. Na třetihorní 

výplni sokolovské pánve se významně podílejí horniny vulkanického původu, které 

pocházejí z mnoha sopek v Doupovských horách, v sokolovské a chebské pánvi, 

v Krušných horách a Tepelské vrchovině.  

Podloží sokolovské pánve je ve střední části tvořeno horninami karlovarského 

plutonu a na západě a na východě jeho metamorfovaným pláštěm – krušnohorským 

krystalinikem. Karlovarský pluton je zastoupen převážně porfyrickou biotitickou žulou 

s vyrostlicemi ortoklasu, často karlovarsky zdvojčatělými. Metamorfovaný plášť v západní 

a východní části pánve je tvořen dvojslídnými pararulami, biotitickými pararulami a 

výrazně břidličnatými svory. Horniny jsou do značných hloubek narušeny puklinami a 

postiženy přeměnami, především intenzivní kaolinizací. 

Terciérní sedimentační vývoj sokolovské pánve lze rozdělit do tří etap. Bazální 

sedimenty této etapy se na Sokolovsku označují jako starosedelské souvrství. Plocha 

rozšíření starosedelského souvrství se ne všude shoduje s plochou rozšíření miocenních 

souvrství. Podle moderních výzkumů se starosedelské souvrství vyskytuje na celém území 

Českého masivu a není v těsné korelaci se sokolovskou pánví. Sedimenty jsou denudačním 

zbytkem jezerní, říční a deltové sedimentace s značnou faciální proměnlivostí. Převládají 

křemité písky a pískovce, místy křížově zvrstvené, drobnozrnné slepence s křemitým 

tmelem. Na bázi souvrství jsou obvykle hrubozrnné sedimenty, směrem do nadloží se 

sedimentace postupně zjemňuje. [5] 

Druhou etapou sedimentace a zároveň začátkem ukládání vulkanicko-

sedimentárního komplexu v sokolovské pánvi je oligocénní novosedelské souvrství. Při 

jeho ukládání dochází k podstatnému zmenšení sedimentačního prostoru a k rozsáhlé 

vulkanické činnosti. Na bázi souvrství leží gravitační sedimenty, které byly shrnovány a 

splavovány z kaolinicky zvětralých žul, rul a svorů do čerstvě zakládaných tektonických 

příkopů. Později se prosadila sedimentace slojových vrstev Josef. Sedimentace byla  
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zahájena usazením jílovitých  sedimentů na sutě, na starosedelské souvrství a částečně 

přímo na navětralé krystalinikum. Vlastní produktivní sedimentace začíná uhelnými 

jílovci, které rychle přecházejí do kvalitní uhelné sedimentace (hlavní sloj Josef). 

Průměrná mocnost hlavní sloje je 6 m. Charakteristická je vysoká výhřevnost a zvýšený 

obsah síry (3 - 6 %) podmíněný bohatou příměsí pyritu. V západní části sokolovské pánve 

je tzv. hlavní sloj vyvinuta ve dvou lavicích a spolu s lavicí tzv. svrchní sloje dosahuje 

celkové mocnosti cca 13 m. Často se v nadloží sloje vyvinula další uhelná sloj 

„doprovodný Josef“ o mocnosti 1 – 3 m, která je tvořena uhlím s vysokým obsahem popela 

a uhelnými jíly.  

Sedimentace vulkanogenních vrstev začínala obvykle jako pozvolný přechod 

sedimentů souvrství Josef. Svrchní část vulkanodetritického souvrství je obdobného typu 

jako bazální část, tj. má nízký přínos vulkanického materiálu. Na stavbě souvrství se 

nejčastěji podílejí čedičové příkrovy (jíly, jílovce, uhelné jílovce, jílovce s vulkanogenní 

příměsí a tufitické jílovce). Ve střední části pak převládají, tufy, tufové aglomeráty a tufity, 

značně faciálně proměnlivé. Většina vulkanogenního materiálu je intenzivně přeměněna 

zjílověním a karbonatizací. Z jílových minerálů je zastoupen převážně kaolinit, 

v pyroklastických materiálech také montmorillonit. Mocnost souvrství je proměnlivá v 

centrální části pánve nejčastěji 40-60 m. [5] 

Po uvolnění horotvorných tlaků probíhala miocénní sedimentace sokolovského 

souvrství, kdy vznikly v sokolovské pánvi několik desítek metrů mocné písky, prachovité 

jíly, tufy, čedičové příkrovy, tufity a sloje Anežka  a Antonín. V centrální části pánve je 

sloj Anežka spojena se slojí Antonín a vytváří tak až 55 m mocnou sloj. Sloj Antonín je 

nejmladší a nejstálejší sloj sokolovské pánve. Její uhlí je nejméně kvalitní, obsahuje však 

nejméně škodlivin. Podle stupně prouhelnění náleží k hnědouhelné ortofázi. V normálním 

vývoji je nejlepší kvalita sloje ve svrchní třetině. Obsah popela je nízký (do 15 %) a 

významný je obsah síry do 0,8 %. Směrem k podloží sloje se kvalita uhlí zhoršuje. 

Přímo na uhelnou sloj ostře nasedá poslední terciérní cyprisové souvrství. 

Stratigraficky je souvrství řazeno do spodního miocénu a je tvořeno monotónní 

sedimentací jílovců, popřípadě jílů. Jílovce mají horizontální odlučnost a jsou také 

postiženy vertikálním rozpukáním vzniklým při diagenezi, vlivem tektonického porušení a 

také jako následek hlubinné těžby. Největší mocnost cyprisového souvrství je v předpolí 

lomu Družba, kde dosahuje téměř 200 metrů.[5]   



 

                 

3. Charakteristika doprovodných surovin v Sokolovské uhelné, a.s. 

 STATIGRAFICKÁ 
POZICE PETROGRAFIE MINERALOGICKÉ 

SLOŽENÍ 
FYZIKÁLNÍ 

VLASTNOSTI OBRÁZEK 

PEMZA+BENTONIT 

oligocén, 
novosedelské 

souvrství, 
chodovské vrstvy 

směs bentonitu a 
pemzy,obojí 

částečně zjílovělé a 
karbonatizované 

montmorillonit, 
kaolinit, K-živec, 

siderit 
 

mírně zpevněný, 
rozpadá se 

drobtovitě, za sucha 
je tvrdý, vlhkost 10-

15%  

JÍLOVEC 
(ANALCIMICKÝ 
KARBONATICKÝ 

JÍLOVEC) 

 
miocén,cyprisové 

souvrství 

polyminerální 
jílovec 

kaolinit, křemen, 
muskovit-sericit, 

illit, montmorillonit, 
analcim 

tvrdé,laminovaně 
vrstevnaté, 

destičkovitě až 
lístkovitě 

rozpadavé, 
přirozená vlhkost 

   
 

 

KAOLINITICKÝ JÍL 

Miocén, 
sokolovské 

souvrství, báze 
antonínských 

vrstev 
 

jíl prachovitý jemně 
písčitý kaolinitový 

kaolinit a křemen, 
vedlejší příměsi 
anatas, uhelná 

hmota 
 

pevný,přirozená 
vlhkost cca. 25 % 

 
 

Tabulka 1 Charakteristika doprovodných surovin SU a.s. 
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3.1. Bentonit 
Bentonit je jílová jemnozrnná měkká nehomogenní různě zbarvená hornina 

složená z podstatné části z jílového minerálu montmorillonitu, která vznikla většinou 

zvětráváním produktů bazického vulkanismu. Montmorillonit je nositelem 

charakteristických vlastností bentonitu jako je značná sorbční schopnost 

charakterizovaná vysokou hodnotou výměny bází (schopností přijímat z roztoků 

určité kationty a uvolňovat za ně ze své molekuly Mg, někdy i Ca a alkálie), vnitřní 

bobtnavost ve styku s vodou (některé bentonity bobtnavé nejsou, ale mají vysoké 

absorbční schopnosti jako bělicí jíly, zejména jsou-li aktivovány), vysoká plasticita 

a vaznost. Bentonit dále obsahuje další jílové minerály : kaolinit, illit, beidellit, Fe-

sloučeniny, křemen, živce, sopečné sklo, které však představují škodliviny a úpravou 

musí být pokud možno odstraněny. [6] 

3.1.1. Vznik ložisek bentonitu 
 Ložiska jsou vázána na vznik montmorilonitu, který téměř na všech 

světových ložiskách souvisí s rozkladem vulkanitů obsahujících sopečné sklo. Rozpad 

a následná chemická přeměna sopečného skla vede ke vzniku bentonitu. Rozklad je 

podmíněn povahou prostředí a granulometrickým složením horniny za spoluúčasti i 

jiných činitelů. Celý proces bentonizace není dosud jednoznačně popsán.   

3.2. Pemza 
Přírodní pemza je lehké pěnovité vulkanické sklo s typicky malým obsahem 

vody (do 0,5%). Má velké póry, které někdy tvoří i větší části horniny. Obvykle má  

složení ryolitu nebo křemenného porfyru, odpovídá kompaktnímu obsidianu. Při 

větším obsahu vody přechází do perlitu. [1] 

3.3. Jíly 
Jíly jsou sedimentární nebo reziduální nezpevněné horniny složené z více než 

50 % jílu ve smyslu zrnitostní frakce (velikost zrn pod 0,002 mm) a obsahující jako 

podstatnou složku jílové minerály, zejména skupiny kaolinitu, dále hydroslíd (illit) 

a montmorillonitu (viz bentonit). Podle složení jílových minerálů jsou jíly děleny na 

monominerální (např. kaolinitové, illitové aj.) a polyminerální (složené z více 

jílovitých minerálů). Jíly dále obsahují různé příměsi, např. křemen, slídy, karbonáty, 

organickou hmotu, oxidy a hydroxidy Fe a další.  
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Barvy mají různé podle příměsí – bílé, šedé, žluté, hnědé, fialové a další. Druhotně 

mohou být zpevněné - jílovce, případně navíc nemetamorfně rekrystalizované - 

jílovité břidlice. 

Ve smyslu ložiskovém a technologickém je do této kategorie řazena široká 

paleta hornin s vysokým obsahem jílových minerálů. Ve světě jsou často mezi jíly 

řazeny bentonity a cihlářské suroviny, ale také kaoliny. Jíly se vyskytují prakticky ve 

všech sedimentárních formacích po celém světě. [7] 

3.3.1. Vznik ložisek jílů 
Ložiska vznikají převážně v hypergenních podmínkách v menší míře i při 

procesech hydrotermálních. Jejich přítomnost indikuje specifické fyzikálně chemické 

podmínky jejich vzniku. Jejich klasifikace je prováděna na struktuře. Důležitý 

význam má v jejich konstrukci voda.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
obrázek 3 Mapa ložisek bentonitu, keramických jílů a jílovců
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4. Možnosti využití doprovodných surovin 
Jelikož se v přírodě nerostné suroviny nevyskytují v takovém stavu, aby 

odpovídaly požadavkům odběratelů je nutno tyto suroviny podrobit úpravě. Vybrané 

suroviny byly podrobeny laboratorním zkouškám a tyto výsledky nám pomohou při 

sestavení technologického schématu pro úpravu.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, mohou doprovodné suroviny tvořit důležitou 

část našeho surovinového fondu jakožto náhrad za materiály, jejichž ložiska jsou 

vyčerpávány. Využití a úprava těchto surovin bude nabývat na významnosti, neboť 

tyto materiály jsou všude kolem nás. A je jen otázkou času, kdy a jak budou použity. 

V následující tabulce jsou uvedeny příklady využití vybraných doprovodných surovin. 

Tabulka 2 Možné využití doprovodných surovin 

4.1. Využití bentonitu  
Využití je mnohostranné a řídí se jeho mineralogickým složením 

a technologickými vlastnostmi, jako je bobtnavost, vysoké absorpční schopnosti a 

schopnost přijímat z roztoků určité kationty. Nejvíce se ho spotřebuje jako pojiva ve 

slévárenství, při peletizaci železných rud, dále se používá jako sorbent (odbarvování, 

katalyzátory, rafinace, filtrace, vysoušedla, čištění odpadních vod, nosiče pesticidů), 

do vrtných výplachů, jako plnidla (barvy, laky, farmacie, kosmetika) a suspenze 

(mazací oleje), ve stavebnictví (těsnicí materiál), změkčování vody, v lékařství, 

kosmetice, zemědělství atd.  

V poslední době výrazně stoupá spotřeba bentonitu jako sorbentu 

exkrementů domácích zvířat ("kočkolit") a pojiva granulovaných krmiv. 

SUROVINA MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

PEMZA + BENTONIT 

stavební materiál (lehkost, pórovitost), kosmetika 
(pedikúra), hlazení dřeva, filtrační materiál, plnivo, 
rekultivace, utěsnění studen a hrází, sanace starých 
ekologických zátěží, zahradní zeminy, lehké střešní 
substráty (ve směsi s mletou pemzou), sorbent fekálií 
domácích zvířat 

JÍLOVCE (CYPRISOVÉ 
SOUVRSTVÍ) 

výroba lehčeného kameniva liapor, rekultivace, 
zúrodnitelné krycí vrstvy skládek, adsorpční bariéry, 
zemní filtry, zahradní zeminy, sorbent těžkých kovů, 
ropných látek, sorbent mykotoxinů v živočišné výrobě, 
minerální podestýlky v chovu zvířat 

KAOLINITICKÉ JÍLY keramická výroba (pórovinový jíl pro výrobu 
obkládaček) 



Krása Miloš : Doprovodné suroviny SU a.s. 

2009                  12     

4.1.1. Surovinové zdroje ČR 
V ČR se bentonit vyskytuje hlavně v oblastech třetihorních vulkanických 

hornin. Mezi nejvýznamnější oblasti výskytů ložisek bentonitů patří východní 

(Kadaňsko a Podbořansko) a západní okraj Doupovských hor (Hroznětínsko) a České 

středohoří (především Mostecko). V těchto oblastech je soustředěna většina ložisek 

i zásob bentonitů v ČR. Méně významnými oblastmi jsou terciérní pánve (Plzeňsko, 

jihočeské pánve, chebská a sokolovská pánev) a miocénní sedimenty karpatského 

neogénu na jižní Moravě, kde převažují montmorillonitové jíly. Všechny ložiskové 

výskyty bentonitu v ČR vznikly zjílověním vulkanických hornin. Rozvoj těžby, 

úpravy a využití bentonitů v ČR nastal až koncem 50. let, zejména v souvislosti s jeho 

využitím ve slévárenství. [8] 

4.2. Využití pemzy 
Pemza se využívá jako brusná surovina, drcená také jako lehké kamenivo do 

lehčených betonů. Pemza strusková je umělé lehké kamenivo, vyráběné 

z vysokopecní strusky při výrobě surového ocelárenského železa. Používá se jako 

plnivo do lehkých betonů. V ČR se pemza zatím netěží. 

4.3. Využití jílů 
Jílů jako suroviny se využívá především v průmyslu keramickém, kde jsou 

základní součástí pracovních hmot ve stavu přirozeném nebo upraveném, a to buď 

jako pojivo, nebo po vypálení a nadrcení jako ostřivo při výrobě keramického zboží. 

Typickým znakem keramické výroby je výpal na potřebnou teplotu, čímž jíly ztrácejí 

chemicky vázanou vodu a získávají mechanickou pevnost a tvrdost.Dále se nejvíce  

používají v keramické výrobě, jako žáromateriály, plnidla, těsnící hmoty, 

v papírenství, k filtraci olejů atd. 

Podle technologických vlastností a použitelnosti se jíly dělí v ČR na: 

pórovinové  - surovina pro keramickou výrobu s bílou nebo světlou 

vypalovací barvou, slinující při teplotách nad 1 200oC. z jílových minerálů převažuje 

kaolinit, obsahy klastických částic jsou nízké.  

žáruvzdorné na ostřivo  - surovina po výpalu poskytuje materiál, vhodný 

jako ostřivo pro výrobu šamotového zboží. U suroviny je požadován co nejvyšší 

obsah Al2O3, co nejnižší obsah Fe2O3, vysoká žáruvzdornost a co nejnižší nasákavost 

po výpalu. Hlavním jílovým minerálem je opět kaolinit.  
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žáruvzdorné ostatní - surovina použitelná jako vazná (plastická) složka při 

výrobě především žáruvzdorného zboží. Mimo vysoké vaznosti je požadován co 

nejnižší obsah Fe2O3 a klastik.  

keramické nežáruvzdorné - surovina širokých technologických vlastností 

i použitelnosti (např. kameninové, dlaždicové, přísadové aj.),  

hliníkové podložní - kaolinitické jíly v podloží uhelných slojí mostecké části 

severočeské pánve, obsahující kolem 40 % Al2O3, místy 3-7 % TiO2 a vesměs značné 

množství sideritu.[6]  

4.3.1. Surovinové zdroje v ČR 
Ložiska jílů jsou v ČR soustředěna do těchto hlavních ložiskových oblastí: 

kladensko-rakovnický permokarbon - vyskytují se především vysoce 

žáruvzdorné jílovce (lupky), které se používají pro výrobu žáruvzdorných ostřiv. 

Méně jsou zastoupeny také červeně se pálící dlaždicové jíly a šedé nežáruvzdorné 

jílovce.  

moravská a východočeská křída - jedná se o oblast s největšími zásobami 

suroviny se stejným použitím jako u předchozí oblasti (s mírně horší jakostní 

skladbou).  

křída v okolí Prahy - jíly jsou vhodné jako vysoce žáruvzdorné na ostřivo, 

žáruvzdorné vazné i jako pórovinové.  

lounská křída - jíly jsou vhodné jako pórovinové  a žáruvzdorné ostatní , ale 

hlavně jako keramické.  

jihočeské pánve - jíly jsou vysoce až středně žáruvzdorné zejména vhodné 

jako vazné, dále i jako pórovinové a nežáruvzdorné.  

plzeňská pánev a terciérní relikty středních a západních Čech - 

převládají středně žáruvzdorné jíly, které jsou vyhodnoceny jako vazné  a keramické 

pro výrobu dlaždic a obkládaček, ale i kameniny.  

chebská a sokolovská pánev - mnohem důležitější je chebská pánev, kde 

jsou významné vazné jíly, pórovinové  a žáruvzdorné, kameninové atd.  

severočeská a žitavská pánev - mimo výše zmíněných hliníkových 

podložních jílů se vyskytují i nadložní keramické (kameninové) jíly.  

terciér a kvartér na Moravě - vyskytují se keramické (především 

kameninové a dlaždicové) jíly. [8] 
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5. Laboratorní stanovení technologických vlastností 
doprovodných surovin 

Pro stanovení laboratorních zkoušek bylo nutno zajistit vzorky 

požadovaných doprovodných surovin. Vzorky použité pro laboratorní zkoušky byly 

odebrány ze Sokolovské uhelné, z lomu Družba. Způsob odběru spočíval ve vyhledání 

vhodného místa k odběru, odstranění navětralé povrchové části stěny, vysekání 

vzorkovacího žlábku napříč všem zastoupeným vrstvám surovinové polohy a 

vytlučení rovnoměrného množství vzorku z celého vymezeného výškového intervalu. 

Reprezentativní vzorek o hmotnosti cca 20 kg byl odebrán do plastových pytlů a byl 

ihned neprodyšně uzavřen. Vzorky byly odebrány z různých míst lomu. Suroviny byly 

převezeny na půdu VŠB – TUO, kde byly postupně podrobovány zkouškám, které by 

měly ukázat jednotlivé vlastnosti materiálů. Suroviny byly podrobeny následujícím 

zkouškám : stanovení obsahu vody, stanovení granulometrického složení sítovou 

analýzou, stanovení hustoty, stanovení drtitelnosti a melitelnosti a sušení na vzduchu. 

5.1. Stanovení obsahu vody ve vzorcích  
  Popis : 

Tato zkouška se používá pro stanovení vlhkosti zemin. Princip spočívá ve 

vysoušení zkušebního vzorku v sušárně.  

  Postup zkoušky : 
Tato zkouška byla provedena podle normy : ČSN CEN ISO/TS 17892-1. Do 

předem připravené odvážené vysoušecí nádoby se vloží zkušební vzorek. Pokud má 

vysoušecí nádoba uzavíratelné víko, víko se uzavře a stanoví se hmotnost vysoušecí 

nádoby se zkušebním vzorkem. Veškeré zjištěné hodnoty se zaznamenají. Při vložení 

vysoušecí nádoby do sušárny se sundá víko a vzorek se suší s teplotním rozsahem 

105°C ±5°C na konstantní hmotnost. Doba vysoušení zkušebního vzorku se liší 

v závislosti na typu zeminy, velikosti zkušebního vzorku, typu a kapacitě sušárny.  

Ve většině případů je dostatečná doba sušení 16 až 24 hodin. V našem 

případě se jednalo dobu 72 hodin a to z toho důvodu, že vzorky obsahovaly velké 

množství vázané vody. Po dosažení konstantní hmotnosti se hmotnost zaznamená a ze 

známého vzorce se vypočte vlhkost zeminy. 
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Vzorec pro výpočet :    
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kde 

w… je vlhkost zeminy [%] 

m1… hmotnost vysoušecí nádoby a vlhkého zkušebního vzorku [g] 

m2… hmotnost vysoušecí nádoby a suchého zkušebního vzorku [g] 

mc… hmotnost vysoušecí nádoby [g] 

mw… hmotnost vody odstraněné vysoušením [g] 

md… hmotnost vysušeného zkušebního vzorku [g] 

 
PRŮMĚR ZRNA MINIMÁLNÍ HMOTNOST ZKUŠEBNÍHO 

VZORKU O PŘIROZENÉ VLHKOSTI [g] 
1,0 25 
2,0 100 
4,0 300 
16,0 500 
31,5 1500 
63,0 5000 

Tabulka 3  
 
 



 

      

Stanovení obsahu vody : 

 

 
 
Výpočet:         
 
w… vlhkost zeminy 
m1…hmotnost vysoušecí nádoby a vlhkého zkušebního vzorku 
m2…hmotnost vysoušecí nádoby a suchého zkušebního vzorku 

Vzorový výpočet: 

mc…hmotnost vysoušecí nádoby 
mw…hmotnost vody odstraněné vysoušením 
md… hmotnost vysoušeného zkušebního vzorku

VZOREK  
HMOTNOST[g] 

OBSAH VODY[%] PRŮMĚRNÁ HODNOTA[%] 
MISKA VZOREK VZOREK PO VYSUŠENÍ 

JÍLOVEC CYPRISOVÉ SOUVRSTVÍ (LOM 
DRUŽBA) 

1 109,6 59,57 154,5 32,67 
32,44 

2 110,09 59,56 155,14 32,21 

KAOLINITICKÝ JÍLOVEC 
1 111,69 56,94 163,33 10,26 

10,41 
2 116,84 56,85 168,26 10,56 

PEMZA + BENTONIT 

1 1263 2025 2973 18,42 

35,71 2 1289 2156 2890 34,67 

3 1263 2343 2784 54,04 

Tabulka 4  Hodnoty vypočtené pro stanovení obsahu vody 
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Vyhodnocení výsledků obsahů vody : 
Z tabulky vyplývá, že laboratorně stanovené obsahy vody jsou značně 

odlišné od údajů, udávaných SU a.s. Je nutno konstatovat, že obsah vody ve vzorcích 

může značně kolísat a závisí na klimatických podmínkách  v době odběru vzorků, 

poloze odběrných míst a hloubce uložení odebraných vzorků. Pro reprezentativní 

charakteristiku by bylo nutno provést odběr velkoobjemových vzorků z celého profilu 

s následným stanovením vlhkosti.  Hodnoty uvedené v příslušných tabulkách jsou 

pouze orientační. 

 

OBSAH VODY PODLE 
SUAS [%] 

LABORATORNĚ 
STANOVENÝ OBSAH 

VODY [%] 
JÍLOVEC 22 32,44 

KAOLINITICKÝ JÍL 25 10,41 
PEMZA + BENTONIT 10 – 15 35,71 

Tabulka 5 Porovnání obsahů vody doprovodných surovin SU a.s. 

5.2. Granulometrické složení  vzorků 
Popis : 
Zkouška se skládá z roztřídění a oddělení materiálu pomocí sady sít do 

několika frakcí se sestupnou velikostí otvorů. Otvory a počet sít jsou vybrány dle 

druhu vzorků a požadované přesnosti.   

Postup :  
Tato zkouška byla provedena podle normy : ČSN EN 933-1. Matriál se 

nasype na síta, která jsou sestavena do sloupce. Sloupec se sestává ze sít spolu 

sestavených, přičemž síto nahoře má největší otvory a postupně dolů jsou síta 

s menšími otvory. Sloupcem sít se ručně nebo mechanicky otřásá, pak se postupně 

odebírají jednotlivá síta. 

Všechen materiál, který propadne sítem se přidá na další síto ve sloupci před 

pokračováním prosévání na tomto sítě. 
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ČÍSLO 
ZRNA 

Naměřené a vypočtené hodnoty: 

JÍLOVEC [mm] KAOLINITICKÝ JÍL [mm] BENTONIT+PEMZA [mm] 

VÝŠKA  ŠÍŘKA DÉLKA TVAROVÝ 
INDEX VÝŠKA  ŠÍŘKA DÉLKA TVAROVÝ 

INDEX VÝŠKA  ŠÍŘKA DÉLKA TVAROVÝ 
INDEX 

1 2,23 12,22 17,37 7,79 8,02 11,00 11,90 1,48 6,70 7,64 11,76 1,76 
2 3,33 8,96 20,98 6,30 8,90 10,11 13,10 1,47 4,25 7,59 8,75 2,06 
3 2,10 9,78 22,86 10,89 10,30 13,50 18,18 1,77 6,28 7,50 11,80 1,88 
4 2,65 11,50 12,10 4,57 10,25 13,56 17,16 1,67 5,90 7,89 11,46 1,94 
5 2,30 5,30 10,90 4,74 5,66 8,28 14,40 2,54 4,22 6,45 8,05 1,91 
6 1,50 6,96 12,24 8,16 5,85 9,46 11,06 1,89 8,34 9,26 13,26 1,59 
7 2,52 7,93 11,02 4,37 5,84 7,50 8,20 1,40 10,36 6,13 11,00 1,06 
8 4,72 8,93 13,10 2,59 4,97 7,93 11,60 1,99 6,92 4,67 9,64 1,39 
9 3,27 8,71 12,24 3,61 5,66 7,45 9,90 1,68 4,12 8,55 8,60 2,09 

10 2,43 8,32 11,82 4,75 4,45 5,14 9,53 2,16 5,38 3,80 7,09 1,32 
11 3,04 11,20 11,55 5,89 4,74 5,68 9,60 1,75 4,40 4,62 6,25 1,42 
12 2,00 5,86 17,90 7,25 4,98 7,10 8,30 2,28 5,61 3,39 6,92 1,23 
13 3,46 8,47 14,50 3,25 3,63 6,80 11,37 2,70 4,30 2,65 7,78 1,81 
14 1,31 8,65 11,26 11,76 4,00 6,20 9,80 1,87 3,97 2,25 6,38 1,61 
15 2,38 7,46 15,40 6,41 3,10 5,18 7,48 2,50 6,14 4,77 7,30 1,19 
16 2,80 10,80 15,25 5,21 3,64 5,66 7,76 1,98 4,70 3,75 8,82 1,88 
17 2,43 7,22 14,58 8,00 1,70 5,24 7,20 3,35 3,95 3,91 6,35 1,61 
18 4,70 10,46 19,44 2,87 2,43 5,50 5,70 3,19 7,52 5,90 9,94 1,32 
19 1,46 7,46 13,50 7,74 3,75 5,03 7,76 1,79 3,66 3,56 4,22 1,15 
20 1,45 7,20 11,30 8,81 2,40 4,13 6,70 3,04 2,98 3,18 4,50 1,51 
21 1,66 8,10 12,78 5,52 4,73 5,35 7,30 2,06 3,90 2,43 4,37 1,12 
22 1,73 4,13 9,16 6,62 3,40 4,40 9,75 2,46 4,15 2,20 6,20 1,49 
23 2,20 6,80 11,45 4,64 3,15 4,00 8,38 2,84 3,75 2,58 5,01 1,34 
24 1,71 6,16 10,20 8,45 3,45 5,12 8,96 2,46 3,82 2,54 8,21 2,15 
25 2,42 9,43 14,45 4,49 2,29 4,28 8,48 2,44 12,04 5,48 14,92 1,24 
26 3,24 8,40 10,86 4,43 3,35 4,90 5,58 2,36 9,84 6,20 14,95 1,52 
27 3,47 8,91 14,36 3,85 3,10 4,20 7,90 2,36 8,37 5,49 9,41 1,12 
28 3,66 9,55 13,36 3,14 3,00 3,06 7,33 2,17 10,14 6,10 13,90 1,37 
29 1,50 6,40 11,50 8,69 2,89 4,26 6,50 2,48 4,80 2,97 5,48 1,14 
30 2,97 8,05 13,04 4,65 2,90 4,90 7,18 2,55 5,64 4,31 5,90 1,05 
31 2,25 8,78 13,82 9,29 1,90 3,10 7,40 3,38 3,82 2,90 6,45 1,69 
32 4,07 6,80 20,90 2,86 3,18 3,98 6,43 2,07 5,26 2,04 5,48 1,04 
33 2,04 5,82 11,65 6,62 4,10 4,77 6,59 1,83 3,86 2,82 3,97 1,03 
34 2,20 7,35 13,50 6,14 4,10 5,75 7,50 1,83 3,18 1,88 5,22 1,64 
35 4,69 7,36 7,36 1,57 4,00 5,78 6,49 1,62 22,48 18,95 25,22 1,12 

PRŮMĚRNÉ HODNOTY 5,88 
  

2,21 
  

1,48 

Tabulka 6 Laboratorně stanovené hodnoty   
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JÍLOVEC 

FRAKCE 
[mm] 

HMOTNOST 
[g] 

VÝNOS 
[%] 

Σ 
PODSÍTNÉ 

[%] 

Σ 
NADSÍTNÉ 

[%] 
-0,5 15,43 0,33 0,33 100,00 

0,5 – 2 70,26 1,49 1,82 99,67 
2 – 4 49,39 1,05 2,87 98,18 
4 – 6 163,66 3,48 6,35 97,13 
6 – 8 154,71 3,29 9,63 93,65 

8 – 11,2 199,65 4,24 13,87 90,37 
11,2 - 20,0 503,70 10,70 24,57 86,13 

+ 20,0 3551,47 75,43 100,00 75,43 
Σ 4708,27 100,00     

Tabulka 7 Hodnoty sítové analýzy Jílovce 
 

KAOLINITICKÝ JÍL 

FRAKCE 
[mm] 

HMOTNOST 
[g] 

VÝNOS 
[%] 

Σ 
PODSÍTNÉ 

[%] 

Σ 
NADSÍTNÉ 

[%] 
-0,5 77,97 1,97 1,97 100,00 

0,5 – 2 94,20 2,38 4,35 98,03 
2 – 4 142,21 3,60 7,95 95,64 
4 – 6 55,18 1,40 9,35 92,04 
6 – 8 171,46 4,34 13,69 90,65 

8 – 11,2 177,08 4,48 18,17 86,31 
11,2 - 20,0 780,25 19,74 37,91 81,83 

+ 20,0 2454,25 62,09 100,00 62,09 
Σ 3952,60 100,00     

Tabulka 8 Hodnoty sítové analýzy Kaolinitického jílu 
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PEMZA + BENTONIT 

FRAKCE 
[mm] 

HMOTNOST 
[g] 

VÝNOS 
[%] 

Σ 
PODSÍTNÉ 

[%] 

Σ 
NADSÍTNÉ 

[%] 
-0,5 92,57 2,81 2,81 100,00 

0,5 – 2 180,75 5,49 8,30 97,19 
2 – 4 152,22 4,62 12,92 91,70 
4 – 6 328,46 9,98 22,90 87,07 
6 – 8 372,09 11,30 34,20 77,10 

8 – 11,2 279,58 8,49 42,69 65,80 
11,2 - 20,0 734,74 22,31 65,01 57,30 

+ 20,0 1152,20 34,99 100,00 34,99 
Σ 3292,61 100,00     

Tabulka 9 Hodnoty sítové analýzy Pemzy a bentonitu 
 

5.3. Stanovení hustot 

Vyhodnocení granulometrie: 
Z hodnot u vedených v tabulkách vyplývá, že odebrané vzorky jsou značně 

hrubozrnné s poměrně vysokými obsahy zrn nad 20 mm.Vzhledem ke způsobu 

odběru vzorků ( ruční odběr ze stěny ) se dá předpokládat že při těžbě bagrem bude 

granulometrické složení materiálů zcela odlišné s větším množstvím hrubozrnného 

materiálu. 

Ke zkoušce byly použity vzorky odebrané na dole Družba. Jednalo se o 

jílovec, kaolinitický jíl, pemzu a bentonit. Tyto vzorky byly podrceny sítovány na 

jednotlivé frakce. Pro náš účel byla použitá frakce o velikosti zrn pod 0,125 mm 

vysušeného při 105°C do ustálené hmotnosti. Při zjišťování  hustoty vzorků jsem 

nejprve zvážil prázdný, čistý a zcela suchý pyknometr se zátkou. Poté naplnil 

Popis: 
Tato zkouška byla provedena podle normy : ČSN CEN ISO/TS 17892-

3.Hustota je definována jako hmotnost objemové jednotky tuhé substance zrn, bez 

dutin, pórů a mezer mezi zrny. Pro stanovení našeho vzorku se použily následovné 

pomůcky: sušárna, analytické váhy, pyknometr, vodní lázeň, destilovaná voda. 
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destilovanou vodou a vytemperoval ve vodní lázni na 20±0,1°C. Po 15 minutách 

temperování jsem kapátkem doplnil destilovanou vodu po značku. Zátkou uzavřený 

pyknometr se zvážil a podle zadaného vzorce vypočítal objem pyknometru. 

 

 

kde 

V…objem pyknometru [ml] 

m…hmotnost pyknometru s vodou [g] 

m1…hmotnost prázdného pyknometru [g] 

998,2…měrná hmotnost vody při 20°C [kg×m-3] 

 

Obsah pyknometru zamícháme kroužením, až se všechna zrna ponoří a ze 

vzorku uniknou všechny bubliny. K úplnému odstranění vzduchových bublinek se 

obsah pyknometru vaří 2 hodiny ve vakuovém exsikátoru přibližně při 20 torrech. Po 

usazení vzorku se pyknometr doplní vodou, vytemperuje a zváží. Hustota vzorku se 

poté následně vypočte podle vzorce. 

Postup zkoušky : 
Zvážený suchý pyknometr naplníme asi do 1/3 objemu vzorkem. Pak 

přidáme vodu asi do 2/3 objemu pyknometru.  

 

kde  

V…objem pyknometru [ml] 

m1…hmotnost prázdného pyknometru [g] 

m2…hmotnost pyknometru se vsypaným vzorkem [g] 

m3…hmotnost pyknometru naplněného vzorkem a pomocnou kapalinou [g] 

ρk…měrná hmotnost pomocné kapaliny při 20°C [kg×m-3] 

 

 
 
V1=51,7548 ml 
V2=51,0007 ml 
V3=51,7339 ml 
V4=49,8963 ml 
 

Stanovení objemu pyknometru : 

( )
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Stanovení měrné hmotnosti : 
 
 
 

m…hmotnost pyknometru s vodou [g] 
m1…hmotnost prázdného pyknometru [g] 
m2…hmotnost pyknometru se vsypaným vzorkem [g] 
m3…hmotnost pyknometru naplněného vzorkem a pomocnou kapalinou [g] 
V… objem pyknometru [ml] 
ρk…měrná hmotnost pomocné kapaliny [kg*m-3] 

 

 

Vzorový výpočet : 
 

 

 

( )

( )

3

32

12

8043,2324

1864,371647,35
1000

2,9987548,51

2,9987464,241647,35
1000
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32

12

1000
mmV
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=

ρ
ρ

ρ



 

     

  
 
 

ČÍSLO 
PYKNOMETRU 

HMOTNOST 
PYKNOMETRU 

[g] 

HMOTNOST S 
VODOU [g] 

HMOTNOST SE 
VZORKEM [g] 

HMOTNOST 
VODA 

+ VZOREK [g] 

HMOTNOST PO 
TEMPEROVÁNÍ 

[g] 

JÍLOVEC 

1 24,7464 
76,401 

76,408 35,1647 37,1864 82,353 76,415 
76,409 

2 24,2161 
75,124 

75,125 35,1205 58,111 81,465 75,125 
75,126 

KAOLINITICKÝ 
JÍL 

3 23,7502 
75,394 

75,391 35,0647 58,2041 82,353 75,385 
75,393 

4 24,8745 
74,69 

74,681 35,0771 59,6624 80,903 74,678 
74,676 

PEMZA 

1 24,7464 
76,401 

76,408 39,5783 59,0589 85,5 76,415 
76,409 

2 24,2161 
75,124 

75,125 39,6927 59,2919 84,654 75,125 
75,126 

BENTONIT 

3 23,7502 
75,394 

75,391 39,5575 58,2973 84,004 75,385 
75,393 

4 24,8745 
74,69 

74,681 39,4662 58,5594 83,345 74,678 
74,676 

  Tabulka 10 Laboratorně stanovené hodnoty pro výpočet hustot 
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Vypočtené hustoty :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Drtitelnost a melitelnost 

Vyhodnocení hustot : 
Stanovené hustoty odebraných vzorků odpovídají obecně udávaným 

hodnotám pro horniny tohoto typu. Vyšší hustota pemzy v porovnání s udávanou 

hodnotou (2370kg.m-3) může být zapříčiněna  vyplněním pórů pemzy sideritem a 

jílovými minerály.  

 

Popis: 
Tato zkouška byla provedena podle normy : ČSN ISO 5074. Z hrubého 

odebraného vzorku se připraví průměrný laboratorní vzorek. Tento vzorek se suší do 

přibližné rovnováhy s vlhkostí okolního vzduchu. Pro urychlení lze vzorek sušit 

v sušárně po dobu 4 hodin při teplotě 50±5°C a potom ponechat při teplotě místnosti. 

Sušení se ukončí jestliže za 4 hodiny je rozdíl hmotností vzorku menší než 0,3%. 

Předsušený vzorek se rozdělí na 5 dílů a každý díl se prosévá na sítech se čtvercovými 

otvory o délce stran oka 1,18 a 0,60 mm, umístěných v mechanickém vibračním 

třídiči. Prosévá se šetrně, aby nedocházelo k nadměrnému drcení. 

Po roztřídění se vzorek, který zůstane na horním sítě rozdrtí laboratorním 

drtičem tak, aby všechna zrna prošla sítem. Zrna o rozměrech menších než 0,60 mm 

se vyřadí. Všechna zrna o rozměrech 1,18 až 0,60 mm, získaná ze všech pěti dílů musí 

reprezentovat nejméně 50% hmotnosti vzorku použitého k prosévání. [9] 

 

VZOREK  HUSTOTY [kg*m-3] HUSTOTA [kg*m-3] 

JÍLOVEC 
ρ1 2324,8043 

2354,7573 
ρ2 2384,7104 

KAOLINITICKÝ 
JÍL 

ρ3 2594,8613 
2576,6644 

ρ4 2558,4674 

PEMZA 
ρ5 2579,3485 

2773,9944 
ρ6 2968,6402 

BENTONIT 
ρ7 2193,2428 

2325,2122 
ρ8 2457,1815 

Tabulka 11 Vypočtené hodnoty hustot 
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Postup zkoušky : 
Z analytického vzorku se odebere (50±0,01)g vzorku a nasype se 

rovnoměrně po obvodu dolního mlecího zařízení mlýnku. Potom se přiloží horní 

mlecí zařízení, zdvihne se dolní zařízení a otočí se tak, aby do jeho příslušných výřezů 

zapadly křídlaté šrouby, které jsou v podstavci mlýnku. Křídlaté šrouby se přitáhnou, 

aby všechny koule byly rovnoměrně zatíženy při zdvihu závaží 1 až 1,5mm. Potom se 

nastaví počítač otáček na 60 otáček a spustí se motor. Po (60±0,25) otáčkách se horní 

mlecí zařízení automaticky zastaví a odpojí se dolní mlecí zařízení. Rozemletý vzorek 

se sype na síto se čtvercovými otvory o délce strany oka 0,075 mm, které je upevněno 

v mechanickém vibračním třídiči. Pod síto se umístí sběrná nádoba. Frekvence 

pohybu vibračního třídiče se nastaví na 300 min -1 a spustí se na 10 minut. Po této 

době se vibrační třídič zastaví, síto se sejme a nad archem papíru se štětcem odstraní 

zrna přichycená ke spodku síta. Prosévání rozemletého vzorku a očišťování spodku 

síta se dvakrát opakuje, přičemž doba každého prosévání je 5 minut. Po skončení 

prosévání se zrna získaná při očišťování spodku síta přidají k podsítnému ve sběrné 

nádobě.Podsítné a nadsítné se zváží s přesností na 0,01g. Celková hmotnost 

podsítného a nadsítného se smí lišit od původní hmotnosti nejvýše o ± 0,75g. 

V případě většího rozdílu se stanovení opakuje. 

 

kde         

m…hmotnost třídy zrnění nad 0,075 mm 

Vzorec pro výpočet : 

VZOREK 

Drtitelnost a melitelnost : 

VÁŽENÍ 
Č. 

HMOTNOST 
[g] 

JÍLOVEC 

1 2272 
2 2169 
3 2124 
4 2124 

KAOLINITICKÝ 
JÍL 

1 1971 
2 1961 
3 1957 
4 1957 

Tabulka 12 Navážené hodnoty pro stanovení melitelnosti 

( )mHGI −×+= 5093,613
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NAVÁŽKA 

[g] 
PODSÍTNÉ 

[g]  
NADSÍTNÉ 

[g] 
CELKEM 

[g] 
ROZDÍL 

[g] 
KAOLINITICKÝ 

JÍL 
50,01 8,7 40,09 48,79 1,22 
50,01 8,57 40,92 49,49 0,52 

JÍLOVEC 50,01 10,79 39,03 49,82 0,19 
Tabulka 13 Hodnoty získané proséváním  
 
 
 

 

Vzorec pro výpočet : 
 
 
 
 

HGI 
KAOLINITICKÝ JÍL 75,9244 
JÍLOVEC 89,0221 

        Tabulka 14 Vypočtené hodnoty melitelnosti  
 
 

5.5. Sušení na vzduchu 

Vyhodnocení melitelnosti: 
Z výsledků provedené zkoušky lze soudit, že materiály, které byly podrobeny 

mletí jsou dobře melitelné. Toto konstatování vyplývá z porovnání vypočtených 

indexů HGI s maximální hodnotou HGI ( 100 ). I z technologických vlastností těchto 

materiálů je zřejmé, že se jedná o materiály, které se nevyznačují velkou pevností a 

tvrdostí.   

Princip této zkoušky není nijak složitý. Spočívá v naložení vzorků na plechy 

a následně se vzorek ponechá v laboratoři, kde dojde k postupnému odpařování vody, 

což je žádoucí na průběh zkoušky. Po uplynutí stanovené doby se provede 

vyhodnocení. Z tohoto bude patrné po jaké době přestal vzorek vodu odpařovat a 

následně přijímat zpět z ovzduší. 

9244,75
)49,4050(93,613

)50(93,613

=
−×+=
−×+=

HGI
HGI

mHGI

Postup zkoušky : 
Pro tuto zkoušku jsem navážil na plechy 2000g vzorku. Poté byly plechy 

spolu se vzorky přesunuty do laboratoře kde se nechaly po určitou dobu sušit na  
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vzduchu. Teplota vzduchu byla průběžně měřena spolu s váhou vzorků a 

zaznamenávána. Tyto výsledky jsem následně shrnul do tabulky a zhodnotil. 

 

POČÁTEČNÍ HODNOTY MĚŘENÍ 

Stanovení sušení vzorků na vzduchu : 
První tabulka obsahuje data naměřené při počátku provádění zkoušky a ve 

druhé jsou data, která byla naměřená průběžně a zpracována do grafu. 

 
 

  JÍLOVEC KAOLINITICKÝ JÍL PEMZA + BENTONIT 
HMOTNOST SUŠÍCÍ 

NÁDOBY [g] 449 448 446 

HMOTNOST VZORKU [g] 2000 2000 2000 
POČÁTEČNÍ TEPLOTA 

[°C] 21,6 21,6 21,6 

DATUM ZAHÁJENÍ 16.2.2009 16.2.2009 16.2.2009 
Tabulka 15 Počáteční hodnoty měření sušení na vzduchu  
 
 
 
 

  
DATUM 

HMOTNOST [g] TEPLOTA 
[°C] JÍLOVEC  

KAOLINITICKÝ 
JÍL  PEMZA + BENTONIT 

1 17.2. 2439 2445 1969 21,5 
2 18.2. 2436 2443 1956 21,3 
3 19.2. 2430 2442 1948 21,2 
4 20.2. 2427 2440 1942 21,5 
5 23.2. 2426 2442 1938 21,4 
6 24.2. 2428 2443 1941 22,2 
7 25.2. 2428 2443 1940 22 
8 26.2. 2429 2444 1940 21,9 
9 27.2. 2430 2445 1941 22 
10 2.3. 2431 2446 1942 21,7 
11 3.3. 2431 2446 1943 21,5 
12 4.3. 2433 2447 1945 22,5 
13 5.3. 2435 2449 1948 23,3 
14 6.3. 2436 2449 1947 22,4 

Tabulka 16 Naměřené hodnoty sušením na vzduchu 
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Vyhodnocení sušení na vzduchu : 
Z grafů uvedených níže vyplývá, že časový průběh ztráty vlhkosti při sušení 

na vzduchu vykazuje u všech vzorků obdobný charakter. Během prvních čtyř až pěti 

dnů došlo k výraznému úbytku vlhkosti. Po uplynutí této doby se vlhkost vzorku 

začala opět zvyšovat. Docházelo tedy zřejmě k opětnému přijímání vlhkosti ze 

vzduchu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krása Miloš : Doprovodné suroviny SU a.s. 

2009                  29     

 

Jílovec

2425
2427
2429
2431
2433
2435
2437
2439
2441

17
.2.

18
.2.

19
.2.

20
.2.

23
.2.

24
.2.

25
.2.

26
.2.

27
.2. 2.3

.
3.3

.
4.3

.
5.3

.
6.3

.

datum

vá
ha

 [g
]

 
Graf 1 Průběh sušení jílovce na vzduchu  
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Graf 2 Průběh sušení kaolinitického jílu na vzduchu 
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Graf 3 Průběh sušení Pemzy a bentonitu na vzduchu 
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6. Návrh technologie  
Uvažovaná úpravnická linka má za cíl zpracovat nejvýznamnější doprovodné 

suroviny, vyskytující se při těžbě hnědého uhlí v působnosti SU a.s.   

Základní podmínky kladené na technologii jsou následující. 

Jílovec – optimální výstup má být tvořen produkty zrnitosti  2 - 4 mm, 4 - 8 

mm, popř. 4 -12 mm, zbavený podílů pod 2mm, částečně vysušený. Hrubý odhad 

roční produkce 5 000 t, s možností dalšího rozšíření na min. 10 000 t. 

Jíl – optimální výstup má být co nejvíce homogenizovaný, hrubě rozdrcený, 

původní vlhkosti nebo předsušený na vzduchu. Hrubý odhad roční produkce: 2000 t, 

výhled 5000 t. 

Směs bentonitu a pemzy – optimální výstup má být tvořen pemzovým a 

bentonitovým produktem, jemné částice pemzy se mohou smíchat s bentonitem, dělící 

síto cca 12 mm. Hrubý odhad roční produkce (souhrnně): 2000 t, limitováno 

množstvím suroviny v lokalitě. 

Vzhledem k dodaným podkladovým materiálům a provedeným zkouškám je 

možno usuzovat, že se jedná vesměs o suroviny s vysokým obsahem jílovitých podílů, 

s vysokým obsahem přirozené vlhkosti. Úprava surovin takového charakteru vždy 

představuje v úpravnických technologiích vážný technologický problém, související 

s možným zalepováním drticích, třídících i dopravních zařízení vlhkými jílovitými 

podíly suroviny. Tyto problémy je možno vyřešit zavedením tzv. „mokré“ úpravy, 

která v tomto konkrétním případě spočívá v třídění suroviny na třídičích se 

sprchováním sítové nebo roštové plochy. Zavedení mokré úpravy má však kromě 

pozitivních stránek (zvýšení ostrosti třídění, zvýšení výkonu)rovněž negativní dopady, 

spočívající v nutnosti zabezpečení vodního hospodářství (přívod provozních vod, 

jejich cirkulaci a čištění). Vzhledem ke zvýšeným nákladům nepřipadá v zásadě 

technologie mokré úpravy v úvahu a uvažovaná technologie by tedy měla pracovat na 

„suché“ cestě. V procesu úpravy není nutno uvažovat se zařazením rozdružovacích – 

separačních procesů a celý technologický postup by mohl být realizován sestavou 

zdrobňovacích, třídících, dopravních a skladovacích technologií. Vzhledem 

k požadovaným vlastnostem některých produktů (snížení původní vlhkosti o) i 

přirozeným vlastnostem některých surovin (rozpadají se přirozeně působením  
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tepla) je nutno uvažovat rovněž o zařazení technologické operace sušení. 

Aplikace sušení však představuje nemalé finanční náklady jak pořizovací, tak 

provozní.  

Situaci zjednodušují víceméně jednotné požadavky na zrnitost výsledných 

produktů technologické linky i v případě odděleného zpracování jednotlivých surovin 

(dělící hranice třídění 2, 4, 8 popř. 12mm), takže všechny suroviny bude možno 

upravovat v jedné technologii, bez nutnosti měnit okatosti sítových ploch nebo 

nastavení roštových třídičů.  Výsledná technologie by tedy v zásadě měla obsahovat 

následující základní technologické uzly: 

 zdrobňování suroviny s vysokým obsahem jílovitých podílů a 

vysokým obsahem vlhkosti 

 třídění suroviny s vysokým obsahem jílovitých podílů a vysokým 

obsahem vlhkosti 

 sušení suroviny nebo jednotlivých produktů ( variantně) 

 

Ideová schémata technologických linek, navržených na základě požadavků 

na produkty,  jsou uvedena na obrázcích 4 až 6.   

Skladování  vytěženého  materiálu bude nutno řešit formou zastřešené 

skládky, aby došlo alespoň k částečnému vysušení rubaniny.  O tom svědčí 

i výsledky, dosažené při laboratorním sledování procesu  

sušení, podle nichž je materiál náchylný k opětovnému přijímání vlhkosti 

z okolního vzduchu.  

Pro zdrobňování surovin podobného typu (lepivost, vysoká vlhkost až 30%) 

se obvykle volí válcové drtiče, kladivo-odrazové drtiče nebo kladivové drtiče s válci . 

Na základě  studia firemních materiálů dodavatelů drticí techniky na trhu ČR byl pro 

zdrobňování vytipován kladivový drtič s válci KDV (PSP Engineering, a.s.Přerov). 

Tento drtič slouží k drcení lepivých materiálů s vysokým obsahem jílu. Drtiče KDV 

jsou určeny k drcení černého a hnědého uhlí o vlhkosti do 50 % a jílovitých složek o 

vlhkosti až 25 %, surového kaolinu o vlhkosti 25 %, jílovitého sádrovce o vlhkosti až 

18 % dále bauxitu, cihlářských a keramických surovin. Drtiče KDV existují v ucelené 

typorozměrové řadě a pro zdrobňování keramických surovin dosahují výkonu 50 -150 

t/hod. Mohou být ukládány na ocelové a semimobilní konstrukce. Pro poměrně malé 

výkony, předpokládané v SU, a.s jsou zřejmě výkonově vhodnější válcové drtiče  
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s výkonem 10-60 t/hod, dodávané na českém trhu rovněž několika 

společnostmi ( DSP Přerov , PSP Engineering, JČC Strojní díly apod. ). [8] 

 

 
Obrázek 4 Ideové schéma úpravy kaolinitického jílovce 
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Obrázek 5 Ideové schéma úpravy jílů 
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Obrázek 6 Ideové schéma úpravy bentonitu s pemzou 
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Jak výkonově tak zřejmě i cenově bude s velkou pravděpodobností 

nejvhodnější válcový drtič VD30, nabízený firmou JČC Strojní dílny, s.r.o České 

Budějovice. Je tvořen podávacím hladkým válcem většího průměru a válcem drticím. 

Drtící válec je opatřen drtícími lištami. Tato varianta drtiče má výkon cca 30t/hod 

(podle druhu materiálu) a poskytuje produkt o zrnitosti pod 15mm. 

  Pro třídění se pak jeví jako nejvhodnější diskové nebo hvězdicové třídiče, 

které zabezpečují dobré nakypření suroviny a nemají sklon k zalepování. Jiným 

možným způsobem třídění je použití vibračních třídičů se speciální třídícími plochami 

(například tzv. prstová síta KEESTRACK, -Třídič, s.r.o., TORNADO MP – Techkon, 

s.r.o, harfová síta apod.). Příklady těchto ploch jsou uvedeny na obrázku 7 až 10. 

 Typickým příkladem je hvězdicový třídič firmy Neuenhauser (obrázek 7) 

pod označením SUPERSCREENER. U těchto strojů jsou gumové hvězdice(obrázek 

8) nasunuty na poháněcích hřídelích, které potom tvoří prosévací pole. Tříděný 

materiál je unášen po povrchu hvězdic. Zrnitost produktu je dána mezerami mezi 

hvězdicemi, ale dá se ovlivnit i jejich otáčkami, které jsou plynule regulovatelné. 

Důležité jsou též čistící hřebeny, které zaručují bezproblémový chod i při zpracování 

mokrých a tudíž lepivých surovin.  Na podobném principu pracuje i tzv. kaskádový 

diskový třídič firmy JČC Strojní dílny, s.r.o.  Místo hvězdic jsou hřídele opatřeny 

disky. Výkon zařízení se pohybuje kolem 30t/hod, zrnitost produktu třídění je možno 

měnit v rozmezí 0-8mm, podle požadavků zákazníka je možno horní hranici zvýšit. 

Jednotlivé třídící plochy jsou umístěny pod úhlem 35o a pracují v kaskádě. [9] 

Stroje pro zdrobňování i třídění jsou vyráběny jak ve stacionární tak mobilní 

či semimobilní podobě a na českém trhu existuje celá řada dodavatelů. 

Možným doplňkem celé technologie by mohlo být nasazení přídavného 

zařízení ve formě tzv. drtící a třídící lopaty (obrázek 11) při nakládání materiálu na 

dopravní prostředky nebo při zavážení linky.  Toto zařízení umožňuje předtřídění a 

předdrcení nakládaného materiálu. Dno lopaty je tvořeno otočnými hřídelemi s disky, 

opatřenými zuby nebo kladivy.  Podle účelu použití a druhu materiálu se volí rozteč 

disků na hřídelích a tvar zubů nebo kladiv. Toto zařízení je poháněno z hydraulického 

okruhu nakládacího stroje. Zvlášť výhodné by mohlo být jeho použití při zpracování 

pemzy s bentonitem. V tomto případě by došlo k předběžnému oddělení hrubých 

částic pemzy od drobivého bentonitu, přičemž by do další technologie třídění mohl 

postupovat pouze podsítný podíl třídící lopaty. Dodavatelem této techniky je v ČR fy 

CODET Brno jako zástupce firmy Neuenhauser, popřípadě  BC Stavo Plzeň. 
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Obrázek 12 uvádí ideové schéma společné technologie pro úpravu 

doprovodných surovin Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Různými druhy čar 

jsou znázorněny toky jednotlivých materiálů. Vytěžený materiál je podle druhu 

skládkován a homogenizován na kryté skládce. Zde dochází rovněž k jeho 

částečnému vysušení.  Kaolinitický jílovec je drcen na válcovém drtiči a poté je 

podroben třídění na soustavě tří diskových třídičů, umístěných v kaskádě za sebou. 

Produkty zrnitosti 2-4mm, 4-8(12)mm a +8(12)mm jsou  baleny a expedovány 

k zákazníkům. Jíly prochází válcovým drtičem, kde se drtí na zrnitost cca 15mm a 

dále postupují na expedici. Pemza s bentonitem je po  předúpravě pomocí drtící a 

třídící lžíce (hrubý produkt +30mm je tvořen částicemi pemzy) tříděna v jednom 

stupni  na diskovém třídiči na produkty zrnitosti +12mm a – 12mm.  Produkt o 

zrnitosti +12 je tvořen jemnějšími částicemi pemzy a postupuje společně s hrubým 

produktem předpravy (třídící lžíce) na expedici. Produkt o zrnitosti -12mm  je tvořen 

převážně bentonitem (s menší příměsí pemzy) a je expedován zvlášť.   

Navržené schéma je nutno ověřit na pilotním zařízení, což v současné době 

nepředstavuje větší problém. Na požádání jsou dodavatelé potřebné techniky ochotni 

provést potřebné zkoušky buď s dodaným materiálem nebo je realizovat přímo na 

místě výskytu suroviny. 

 
Obrázek 7 Hvězdicová třídící plocha SUPERSCREENER 
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Obrázek 8 Gumová třídící hvězdice třidiče SUPERSCREENER 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 9 Prstová třídící plocha TORNADO 
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Obrázek 10 Vybrační třidič s prstovým sítem (KEESTRACK) 

 
 
 
 

 
Obrázek 11 Drtící a třídící lopata Twister MudBuster 
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Obrázek 12 Ideové schéma úpravnické linky pro doprovodné suroviny 
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7. Závěr 
Cílem práce bylo nalezení vhodného technologického schématu úpravy 

doprovodných surovin, které se vyskytují při těžbě hnědého uhlí v Sokolovské uhelné 

a.s.. Konkrétně se jednalo o jílovec, kaolinitický jíl a směs pemzy a bentonitu. 

Základem práce bylo odebrání vzorků a jejich následné podrobení 

laboratorním zkouškám. Tyto zkoušky byly důležité pro následnou volbu technologie 

a stanovení vhodného typu zařízení. V rámci experimentální části byl proveden 

granulometrický rozbor vzorků, byla stanovena jejich hustota a vlhkost. Pro vzorek 

jílů a jílovce byla stanovena melitelnost metodou Hardgrove. Pro všechny suroviny 

byl sledován průběh sušení na vzduchu. Na základě požadavků, kladených na 

výsledné produkty technologické linky bylo nejprve sestaveno technologické schéma 

úpravy pro jednotlivé typy surovin. Vzhledem k tomu, že navrhovaná úpravnická 

linka by měla být schopna zpracovat všechny sledované suroviny, byla jednotlivá 

technologická schémata zkombinována do společné technologie.  

Pro praktické využití bude třeba navrhované technologické postupy nejprve 

odzkoušet a po případných korekcích využít v praxi.  
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