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ANOTACE

Účelem této práce je prezentace současné technické úrovně těžby a zpracování kaolínu

v závodě Kaolín Hlubany.

Výsledným produktem je surovina - kaolín, která se používá zejména k výrobě porcelánu.

Jedním z vedlejších produktů, o kterém je také v této práci zmíněno, je písek.

ANNOTATION

Purpose of this  work is presentation  current data technical level of mining and processing

china clay in Kaolín Hlubiny plant.

Final product is raw material – china clay, which employs especially to porcelain

production.

By one of  by-product, of whom is also in this work mentioned, is sand.
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 1.ÚVOD A HISTORICKÝ PŘEHLED ZÁVODU KAOLÍN HLUBANY

     Těžba kaolinů byla na Podbořansku zahájena v malých jamách v místech, kde surovina

vycházela na povrch. První těžba byla zahájena v roce 1820 na dole HARDTMUTH (H1)

severovýchodně od dnešní plavírny na Nepomyšl II pro potřebu své továrny na výrobu

kachlů v Podbořanech. Surový kaolín se hned v dolech rozplavoval ručně na sítech. Placky

kaolinu byly též vyráběny ručně. Z počátku byla těžba kaolínu povrchová. Kaolín byl bílý a

žlutý o vyšší pevnosti v tahu za ohybu po vysušení. Těžba zde byla zastavena v roce 1880.

Větší těžba se rozvinula zásluhou firmy PETZOLD a DÖLL  u Buškovic, kde se začalo

těžit asi v roce 1890. 

Současně byla budována i plavírna kaolínu.Roční výroba činila kolem 5 00 tun plaveného

kaolinu.Těžba na tomto dole skončila asi v roce 1912  a jáma byla postupně zavážena

pískem. Od r.1914 začala těžba na Rybnickém mlýně (D III). Tato šachta byla spojena

s lanovkou na plavírnu Nepomyšl II. V roce 1961 zde byla ukončena těžba pro značné

náklady na na těžbu i zhoršující s kvalitu těžených kaolínů. 

Nejmladší je plavírna D IV (Hlubany) postavená v roce 1914, patřící firmě STARH.

Později přešla na majetek firmy Petzold a Döll. Tuto plavírnu zásobovala nejprve šachta

vytěžená v r.1930. Pozavření okolních Malých šachet neměla plavírna Hlubany v postatě

již žádné zásoby kaolinu a proto se začalo těžit na malé jámě K I a K II jižně od plavírny P

VI(r.1952). Kaolín těžený na uvedených dolech se vyznačoval bílou barvou a mechanickou

pevností kolem 4,0 Mpa. Na plavírnu Hlubany se kaolín navážel auty. Od r.1953 se zde

těžilo hydromechanizačně. Těžba zde byla ukončena v r.1960.

Během let 1950-1960 byly opuštěny téměř všechny staré šachty, z důvodu kvality suroviny

a vysokých nákladů na těžbu. V r.1958 byla urychleně otevřena jáma Vrbička, která
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zásobovala plavírnu Nepomyšl II. Těžba zde byla zastavena v r.1960, protože kaolín byl

sice bílý, ale malého výplavu (cca 18%) a vzdálenost k plavírně byla vyšší než 10 km.

Proto byl otevřen důl Antonín a připravovala se těžba ložiska Dětaň( začátek r.1962-1963).

V roce  1960 byl důl Antonín opuštěn. Kaolín z dolu Dětaň se vyznačuje vysokou

mechanickou pevností, ale též značnou kolísavostí ve kvalitativním složení.

 Z uvedených skutečností vyplývá, že se nepodařili zajistit trvalou těžbu na velké

perspektivní lokalitě a časté střídání ložisek kaolínu vyvolávalo značné problémy ve

výrobě plavených kaolínů. 

Na základě vyhledávacího průzkumu bylo v roce 1965 otevřeno nové ložisko kaolínu

Krásný Dvůr, jehož surovinu lze charakterizovat nízkým obsahem Fe2O3, vysokou bělostí

kaolínu před i po výpalu, ale zároveň nižší pevností po vysušení ve srovnání z dříve

těženým ložiskem Dětaň. Tím vznikly nové možnosti . Využití podbořanských kaolínů a

zároveň i využití méně kvalitních partií suroviny na ložisku Dětaň.Tato neprávem

přehlížená oblast Podbořanska se dnes dostává do popředí z hlediska významných

surovinových zásob.

Největší a nejvýznamnější ložisko na Podbořanska Krásný Dvůr se nachází od plavírny

Hlubany cca 2 km. Značné zásoby různých mineralogických typů kaolínu na ložisku se

odhadují na nejméně stoletou těžbu(bilanční kaolíny).

Využití nebilančních kaolínů, popř. kaolínů živcových posouvá životnost ložiska Krásný

Dvůr ještě nejméně o 100 let dále.

Z důvodů rozšíření použitelnosti plavených kaolínů( do r.1965 pouze horší papírenský

kaolín, použití hlavně při výrobě elektroporcelánu a v hrubé keramice). Vysoká pevnost

podbořanských kaolínů a zlepšení reologické vlastnosti, byl vyvinut nový způsob úpravy –

aktivace kaolínu v těstovitém stavu. Tím se zásadním způsobem rozšířilo použití těchto

kaolínu i pro oblast jemné keramiky(výroba užitkového porcelánu).[1]



Bc.Jana Kurešová: Sur.pro jem.keramiku a jejich úprava

2010                                                                        - 6 -                                                            

 2.VZNIK A POPIS LOŽISEK KAOLÍNU
Výchozím materiálem pro vznik surového kaolinu je žulová hornina, která vznikla

sopečnou činností v době vytváření zemské kůry. Zvětráváním před miliony let se původní

materiál rozložil na kaolin a křemen doprovázený větším či menším množstvím dalších

příměsí. V tehdejším tropickém podnebí na horninu působila mechanická eroze, za

zvýšených teplot probíhala chemická koroze působením vody nasycené CO2

a huminovými kyselinami vyluhovanými z půdy.

Těžená surovina obsahuje 20 - 30 % kaolinu, zbytek tvoří křemenný písek, který je

nedílnou součástí suroviny. Stupeň přeměny (kaolinitizace) původní horniny klesá směrem

do hloubky, pro těžbu se obvykle využívá surovina s obsahem nad 20 % kaolinitu.

Účinkem tektonických sil byl původní žulový masiv na Karlovarsku už při svém vzniku

mnohokrát porušen. Jednotlivé žulové kry se rozdělovaly už při tuhnutí společného

magmatu, poté zvětrávaly za velmi odlišných podmínek. Důsledkem byl vznik řady

navzájem i nepříliš vzdálených ložisek kaolinu s odlišnými chemickými a fyzikálními

vlastnostmi.[2]

V povrchovém lomu Krásný Dvůr je realizována těžba z výhradního ložiska kaolinu

„Krásný Dvůr“, na kterém jsou stanoveny tři dobývací prostory Podbořany, Podbořany  I. a

Podbořany II. 

Lom Krásný Dvůr v DP Podbořany I. se nachází cca 1,2 km jižně od obce Krásný

dvůr a cca 1,3 km severně od obce Buškovice. Na výhradním ložisku kaolinu Krásný Dvůr,
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ve  třech dobývacích prostorech Podbořany, Podbořany I. a Podbořany II., byly k 1. 1. 1998

vedeny následující zásoby kaolinu:

Tabulka č. 1  Zásoby kaolinu na ložisku Krásný Dvůr   

Kategorie
zásob Jednotky Bilanční Nebilanční

volné vázané volné vázané Celkem

Prozkoumané 103 t 9 814 906 16 119 687 27 526
Vyhledané 103 t 34 027 1 874 36 000 2 380 74 281

Celkem 103 t 43 841 2 780 52 119 3 067 101 807

Od 1. ledna 1998 do 31. prosince 2007 bylo v lomu Krásný Dvůr vytěženo 1 724 700

t kaolinu, takže  spolu s odpisem ztrát  části nebilančních zásob činí k 31. 12. 2007

geologické zásoby kaolinu na ložisku Krásný Dvůr 96 692 200 t,  z toho v DP Podbořany I

23 850 200 t kaolinu.  

Těžba kaolinu na lomu Krásný Dvůr bude prováděna stejnou technologií a postupem jako

v současné době, tj. pouze malostrojovou technologií při použití kolových nakladačů,

rypadel, buldozerů a autodopravy. Vytěžený kaolin bude dopravován do úpravny

v Buškovicích pro výrobu plavených kaolinů. Nadložní a výklizové zeminy budou

zakládány do vnitřních vyrubaných prostor lomu.[3]
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Obr.č.1 a 2 Lom Krásný Dvůr

3.LOŽISKA V ČR A VE SVĚTĚ
      V ČR vznikla všechna ložiska kaolinickým zvětráním živcových hornin. Hlavními

oblastmi s ložisky kaolinu jsou: Karlovarsko - matečnými horninami byly

autometamorfované a horské žuly karlovarského masivu. Je nejvýznamnější oblastí

výskytu nejkvalitnějších kaolinů pro výrobu porcelánu (KJ) a jejich potenciální náhrady

(KT). Dále se vyskytují KK, méně KP. Kadaňsko - kaoliny vznikly z granulitové ortoruly

krušnohorského krystalinika. Kaolin je použitelný jako KK a KP. Podbořansko - matečnou

horninou je arkózovitý pískovec líňského souvrství středočeského permokarbonu.

Vyskytují se zde všechny výše zmíněné typy kaolinů. Kaoliny (KJ) jsou používány jako

přísadové do karlovarských kaolinů při výrobě porcelánu vzhledem k jejich reologickým
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vlastnostem. Plzeňsko - matečnou horninou kaolinů jsou karbonské arkózy plzeňské pánve.

Kaoliny z této oblasti jsou převážně použitelné jako KP (největší zásoby nejkvalitnější

suroviny), méně KK a nepatrně jako KZ a KJ. Znojemsko - kaoliny vznikly především

z granitoidů dyjského masivu, méně z bítešské ortoruly dyjské klenby moravika. Kaoliny

jsou tu vyhodnoceny především jako KZ, méně KP. Chebská pánev - kaoliny vznikly

kaolinizací žul smrčinského masivu. Je zde vyhodnoceno pouze jedno ložisko (KK, KP).

Třeboňská pánev - málo významná oblast, kde kaoliny vznikly ze žul a biotitických pararul

moldanubika. Vyhodnocené jsou pouze kaoliny keramické (KK). Ložiska kaolinu v ČR

jsou těžena povrchově.[4]  Nejvýznamnější kaolínová ložiska ve světě se nacházejí ve státě

Georgie v USA, v Brazílii a v Číně. Menší jsou na Ukrajině, v Itálii, Německu a Velké

Británii (Murray a Keller, 1993; Harben a Kužvart, 1996). Na Slovensku vzhledem na

geologickou historii   neměli dlouhé periody vhodné pro kaolínové zvětrávání, a tak ai

množství ložisek je relativně malé (Kraus, 1989). K nejvýznamnějším patří oblast

Lučanské kotliny s ložiskami Horná Prievrana (primárně zvětrávané ložisko na

paleozoických metamorfitech a fylitech) a Vyšný Petrovec (sekundární ložisko

přeplaveného kaolínu). Potom je to ložisko Rudník v Košické kotlině (přeplavený kaolín z

kúry zvětrávání na tzv. popročském granitu). Jeho využití je podmíněné menším výskytem

vhodných akumulací. V keramice může sloužit jen jako příměs do suroviny, protože

vysoký obsah vody způsobuje praskání  výrobků po vypálení. Významnější akumulace

hydrotermálního kaolinitu jsou na Slovensku  v JZ části Kremnických vrchů, ale zde jde

hlavně o směsi spolu se smektitem, což limituje možnosti použití. Identifikace kaolinitu

makroskopicky je nemožná a proto se na to využívají různé  laboratorní metody.[5]

4.TECHNOLOGIE ÚPRAVY KERAMICKÝCH SUROVIN V ZÁVODĚ

KAOLÍN HLUBANY

4.1.STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKŮ

V komplexu plavíren Buškovice - Hlubany se za mokra upravuje kaolinová surovina

(zkaolinizovaná arkóza) z povrchového lomu Krásný Dvůr (DP Podbořany I) , výhledově

z lomu Vrbička (DP Skytaly) případně dalších (DP Podbořany a Podbořany II). Surový

kaolin natěžený lžícovými rypadly z různých těžebních míst podle předem zjištěné

informace o kvalitě analýzou vzorků provozních sond, se za sucha ukládá ve vrstvách v
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určeném  poměru tak, aby po úpravě byl získán produkt odpovídající katalogovým listům,

dohodám o kvalitě a garanciím pro jednotlivé kvalitativní druhy:

Plavený kaolin Ia/IV, KDG, KD50, KD50-A(4)(=směs KD50 a Ia/IV za sucha) ,

Sanka A4/H (=ze směsi suspenzí KD50 a KDG), KDH, KD, KDA, KDK.

Kaolinové křemenné písky HLU 30, HLU 17, HLU 10

 Úprava kaolinové suroviny se provádí homogenizací na vrstvených deponiích

v lomu Krásný Dvůr a dále v úpravně rozdružována rozplavováním, tříděním na

gravitačních třídičích a odšlikovačích, několika stupních  hydrocyklonů (zpravidla 3 resp. 2

stupních) a kontrolních sítových třídičích, zahušťováním, magnetováním, kalolisováním,

mechanicko-chemickou aktivací hnětením, nudličkováním, sušením a eventuálně mletím.

Expedice kaolinů a tříděných písků se provádí po vlastní ose nebo po železnici.

Kaoliny se expedují:

 - VL ............. volně ložený,

 - VPAP ........... ventilové papírové pytle,

 - PAP............. papírové pytle,šité neb s úvazkem

 - OP ............. obří pytle,

 - POPH ........... viskocelové pytle.

Písky se expedují vždy volně ložené.

 Plavené kaolíny se používají hlavně v keramickém průmyslu, dále v průmyslu

papírenském, chemickém, sklářském, nátěrových hmot a jiném.

 Křemenné kaolinové písky se používají ve stavebnictví a na výrobu omítek a malt.

4.2.HLAVNÍ VÝROBNÍ ÚSEKY

A - Těžba doprava a deponování suroviny v lomu

 B - Deponování suroviny –„Kypa” plavírny Buškovice

 C - Rozplav a rozdružování suroviny - plavírna Buškovice

 D – Třídění a sedimentace suspenze - plavírna Hlubany

 E – Směšování suspenzí – plavírna Hlubany

 F – Odvodňování zahuštěné kaolinové suspenze – plavírna Hlubany  
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               G – Aktivace kaolínů – plavírna Hlubany

               H – Nudličkování a sušení - plavírna Hlubany  

                I  – Mletí kaolinů – plavírna Hlubany

 J – Skladování a expedice - plavírna Hlubany

                K – Haldování a expedice písků – plavírna Buškovice

4.3. JEDNODUCHÉ SCHEMA TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

Úsek: A - Těžba doprava a deponování
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B - Deponování suroviny –„Kypa”

C - Rozplav a rozdružování K – Haldování a expedice písků -
plavírna Buškovice

D – Třídění a sedimentace suspenze

E – Směšování suspenzí - plavírna

F – Odvodňování zahuštěné

G – Aktivace kaolinů – plavírna

H – Nudličkování a sušení - plavírna

I – Mletí kaolínů - plavírna Hlubany

J – Skladování a expedice kaolinů -
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4.4.POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

4.4.1.Těžba, Doprava A Deponování Suroviny V Lomu - Úsek A

 Těžba suroviny na lomu Krásný Dvůr se provádí pomocí lžícových rypadel a

buldozerů podle technologického postupu skrývky a těžby, zpracovaného v souladu s

POPD pro dobývací prostor Podbořany I ložiska Krásný Dvůr .

 Doprava suroviny se provádí nákladními sklápěcími automobily po vyhrazených

trasách dle „Dopravního řádu a.s. Kaolin Hlubany“.

 Surovina se na jednotlivých těžebních lávkách těží a dopravuje v rámci lomu

Krásný Dvůr na vrstvené mezideponie  vytvářené obvykle ze tří vrstev suroviny

samostatně testovaných laboratoří na chemické složení výplavu a jeho viskozitu

s ohledem na potřebnou kvalitu surovinové směsi pro obě základní plavící linky úpravny

Buškovice-Hlubany tj. „Depo KDG“ a „Depo KD“. Vytvářené deponie jsou průběžně

číslovány a evidenci o jejich kvalitě vede jednak laboratoř a také vedoucí střediska

„Těžba a doprava“ včetně evidence doby zpracování, tj. návozu na kypu plavírny

Buškovice. Podkladem pro výběr surovin jsou výsledky laboratorního testování

provozních sond prováděných s ohledem na postup skrývkových prací s cílem průběžně

ověřovat kvalitu odkrytých partií suroviny a konfrontovat ji s výsledky dřívějšího

geologického průzkumu.

Při těžbě a dopravě je nutno dodržovat následující pokyny:

a) Těžit a dopravovat jen určenou  surovinu  ve  stanoveném množství, která byla

předem testována laboratoří společnosti .

b) Surovina nesmí  být znečištěna  organickými  látkami (olej, nafta, vaselina ap.),

ani solemi používanými v zimních měsících k posypu vozovek, apod.

c) Při couvání nákladních automobilů k bagru či nakladači dbát zvýšené opatrnosti

a řídit se zvukovými signály obsluhy  bagru resp. nakladače.

d) Do prostoru couvání vozidel je chodcům vstup zakázán.

 Za těžbu určené suroviny ve stanovené kvalitě a její dopravu v určeném objemu

do úpravny zodpovídá vedoucí těžby a dopravy a na základě jeho pokynů pracovníci těžby

(obsluha těžkých mechanismů, řidiči nákladních aut).
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4.4.2.Deponování Suroviny –„Kypa” Plavírny Buškovice - Úsek B

 Surovinová směs z vrstvených homogenizačních mezideponií na lomu Krásný

Dvůr je pomocí lžícových bagrů příp. lopatových nakladačů nakládána na nákladní

automobily a odvážena na cca 2 Km vzdálenou kypu plavírny Buškovice a sklápěna do

jednoho ze tří sektorů kypy oddělených betonovými přepážkami a to podle kvalitativních

typů „KDG“, „KD“, „KDK“. Nákladní auta po výjezdu na horní plošinu kypy a zacouvání

sklápí surovinu poblíž hrany vrchního plata kypy a ta je pak lopatovým nakladačem nebo

buldozerem shrnována přes hranu ze svahu kypy

Při dopravě a ukládání na kypu je nutno dodržovat následující pokyny:

a) Dopravovat na jednotlivé sektory kypy jen takovou  surovinu, která odpovídá

požadovanému kvalitativnímu typu („KDG“, „KD“, „KDK“) a byla předem testována

laboratoří společnosti .

b) Surovina nesmí  být znečištěna  organickými  látkami (olej, nafta, vaselina ap.),

ani solemi používanými v zimních měsících k posypu vozovek, apod.

c) Při couvání nákladních automobilů na horní plošině kypy dbát zvýšené

opatrnosti a zásadně nenajíždět a nesklápět až na hraně kypy.

d) Do prostoru couvání vozidel je chodcům vstup zakázán.

 Za návoz určené suroviny ve stanovené kvalitě a její dopravu v určeném objemu

na kypu plavírny Buškovice zodpovídá vedoucí těžby a dopravy a na základě jeho pokynů

pracovníci střediska dopravy (řidiči nákladních aut, obsluha nakladače, buldozeru).
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Schéma úseku B - Deponování suroviny – „Kypa” plavírny Buškovice

z úseku

A

mezideponie na lomu Krásný Dvůr
                  (nakládka suroviny)

kypa Buškovice - 3 sektory
              (zásoba suroviny pro plavení)

lopatový nakladač (buldozer)
                                            (shrnování suroviny přes hranu kypy)

do úseku
C
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4.4.3. Rozplav A Rozdružování Suroviny - Plavírna Buškovice - Úsek C

Rozplav hydromonitory

 Surovina uložená na kypě se rozplavuje tlakovou vodou pomocí hydromonitorů

(2 ks, každý pro jednu plavící linku s tím, že levým hydromonitorem se rozplavuje

surovina buď ve středním nebo v levém krajním sektoru kypy, a pravým v pravém sektoru

kypy z pohledu od hydromonitorů.

 Hydromonitory mající elektromotorový pohon se pomocí převodového

mechanizmu a pákového ústrojí pohybují horizontálně rovnoměrně ze strany na stranu

příslušné výseče kypy a energií tlakové vody rozplavuji deponovanou surovinu. Pokud jde

o vertikální nastavení proudu vody tj. do stěny, případně do paty kypy (příp. pouze do

písku), provádí jej obsluha ručně podle zkušenosti a především s ohledem na údaj o měření

hustoty suspenze zobrazeném na světelném displeji pro každou z obou plavících linek.

Hustota suspenze je měřena na obou plavících linkách plavírny před nátokem do zásobních

bazénů pro přečerpávání suspenze kalovodem do úpravny Hlubany. Hustota suspenze má

být udržována v rozmezí 1,030 – 1,040 kg/l, tj. 50 – 65 g sušiny/l.

 Kaolíno-pískový rmut vytvořený proudem vody z hydromonitorů stéká přes

česlo pro zachycení hrubých nečistot do čerpacích jímek bagrovacích čerpadel Warmann (

2 ks, každé pro jednu plavící linku ), kterými je čerpán do vlastní úpravny 2 samostatnými

liniemi potrubí. 

Rotační sítové třídiče

 Rmut natéká do rotačních sítových třídičů ( 2 ks ), po jednom pro každou plavící

linku, v nichž se zachytí hrubé nečistoty >2 mm, jako jsou kaménky, případně

nerozplavené hrudky suroviny a hrubé organické příměsi. Nadsítné rotačních sít je svedeno

potrubím na odval.
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Gravitační třídiče ( Zahušťovače Z 22 )

 Rmut zbavený hrubých nečistot na rotačních sítech natéká plastovým potrubím

do gravitačních třídičů - zahušťovačů Z 22 - po třech kusech ( výhledově 4 ks ) na obou

plavících linkách. V nich dochází k uklidnění proudu rmutu a k sedimentaci hlavní frakce

písku, který se shromažďuje ve spodní části zahušťovače. Hladina písku v zahušťovači

stoupá, až uzavře výtok vody z trubice plovákového systému otevírání výtokové trsky

zahušťovače. Voda v plovákové trubici se začne hromadit a stoupající plovák sepne

činnost lineárního motoru – Eldra – které otevře spodní trysku zahušťovače a nahromaděný

písek vytéká ze zahušťovače.

Korečkový dehydrátor KKD 40 – Haldování písku

 Písek ze všech zahušťovačů obou plavících linek je splachován do kruhového

korečkového dehydrátoru KKD 40, kde se odvodňuje spolu s jemnou frakcí písku z HC

350 mm. Písek z dehydrátoru je korečky vynášen na pasový dopravník a dalšími pasovými

dopravníky je transportován na hlavní pískovou haldu, ze které je po odsáknutí vody do

podloží nakládán pomocí lopatového nakladače a expedován odběratelům, případně

odvážen nákladními automobily do výsypných prostor, kde je nadbytečné a zatím

neprodejné množství písku ukládáno pro možné pozdější využití. V zimním provozu

plavírny se pro haldování písku z důvodu možného namrzání pasových dopravníků

používá pouze krátký pasový dopravník a malá halda písku je průběžně odvážena na

skládku.

Přetřídění slivu korečkového dehydrátoru KKD 40

Sliv vany korečkového dehydrátoru KKD 40  obsahující kaolinovou suspenzi a

proměnlivé množství pískových frakcí v závislosti na zatížení dehydrátoru vzhledem

k nepravidelnému otevírání výtokových trysek zahušťovačů Z 22  a množství splachovací

vody propadů, je shromažďován v jímce ( cca 1 m3 ) s plovákovou regulací spínání

pohonu čerpadla MAPE 50, kterým je vháněn do hydrocyklonu HC 350 ( 1 ks ). Propad

hydrocyklonu – hustý pískový rmut – je sveden gumovou hadicí na pasový dopravník písku

od dehydrátoru KKD 40 na pískovou haldu.

 Přepad hydrocyklonu HC 350 ( 1 ks ) natéká do čerpací jímky druhého stupně

přetřídění – HC 150 ( 3 ks ) – osazené čerpadlem MAPE 50 a plovákovou regulací spínání



Bc.Jana Kurešová: Sur.pro jem.keramiku a jejich úprava

2010                                                                        - 19 -                                                          

pohonu čerpadla. Velmi jemné pískové frakce z propadů HC 150 jsou splachovány

potrubím na odkaliště.

 Přepadová frakce HC 150 ( 3 ks ) - suspenze obsahující převážně kaolinovou

frakci, stéká samospádem potrubím do bazénu - písečníku - v němž se zbaví zbytkového

množství jemných pískových frakcí. Obsluha plavírny sleduje množství písku v písečníku,

a po zaplnění jej při odstávce plavení jednorázově přečerpá ponorným čerpadlem na

odkaliště za použití rozstřiku dopravní vodou.

 Kaolinová suspenze zbavená zbytkového písku vytéká na slivu z písečníku a

sedimentuje v bazénu za přídavku organického flokulantu v množství cca 25 – 30 g/t .

Zahuštěná suspenze je ze sedimentačního bazénu odtahována ponorným čerpadlem KDFU

do zásobního bazénu pro přečerpávání do plavírny Hlubany spolu s hlavním výrobním

proudem suspenze na lince KD ( pro Passavant ). Množství suspenze odčerpávané

ponorným čerpadlem upravuje obsluha pomocí frekvenčního měniče tak, aby její hustota

neklesla pod 1,040 kg/l ( měřeno skleněným hustoměrem ).

 Sliv vody ze sedimentačního bazénu je vracen do plavícího okruhu do zásobního

bazénu pro „střikovky“. 

Hydrocyklony ø 350 mm

 Kaolinová suspenze ze slivu zahušťovačů Z 22 natéká do čerpacích jímek a

pomocí kalových čerpadel MAPE 100 ( 2 ks, jedem pro každou plav.linku ) je vháněna do

baterií hydrocyklonů 350 mm ( 8 ks, po 4 ks pro každou z plavících linek ). Plováková

regulace hladiny čerpacích jímek zajišťuje pravidelný chod hydrocyklonů v nichž se od

kaolínové suspenze odděluje jemná písková frakce se středním zrnem D50  0,09 – 0,10

mm, která odchází propadem hydrocyklonů a je splachována do korečkového dehydrátoru

KKD , kde se spolu s hlavním podílem písku ze zahušťovačů Z 22 odvodňuje, vynáší na

pas a ukládá na skládku.

Alternativní odvodňování písku z Hydrocyklonů ø 350 mm

 V případě zájmu odběratelů je písek z propadu HC350, se středním zrnem D50 =

0,09 – 0,10 mm, splachován dopravní vodou, spolu s případným stanoveným podílem

písku ze zahušťovačů Z 22 pro korekci zrnitosti ( na střední zrno D50 = 0,12 – 0,17 mm ),
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do zvláštního kruhového korečkového dehydrátoru umístěného v prostoru skladovacích

hald písku a je zde po odvodnění ukládán psovým dopravníkem na haldu k dokonalému

odsáknutí a následné expedici Jako písek HLU 10 nebo HLU 17. 

Sliv vody z korečkového dehydrátoru je odváděn porubím na odkaliště ( „rybníky“ ).

Žlaby a gravitační odšlikovače

 Kaolínová suspenze z přepadu hydrocyklonů HC 350 mm je samospádem

potrubím svedena ke gravitačnímu dotřídění na soustavu žlabů délky cca 30 m ( plavící

linka KDG ), resp. do gravitačních odšlikovačů ( plavící linka KD ). Jemný písek ( o

středním zrnu D50 cca 0,02 – 0,06 mm ) a šlikové podíly vysedimentované na žlabech a

v odšlikovačích jsou pravidelně při odstávce plavení ( 1x týdně ) rozstříkány a odplaveny

na odkaliště. U gravitačních odšlikovačů, podle stavu hladiny písku, lze provést odpuštění

sedimentu i za provozu otevřením příslušných ventilů ve spodní části.

Čerpání suspenze do plavírny Hlubany

 Suspenze ze žlabů ( plavící linka KDG ) a gravitačních odšlikovačů ( plavící

linka KD ) jsou svedeny potrubím separátně do dvou betonových zásobních bazénů uvnitř

objektu plavírny Buškovice. Na obou liniích potrubí před vstupem do zásobních bazénů je

průběžně měřen průtok suspenze Q ( m3/h ) a hustota ρ ( kg/l ) a zaznamenáván

v minutových intervalech na paměťovém mediu měřičů fy.Endress+Hauser. Denní záznam

hodnot je z paměťového média měřičů možno přenášet pomocí „flash“ paměti do PC

vedoucího provozu úpraven, případně dalších určených pracovníků. Hodnota hustoty

suspenze z měření na obou plavících linkách je rovněž průběžně zobrazována na displejích

umístěném na pracovním prostoru obsluhy hydromonitorů a umožňuje jí provádět zásahy

do průběhu rozplavování suroviny na kypě s cílem udržet potřebnou hodnotu hustoty

suspenze v rozmezí 1,03 – 1,04. 

 Z betonových zásobních bazénů obou plavících linek je suspenze čerpána

kalovými čerpadly MAPE 100 ( 2 ks – po jednom pro každou plavící linku ) dvěma liniemi

kalovodu v délce 1,8 km do plavírny Hlubany k dalšímu zpracování.

Při rozplavu a rozdružování suroviny v plavírně Buškovice (úsek C) je  nutno zajistit:

a) Správným nastavením střiků zajistit optimální hustotu suspenze podle údaje na

displejích měření hustoty pro čerpání do Hluban  v rozmezí 1,02 – 1,04.
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b) Pravidelně měřit hustotu suspenze z přetřídění slivu KKD na výtlaku ponorného

čerpadla ze sediment.bazénu do zásobního bazénu suspenze na lince KD a pokud poklesne

pod hodnotu 1,04 provést úpravu/snížení výkonu ponorného čerpadla.

c) Obsluha kontroluje stav a správnou činnost kontrolních sít.

d) Obsluha kontroluje nerušený chod systému otevírání trysek gravitačních třídičů,

chod čerpadel hydrocyklonů, korečkového dehydrátoru KKD a pasových dopravníků.

Závady hlásí ihned mistrovi.

e) Obsluha zabezpečuje pořádek a bezpečnost na pracovišti. Jakékoliv čištění a

opravy na rotačních sítech a pasových dopravnících je zakázáno provádět za chodu. Pro

uvedené práce je potřeba tyto stroje  zabezpečit proti nenadálému spuštění.

 Za nerušený a bezpečný chod úseku C odpovídá směnový mistr/přední dělník a

obsluha plavírny Buškovice.

Schéma úseku C - Rozplav a rozdružování suroviny - plavírna
Buškovice:

Z úseku
         B

rmut kypa suroviny - 3 sektory
                          (zásoba suroviny pro plavení – dvě plavící linky)

Odšlikovač hydromonitory – 2 ks        
      (přívod tlakové vody - rozplav)                  tlaková
voda

sediment bagrovací čerpadla Warmann – 2 ks
na odval                  (čerpání kaolino-pískového rmutu do úpravny)

rotační sítový třídič - 2 ks   nadsítné
  žlaby         (odstranění hrubých zrn >1 mm)  na odval

               suspenze Gravitační třídiče Z-22  - 2 x 3 ks
                      (odstranění hlavního podílu písku)

pas.dopr.
               HC350 mm                 pískový rmut        KKD          
              (2x 4 ks)                                                              
písek
 pískový rmut          sliv na     
HLU17
             šlik.rybník   
                 jímka 
                 MAPE 50    sliv   Kruhový korečkový dehydrátor KKD     písek

HC350 mm        (odvodňování písku)
(1 ks)

          Propad – písek na pas.dopravník

Flokulace



Bc.Jana Kurešová: Sur.pro jem.keramiku a jejich úprava

2010                                                                        - 22 -                                                          

HC150 mm               Pasové dopravníky
(3 ks) Bazén             Bazén 

Propad písek  písečník          sedimentace
                na odval
        ponorné čerpadlo
Měření Q a ρ suspenze (2x)

Zásobní bazény                                    Písková halda
Suspenze         HLU 30

KDG KD     Čerpadla
MAPE100(2ks) 

Kalovod    
(2 větve )

                                   do úseku
D

4.4.4.Třídění A Sedimentace Suspenze - Plavírna Hlubany – Úsek D

Třídění

 Kaolinový rmut čerpaný dvěma liniemi kolovodu z plavírny Buškovice ( linie

pro „Passawant“ a linie pro „starý provoz“ ) natéká přes kontrolní rotační síta ( 0,63 mm ),

kde se zbavuje případných hrubých podílů a organických nečistot(splachovaných na odval

), do betonové  čerpací jímky ke třídění na 2. stupni  hydrocyklonů průměru 150 mm

(HC150 – 12 ks na lince „Passawant“ a 12 ks na lince „starý provoz“ ). Kalová čerpadla

MAPE 100 s gumovou výstelkou ( po jednom čerpadle na každé lince ) vhánějí suspenzi

do HC150 pod tlakem 1,8 ATM. 

 Propadem HC150 ( tryska Ø 5mm ) odchází tzv. šliková frakce  a velmi jemný

písek ( střední zrno propadu D50 = 13 – 20 μm ). Propadové frakce HC150 na výrobní

lince „starý provoz“ natékají na vibrační sítový třídič osazený síťovinou s oky 0,063 mm .

Nadsítné vibračních třídičů je splachováno na odval a podsítné podíly protékají

magnetickým odlučovačem s permanentními tyčovými magnety vysoké intenzity (NeBFe)
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pro odstranění magnetických minerálů a event. podílů rzi , spojují se s propadovými

frakcemi HC50 a natékají do zásobního betonového bazénu č.7 pro výrobu kaolinu KD50. 

 Na výrobní lince „Passawant“, a to pouze při plavení kaolinu KD, jsou

propadové frakce z baterie hydrocyklonů HC150 přetřiďovány s cílem snížit ztráty

kaolinové frakce do propadu. Propadové frakce jsou svedeny samospádem do ocelové

čerpací jímky, kde jsou pomocí plovákové regulace, jež zajišťuje stabilitu hladiny

suspenze, naředěny vstupní suspenzí pro baterii HC150 a čerpadlem MAPE 50 s gumovým

vyložením vháněny pod tlakem 1,8 – 2,0 ATM do 1 ks hydrocyklonu HC150 osazeného na

propadu tryskou 5 mm. Propadová frakce tohoto HC150 je splachována vodou na odval (

venkovní šliková nádrž „Hlubanka“ ). Přepadová suspenze z tohoto přetřiďovacího HC150

natéká samospádem do sedimentačního bazénu „Passawant“ obdobně jako přepadová

suspenze z baterie HC150 ( 12 ks )na lince „Passawant“, pokud je plaven kaolin KD. 

 V případě, že na obou plavících linkách „Passawant“ i „starý provoz“ je tříděna

suspenze kaolinu KDG, natékají přepadové frakce HC150 mm do čerpacích jímek (

betonové na lince „Passawant“ , a ocelové na lince „starý  provoz“ ) a odtud jsou kalovými

čerpadly MAPE 100 s gumovou výstelkou vháněna pod tlakem 2,0 ATM do hydrocyklonů

průměru 50 mm ( HC50 – 76ks na lince „st.provoz“, 76ks na lince „Passawant“ )

vyrobených z gumy, osazených tryskami z alkalického polyamidu na přepadu ( tryska Ø

12mm ) a propadová z gumy ( Ø trysky 1,5 – 2 mm).

 Propadová frakce HC50 o středním zrnu D50 = 7 – 9 µm je na plavící lince

„Passawant“ svedena samospádem do betonové čerpací jímky a odtud ponorným

čerpadlem KDFU přečerpávána potrubím po venkovním liniovém potrubním mostě do

zásobního bazénu č.7 v objektu „st.provoz“ plavírny Hlubany. Na plavící lince „st.provoz“

jsou propadové frakce HC50 svedeny samospádem přímo do zásobního bazénu č.7 (

zásoba suspenze pro výrobu kaolinu KD50 a směsných kaolinu Ia/IV a Sanka A4/H )  a to

spolu s přetříděnými a odmagnetovanými propady HC150.

 Při provozu úseku „Třídění“ v plavírně Hlubany je zvlášť třeba zajistit:

a)  Rovnoměrné čerpání kaolinového rmutu z plavírny Buškovice do plavírny

Hlubany.
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b)  Provádět kontrolu a pravidelné čištění roštů, sít, třídičů, trysek hydrocyklonů a

magnetických filtrů. 

c)  Provádět kontrolu hustoty plavení kaolinové suspenze z plavírny Buškovice.

Výsledky zapisovat každých 30´ do provozního deníku. 

d) Kontrolovat chod všech zařízení a čerpadel, aby nedocházelo ke ztrátám

suroviny a výrobní kapacity úpravny.

e) Při třídění na hydrocyklonech nutno zabezpečit chod všech hydrocyklonů a čistit

ucpané trysky. Vydřené trysky s enormně zvětšeným průměrem nahrazuje novými.

f) Pravidelná výměna trysek se provádí postupně vždy na 1/3  z celkového počtu

hydrocyklonů HC50 v intervalech cca za 3-4 měsíce  tak, aby nedocházelo k náhlým

změnám poměrů v třídění a tím ke kolísání zrnitosti jemného a hrubého produktu ( tj.

přepadu a propadu hydrocyklonu  ).

g) Kontroluje funkci plovákové hladiny jímek s recirkulací rmutu. Poškození

regulace nebo přetékání jímek hlásí ihned mistrovi. Za nerušený a bezpečný chod úseku

třídění na hydrocyklonech odpovídá mistr úpravny a obsluha třídění.

Zahušťování kaolínové suspenze sedimentací

 Zahušťování kaolinové suspenze se děje shlukováním kaolínových částeček

účinkem koagulačního činidla a volnou sedimentací kaolinových vloček ke dnu

sedimentačních nádrží. Tím se voda nad sedimentem vyčeří a je přepadem odváděna a

recyklována k opětovnému použití v rozplavu. Zahuštěný kal ze dna sedimentačních

zařízení se odtahuje kalovými čerpadly k dalšímu zpracování - odvodnění na kalolisech.

 Přepadová frakce HC50 o středním zrnu D50 = 1 – 1,5 µm z třídící linky „starý

provoz“ i z třídící linky „Passawant“, pokud je zde plaven kaolin KDG, po nadávkování

roztoku organického flokulantu v množství podle potřeby urychlení sedimentace 25 – 50

g/t, natéká samospádem potrubím na kontinuální kruhový zahušťovač „DORR“ na kterém

dochází k zahuštění suspenze kaolinu KDG na hodnoty hustoty 1,150 – 1,180 ( tj. 240 –

290 g sušiny /l ). Sediment je po konickém dně zahušťovače shrnován vícenásobnými

hrábly ke středovému odtahu husté suspenze. Odsazená voda odtéká slivem po obvodu

zahušťovače DORR do čerpací jímky a je vracena zpětnou větví kalovodu do plavírny

Buškovice k použití v rozplavu.
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 Pokud se na třídící lince „Passawant“ třídí kaolin KD, hydrocyklony HC50mm

jsou odstaveny a v provozu jsou pouze HC150mm. Přepadová frakce z hydrocyklonů

HC150 po nadávkování organického flokulantu v množství podle potřeby urychlení

sedimentace 25 – 50 g/t, natéká samospádem potrubím do kontinuálního sedimentačního

bazénu „Passawant“. Zde dochází sedimentaci a zahuštění suspenze kaolinu KD na

hodnoty hustoty 1,150 – 1,180 ( tj. 240 – 290 g sušiny /l ). Sediment je shrnován ponorným

hrablem s automatickým provozem v podélném směru k čelní straně zahušťovače a naopak

odsazená voda přetéká na slivu na opačné straně zahušťovače a je čerpána zpět do plavírny

Buškovice k použití v rozplavu.

 Při šaržovitém plavení a třídění kaolinu KDK ( na HC 150 mm ), nebo při

plavení kaolínu pro papírenské použití ( na HC 50 mm ), se k zahušťování kaolinové

suspenze na lince „starý provoz“ používají diskontinuální betonové sedimentační bazény  .

Suspenze z přepadu HC150 ( příp. HC50 ) natéká do určených bazénů rozvodným

betonovým žlabem do něhož je dávkován roztok organického flokulantu podle charakteru

kaolínu a hustoty suspenze v množství 25 – 50 g/t. Kaolin sedimentuje a stahovací hadicí

se z hladiny bazénu odvádí odsazená voda, která natéká do jímky ( „studny“ ) a odtud je

čerpána zpět do plavírny Buškovice k použití v rozplavu. Při vyšším stupni zakalení

stahované vody event. při výrazném vzestupu hladiny sedimentu se bazén odstaví a nátok

do něj se obnoví až je voda opět vyčeřená a hladina sedimentu poklesla a lze provést

„dopouštění“ bazénu.

Při provozu úseku „Zahušťování“ je zvláště nutné zabezpečit:

a) Zajistit optimální plynulý přídavek roztoku flokulantu do kaolínové suspenze natékající

do zahušťovačů podle objemu ( resp. hustoty a typu ) kaolinové suspenze ( max. 40 g/t

sušiny ). Příprava flokulačního činidla s provádí takto:

 Organické polymerní flokulační činidlo se připravuje pozvolným rozpouštěním

200 g práškového prostředku (SOKOFLOK, PRAESTOL 2 900, KERAFLOC, SOKRAT

1585 aj.) v míchané nádrži objemu 800 litrů. Po rozpuštění vznikne roztok o koncentraci

0,025% a jeho výtok do žlabu před zahušťovacími nádržemi se seřídí na určenou spotřebu

25-50 g/t sušiny, tj. v rozmezí 5 – 10 l roztoku/h.
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b) Zajistit optimální  zatížení kontinuálního zahušťovače DORR, aby v přetoku

nedocházelo ke ztrátám na kaolinu a v odtahu se dosáhlo optimálního stupně zahuštění (

min. 200 g/l ) a to s ohledem na zatížení pohonu shrnovacích hrabel podle údaje proudové

hodnoty na frekvenčním měniči pohonu. 

 c) Kaolinový kal vstupující do zahušťovačů musí mít optimální hustotu 1,02 – 1,04. Při

nižší hustotě se dosahuje nízký  výkon výroby kaolinu, při vyšší hustotě dochází k

poruchám při předchozím třídění.

d) Přepadová voda ze zahušťovačů musí být čirá, aby  nedocházelo ke ztrátám

jemnozrnného podílu kaolinu a tím i k jeho možným technologickým změnám.

 e) Zahuštěný kal z kontinuálních zahušťovacích nádrží DORR a Passawant a

z diskontinualních sedimentačních bazénu na „starém provozu“ musí mít hustotu co 

nejvyšší, minimálně 15°Bé , což je předpoklad dobré funkce kalolisů.

  f) Obsluha vede o procesu zahušťování záznam do provozního deníku. V  určených

časech odebírá vzorky suspenzí pro laboratoř a pro provozní měření hustoty.

 g) Při provozu magnetického filtru ERIEZ je nutno dodržet:

Dobu provozu mezi jednotlivými čištěními matrice filtru maximálně 4 ( 8 ) hodin. Při

delším  provozu klesá podstatně účinnost separace železitých příměsí.

 Po odstavení filtru  a vyjmutí matrice z tahokovu je třeba ji důkladně

propláchnou tlakovou vodou a rovněž tak pečlivě očistit stěny vnitřního pracovního

prostoru od ulpěných železitých nečistot hlavně větších rozměrů.

 Za úsek zahušťování odpovídá mistr úpravny a obsluha zahušťování.

Schéma úseku D - Třídění a sedimentace suspenze - plavírna Hlubany:

kalovod     kalovod
z úseku z úseku

„Starý provoz“ C       C  „Passawant“

nadsítné Rotační sítový třídič    Rotační sítový třídič  nadsítné 
 na odval         na odval

bazén-čerpací jímka         betonová čerpací jímka
       čerpadlo MAPE 100            čerpadlo MAPE 100



Bc.Jana Kurešová: Sur.pro jem.keramiku a jejich úprava

2010                                                                        - 27 -                                                          

HC50 HC50 
HC150 HC150

Flokulace

i.  Flokulace  
čerpací 

nadsítné jímka
MAPE 50        HC150

Vibr.síto 1 ks

čerp.jímka 
            KDFU   

odval propad.fr.na odval

sedimentační     sliv H2O
hustá  susp.    bazény   sliv   
     Kaolin KDK H2O jímka Zahušťovač „Passavant“
potrubní H2O Kaolin KD MAPE50
  most  

bazén sliv Filtr ERIEZ
č.7       H2O

   KD50     potrubní most

Zahušťovač       sliv     potrubní most
DORR          H2O

Kaolin KDG           Voda zpět  Voda zpět 
         do úseku   do úseku

C C
         MAPE100

   KD50         
KDK  KDG          Husté suspenze     KD
              do úseku

E a F E      

4.4.5.Směšování Zahuštěných Suspenzí – Úsek E

 Hustá suspenze kaolínu KDG z DORRu ( čerpadlo MAPE 100 na odtahu

sedimentu z Dorru )  a hustá suspenze kaolinu KD50 deponovaná v zásobním bazénu č. 7 (

ponorným čerpadlem KDFU, případně za použití rozstřiku sedimentu tlakovou vodou )

jsou  přečerpávány samostatné do dvou betonových bazénů ( č. , ) osazených každý dvěma
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vertikálními míchadly poháněnými elektromotory. Po načerpání suspenzí a jejich

důkladném homogenizování mícháním obsluha provede odběr vzorků obou suspenzí pro

laboratorní stanovení zrnitosti ( zbytku na sítě 0,063 mm, a distribuce velikosti částic na

SediGraphu ).

 Na základě stanovení zrnitosti laboratoř určí procentický podíl obou suspenzí

pro další směšování s cílem výroby kaolinu Ia/IV ( cca 50% částic pod 2 µm ) nebo kaolinu

Sanka A4/H ( cca 30% částic pod 2 µm ) apod.

 Vlastní směšování se děje souběžným přečerpáváním obou míchaných suspenzí

do jedné ze dvou promíchávaných jímek o objemu 20 m3 a to pomocí dvou ponorných

čerpadel KDFU z bazénů dvěma větvemi PP-potrubím osazeného měřiči hmotnostního

průtoku ( fy. Endress+Hauser ). Směšovací proces je řízen automaticky pomocí

PLC-kontroléru s nadřazeným PC, umístěným v kanceláři mistra plavírny, do něhož se

zadává laboratoří stanovený směšovací poměr suspenzí a to jako % podílu suspenze KD50.

 Do systému jsou rovněž integrovány frekvenční měniče ponorných čerpadel a

hladinové sondy ze směšovacích 20m3 nádrží, které zaručí nepřeplnění nádrží a při

dosažení max. hladiny vypnou obě ponorná čerpadla a naopak při vyprázdnění nádrží do

dalšího zpracování směšovací proces opět spustí.

 Smíchané suspenze z 20 m3 míchaných jímek jsou plnícím čerpadlem

přečerpávány k odvodnění na kalolisech do dalšího technologického úseku F.

Při směšování zahuštěných suspenzí je potřeba dodržet zejména:

a) Důkladné promíchávání suspenzí v bazénech před směšováním a pro vzorkování

do laboratoře .

b) Do řídícího systému směšování zadávat podíl suspenzí ( % suspenze KD50 )

pouze na základě rozborů zrnitosti suspenzí v laboratoři, nebo po konzultaci s laboratoří.

c) Po spotřebování míchaných suspenzí a následném dopouštění z Dorru a

zásobního bazénu, provést opětovné ovzorkování pro laboratoř.

 Za správný chod úseku E zodpovídá obsluha a mistr plavírny. 

4.4.6. Odvodňování Zahuštěné Suspenze Kaolínu – Plavírna Hlubany - Úsek F
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      Zahuštěná suspenze ze zahušťovačů DORR ( kaolin KDG ), Passavant ( kaolin KD ) a

sedimentačních bazénu „starý provoz“ ( kaolin KDK ) jsou přečerpávány do čerpacích

jímek ( 2 poloviny bývalého lamelového zahušťovače) plnících čerpadel CVA 125 a jimi

vháněna do kalolisů LFA 1350 – 2 ks na lisovně „starý provoz“ a 3 ks na „nové lisovně“.

Průběžně promíchávaná hustá suspenze ze systému směšování suspenzí ( úsek E ) je

vháněná od kalolisů přímo plnícím čerpadlem u směšovacích nádrží a to suspenze kaolinu

Ia/IV do „nové lisovny“ a kaolinu Sanka A4/H do lisovny „starý provoz“.

 Obsluha postupně otevíráním ventilů jednotlivých kalolisů, s ohledem na

intenzitu odtoku filtrátu, zvyšuje pracovní tlak v kalolisu až na 13 ATM ( 15 ).

Schema úseku F – odvodňování zahuštěné suspenze kaolinu:
     „Nová lisovna“      „Stará lisovna“

Z úseku                                                  Z úseku
D a E           D a E

„Lamelák“ 

CVA125                      CVA125

Kalolisy LFA 1350 (3 ks) Kalolisy LFA 1350 (2 ks)

    Pasové Odfiltrovaná                  skříňové
  dopravníky     Voda                      podavače
  pod kalolisy                  ( „Studna“ )                  ( 2 ks )

talířový řezač
placek                                                      pasové

                                                                       dopravníky
   skříňový      
           podavač
        pasová doprava                    CVA150

do úseku do úseku         do úseku
H H G

vratná voda
do úseku

C
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Při odvodňování nutno zajistit:
a) Dodržovat cyklus napouštění a vyprazdňování kalolisů, a plnící tlak suspenze do

kalolisu postupně zvyšovat až na max. hodnotu podle stavu zaplnění kalolisu indikovaného

rychlostí výtoku filtrátu.

b) Dobu filtrace dodržovat takovou, aby vlhkost výlisků z jemnozrnného kaolinu

byla okolo 30 % a nepřesáhla 32 %, u hrubozrnného kaolinu pak 25-28%.

c) Kontrolovat stav plachetek a provádět dle potřeby  jejich převlékání a zajistit

jejich praní a opravy.

d) Dohlížet na stav kalolisových desek, zvláště pevnost a hladkost dotykových

ploch a průchodnost otvorů.

e) Při vyprazdňování a uzavírání kalolisů a při obsluze dopravních pasů dbát

zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k pracovnímu úrazu.

f) Čas plnění a vyprazdňování lisů zapisovat do provozního deníku.

 Za úsek odvodňování odpovídá směnový mistr a obsluha kalolisů.

4.4.7. Aktivace Kaolínů – Plavírna Hlubany – Úsek G

  Mechanicko chemická aktivace plavených kaolinů se provádí na hnětači

EIRICH v plastickém stavu na lince „Starý provoz“. Placky z kalolisů jsou podávány podle

spínání automatiky provozu pasovými dopravníky do hnětače Erich za současného

dávkování směsného tekutého činidla při hnětení kaolinu KDA = Soda + NaOH +

Na-huminát a kaolinu KDH = Soda + Na-polyakrylát.

 Směsná činidla jsou připravována v zásobních nádržích otápěných v zimním

období na povrchu nádrží topným vodičem, aby nedocházelo k rekrystalizaci součástí

činidla při snížené rozpustnosti za nižších teplot.

 Kaolin Sanka A4/H se hněte bez přídavku chemických činidel v cyklech cca 10

minut ( vč. Dávkování a vypouštění ). Po nahnětení je kaolin z Erichu vypouštěn do

podavače a pasy dávkován do nudličkovače 2-pásové sušárny ( viz úsek H ). 

Při provozu úseku G Aktivace kaolinů je nutno zajistit:

a) Dávkování chemických přísad v předepsaném množství.

b) Dodržovat předepsanou dobu aktivace.

c) Zajistit naprostou čistotu a pravidelný cyklický chod celé  linky.
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d) Dodržovat bezpečnost práce při manipulaci s chemickými  činidly ( louh sodný,

soda, Na-polyakrylát, Na-huminát )

e) Čištění linky provádět jen při zastavení zařízení  zabezpečeném proti

nenadálému spuštění jinou osobou. 

4.4.8. Nudličkování A Sušení - Úsek H

 Krájené filtrační koláče – placky - lisovaného kaolinu jsou skříňovým pásovým

podavačem s nastaveným hradítkem rovnoměrně podávány na pasový dopravník do

protlačovacího nudličkovače s děrovaným dnem. Nudličky o průměru cca 10 mm jsou

rovnoměrně rozhrnovány na vrchní pas 3-pásové sušárny pro sušení kaolinu z „nové

lisovny“ (KD, Ia/IV, KDG, KD50 a KDK) a 2-pásové sušárny pro sušení kaolinu ze „staré

lisovny“ (KDH, KDA, KDG a Sanka A4/H). 

 Sušárny jsou vyhřívány horkými spalinami z hořáků zemního plynu. Režim

sušení zajišťuje obsluha zařízení z velínu, kde jsou svedeny potřebné ovládací prvky obou

sušáren pasových dopravníků až na skladovací sila, neutronových měřičů vlhkosti za

sušárnami a samotného řídícího systému sušáren. Výstupní vlhkost nudličkovaného

kaolinu ze sušárny je maximálně 12 % (ev. dle zvláštních dohod). Vlhkost kaolinů pro

mletí je maximálně 8 %.

 Vysušené nudličky přepadají z chladícího pásma 3-pásové sušárny do

přeplňovaného měřícího kontejneru neutronového měřiče vlhkosti a přes něj na sběrný pas,

na němž je nainstalován rotační vzorkovač odebírající v nastavených časových intervalech

dílčí vzorky vyráběného produktu. Ze sběrného pasového dopravníku vypadávají nudličky

kaolinu přes bubnový magnet ERIEZ do korečkového elevátoru, kterým jsou vyneseny na

podlaží nad sily a dalšími pasovými dopravníky pomocí stěračů na pase svedeny do

expedičních zásobníků č. 1 až 7, zásobníku pro mletí, případně rourovým svodem

k pytlování do obřích pytlů nebo do nového objektu skladovacích boxů ( 2 ks ) pro volné

skladování kaolinu KDG.  Z chladícího pásma 2-pásové sušárny jsou usušené nudličky

dopravovány pasovým dopravníkem, na němž je rotační vzorkovač produktu, přes
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přeplňovaný měřící kontejner neutronového vlhkoměru do násypky korečkového

elevátorem a dalšími dopravními pasy do zásobníků č. 1 - 4 („starý provoz“).

Schéma úseku H - nudličkování a sušení:

Z úseku     Z úseku
      F       F a G

     Pasové dopravníky                Pasové dopravníky

skříňový podavač - 2 ks      skříňový podavač - 2 ks

nudličkovač                nudličkovač

sušárna 3-pásová      sušárna 2-pásová

         sběrný pas, korečkový elevátor               sběrný pas, korečkový elevátor

I, J                               J

Při sušení nutno dbát:
a) Sušárny musí být rovnoměrně plněny, aby nedocházelo k přesušení či

nedosušení a nízkému výkonu.

b) Vstupní teplota sušícího média pro sušení musí být dodržována podle návodu na

obsluhu plynových hořáků.

c) Výstupní vlhkost kaolinů je max. 12%, případně ve výši podle dohody se

zákazníkem při výrobě speciálních šarží kaolinu podle zvláštních dohod např. do boxů pro

volné skladování.

d) Pracovní prostor v okolí sušáren musí být v každé směně udržován v čistotě.

Kaolin propadlý do výhrabu sušárny musí být při dodržení bezpečnostních opatření
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pravidelně odstraňován, aby nedošlo k zahlcení sušárny. Kaolin z výhrabu je skladován

odděleně a je možno jej expedovat v určitém poměru se standardní produkcí pouze pro

méně náročné použití.

e) Při obsluze pasových dopravníků nutno vždy postupovat s maximální opatrností

při zachování všech bezpečnostních opatření podle „Provozního řádu pro transportní

zařízení na povrchu“, který je vyvěšen na pracovišti. Za úsek  nudličkování a sušení

zodpovídá směnový mistr a obsluha sušáren.

4.4.9.Mletí Kaolínu – Plavírna Hlubany - Úsek I

 Kaolin o vlhkosti max. 6 % určený k mletí je z 3–pásové  sušárny dopravován

elevátorem a pasovými dopravníky do ocelového zásobníku a z něho jsou nudličky

dávkovány do mlýnice – kolíkového desintegrátoru. Suchý mletý kaolinový produkt je

zachycován a shromažďován v zásobníku umístěném pod mlýnem a odtud je plněn do

papírových pytlů ( PAP ) na hmotnost 45 kg,  ev. obřích pytlů dle přání zákazníka. Pytle

jsou ručně skládány na palety v dohodnuté hmotnosti. Palety jsou uskladňovány pomocí

vysokozdvižného vozíku v expedičním   skladu pytlovaného materiálu.

 Na přání zákazníka se provádí balení palet do ovíjecí nebo smršťovací fólie,

která zajišťuje pytle na paletě proti sesuvu při přepravě.

Schéma úseku I - mletí kaolinu:

Z úseku
H

dopravní pas

elektromagnet TAZ, Magnet ERIEZ

elevátor

dopravní pas

Zásobník

                                                     Mlýn – ( desintegrátor )

                                                 Zásobník produktu - pytlování



Bc.Jana Kurešová: Sur.pro jem.keramiku a jejich úprava

2010                                                                        - 34 -                                                          

                                                           Expediční sklad

Při mletí kaolinu je nutno zajistit:

a) Při postupném mletí různých produktů (kaolinu KDG,  KDA) zamezit možnosti

vzájemného smíchání při mletí a skladování před a za mlýnem.

b) Mlecí a odlučovací linku udržovat v hermeticky  uzavřeném stavu, aby

nedocházelo k prašnosti do okolí.

c) Obsluha mlýnice při pytlování a paletizaci musí být  vybavena ochrannými

osobními prostředky chránící dýchací  ústrojí ( brýle, rouška, respirátor ap.).

 Za úsek mletí odpovídá mistr expedice a obsluha mletí a pytlování.
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4.4.10.Skladování A Expedice Kaolinu – Plavírna Hlubany - Úsek J

 Suchý kaolin ze sušáren ( úsek H ) je systémem dopravníků, elevátorů a trubních

skluzů dopravován do skladovacích sil a boxů volně loženého kaolinu.

 Pytlované kaoliny na paletách a v obřích pytlích jsou skladovány v prostorách

expedičních skladů na „starám provozu“ i „nové expedici“, a to řádně označené podle

druhů a ovzorkované při plnění do uvedených obalů.

 Rozdělení skladovacích sil pro jednotlivé obchodní značky je následující:

„Nová expedice“:                    silo č.   -     druh kaolinu

     1  KD

     2  Ia/IV

     3  KDG

     4  KDG

     5  KD50

     6  KDK

    Nové boxy  KDG

„Starý provoz“:                     silo č.  -     druh kaolinu

     1  KDA

     2  KDH

     3  KDG

     4  Sanka A4/H

Při skladování a expedici nutno zajistit:

a)   Sledování hladiny kaolinu v zásobnících a dle potřeby zásobníky stále doplňovat.

b)  Pravidelně denně čistit magnetické rošty na výpadu ze sil do dopravních prostředků.

c) Dbát na správnou a bezporuchovou funkci odprašovacího zařízení. Dopravní cesty v       

  expedici udržovat v čistotě, aby se zamezilo víření prachu při pojezdu dopravních

prostředků.

d)  Do dopravních prostředků nakládat jen takové množství, které je povoleno nosností.

e)  Skladování palet s kaolinem je možné ve 2 vrstvách, při zabezpečení neporušení obalů. 

 Expedice palet je možná jen v jedné vrstvě při zabezpečení proti pohybu  při přepravě.
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f)  Z každé expedované dávky musí být odebrán průměrný  vzorek kaolinu pro výstupní

kontrolu.

Za nerušený provoz tohoto úseku odpovídá mistr plavírny a jemu podřízení pracovníci.

4.4.11.Haldování A Expedice Písků – Plavírna Buškovice  A Hlubany - Úsek K

 Prané a tříděné technické písky jsou vedlejším produktem při úpravě suroviny

pro výrobu plavených kaolinů. Činí asi 50 - 60 % ze zpracovávané suroviny. Z výrobního

procesu se písky získávají ve 2 základních druzích a jejich kombinaci:

a) písek HLU 30 o zrnitosti 0,1 – 1,0 mm, se středním zrnem D50 = 0,27 ± 0,03 mm je

produktem gravitačních třídičů a případně ve směsi s propadovými frakcemi hydrocyklonů

350 mm.

b) písek HLU 10 o zrnitosti 0,045 – 0,2 mm, se středním zrnem D50 = 0,09 ± 0,01 mm je

produktem z propadových frakcí hydrocyklonů 350 mm.

c) písek HLU 17 o zrnitosti 0,045 – 0,6 mm, se středním zrnem D50 = 0,12 - 0,17 mm je

produktem směšování písků z propadových frakcí hydrocyklonů 350 mm se stanoveným

poměrem písku z gravitačních třídičů – zahušťovačů Z 22.

Schéma úseku K - haldování a expedice písků:

Viz schéma úseku C - Rozplav a rozdružování suroviny - plavírna Buškovice.

Při haldování a expedici písků nutno dbát:

a) Při skladování písku sledovat stav dopravních pasů, aby nedošlo k zasypání a jejich

poškození.

b) Při nakládce písku z haldy dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k zasypání a poškození

nakladače a zranění obsluhy.

c) Na nákladní automobil nakládat jen povolené množství podle nosnosti vozidla.

d) Pro odvoz písku používat jen určené dopravní cesty.

e) V objektu plavírny dodržovat předepsanou maximální rychlost vozidel, aby byla          

zajištěna maximální bezpečnost a minimální prašnost.

Za bezpečný a plynulý chod úseku odpovídá mistr úpravny, obsluha nakladače a řidiči

nákladních  aut.
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4.5. KONTROLA KVALITY

 Aby byla zajištěny katalogové, normové či jinak dohodnuté kvalitativní

vlastnosti vyráběných plavených kaolinů a písků, provádí se kontrola kvality surovin,

účinnosti prováděných úpravnických operací na kvalitu produktů během výroby a kontrola

při expedici odběratelům.

Vstupní kontrola se týká především surových kaolinů vstupujících do úpravny a případně

nakupovaných pomocných prostředků.

 Způsob provádění skrývek a vlastní těžby surových kaolinů v dobývacím

prostoru je dán „Plánem otvírky a přípravy dobývání“ (POPD), schváleným OBÚ v Mostě.

Ten je rozpracován do „Technologického postupu skrývkových a těžebních prací“.

 Kvalita suroviny na ložisku je stanovena v závěrečné zprávě geologického

průzkumu:

1) při vyhledávacím průzkumu (kat.C2 - vrtná síť 200x200 m);  

 2) při podrobném průzkumu (kat. C1 a B - vrtná síť 100x100 a 50x50 m).

 Vypočtené zásoby v blocích jsou vedeny ve schválené      závěrečné zprávě

geol.průzkumu. Výsledky testů vzorků z výše uvedených průzkumných prací jsou hlavním

vodítkem pro směrování postupu těžby, jak je schvalován OBÚ v Mostě.

 Odkryté těžební plochy a stěny po provedení skývky se vzorkují

a) odběrem vzorků ze sond prováděných ve stanovené síti a podle značení ved.pracovníka

těžby a dopravy, po dohodě se závodním lomu, provozními těžebními prostředky.

b) odběrem zásekových vzorků suroviny v těžené stěně.

c) odběrem vzorků z jednotlivých navážených vrstev homogenizačních dep připravovaných

průběžně na lomu Krásný Dvůr pro jednotlivé plavící linky plavírny Buškovice.

  Laboratoř provádí testy chemického složení vzorků suroviny a výplavu,

viskozity výplavu, případně další podle rozhodnutí ved.pracovníků.

 Přesnou polohu místa odběru vzorku, podle jednotlivých ploch připravených

k těžbě, a podle evidence ( číslování ) homogenizačních dep eviduje vedoucí těžby a

dopravy ve spolupráci s laboratoří a závodním lomu. 

Mezioperační kontrola spočívá v
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a) kontrole kaolinových suspenzí odebíraných z míchacích zásobních bazénů suspenzí pro

mokrý směšovací proces výroby kaolinů Ia/IV, Sanka A4/H, apod. řízený počítačem.

 U těchto vorků provádí laboratoř důkladnou kontrolu zrnitosti – distribuci

velikosti částic – měřením na SediGraphu s cílem stanovit optimální poměr suspenzí pro

směšování.  

b) kontrole kvality vzorků kaolínu na výstupu ze sušáren odebíraných automatickými

vzorkovači u nichž laboratoř kontroluje vlhkost, chemické složení a viskozitu.

c) kontrole výpustí sil č. 2 a 5 pro suché směšování řízené počítačem při expedici sanitního

kaolinu KD50-A(4), případně jeho dalších verzí.

 Zde laboratoř provádí testy viskozity ( průtok.doby ) a rychlosti tvorby střepu

komponent suchého směšování a stanovených lab.směsí s cílem stanovit optimální

směšovací poměr výpustí sil.

Výstupní kontrola

 Výstupní kontrola se týká expedovaných dodávek kaolinu. Odběr vzorku kaolinu

se provádí u všech expedovaných dodávek. Výsledky z těchto vzorků a z mezioperační

kontroly se srovnávají s parametry dle katalogových listů, ČSN 72 1310 a dalšími

smlouvami a písemnými dohodami s odběrateli. Expedice se uskutečňuje na základě

znalosti výsledků mezioperační kontroly.

 Vzorky z jednotlivých dodávek se odebírají při nakládce do dopravních

prostředků pro expedici, nebo při přípravě pytlovaných šarží ( pytle, obří pytle ).

Vzorkování zajišťuje mistr plavírny,nebo jím určený pracovník, včetně dodání vzorků do

laboratoře.

Laboratoř provádí u všech vzorků výstupní kontroly stanovení vlhkosti a viskozity a další

případná stanovení, podle dohod s odběrateli, jež jsou nutná pro vypracování atestů

k určeným dodávkám.[6]
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4.6.PRAKTICKÉ ZKOUŠKY V LABORATOŘI V ZÁVODĚ KAOLÍN HLUBANY :

Jednou ze zkoušek, které jsem měla možnost vyzkoušet, byla rychlost tvorby

střepu(RTS). 

Dne 11.2. 2010 A4 nehnětená.

Vlhký vzorek – 560g k tomu se přidá 350g vody + ztekucovadlo 20 ml, v tomto případě

vodní sklo.Tato směs se rozmíchává 20 minut.Mezitím se zkontroluje litrová váha, pokud

je vše v pořádku, nalije se tato směs do sádrové formy.,30 minut – stále se dolévá. Po

třiceti minutách se přebytečná suspenze vylije a nechá se 5 minut přiklopené dnem vzhůru

a po pěti minutách se to otočí a nechá se 25 minut natahovat (odsávání vlhkosti). Seřízne se

okraj, vyklopí se z formy a zváží se vlhký střep. Následuje sušárna do druhého dne 110°C,

takto vysušený vzorek se také zváží a změříme jeho tloušťku na třech místech, vrchní

část-2x , nad dnem – 2x a dno samotné – 1x.

Gw – vlhký střep -  175,4

Gs -  suchý střep -   122,3

X -  6,02+5,58+5,62+5,58                   dno  5,38

Průměr ze čtyř stěn  5,7   +    5,38

Průměr  5,34 mm
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Obr. č.3 vzorek v sádrové formě
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Obr.č.4 vysušený vzorek, připravený k měření

Pevnost v ohybu po vysušení

12.2.2010 

průměr ze šesti lisů  1 200 g vlhká navážka +  2 400 g vody

Necháme vylisovat v kalolisu za 2 ½ hodiny máme vylisováno.Vybere se vzorek a udělá se

váleček. Z válečku nudličky , které buď můžeme vysušit pokud se nespěchá při 40ºC nebo

pokud na vzorek spěcháme, při 110º C. Vytvoříme dvě velikosti válečků, 8 mm a 12 mm.

Poté lámeme nadvakrát , měří se průměr ve zlomené části .

Nejnižší  pevnost  KD50

                             A4 hnětená

                             Prima A4
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                             K D G

                             K D H

                             K D

                             K D A

                             KDK - nejpevnější

Obr.č.5 kalolis



Bc.Jana Kurešová: Sur.pro jem.keramiku a jejich úprava

2010                                                                        - 43 -                                                          

Obr.č.6 vysušené nudličky, připravené na lámání
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Obr.č. 7 Přístroj na lamání vysušených válečků
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Příloha č.1 výsledky měření pevnosti v ohybu

Měření sedimentace částic

Měření sedimentace částic jsem prováděla ze vzorku KDG. 5g vysušeného kaolínu,

nudličky se rozmělní a přidá se HMF do 55 g   ½ hodiny se rozplavuje a pak se vzorek

vloží do sedigrafu.

V příloze č.1 je grafické znázornění sedimentace částic, kde je pro nás nejdůležitější podíl

mikronů 2,00 a kumulace v procentech 71,5%.

Obr.č.8 Sedigraph
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Příloha č.2 výsledek měření sedimentace částic pomocí grafu
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Příloha č.3 výsledek měření sedimentace částic  

5.POUŽITÍ SUROVIN

Kaolín vznikl nejčastěji zvětráním nebo hydrotermálním rozkladem hornin bohatých

živcem, nejčastěji granitoidů, arkóz, rul aj. Tyto tzv. primární kaolíny mohou být

přemístěny, pak se jedná o kaolíny sekundární. Ložiska jsou soustředěna do oblastí výskytu

živcových hornin, ve kterých proběhla kaolinizace.

  Používá se pro různé účely a podle toho jsou na surovinu kladeny různé nároky. Kromě

využití při výrobě keramiky má kaolín uplatnění jako plnidlo do papíru, gumy, plastů

a barev, při výrobě žáruvzdorných materiálů, v kosmetickém, farmaceutickém

a potravinářském průmyslu. Kaolín je také výchozí surovinou pro výrobu umělých zeolitů.

Hlavními oblastmi s ložisky kaolínu v České republice jsou :

- Karlovarsko - matečnými horninami byly autometamorfované a horské žuly

karlovarského masivu. Je nejvýznamnější oblastí výskytu nejkvalitnějších kaolinů pro

výrobu porcelánu (KJ) a jejich potenciální náhrady (KT). Dále se vyskytují KK (kaolíny

pro keramický průmysl), méně KP (kaolíny pro papírenský průmysl). Nejvýznamnějšími

ložisky jsou Božičany, Jimlíkov a Mírová, na kterých se společně těží KJ, KT i KK. Na

ložisku Otovice - Katzenholz se těží KP. 

- Kadaňsko - kaolíny vznikly z granulitové ruly krušnohorského krystalinika. Kaolín je

použitelný jako KK a KP. V roce 2003 bylo dotěženo ložisko Kralupy

u Chomutova-Merkur (KP), další ložiska byla vytěžena již dříve (např. Kadaň, Prahy).

Poměrně velké zásoby KP a KK jsou evidovány na ložisku Rokle. 

- Podbořansko - matečnou horninou je arkózovitý pískovec líňského souvrství

středočeského permokarbonu. Vyskytují se zde všechny výše zmíněné typy kaolínů.

Kaolíny vyhodnocené jako KJ jsou však méně jakostní (spíše by se mělo jednat o KK)

a jsou používány velmi omezeně jako přísadové do karlovarských kaolínů při výrobě

porcelánu vzhledem k jejich reologickým vlastnostem. Nejdůležitější je velké těžené

ložisko KJ Krásný Dvůr-Podbořany. 
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- Plzeňsko - matečnou horninou kaolínů jsou karbonské arkózy plzeňské pánve. Kaolíny

z této oblasti jsou převážně použitelné jako KP (největší zásoby nejkvalitnější suroviny),

méně KK a nepatrně jako KZ a KJ. Nejdůležitějšími velkými těženými ložisky KP jsou

Horní Bříza, Kaznějov a Lomnička-Kaznějov severně a Chlumčany-Dnešice jižně od

Plzně. 

- Znojemsko - kaolíny vznikly především z granitoidů dyjského masivu, méně z bítešské

ortoruly dyjské klenby moravika. Zdejší kaolíny jsou vyhodnoceny především jako KZ

(tzv. živcový kaolín), méně KP. Prakticky před vytěžením je malé ložisko KP

Únanov-sever. 

- chebská pánev - kaolíny vznikly kaolinizací žul smrčinského masivu. Je zde vyhodnoceno

pouze jedno, dosud netěžené ložisko Plesná-Velký Luh (KK, KP). 

- třeboňská pánev - málo významná oblast, kde kaolíny vznikly ze žul a biotitických

pararul moldanubika. Vyhodnocené jsou pouze kaolíny keramické (KK). Surovina se

netěží, ani v budoucnosti se s ní pro nízkou kvalitu nepočítá. 

- Vidnavsko – kaolíny vznikly z granitů žulovského masivu. Surovina jediného, již

netěženého ložiska Vidnava je alternativně vyhodnocena jako KP a KK, ale z důvodů

nejlepšího využití suroviny je evidována mezi jíly pro výrobu žároostřiv. 

- další menší výskyty kaolínů jsou buď vytěženy (Lažánky) nebo dosud neprozkoumány

(Žluticko, Toužimsko, Javornicko).

  Kaolín představuje typickou tuzemskou nerudní surovinu. Česká ložiska kaolínů jsou

významná i z celosvětového hlediska, nejdůležitější jsou oblasti Plzeňska, Karlovarska

a Podbořanska. Všechna ložiska kaolinu v ČR jsou v současnosti těžena povrchově.

V České republice je evidováno celkem 22 ložisek, z toho je v současnosti 7 těžených.

Roční těžba surového kaolínu se u nás pohybuje okolo 1000 kt. Úpravenský produkt

(plavený kaolín) představuje asi 20 až 25 % z uváděné těžby.  [7]

Vzniká také velký zájem o využití tepelně aktivovaných (kalcinovaných) kaolínů nebo

jílů ve formě metakaolínu jako pucolánového přídavku do malt a betonů. Metakaolín je

pucolánový materiál, jehož průmyslové využívání začíná již v minulém století. Metakaolín

se vyrábí tepelnou aktivací kaolínu. Tepelnou aktivací se z původního kaolinitu
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(Al2O3.2SiO2.2H2O) odstraní tzv. konstituční voda, čímž dojde k destrukci struktury

vstupního materiálu a tvorbě amorfních alumosilikátů (Al2O3.2SiO2), tj. metakaolínu. K

tvorbě metakaolinitu, který představuje hlavní složku surového metakaolínu, dochází

postupně, v závislosti na velikosti částic kaolinitu, dokonalosti jeho krystalové struktury

(krystalinitě), rychlosti a podmínkách zahřívání, a to od teploty cca 450oC až do teplot

zhruba 800-850oC [2,3]. 

Metakaolín používaný při laboratorním výzkumu jako část náhrady cementu v

cementové maltě s sebou přináší zejména následující pozitiva :

● dochází ke „zjemnění“ pórové struktury cementového tmele a následně cementového

kamene, a tím pádem k celkovému snížení propustnosti betonu, 

● nižší propustnost cementového kamene se podílí na zvýšení odolnosti proti pronikání

a působení agresivních roztoků (chloridů a síranů) a na celkovém zlepšení

trvanlivostních vlastností betonu, 

● použitím metakaolínu lze docílit podstatného zvýšení pevnosti betonu a maltovin v

prostém tlaku, které je srovnatelné s účinky mikrosiliky . 

● přítomnost metakaolínu vede k potlačení možné objemové expanze v důsledku

alkalicko-křemičité reakce kameniva, 

● použitím metakaolínu lze docílit snížení tvorby primárních i sekundárních výkvětů

betonu, ovšem v závislosti na chemickém složení použitého

superplastifikátoru.[8]
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6.MOŽNOSTI VYLEPŠENÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVY KAOLÍNU 
     V každé výrobě je co vylepšovat, záleží jen na tom jaké požadavky na prodávaný kaolín

má zákazník a jaké možnosti má výrobce.

Například jde o zařazení do úpravy kaolínu - třídění vibrační síta a magnety, které by

zajistily daleko větší kvalitu konečného produktu.

Popřípadě trysky na hydrocyklonu. Popřípadě jiný druh hydrocyklonu. V našem případě

jsou požity hydrocyklony o ø 350 mm, ø 150 mm a ø 50 mm. Seřazením několika

hydrocyklonů za sebou do cyklonových stupňů lze dosáhnout optimálního oddělování na

jednotlivé složky a zvýšit výtěžek. Tejně se také dá vylepšit materiál , ze kterého je tryska

hydrocyklonu vyrobena. V našem případě, při úpravě kaolínu, je lepší použít gumu.

Nebo na sušení rozprach sušárny, mlecí zařízení. Vše samozřejmě záleží na finančních

možnostech zmíněného závodu Kaolín Hlubany,který jsem měla možnost několikrát

navštívit.

Jedním z možností vylepšení kvality kaolínu, je bělení kaolínu separací.

Cílem magnetické separace kaolinu je zvýšení jeho bělostných parametrů. Barevné

materiály, které nepříznivě ovlivňují bělost, obsahují zpravidla vázané železo a mají

výraznější magnetické vlastnosti, které lze využít pro magnetickou separaci (oddělování

nečistot).

Při magnetické separaci kaolinu přichází v úvahu pouze mokrý proces, při němž je kaolin

oddělován ve formě vodní suspenze. Separační prostor je vyplněn zpravidla kovovou vatou
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– matricí – z velmi tenkých vláken z feromagnetického, magneticky měkkého

korozivzdorného materiálu. Paramagnetické znečišťující částice kaolinové suspenze se

vlivem magnetické síly zachytí na matrici, tím dochází k jejich oddělování z kaolinové

suspenze. [9]

7.ZÁVĚR

Společnost Kaolin Hlubany, a. s. těží v současné době na lomu Krásný Dvůr v DP

Podbořany I.  ročně cca 180 000 – 220 000 t.rok-1 přírodního kaolinu. Tento lom je

v posledních letech jediným kaolinovým lomem společnosti, takže dále uvedené hodnoty

těžby jsou zároveň celkovou současnou těžbou kaolinu této společnosti. V lomu Krásný

Dvůr  probíhá těžba již od 60tých let minulého století, přičemž vytěžený kaolin je

upravován a rafinován v úpravně kaolinu v Buškovicích. 

Na základě průzkumu odbytových možností kaolinu lze předpokládat udržení

současného rozmezí těžby 180 000 – 240 000 t.rok-1 přírodních kaolinů i výhledově.

Společnost plánuje využívat kromě  lomu Krásný Dvůr i lom Skytaly, a to zejména

z důvodu dodržení požadované kvality kaolinu. V případě těžby kaolinu na lomu Skytaly

by se úměrně snížil objem těžby na lomu Krásný Dvůr. Vzhledem k tomu, že o těžbě

kaolinu v lomu Skytaly není dosud definitivně rozhodnuto, je objem výše uvedené těžby

předpokládán pouze z lomu Krásný Dvůr. 

Z hlediska rozsahu a stavu bilančních a vytěžitelných zásob přírodního kaolinu

v chráněném ložiskovém území (dále jen CHLÚ) Podbořany I jsou dále uvedeny orientační

plošné a bilanční údaje DP Podbořany I  podle podkladů projektanta a POPD. Údaje se

týkají celkových zásob kaolinu v dobývacím prostoru Podbořany I. V následujících
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tabulkách jsou bilanční údaje  uvedeny ve dvou variantách, jednak pro původně navrženou

maximální těžbu a jednak pro variantu omezené těžby kaolinu k hranici ochranného  pásma

zámku Krásný Dvůr.

Tabulka č.1Orientační bilanční údaje o zásobách a těžbě kaolinu  v pro variantu

maximální těžby

Etapy těžby 

kaolinu

Celková

plocha DP

[ha]

Plocha DP

dotčená těžbou

[ha]

Zásoby

kaolinu

[103 t]

Těžba

kaolinu

[103 t]

DP Podbořany I 80,873 - 37 403 -

Období 1965 - 1998 - 15,832 28 316 3 289,3

Období 1999 - 2008

(POPD 03/1998)
- 8,320 23 360 1 934,7

Předpoklad těžby od roku

2009 (POPD - EIA 2008)
- 18,955 13 860 5 350,4

Stav po ukončení těžby 80,873 43,107 13 860 -
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Tabulka č. 2  Orientační bilanční údaje o zásobách a těžbě kaolinu pro variantu

omezené těžby 

Etapy těžby 

kaolinu

Celková

plocha DP

[ha]

Plocha DP

dotčená těžbou

[ha]

Zásoby

kaolinu

[103 t]

Těžba

kaolinu

[103 t]

DP Podbořany I 80,873 - 37 403 -

Období 1965 - 1998 - 15,832 28 316 3 289,3

Období 1999 - 2008

(POPD 03/1998)
- 8,320 23 360 1 934,7

Předpoklad těžby od roku

2009 (POPD - EIA 2008)
- 10,238 16 960 3 595,6

Stav po ukončení těžby 80,873 34,390 16 960 -

Na základě geologických poměrů, báňských provozních podmínek a rovněž

v souvislosti s kapacitou úpravárenské technologie v úpravně kaolinu v Buškovicích, lze

uvažovat s maximální roční kapacitou těžby kaolinu na lomu Krásný Dvůr v množství

cca 240 000 t.rok-1, optimální těžbu lze předpokládat ve výši cca 220 000 t.rok-1.

Při výše uvedených ročních výkonech těžby cca 220 000 t.rok-1 a při uvedeném

stavu dobyvatelných zásob kaolinu v rámci variantního návrhu využití plochy k těžbě, by

doba těžby kaolinu na lomu Krásný Dvůr v DP Podbořany I činila pro jednotlivé varianty:

 Varianta maximální těžby kaolinu  cca 24 let.

 Varianta omezené těžby kaolinu cca 16 let.  

Z hlediska průběhu a rozsahu záměru se jedná o pokračování těžby  přírodního

kaolinu na lomu Krásný Dvůr v navazujícím prostoru schváleného DP s využitím prakticky

stejné těžební a dopravní techniky s dosažením  přibližně stejných časových výkonů těžby

kaolinu. Z hlediska výrobních a ekonomických aspektů je však výhodnější varianta

maximální těžby kaolinu,  která  rovněž  odpovídá podmínkám těžby ve smyslu zákona č.
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44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), ve znění pozdějších

předpisů. [3]


