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Abstrakt 
 

Disertační práce je zaměřena na výzkum základních fyzikálně-mechanických 

vlastností a pevnostních charakteristik retenčních naplavenin a jejich směsí. Cílem je nalézt 

vyhovující komponent a jeho optimální poměr ve směsi pro sanaci naplavenin (kalů) 

z retenčních nádrží na povrchových lomech v návaznosti na jejich přesypání vnitřní 

výsypkou, eventuálně vyčištění retencí, které jsou používány dlouhodobě. 
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Abstrakt 

Dissertation research is focused on basic physical-mechanical properties and 

strength retention characteristics of silt and mixtures thereof. The aim is to find suitable 

components and the optimum ratio of mixture for the remediation of debris (sludge) from 

the retention ponds on surface mines following the dump is collected inside, possibly clean 

retention, which are used for long periods. 
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1 Úvod a cíle práce 
 

V rámci otvírky lomu je nutné založení vhodných výsypných prostorů, které 

budou zaručovat úspěšný a plynulý provoz lomu. Nejde jen o zvolení dostatečného a 

vhodného prostoru, ale je nutné přihlížet k fyzikálně - mechanickým vlastnostem zemin 

a podle toho zvolit vhodný způsob stavby výsypky, který bude zajišťovat především její 

stabilitu a bezporuchový provoz. 

 Důležitou podmínkou stability výsypky je důkladné odvodnění podložky, 

eliminování jejího případného úklonu a zajištění odvedení podzemních a srážkových 

vod pomocí komplexní odvodňovací soustavy. Celkově lze říci, že výsypkové 

hospodářství lomu je limitujícím faktorem provozu každého lomu.  

V první fázi vývoje lomu přicházejí v úvahu pouze vnější výsypky, které jsou 

zakládány na vyprojektovaných místech obvykle poblíž lomu nad původním terénem 

(tzv. výsypky převýšené) anebo je umísťujeme do jiného již vydobytého (opuštěného) 

lomu. Vnější výsypky komplikují organizaci provozu lomu a zvyšují provozní náklady 

na jednotku vytěžené užitkové suroviny (vzdálenost, stoupání apod.). Teprve po 

uvolnění dostatečného prostoru vlastní těžbou se ve vytěženém prostoru mohou zakládat 

postupně jednotlivé stupně vnitřní výsypky.  

První výsypkový stupeň vnitřní výsypky se zakládá na dně lomu tak daleko od 

posledního řezu užitkové suroviny, aby nebyl ohrožen provoz na tomto řezu a nebylo 

narušeno odvodňování lomu. S postupující dobývací frontou užitkové suroviny se 

současně tvoří prostor pro postup výsypkové fronty a dále se postupně vytvářejí další 

výsypkové stupně.  

Se zakládáním výsypek úzce souvisí odvodňování lomu, které zabezpečuje 

řadu cílů. Odčerpává se nejen voda z atmosférických srážek, ale i podzemní voda a 

v neposlední řadě i voda naakumulovaná ve starých důlních dílech. 

Cílem odvodňování je řízeným způsobem odvádět vody z prostoru lomu a tím 

zabezpečit bezpečnost a plynulost provozu lomu. Za tímto účelem jsou na dně lomu 

budovány retenční nádrže ve kterých se důlní voda kumuluje a je následně čerpána do 

recipientů. Tato důlní voda při své cestě do retenčních nádrží unáší i drobné částice 

jílovitých zemin i drobné částice uhelné substance, které nám následně způsobují 

problém, jak je z těchto retencí vytěžit. 
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Disertační práce je zaměřena na výzkum základních fyzikálně-mechanických 

vlastností a pevnostních charakteristik retenčních naplavenin a jejich směsí. Cílem je 

nalézt vyhovující komponent a jeho optimální poměr ve směsi pro sanaci naplavenin 

(kalů) z retenčních nádrží na povrchových lomech v návaznosti na jejich přesypání 

vnitřní výsypkou, eventuálně vyčištění retencí, které jsou používány dlouhodobě. 

Pro stabilizaci a hutnění kalů z retenčních nádrží byla použita metoda stabilizace a 

hutnění kalů pomocí vlákna celulózy vycházející z technického řešení [2]. Podstata 

spočívá v zapracování modifikovaného vlákna celulózy do kalu, která vytvoří armaturu 

zachycující nejjemnější zrnitostní částice kalu, čímž dochází ke stabilizaci kalu ve 

smyku a rozplavování. Vzniklá armatura současně odvádí vodu ze stabilizovaného kalu 

pomocí kapilárního systému, což podporuje zvýšení hutnosti kalu. 
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2 Popis stávajícího stavu retenčních nádrží 
 

V prostoru lomů se nacházejí retenční nádrže, které jsou z větší části zaplněné 

jílovým kalem s přebytkem vody. Ponechávání těchto bahenních naplavenin na dně 

lomu (ve zrušených retencích) snižuje bezpečnost následně zakládaných etáží 

výsypkových stupňů vnitřních výsypek. Dle § 42 odstavec 2) vyhlášky ČBÚ č.26/1989 

Sb. musí být výsypky zřizovány podle zásad mechaniky zemin tak, aby byla zajištěna 

jejich stabilita a nedocházelo k vytlačování podzákladí a aby bylo co nejdříve dosaženo 

definitivních svahů. [ 7] 

Na stabilitu výsypkového tělesa má mimo jiné podstatný vliv sklon a kvalita 

podložky na kterou je výsypkové těleso zakládáno. Kontakt výsypky s podložkou je 

právě z důvodu výrazně snížené smykové pevnosti častým zdrojem nestability. Bahenní 

jílovité usazeniny mohou stabilitu výsypky negativně ovlivnit přímo, protože svými 

mechanickými vlastnostmi vytvářejí podmínky pro vznik smykové plochy. Rovněž 

mohou působit nepřímo, jakožto zdroj přebytečné volné vody zhoršující vlastnosti 

bazální vrstvy výsypkového tělesa. Prostor retenčních nádrží ještě před postupující 

patou výsypky je zaplněn až několika metrovou vrstvou řídkých sedimentárních kalů, 

které by se po jejich přesypání rozplavily do stran a vytvořily by mezi podložkou a 

výsypkou neúnosnou kontaktní vrstvu s velmi nízkými smykovými parametry. Zároveň 

by docházelo k vytlačování kalů do vyšších vrstev výsypkového stupně. Po přesypání 

dalšími vrstvami výsypky by následné zvyšování měrného tlaku v málo propustné 

zemině vyvolalo zvýšení pórových tlaků v kontaktní vrstvě a vedlo by nepochybně ke 

vzniku smykové plochy. 

Proto je nutnost retenční nádrže ještě před přesypáním výsypkou co 

nejdůkladněji vyčistit a kaly vyvézt do míst, kde je možnost je rozprostřít a nechat 

vysušit. 

Nynější řešení spočívající v mechanickém přemisťování kalů pomocí čerpadel, 

lopatových rýpadel a aut na jiná místa výsypky (do kazet, kde se kal nechává 

vyschnout) je technicky problematické a finančně náročné. . Pokud se kazety, alespoň 

po částečném vysušení, nezasypou (neuzavřou) dochází k opětovnému rozplavování 

jílových kalů. 
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3 Současný stav poznání v oblasti řešené problematiky 

 
Současný stav poznatků k této problematice (krom již výše popsaného současného 

stavu), která se týká retenčních kalů z uhelných lomů je podle dostupných informací 

prakticky nulová. Všechna řešení co se týká sanace kalů je na bázi Čistíren odpadních 

vod (ČOV), kde se jedná o „Termofilní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů“. Dále 

jsou poznatky kolem stabilizace ropných kalů. Tato metoda vychází z poznání, že řada 

přírodních minerálů obsahuje chemické prvky (např. těžké kovy) v sumárních 

koncentracích, které jsou podle stávajících kritérií škodlivé, díky pevné vazbě v 

krystalické struktuře se ale prakticky neuvolňují do okolního prostředí. Vznik 

obdobných minerálních vazeb lze iniciovat uměle. Škodliviny jsou pak pevně 

krystalochemicky vázány reakcí s anorganickými komponenty. Proces probíhá za 

atmosférických podmínek bez energetických vstupů, fixovat lze anorganické a 

organické látky v plynném, kapalném i tuhém stavu. 

 Na lomu Jiří, Sokolovská uhelná, a.s., právní nástupce byly prováděny pokusy 

Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s. Most (dále VÚHU) s elektrárenským 

popílkem a škvárou. Tato úprava měla vést ke zlepšení pevnostních parametrů zejména 

soudržnosti c. Princip úpravy závisel na předpokládaných vlastnostech popílku a škváry, 

které měly umožnit jako drenáž odvod vody, vytlačené tíhou nově nasypané výsypkové 

etáže z kalové vrstvy. Popílek a škvára měly být dostatečně propustné, s velkým počtem 

pórů, které by se kalem nezanášely. Zároveň měly být odolné vůči účinkům vody, a to 

po dlouhé časové období. Pro porovnání jsou laboratorní výsledky, které byly 

poskytnuty Sokolovskou uhelnou, a.s., právní nástupce uvedeny v kapitole 12. 

Poloprovozní zkoušky však prokázaly nevhodnost tohoto komponentu.  

Na základě četby odborné  literatury jsem se dočetl o účincích vápna na jílové 

zeminy, což mě vedlo k dalšímu studiu a pokusům.   
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4 Obecné poznatky o zeminách 
 

Zastoupení jílových minerálů v soudržných zeminách zásadně ovlivňuje jejich 

mechanické vlastnosti. Neobvyklé vlastnosti soudržných zemin bývají vysvětlovány v 

závislosti na mineralogickém složení jílů. Halloyzit je tvořen rourkami, které obsahují 

velké množství vody a mají i velmi nízkou objemovou hmotnost, montmorillonit je 

vzhledem ke svojí struktuře značně náchylný na objemové změny. S rostoucím obsahem 

vody se snižuje smyková pevnost. Problémy nastávají u vrstevnatých jílů, kde se mění 

zastoupení jílových minerálů a tím i mechanické vlastnosti. 

 

4.1 Voda 
 

Důležitou součástí zeminy je voda; mechanické vlastnosti jílů výrazně závisí 

na obsahu vody. Voda má v jílových minerálech specifickou funkci; vlastnosti vody se 

mění při různých skupenstvích a v závislosti na vazbách mezi molekulami.  

Vodu v jílovité zemině je možné v širším kontextu rozdělit na: 

• pevně vázanou 

• vodu v dipólech (plasticko-viskózní) mezi krystaly 

• volnou. 

V elektromagnetickém poli dochází ke tvorbě dipólů molekul vody; umožňuje 

jí to vhodný úhel mezi H-O-H. Čtyři volné molekuly vody mohou vytvořit čtyřstěn a 

vhledem k vhodné velikosti (molekula kapalné vody má rozměr 0,958 Å) se shlukují do 

hexagonálních útvarů (podobně jako tetraedry či oktaedry jílu).  

Bylo zjistěno, že sorbovaná voda vytváří nad tetraedrickou vrstvou kruh 

polarozovaných molekul vody; vazba je nad iontem Si. Voda je tedy sorbována na 

povrch jílové částice a tím se stává při běžných přírodních podmínkách její nedělitelnou 

součástí. Odlišné skupiny jílových minerálů jsou schopné vázat odlišné množství vody. 

Toto závisí na tvaru krystalu, specifickém povrchu, převládajícím náboji a na kationech 

zapracovaných do struktury. Poměr hrany ku ploše udává celkový náboj krystalu, 

hodnoty pro typické minerály uvádí [5]: u kaolinitu asi 12 %, illitu 6 % a 
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montmorillonitu 2 % (jedna vrstva sorbované vody vytváří u kaolinitu vlhkost 0,3 %, u 

montmorillonitu a illitu 2,4 %). 

Destičky jílových minerálů (umístěné k sobě paralelně) jsou na plochách 

shodně nabity a navzájem se odpuzují a současně přitahují vodíkovými nebo van der 

Waalsovými silami, tím pádem se přímo nedotýkají. Vzdálenost, kde se odpudivé a 

přitažlivé síly rovnají uvádí např. [5]:  u kaolinitu 7 Å, u montmorillonitu 12 Å (u malé 

vzdálenosti desek jsou kationty rozmístěny rovnoměrně).  

Je všeobecně známo, že kaolinit obsahuje pouze nepatrné množství vody 

(M<1%) naopak minerály skupiny smektitů (montmorillonit) obsahují až 700 % vody. 

Molekuly vody jsou u montmorillonitu osmotickými silami tlačeny mezi krystaly a 

oddalují je. Mezi dva krystaly montmorillonitu je možné umístit maximálně tři 

molekuly vody (více vody je možné vmístit pouze při mechanickém porušení vazeb 

mezi šupinami). 

Plasticko-viskózní voda je typ, který se nedostává do pohybu ve smyslu 

Darcyho zákona. Tato voda je dokonce schopna přenášet i slabé napětí, lze ji však ze 

zeminy snadno vytlačit nebo odpařit. V širším kontextu je třeba uvažovat o plasticko-

viskózní hmotě (a ne o kapalině). Tato voda není příliš ovlivňována vnějšími silami, při 

proudění se nepohybuje. Toto se uplatňuje asi do vzdálenosti 10 molekul od plochy 

krystalu [5]. Tloušťka této vrstvy může být až 1000 Å (ve vzdálenosti větší než 10 

molekul je síla vazeb minimální). Volná voda se při napětí pohybuje - v pórech tak 

vzniká proudění. Vodu je možné ze zeminy snadno vysušit (při 105°C). 

4.2 Struktura jílu 
 

Struktura jílovitých zemin a jílů může velmi zásadně ovlivňovat mechanické 

vlastnosti zeminy. Rozlišujeme několik typů zrnitostních struktur, které jsou dány 

sedimentačním prostředím a pozdějším vývojem. Volně sedimentující šupinky jílových 

minerálů se k sobě přednostně natáčí hrana k ploše (jsou opačně nabité). Ve slané vodě 

vzniká mikrostruktura „dům z karet“ (hrany se dotýkají ploch), ve sladké vodě vznikají 

struktury, kde se hrany dotýkají ploch, ale současně jsou zde i plochy dotýkající se 

paralelně [5]. 
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4.2.1 Floktuovaná struktura  
 

Vzniká při vyšší koncentraci rozpuštěných iontů v roztoku. Krystaly jílových 

minerálů koagulují (shlukují se) ve vločky se zárodkem floktuované (vzpříčené) 

struktury. Jílové krystaly se zejména shlukují kolem nečistot a vytváří tak větší částice 

(vločky). Jedna částice obsahuje 100 až 1000 základních vrstviček (tloušťka 0,01-0,1 

mikro µm). Koagulace funguje podle předepsaných rovin a za působení elektrolytu. 

Pokud je velká koncentrace roztoku, vločky jsou malé (2-30 µm). Naopak pokud je 

voda příliš čistá anebo obsahuje velké množství alkálií ke koagulaci nedochází. 

Podobně je tomu u příliš koncentrovaných roztoků. Důležitým faktorem je též pH vody. 

Viskozita „kaolinitové suspenze“ se zvyšuje se snižujícím se pH roztoku. 

Kyselé ionty H3O+ se sorbují na hrany a zvyšují tak přitažlivost k plochám. V případě 

zásaditého roztoku se na hrany navazují OH- a snižuje se tak kladný náboj (může se 

přeměnit až na záporný), současně roste výměnná kapacita [5]. 

Vlivem vysušovaní elektrolytu dochází také ke koagulaci. Při pokračujícím 

vysušování (volné a plasticko-viskózní vody) vzniká vlivem negativního kapilárního 

tlaku zpevnění [5]. Vznikají čtyřúhelníky, rovnoběžníky (diamantová struktura) a 

trojúhelníky. Nejpevnější koagulované útvary jsou trojúhelníky, neboť vnitřní přitažlivé 

síly i konsolidační síly mají podobný směr a tvar zpevňují. U jiných tvarů vlivem 

konsolidace dochází k natáčení částic do pozice šupin navzájem paralelní. Trojúhelníky 

vznikají za vysoké koncentrace elektrolytu. Jsou izotropně velmi pevné, aniž by došlo 

ke smykovému porušení nedovolují bobtnání jílu. Z diamantové struktury 

(rovnoběžnostěn) mohou při smykovém porušení vzniknout trojúhelníkové struktury. 

Ve slané vodě vznikají za asistence jemných pískových zrn tzv. „prázdné struktury“ 

vyplněné volnou vodou [5]. 

4.2.2 Dispergovaná struktura  
 

Vzniká u sladkovodních jílů s velkými odpudivými silami mezi záporně 

nabitými plochami. Šupiny jsou od sebe dostatečně vzdáleny, při čemž se orientují 

paralelně se siločárami (radiálního) gravitačního pole. Pórovitost je zde velká až střední, 

závisí na konsolidačním tlaku, který zeminy prodělaly během svého vývoje (např. 

Mencl 1966). Jíly jsou izotropní, pokud neprodělaly výraznou konsolidaci. Původní 



      Ing. Miroslav Zechner: Stabilizace kalů z retenčních nádrží, pro zajištění stability 
vnitřní výsypky 

2010 12

struktura je vnějšími procesy deformována (konsolidace, překonsolidace) a dochází k 

rotacím šupin do pozice k sobě navzájem paralelní. Orientovaným napětím se částice 

usměrňují a vzniká paralelní struktura. 

4.2.3  Zeminy jako disperzní systém 
 

Postupujícím mechanickým a chemickým zvětráváním se hornina dělí na stále 

jemnější částice, které pak i při několikaprocentním hmotnostním podílu v zemině 

podstatně ovlivňují její vlastnosti. 

Pevné částice i u zdánlivě suchých zemin jsou v přírodě obklopeny tenkou 

blankou vody. Zeminy nasycené vodou lze považovat za vícefázový disperzní systém, v 

němž disperzní podíl představují pevné částice a disperzní prostředí přítomná voda. Za 

disperzní systém považujeme takovou směs látek, kdy v jedné látce souvisle vyplňující 

prostor je jemně rozptýlena druhá, případně několik dalších, první látka představuje 

disperzní prostředí, druhá, případně několik dalších, disperzní podíl. 

Zemina je heterogenní disperzní systém, u něhož lze mezi pevnou fází (disperzním 

podílem) a kapalinou fází (disperzním prostředím) určit ostré rozhraní (povrch pevných 

částic). Na těchto rozhraních dochází ke složitým jevům a procesům, které u zemin 

podstatně ovlivňují jejich chování. Protože jde o jevy a procesy vázané na povrch 

pevných částic, bude zřejmě jejich intenzita závislá na povrchu částic v objemové 

jednotce látky, to je na takzvaném specifickém povrchu. [ 6 ] 

V následující tabulce je uveden růst povrchu částic při postupném rozmělňování 

1cm3 látky.          

 

             délka hrany [mm]        počet krychlí      celkový počet částic 

            ---------------------------------------------------------------------------  

       10                                  1                          6 cm2 

         1,0                             103                       60 cm2 

         0,01                           109                         0,6 m2 

         0,0001                       1015                      60,0 m2   

         0,000001                   1021                   6000,0 m2 
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Z uvedených hodnot je zřejmé, jaký vliv mohou mít jakékoliv vazby mezi 

pevnými částicemi a vodou na tak značném povrchu v porovnání s malým objemem 

látky. [ 6 ] 

4.3 Vazební síly 
 

Fyzikálně chemická rozdílnost ve složení pórové vody a pevných částic (zrn) 

způsobuje, že mezi nimi dochází k vzájemnému ovlivňování tak zvanými vnitřními 

silami, které mohou být jak přitažlivé, tak odpudivé. Účinky těchto sil se však objevují 

až od určité velikosti zrn, to je tehdy, kdy tyto síly převládnou nad gravitačními silami. 

Částicím takového rozměru říkáme koloidní částice. Jsou to částice obvykle menší než 

0,001 mm, případně částice, jejichž specifický povrch je větší než 25 cm2.g-1. 

K přitažlivým vnitřním silám zařazujeme: 

• přitažlivost mezi záporně nabitými povrchy částic pevné fáze a mezi 

částicovými kationty  

• vodíkové vazby mezi atomy kyslíku na povrchu pevných částic a 

polarizovanými molekulami vody obklopující pevné částice 

• elektrostatická přitažlivost mezi opačně nabitými ploškami a hranami minerálů 

obsažených v pevné fázi zeminy 

• van der Waalsova přitažlivost (za určitých podmínek) 

 

K odpudivým vnitřním silám zařazujeme: 

• odpudivé síly Bornovy (působí mezi sousedními ionty v krystalické mřížce 

minerálů) 

• interakce dipól – dipól 

• hydratace iontů 

• osmotický tlak 

Skutečnou velikost jednotlivých uvedených sil nelze zatím stanovit. Ukazuje se 

však, že mechanické vlastnosti soudržných zemin jsou převážně dány přitažlivými 

silami vznikajícími mezi pevnými částicemi buď na jejich přímých kontaktech nebo 

prostřednictvím iontů látek rozpuštěných ve vodě, případně iontů dissociované vody 

obsahující pevné částice. [ 6 ] 
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5 Mechanické vlastnosti zemin 
 

Mechanické vlastnosti závisí na mineralogickém složení. Dále závisí na 

granulometrii, tvaru zrn, dotyku částic, cementaci, vodě a elektrolytu v pórech zeminy.  

5.1 Pevnost (ve smyku) 
 

Před překročením vnitřního tření mezi částicemi (doposud nedojde k porušení 

ve smyku) se jemnozrnná zemina deformuje zhruba podle Hookova zákona. Po 

překročení vnitřního tření se chová plasticky aniž by se zmenšoval odpor na smykové 

ploše (dle Mohr-Coulombova modelu elasto-plastická pevná hmota). Na základě tohoto 

pozorování jsou jíly nazývané jako „kohezivní zeminy“. Byly prováděny pokusy s různě 

saturovanými zeminami a zjistilo se, že méně saturované zeminy mají vyšší pevnost. Při 

zkoušce pevnosti, kdy je saturace 100%, vzniká v pórech značný tlak vody (je téměř 

nestlačitelná), může docházet k porušování vazeb a neuplatňuje se tření mezi zrny. Tím 

pádem se velikost (totálního) úhlu vnitřního tření blíží k 0° a pevnost je definována 

pouze kohezí. Jinak je tomu u zkoušek odvodněných, kdy se plně uplatňuje tření mezi 

částicemi. U tuhých jílů byl pozorován velký rozdíl mezi odvodněnou pevností 

vrcholovou a reziduální (dostatečně dlouhý pohyb po smykové ploše). Dokonce bylo 

pozorováno u překonsolidovaných zemin křehké chování. Předpokládá se, že od doby 

porušení zeminy (všesměrné uspořádání částic) dochází na smykové ploše k rotacím 

částic do pozice paralelně se smykovou plochou, tak aby tvořily při pohybu minimální 

překážky. Jakmile dojde ke vzniku smykové plochy klesá pevnost. Velmi důležitým 

faktorem je uspořádání částic; přednostní uspořádání částic snižuje pevnost (šupiny 

jílových minerálů jsou uloženy paralelně). Největší pevnost má struktura „trojúhelníků“, 

nejnižší pevnost byla pozorována u struktury paralelní. Bylo prokázáno, že nejnižší 

pevnost jílu ve smyku je v případě, kdy normálová napětí σ1 a σ2 leží v rovině paralelní 

s usměrněnými šupinami jílových minerálů [ 5 ] 

5.2 Bobtnavost 
 

Mezi dvěma částicemi jílových minerálů působí odpudivé síly (plochy jsou 

shodně nabité) a současně i síly přitažlivé. V určité vzdálenosti, která je specifická pro 
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jednotlivé skupiny jílových minerálů, dochází k vyrovnání odpudivých a přitažlivých 

sil. Mezi částicemi není vzduchoprázdno, ale osmotickými silami je mezi částice tlačena 

voda. 

Závislost odpudivosti na vzdálenosti destiček je např. u montmorillonitu 

logaritmická [ 5 ]. 

Velmi důležitým poznatkem je přímá závislost přiblížení dvou částic 

(překonání odpudivosti)  konsolidačnímu napětí. Při konsolidaci se zvyšují síly 

stlačující destičky k sobě, čímž dochází k vypuzení vody z prostoru mezi částicemi. Při 

pomalém zatěžování se může zemina plasticky přetvářet bez porušení a ztráty vazeb, po 

odtížení dochází pomalu k návratu do původní pozice. [ 5 ] Bez zatížení tedy dochází k 

nasávání vody mezi částice až do vyrovnání odpudivých, přitažlivých sil. Tehdy v jílu 

vzniká záporný pórový tlak. 

5.3 Změny pevnosti vlivem promrzání jílu 
 

Ve studených regionech mírného klimatického pásu se během zimy několikrát 

opakují cykly promrznutí země a opět roztátí. Takovéto cyklické změny mají velký vliv 

na mechanické vlastnosti jemnozrnných zemin (stlačitelnost, pevnost). Současně 

dochází i k chemickým změnám, jedná se o tzv. „aktivitu sodíku“, kdy kationy Ca2+, 

Mg2+ jsou během cyklů promrzání nahrazovány za Na+. Změny struktury jsou 

ovlivňovány fázemi transformace vody v pórech zeminy (vznikají zde čočkovité útvary 

tvořené ledem). Při zmrznutí je minerální skelet dehydratovaný – struktura jílových 

minerálů se zmenšuje a deformuje (okolo vznikají ruptury viditelné elektronovým 

mikroskopem). Nejvíce se deformace projevují u jílů obsahujících smektit nebo kaolinit 

v kombinaci s přídavkem klastického křemene. U kaolinitu vznikají dutiny mnohem 

větší až několik setin mm, [ 5 ]. Pomalé tečení ledu způsobuje pohyb vlhkosti po 

případné smykové ploše a tím i snížení části pevnosti (kterou jinak způsobuje 

dilatance). Velký nárůst pevnosti byl pozorován pokud smyková plocha vznikala kolmo 

na ledové plochy. Původní hodnoty jsou φ = 10,5°, c = 96,3 kPa, pokud je smyková 

plocha položena paralelně se zmrzlými částicemi ledu dochází k nárůstu úhlu vnitřního 

tření na úkor koheze φ1 = 22,4° c1 = 63,7 kPa při smykové ploše kolmé na ledové 

plošky pevnost i koheze zásadně narůstají φ2 = 45°, c2 = 112,5 kPa [ 5 ] 
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5.4 Vliv tixotropie 
 

Při zatížení jílu (tlakovém namáhání) dochází k pohybu pórové vody, která je 

nucena překonávat odpor pevně vázané vody a odpor z vlastní viskozity. Postupem času 

však dojde ke zneutralizování pórových tlaků. Při pomalém zatěžování se může zemina 

plasticky přetvářet bez porušení a ztráty vazeb [ 5 ]. Zatížení působící na šupiny 

jílových minerálů v kolaugačních útvarech způsobuje reorientaci krystalů; po odtížení 

(převládnou-li odpudivé síly mezi krystaly nad kompresními a cementačními) dochází 

pomalu k návratu do původní pozice. Bez zatížení může v jílu vznikat záporný pórový 

tlak, protože je do „nadzvedávající se“ struktury vlivem osmotických sil nasávána voda. 

Během stlačování byla ze zeminy vytlačována voda. Velmi vysoké tlaky 

současně mohou způsobit rekrystalizace jílových minerálů. Avšak k rekrystalizaci je 

důležitý dostatečný přínos odlišných kationů, aby se mohla uplatnit iontová výměna [5]. 
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6 Účinky vápna na zpracovatelnost zemin  
 

Mezi vápnem a jílovými minerály přítomných v zemině v různém složení a 

různém množství dochází k dvěma druhům reakcí: 

• Reakce, které probíhají v zemině ihned po přidání vápna, jsou povahy 

koloidní a vedou k fyzikálním změnám ve struktuře zeminy. 

• Reakce dlouhodobé, chemické povahy, ke kterým dochází v důsledku 

působení vápna a přítomných minerálů. Výsledkem těchto reakcí je vznik 

novotvarů podobného druhu jako při tvrdnutí cementu. 

Z hlediska vazby přebytečné vody bahenních zemin při zhutnění je důležitá 

první reakce, která probíhá ihned po přidání vápna k zemině a má za následek změnu 

jejich fyzikálních vlastností. První markantní změnou je tvorba shluků. Zemina dostává 

sekundární strukturu [4]. Časovou závislost této změny vyjadřuje obr. č. 1. 

 

 
Obrázek 1 Změna zrnitosti zeminy po přidání vápna podle Branda 

 

Druhou změnou je vazba vody, která se projeví zvýšením meze plasticity a 

zvýšenou optimální vlhkostí podle Proctra. Za hlavní příčinu dosažených změn 

koagulací je výměna iontů a „vnitřní přemístění vody“. Výměnné reakce se uplatňují 

různou mírou podle zastoupení jílových minerálů v zeminách. Každá zemina je 

charakterizována tak zvanou výměnnou kapacitou iontů tabulka č. 1 
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zemina me/100 g

kaolinitická 3 až 15

illitická cca 30

montmoriolinitická 60 až 100  
Tabulka 1 Výměnná kapacita iontů 

 

Toto pořadí je shodné s mírou plastického chování jednotlivých skupin. Přesto 

že výměnné ionty ovlivňují konzistenci zemin, neprojevuje se podstatně tento účinek 

v případě dvojmocných iontů  v oblasti mezí plasticity. [4]   

Oproti tomu přídavek vápna mění výrazně konzistenci zeminy, což se 

projevuje jeho účinkem na změnu Atterbergových mezí. Tento poznatek byl vícekrát 

zaznamenaný v pracích které se zabývají stabilizací zemin vápnem.  

Podobné výsledky uvádí Mateos [4], podle kterého je pro změnu struktury 

potřebné přidat k zemině 1 – 3 % vápna, kdežto pro stabilizaci se potřebné množství 

zvyšuje a pohybuje se od 2 do 8 % podle druhu a zrnitosti minerálů v zemině 

zastoupených. 

Při změně struktury jde o tzv. flokulaci, která je podle Gouy-Chapmenovi 

teorie přímo úměrná koncentraci elektrolytu, mocenství iontů, teplotě a snižuje se 

s hodnotou dielektrické konstanty, velikosti hydratovaných iontů, hodnotou Ph a 

anionovou adsorpcí. Obyčejně čím větší je stupeň koagulace, tím větší je sedimentační 

objem.         
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7 Určení smykové pevnosti zeminy 

7.1 Určení smykové pevnosti na torzním smykovém přístroji typu Spreetal 

Na tomto přístroji se stanovují parametry zbytkové (reziduálni) smykové 

pevnosti - úhlu vnitřního tření φ a soudržnosti c – zeminových materiálů a granulátů 

smykovou zkouškou při respektování základních ustanoveních ČSN CEN ISO/TS 

17892-10 „Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: 

Krabicová smyková zkouška 10“.  [1] 

7.2 Princip metody  

Princip metody spočívá v torzním smykovém namáhání zkušebních těles 

testovaných materiálů, uložených ve smykacích krabicích prstencovitého tvaru, při 

variantním normálovém zatížení. Normálové zatížení zkušebních těles je volitelné 

v rozsahu 0 ÷ 1,6 MPa, smykovou sílu lze snímat v rozsahu 0 ÷ 5 kN a konstantní 

rychlost posuvu smyku lze nastavit volitelně v rozsahu 3; 0,3; 0,03; 0,003; 0,0003 

mm.min-1. U torzního smykače lze vlivem dlouhé smykové dráhy (40 – 60 mm) bez 

zmenšování smykové plochy určit z průběhu smykové zkoušky vrcholové i reziduální 

parametry smykové pevnosti. 

7.3 Zkušební zařízení a laboratorní vybavení 

 K provedení zkoušky jsou nutná tato zařízení a pomůcky  : 

• šestistolicový torzní smykač (typ Spreetal)  

• laboratorní síto 2 mm (čtvercová oka) 

• nůž pro zarovnání materiálu ve smykové krabici 

• lopatka pro vsypání materiálu do smykacích krabic 

• konsolidační lavice k torznímu smykači 

• zařízení pro stanovení vlhkosti zemin 

 

7.4 Příprava zkušebního vzorku 

U vzorků zemin a zeminových materiálů se postupuje dle ustanovení čl. 3 

normy ČSN CEN ISO/TS 17892-10 při respektování konstrukčních parametrů 
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torzního smykače. U vzorků granulátů se prosetím přes síto 2 mm odstraní nadměrná 

jednotlivá zrna materiálu. Vlhkost vzorku se případně upraví na hodnotu vlhkosti w 

dle specifikace pro konkrétní granulát.  

Osazení vzorku do smykací nádoby - na čepy smykací nádoby se osadí 

spodní přítlačná deska a vloží se vnější a vnitřní smykací kroužek. Do vzniklého 

mezikruží přetlačí nebo vsype zkoušený vzorek, prsty se jemně přitlačí a horní čelo se 

nožem zarovná. Přiloží se horní přítlačná deska. Vzorek je tak připraven ke 

konsolidaci. 

 

7.5 Konsolidace  

Konsolidace zkušebního vzorku se provádí jednak na konsolidačních 

stolicích, jednak přímo v torzním smykači po aplikaci normálových napětí. Příslušná 

doba konsolidace a rozsah normálových napětích se volí dle testovaného materiálu. 

U vzorků granulátů se standardně volí normálová napětí  0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 

1,0 a 1,2 MPa. Po uložení smykových nádob ke konsolidaci se tyto zalijí destilovanou 

vodou. Doba konsolidace vzorku granulátů je 1 hodina. 

7.6 Smyková  zkouška  

Vlastní smyková zkouška probíhá po ukončení konsolidace, kdy se smykové 

krabice pomocí pastorku a ozubeného třmenu spřáhnou s táhly šnekového převodu. 

Na převodovkách  se otočným kolem nastaví požadovaná rychlost smyku (u granulátů 

se nastaví rychlost 0,3 mm. min-1). Hlavním vypínačem se zapnou elektrická zařízení 

smykače (napájení dynamometrů, čítač dat na platformě PC) a poté se na ovládacích 

skříňkách jednotlivých stolic zapnou spínače do polohy „Anfahren“ - rozběhnou se 

motory posunu. Na PC se spustí předprogamované čítání dat z vlastní zkoušky. Po 

spuštění programu se na obrazovce monitoru otevřou okna aktuálních hodnot napětí 

z jednotlivých stolic a grafické okno s průběhem načítaných hodnot napětí.  

Po uvolnění koncových spínačů jednotlivých stolic přístroje je nutno 

přepnout na ovládacích skříňkách spínače z polohy „Anfahren“ do výchozí polohy. 

Hlavní vypínač se přepne do polohy „Automatik“ a smyková zkouška je dále plně 

automatizována. Po ujetí přednastavené dráhy smyku (40 - 60 mm) se přístroj 

samočinně vypne. 
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7.7 Zpracování výsledků 

Po ukončení smykové zkoušky obsluha zkontroluje zejména vytlačování 

vzorku ze smykových krabic, vzpříčení přítlačných desek a smykových kroužků, 

vytvoření a tvar smykové plochy, přítomnost volných příměsí ve smykové ploše.  

Tyto skutečnosti musí být zaznamenány v protokolu vyhodnocení naměřených 

smykových napětí. Pokud je požadováno, odebere se ze smykových krabic testovaný 

vzorek ke stanovení vlhkosti vzorku po smyku. 

V PC čítači dat je uložen záznam o zkoušce ve formátu SW měřící karty, a to 

jednoznačnou identifikací názvu souboru v datumovém tvaru RR_MM_DD.HHM (RR 

– rok, MM – měsíc, DD – den, HHM – hodina a desítka minut ve které byl daný soubor 

uložen). Po převedení souboru do vyhodnocovacího programu na platformě 

tabulkového procesoru CorelQuattro jsou z průběhů zkoušky vyhodnocena maximální a 

minimální smyková napětí jednotlivých zkušebních stolic – záznam je uložen 

v osobním PC pod číslem vzorku. Výpočet parametrů smykové pevnosti - úhlu 

vnitřního tření ϕ a soudržnosti c - je prováděn pomocí osobního počítače v databázovém 

prostředí za použití regresní analýzy. Výsledkem je protokol o smykové zkoušce, 

obsahují základní informace o testovaném vzorku, měřená maximální a minimální 

smyková napětí, vypočtené vrcholové i reziduální hodnoty  ϕ a c a graf závislosti 

smykových napětí na normálových napětích. Originální počítačový zápis, záznam 

vyhodnocení smykových napětí o průběhu smykové zkoušky a výpočetní databázové 

prostředí je archivováno v PC v souladu se systémem zálohování počítačových dat. 

7.8 Výhody a nevýhody 

Vzhledem ke tvaru vzorku a rotačnímu pohybu pohyblivé čelisti je smyková 

plocha konstantní, což je značnou předností tohoto typu přístroje, umožňující 

teoreticky neomezené přetvoření vzorku. Jeho nevýhodou je předurčená smyková 

plocha a pracnost při zhotovení vzorku. 
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8 Kvalitativní fázová analýza RTG difraktometrií  [3] 
 

 Nejrozšířenějším způsobem studia struktury látek jsou rentgenometrické 

metody (metody rentgenové difrakční analýzy). Je to řada metod založených na 

interakci rentgenového záření (paprsků X) s hmotou.  

8.1 Příprava  vzorků  k  měření 

• Vzorky pro kvalitativní analýzu přicházejí do laboratoře ve  formě vrtných 

jader, kusů z bodových odběrů nebo v rozemletém stavu o různé velikosti 

částic. Pro snímání kvalitativních difraktogramů je vždy nutné převést 

vzorky do analytického „ práškového“ stavu. 

• Před vlastním měřením se analytický vzorek nejprve důkladně  promíchá a 

pak se odebere cca 0,5 - 1 g vzorku. Odebraný  podíl se jemně rozetře v 

porcelánové třecí misce. 

• Z třecí misky se vzorek opatrně vsype do měřícího zásobníčku, kde se 

kopistkou rovnoměrně rozprostře a stlačí kouskem  skla. Vzorek zbylý po 

vtlačení na okrajích zásobníčku se  opatrně setře a vzorek se znovu stlačí. Je 

třeba se vyhnout  jakémukoli jednosměrnému uhlazování vzorku, aby byla 

zachována co možná nejvyšší míra náhodné orientace částic vzorku. 

8.2 Technické podmínky měření 

• Rentgenové difraktogramy „ práškových “ vzorků se měří na  rentgenovém 

difraktometru SIEMENS D 5000 pomocí programového integrátoru Diffrac 

AT v 3 v režimu „ programované měření “ příslušným předem vytvořeným 

měřícím programem. 

• Měření difraktogramů probíhá zpravidla v rozsahu 2 ÷ 70° 2 Θ. V této 

oblasti se nacházejí bazální a dominantní difrakční  linie většiny minerálů, s 

kterými se lze ve vzorcích běžně  setkat. 

• Nastaví se příslušné štěrbiny zasunutím do magnetických držáků na 

nástavcích rentgenky a detektoru. Volba štěrbin  značně ovlivňuje kvalitu 

získaného difraktogramu. 
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 Doporučené hodnoty pro běžná rutinní měření jsou : 

 štěrbina detektoru .........................................................................…..........  0,2 mm 

 štěrbina v primárním paprsku .....................................................…...............  2 mm 

 štěrbina v sekundárním (reflektovaném) paprsku ........................…..............  2 mm 

Při tvorbě měřícího programu je třeba nastavit řadu parametrů, z nichž mezi 

nejdůležitější patří délka úhlového kroku v úhlových stupních a doba měření kroku v 

sekundách. Na  těchto parametrech dramaticky závisí kvalita sejmutého dif-

raktogramu. Konkrétní hodnoty parametrů jsou do značné míry  závislé na složitosti 

složení a charakteru měřeného vzorku  a proto je zpravidla vhodné je u každého typu 

vzorků zvlášť ověřovat. K ověření charakteru vzorků slouží program ADJD 5 v 

režimu „ přímého měření “. 

Doporučené hodnoty nejdůležitějších parametrů jsou :  

délka úhlového kroku. .....................................................................….…..........  0,04° 

doba měření kroku ...........................................................................….…............  1 s 

Změnou jednoho nebo obou uvedených parametrů tj. zmenšením délky 

úhlového kroku a prodloužením doby měření lze zlepšit kvalitu měřeného 

difraktogramu ( poměr signálu k šumu,  rozlišení ). Je však třeba počítat s 

prodloužením doby měření  celého difrakčního záznamu, která může být v extrémním 

případě  až několik desítek hodin.              

Měřící program se vytváří v režimu „ Kval. měření - nastavení “. 

8.3 Postup měření 

• Měřící zásobníček se vzorkem se vloží do pérového držáku  vzorku a upevní 

se manžetou s bajonetovým uzávěrem. Držák se vzorkem se umístí v 

měřícím boxu do magnetického nosiče  vzorku na goniometru difraktometru 

tak aby výřezy na manžetě držáku odpovídaly výřezům na nosiči vzorku. 

Uzavře se měřící  box. 

• Z programového integrátoru Diffrac AT v řídící datastanici difraktometru se 

vyvolá režim " programované měření ". Na  následující programové stránce, 
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která se objeví na displeji  se zadá název a číslo vzorku a název měřícího 

programu. 

• Po vložení těchto údajů se tlačítkem „ ENTER “ na klávesnici datastanice 

otevře okénko rentgenky ( otevření signalizováno dvěma červenými 

kontrolkami pod výstupním okénkem  rentgenky v měřícím boxu ). 

• Po zaznění zvukového signálu BEEP se tlačítkem „ ENTER “ na  výsuvném 

řídícím panelu přístroje ( pod měřícím boxem ) zahájí vlastní měření. 

• Měření se ukončuje automaticky. Ukončení je signalizováno  zavřením 

výstupního okénka rentgenky a následným zhasnutím  obou kontrolek. Na 

displeji řídící datastanice se objeví  hlášení „ Measurement complete “. 

Zároveň dojde k automatickému uložení naměřeného difraktogramu do 

paměti řídící  datastanice pod zadaným názvem a číslem vzorku. 

8.4 Vyhodnocení difraktogramů 

• Z programového integrátoru Diffrac AT se vyvolá menu " Vyhodnocování " 

a z něj program "EVA" (Interaktivní grafika). Povelem "Select data file" a 

tlačítkem "ENTER" se vyvolá žádaný difraktogram uložený pod příslušným 

názvem nebo číslem vzorku. 

• Ze submenu "Compute/Quantify" se vyvolá procedura "Background" a 

provede se výpočet pozadí difraktogramu ("Compute background"), jeho 

odečet a přehrání difraktogramu  s odečteným pozadím ( "Subtract and 

replace"). 

• Ze submenu "Compute/Quantify" se vyvolá procedura "data  Smoothing" a 

provede se vyhlazení spektra a jeho přehrání procedurou "Replace 

rawrange". 

• Aktivace difrakční databáze se provede ze submenu " Search  Match ".  

Zde je možno pokračovat např. dvěma směry : 
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a) je-li známo chemické složení vzorku, lze provádět prohledávání difrakční 

databáze a porovnání na základě výběru možných kombinací chemických 

prvků z periodické soustavy  prvků přes proceduru " Search data base ". 

b) je-li předem známo přibližné mineralogické složení vzorku,  lze prohledávat 

difrakční databázi se zaměřením na předpokládané minerály přes proceduru 

" Search std. Name ". 

• Další postup je do značné míry tvůrčí činností vycházející  z kombinace 

mnoha faktorů (další informace o vzorku - chemické složení, fyzikální 

vlastnosti, podmínky vzorku, odběru, přípravy a měření vzorku, vlastní 

koncepce, zkušenosti  a znalosti operátora atd ). Některá pravidla a postupy  

jsou uvedeny v uživatelské příručce Diffrac AT Search Tutorial Manual ( 

11-APR-91, SIEMENS, Karlsruhe, BRD ), která  je součástí technické 

dokumentace rengenového difraktometru  SIEMENS D 5000. 

8.5 Výsledky 

  Výsledkem kvalitativní analýzy je návrh složení vzorku  ve formě počítačového 

výpisu - seznam kandidátů, tj. minerálů  nebo sloučenin jejichž difraktogramy nejlépe 

odpovídají změřenému difraktogramu vzorku. Seznam je uspořádán od 

nejpravděpodobnějších kandidátů, jejichž difrakční linie v difraktogramu  vzorku 

dominují k méně jistým. Nedílnou součástí výsledků je kopie změřeného 

difraktogramu s graficky označenými a interpretovanými dominujícími difrakčními 

liniemi. 
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9 Semikvantitativní stanovení jílových minerálů RTG difraktometrií 

[3] 

 

 Níže popsaný postup se týká semikvantitativního stanovení jílových minerálů v 

přirozeně orientovaných vzorcích sedimentů, pomocí rentgenové difraktometrie na 

přístroji SIEMENS D 5000. 

Stanovení je založeno na měření integrální intenzity vybraných difrakčních 

linií jednotlivých jílových minerálů. Pro účely tohoto stanovení se intenzita linií 

považuje za úměrnou pouze obsahu příslušných minerálů ve vzorku. 

Semikvantitativním stanovením jílových minerálů se rozumí  přibližné určení 

relativních obsahů montmorillonitu, illitu a kaolinitu v původním vzorku. 

Celkový obsah jílových minerálů je ten podíl celkové hmoty  vzorku, který 

připadá na sumu všech jílových minerálů v něm  obsažených. Níže použitý 

zjednodušující model složení vzorku  předpokládá, že se vzorek skládá pouze z 

křemene, karbonátů Ca a Mg, sideritu, organických látek, vody a sumy jílových 

minerálů, kterou pak lze dopočítat po chemickém stanovení  všech ostatních složek. 

Dalším zjednodušením je předpoklad, že celkový obsah jílových minerálů je 

reprezentován pouze třemi  výše uvedenými minerály. 

Původní vzorek je nevysušený a mechanicky nerozdrcený vzorek ve stavu v 

jakém byl převzat laboratoří. 

Přirozeně orientovaný vzorek je vzorek získaný z původního  vzorku tak, aby 

v něm byly zachovány původní, přirozeně vzniklé strukturní orientace všech 

mineralogických složek. 

9.1 Příprava  vzorku  k  měření 

• S měřením vzorků pro semikvantitativní stanovení jílových  minerálů je 

nutno začít nejpozději do 24 hodin od dodání  vzorku do laboratoře. 

• Vzorky pro semikvantitativní stanovení jílových minerálů  přicházejí do 

laboratoře téměř výhradně ve formě částí vrtných jader, méně pak v 

kusovém stavu z bodových odběrů.  Jsou zabaleny v igelitových sáčcích a 
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pytlích. Ihned po vybalení je nutno odebrat jeho reprezentativní podíl pro 

stanovení obsahu vody v původním vzorku a toto stanovení provést. 

• Bezprostředně po vybalení vzorku se z něj odebere přirozeně orientovaný 

vzorek následujícím způsobem : 

Ze středu vzorku se vyřízne ostrým nožem nebo pilkou  destička o 

rozměrech cca 28 x 50 mm (ne méně) a tloušťce  cca 10 ÷ 20 mm. Destička 

se vyřízne tak, aby její větší  plocha byla pokud možno kolmá k přirozeným 

sedimentačním  rovinám vzorku ( tj. např. rovnoběžně s podélnou osou  

válcového vrtného jádra). Po vyříznutí se destička vloží do předem 

označeného igelitového sáčku, který se pečlivě uzavře, aby nedocházelo před 

měřením na rentgenovém  difraktometru ke ztrátám vlhkosti vzorku a tím k 

nežádoucím strukturním změnám v hydrofilních jílových složkách. 

Takto upravené vzorky se buď přímo měří nebo se před  měřením 

uchovávají v chladničce při teplotě 5 ÷ 10°C. 

• Před vlastním měřením se ostrým nožem s rovným ostřím sejme  z obou 

protilehlých největších ploch destičky přirozeně  orientovaného vzorku 

povrchová vrstva a povrch se vyrovná.  Pohyb nástroje musí být veden 

všemi směry aby se omezila  vnucená přednostní orientace mineralogických 

složek vzorku.  Je nutno dbát, aby byla zachována maximální rovnost složek  

měřeného povrchu destičky. Obě upravené plochy destičky  slouží k 

následnému měření.  

9.2 Technické  podmínky  měření 

• Rentgenové difraktogramy destiček přirozeně orientovaných  vzorků se měří 

na rentgenovém difraktometru SIEMENS D 5000  pomocí programového 

integrátoru Diffrac AT v.3 v režimu  programovaného měření příslušným 

předem vytvořeným měřicím  programem ( viz dále ). 

• Měření difraktogramů probíhá v rozsahu 2 ÷ 17°  2Θ. V této  oblasti se 

nacházejí bazální 100% difrakční linie všech tří  stanovovaných minerálů v 

pořadí : 



      Ing. Miroslav Zechner: Stabilizace kalů z retenčních nádrží, pro zajištění stability 
vnitřní výsypky 

2010 28

montmorillonit - illit - kaolinit. 

• Při tvorbě měřícího programu je třeba nastavit řadu parametrů z nichž mezi 

nejdůležitější patří délka úhlového kroku v úhlových stupních a doba měření 

kroku v sekundách. Na  těchto parametrech dramaticky závisí kvalita 

sejmutého difraktogramu. Konkrétní hodnoty parametrů jsou do značné míry  

závislé na složení a charakteru měřeného vzorku a proto je  zpravidla nutné 

je u každého typu vzorků zvlášť ověřovat,  popřípadě měnit. K ověření 

charakteru slouží program ADJD  5 v režimu přímého měření. Doporučené 

hodnoty parametrů  jsou uvedeny v tabulce č. 1 -  " Semikvantitativní. 

stanovení jílových minerálů " 

9.3 Postup  měření 

• Vzorek se vloží do pérového držáku vzorku a upevní se manžetou s 

bajonetovým uzávěrem. Držák se vzorkem se umístí  v měřicím boxu do 

magnetického nosiče vzorku na goniometru difraktometru tak, aby výřezy na 

manžetě držáku odpovídaly  výřezům na nosiči vzorku. Uzavře se měřicí 

box. 

• Z programového integrátoru Diffrac AT v řídící datastanici difraktometru se 

vyvolá režim " programované měření ". Na následující programové stránce, 

která se objeví na displeji se zadá název a číslo vzorku a název měřicího 

programu. 

• Po vložení těchto údajů se tlačítkem " ENTER " na klávesnici datastanice 

otevře okénko rentgenky ( otevření je signalizováno dvěma červenými 

kontrolkami pod výstupním okénkem  rentgenky v měřicím boxu ). 

• Po zaznění zvukového signálu přerušované pípání se tlačítkem " ENTER " 

na výsuvném řídícím panelu přístroje pod měřicím boxem zahájí vlastní 

měření. 

• Měření se ukončuje automaticky. Ukončení je signalizováno  zavřením 

výstupního okénka rentgenky a následným zhasnutím  obou kontrolek. Na 

displeji řídicí datastanice se objeví  hlášení " Measurement complete ". 
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Zároveň dojde k automatickému uložení naměřeného difraktogramu do 

paměti řídicí  datastanice pod zadaným názvem a číslem vzorku. 

• Na každé destičce se provedou 2 měření, tj. na každé předem  upravené 

největší ploše destičky jedno. 

9.4 Vyhodnocení   difraktogramů 

• Z programového integrátoru Diffrac AT se vyvolá menu " Vyhodnocování "      

a   z něj program " EVA " ( Interaktivní grafika ). Povelem " Select data file 

" a tlačítkem " ENTER " se  vyvolá žádaný difraktogram uložený pod 

příslušným názvem  nebo číslem vzorku. 

• Ze submenu " Compute/Quantify " se vyvolá procedura " data  Smoothing " 

a provede se vyhlazení spektra a jeho přehrání  " Replace raw range ". 

• Z téhož submenu se vyvolá procedura " Compute single peak "  a pomocí 

myši se na jednotlivých difrakčních čarách postupně vymezí plocha, která 

má být vypočtena. Na difraktogramech lze pozorovat až 3 dominantní linie, 

které se vyhodnocují : 

montmorillonitu ( d = cca 14,0 A ) 

illitu           ( d = cca 9,98 A ) 

kaolinitu         ( d = cca 7,17 A ) 

• Po každém vymezení plochy se na displeji objeví výsledková  tabulka v níž 

je kromě jiných údajů uvedena také čistá  plocha difrakční linie ( " Net " ). 

Tento údaj ( P ) se  zaznamená pro další výpočty. Zjišťování plochy se 

provede  dvakrát, z každého difraktogramu. 

9.5 Výpočet   výsledků 

• Z dvojic naměřených ploch pro každou linii daného difraktogramu se 

vypočte aritmetický průměr a získají se tak průměrné hodnoty ploch 

difrakčních linií příslušejících jednotlivým minerálům : 

PM ,   PI ,   PK 
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• Relativní obsahy jednotlivých jílových minerálů v procentech celkového 

obsahu jílových minerálů se vypočtou podle  následujících vzorců : 

 

             P
M 

M - obsah montmorillonitu :  M =              .  100  ( % ) , 

           g 

 

 

             P
I 

I - obsah illitu :    I   =                 .  100  ( % ) , 

                                                       g 

 

           P
K 

 K - obsah kaolinitu :   K  =  . 100  ( % ) , 

          g 

 

kde       g  =   P
M  + 4  . P

I  +  2 . P
k 

 

• Pokud v difraktogramu chybí difrakční linie montmorillonitu, tj. vzorek 

neobsahuje tento minerál v měřitelném množství, pak P
M 

= 0 a výpočet se 

provede podle vzorců : 

 

         2 . PI 

I - obsah illitu :                           I  =              . 100 ( % ) , 

      f 

 

     P
K 

K - obsah kaolinitu :                  K =            .  100 ( % ) , 

   f 

 

 kde    f    =    2  P
I   +   P

k 
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• Výpočty procentuálních obsahů jílových minerálů podle bodů  6/1 ÷ 3 se 

provedou na jedno desetinné místo pro každou  z obou stran přirozeně 

orientovaného vzorku. 

• Konečným výsledkem je aritmetický průměr obou dílčích výsledků 

získaných z měření dvou ploch měřené destičky pro každý minerál. 

Výsledek se uvádí na celá procenta celkového  obsahu jílových minerálů. 

 

• Obvyklá absolutní odchylka mezi dvěma stanoveními ze dvou  stran 

přirozeně orientovaného vzorku je 2 - 15 %. 

   Hodnoty parametrů doporučené pro tvorbu měřících programů.                                                              

 

   Rozsah úhlů 2 Θ   2  ÷ 17°    

   Délka     0  .  02°   

   Čas na 1 krok   1 - 3 s   

   Otáčky vzorku   15 nebo 30 ot/min   

   Delay to start   0 s   

   Step drive   normal , coupled   

   Step mode        continuous scan 

   Šířka štěrbin :      

        v primáru 0,6 mm   

    v sekundáru 0,6 mm   

       detektoru 0,05 mm   
Tabulka 2 Semikvantitativní stanovení jílových minerálů 
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10 Laboratorní stanovení meze plasticity zemin [3] 
 

Mezí plasticity (vláčností) zeminy se rozumí její vlhkost, vyjádřená 

v procentech hmotnosti zeminy vysušené v sušárně (při teplotě 100 až 110 °C), při níž je 

zemina ve stavu plastickém až polopevném; je to vlhkost, při níž váleček o průměru 3 

mm, vyválený ze zkoušené zeminy, se začíná drobit na kousky 8 až 10 mm dlouhé. 

10.1 Přístroje 

K provedení této zkoušky jsou nutná tato zařízení: 

• Rovná deska (podložka) velikosti alespoň 40x40 cm z porézní hmoty (lipové 

dřevo, keramická deska apod.), schopná přijímat vodu (filtrační papír je 

nevhodný), 

• Nůž na prohnětení zeminy o šířce čepele asi 3 cm, 

• Zařízení na určování vlhkosti 

• Srovnávací drátky (šablony) z pevné látky o průměru 3 mm a délce 8 až     

10 mm. 

10.2 Postup zkoušky 

• Z přirozeně vlhké zeminy vysušené na vzduchu se odebere vzorek, který se 

rozmělní gumovou těrkou a proseje na sítu 0,5.mm. Zaznamená se podíl 

zeminy, která propadla sítem z celkového množství odebraného vzorku. 

Z prosevu se odebere asi 50 g zeminy. Suchá zemina se smíchá 

s destilovanou vodou a prohněte se do tuhého tělesa. Do připravené 

rozhnětené zeminy se nesmí přisypávat suchá zemina. 

• Ze zeminy se vyválí kulička, která se postupně vyválí dlaní na podložce do 

válečků o průměru 3 mm. Jestliže si zemina zachovává svou plasticitu a 

váleček se nedrobí, zemina se v prstech rozhněte a vyválí znovu do kuličky, 

ze které se dlaní opět vyvalují válečky. Rychlost válečkování má být asi 80 

až 90 cyklů za 1 minutu (jeden cyklus je válení zeminy dlaní dopředu a 

dozadu).Pro kontrolu správného průměru válečku se použije šablony. Postup 

válečkování a hnětení se opakuje tak dlouho, až se váleček po dosažení   

průměru 3 mm začne drobit na válečky délky menší než 8 až 10 mm.  
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Zkouška je dokončena i tehdy, když se po opakovaném prohnětení 

začnou válečky drobit již po dosažení  většího průměru než 3 mm. V tomto 

případě se nesmí pokračovat ve válení, ale droliny se okamžitě seberou 

z podložky a uloží se do vzduchotěsně uzavřené nádoby (váženky), aby byla 

zachována její okamžitá vlhkost. 

Poznámka: Drobení se u různých typů zemin projevuje různě. Některé 

zeminy se rozpadají ve větší množství válečků, jiné tvoří trubičky, které se trhají 

na obou koncích. Trhání postupuje od konce válečků ke středu. Velmi plastické 

zeminy (jíly) vyžadují při válečkování větší tlak dlaně, aby se vytvořily válečky 

o průměru 3 mm. U málo plastických zemin je nutné prohníst předem vzorek do 

tvaru podobného válečku průměru 3 mm, aby bylo možno stanovit mez 

plasticity. 

• Vlhkost se určí podle ČSN CEN ISO/TS 17892; pro její stanovení stačí – 

jako nejmenší – množství 5 g vlhké zeminy. 

• U každého vzorku se provedou tři souběžná stanovení. 

10.3 Vyhodnocení 

• Mez plasticity je výsledná vlhkost ze tří stanovení, získaná jako aritmetický 

průměr ze dvou hodnot vlhkostí nejméně se od sebe lišících. Označuje se 

symbolem wp a udává se s přesností celého procenta. 

• U výsledků je vždy třeba uvést jaký podíl z celkové hmotnosti suchého 

vzorku činí zrna průměru většího než 0,5 mm. 
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11 Laboratorní stanovení meze tekutosti [3] 
 

Mezí tekutosti se rozumí vlhkost zeminy vyjádřená v % hmoty vysušené 

zeminy (při teplotě 100 až 110°C) do stálé hmotnosti, při níž zemina přechází ze stavu 

plastického do tekutého. 

Je to buď vlhkost wL, při níž se (podle Atterberga) dvě poloviny zkoušené 

zeminy slijí na délku 12,5 mm ( ± 0,5 mm) u paty rýhy, která je odděluje, po 25 

úderech misky dopadající z výšky 10 mm rychlostí dvou úderů za vteřinu anebo 

vlhkost wL, při níž  se (podle Vasiljeva) do zeminy zaboří normový kuželík o dané 

hmotnosti a daných rozměrech do hloubky 10 mm. 

11.1 Příprava vzorku 

Zemina se nechá vyschnout na vzduchu, rozmělní se pryžovou stěrkou a 

proseje sítem 05mm. Zaznamená se podíl zeminy, která propadne sítem z celkového 

množství odebraného vzorku. Z prosevu se odebere alespoň 200 g zeminy. 

 

11.2 Stanovení meze tekutosti pomocí Casagrandeho misky (Atterberg) 
 

K provedení této zkoušky jsou nutná tato zařízení: 

• Deska z plochého skla tloušťky 8 až 10 mm velikosti 45 x 45 cm 

• Laboratorní nože na hnětení zeminy 

• Casagrandeho miska 

• Vyřezávací nože a měrka 

• Odpařovací miska anebo vlhký klůcek 

• Zařízení na určování vlhkosti 

• Střička (nejlépe z plastické hmoty) s destilovanou vodou 

 

Před použitím přístroje je nutné překontrolovat výšku zdvihu misky nad 

podkladní deskou a upravit ji seřizovacím šroubem tak, aby činila 10 mm nad 

podkladní deskou (výška se seřídí podle měrky). Dobrá funkce přístroje se 

překontroluje tak, že se otočí několikrát kličkou a miska se nechá dopadat. Povolené 

šroubové spoje se musí dotáhnout. 
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Závěs misky nesmí vykazovat na čepu větší vůli do stran. Vyřezávací nůž 

nesmí být opotřebován a musí mít správný tvar. 

 

 

 
Obrázek 2 Casagrandeho misky 

11.3 Postup zkoušky 

Připravený suchý vzorek zeminy se nasype na skleněnou desku, přivlhčí se 

destilovanou vodou a důkladně se prohněte nožem, až vznikne homogenní těsto. Po 

každém přidání vody se musí zemina propracovat po dobu alespoň 5 minut. U 

jílovitých zemin je nutné nechat připravený a prohnětený vzorek uležet po dobu 24 

hodin, aby se vlhkost rovnoměrně rozdělila v zemině. 

Z prohněteného těsta vzorku se odebere nožem část zeminy a dá se do misky 

nad místo, kde se miska opírá o podkladní desku. Nožem se povrch zeminy v misce 

uhladí co nejmenším počtem tahů do roviny rovnoběžné s podkladní deskou. V e 

vzorku nesmí při tom zůstat uzavřené bublinky vzduchu. Koláček zeminy v misce smí 

mít v nejvyšším místě tloušťku 1 cm. Vyřezávacím nožem se v koláčku zeminy 

vyřízne (vytlačí) uprostřed misky rýha, jejíž osa prochází středem závěsu misky. 

Potom se přístroj spustí rychlostí 2 otáčky za vteřinu a miska s rozříznutým koláčkem 

zeminy se nechá dopadat z výšky 1 cm na podkladní desku. Otáčení se přeruší 

v okamžiku, kdy se obě poloviny koláčku slijí v dolní části rýhy na délku 12,5 mm 
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(±0,5 mm). Tato délka se odměří měrkou umístěnou na rukojeti vyřezávacího nože. 

Počet úderů potřebný pro slití obou polovin koláčku zeminy se zaznamená. Do 

zeminy v misce se přidá trochu zeminy ze skleněné desky, nožem se promíchá a opět 

uhladí do koláčku. 

Celý postup se opakuje tolikrát, až se obě poloviny koláčku slijí ve dvou 

následujících cyklech po stejném počtu úderů. 

Z obou polovin koláčku se odebere vzorek zeminy přibližně ze středu 

v množství asi 10 g a uloží se do vzduchotěsně uzavřené váženky. U vzorku se stanoví 

vlhkost podle ČNS CEN ISO/TS 17892. 

Postup se u zkoušeného vzorku zeminy stanoví alespoň při čtyřech různých 

vlhkostech. Na počátku zkoušky má mít zemina vlhkost nejnižší, avšak počet úderů 

potřebný pro slití koláčku nesmí přesahovat 35 úderů. Konečná vlhkost zkoušené 

zeminy je omezena podmínkou, že se obě poloviny koláčku slijí nejméně při 15 

úderech. Do připravené zeminy se nesmí přisypávat zemina vysušená. 

Jestliže se výše uvedený postup musí na chvíli přerušit, je nutné přikrýt 

propracovanou zeminu na skleněné desce vlhkým klůckem nebo odpařovací miskou, 

aby na povrchu rychle nevysychala. Jestliže rozříznuté poloviny koláčku u některých 

zemin při úderech po misce sklouzávají, místo aby tekly, nelze u těchto zemin stanovit 

mez tekutosti. 

11.4 Činitelé ovlivňující výsledky zkoušky 

Na výsledky zkoušky meze tekutosti má vliv: 

• délka doby potřebná pro provedení zkoušky, 

• počáteční vlhkost zeminy. 

11.5 Vyhodnocení 

Závislost mezi vlhkostí a příslušným počtem úderů se vynese do 

semilogaritmického diagramu, kde na vodorovné ose se vynáší v logaritmickém 

měřítku počet úderů, na svislé ose v lineárním měřítku příslušné vlhkosti v % hmoty 

sušiny. Získanými body se proloží přímka. 

Průsečík přímky s úsečkou 25 úderů vymezí na pořadnici vlhkost, která je 

označena jako mez tekutosti wL. Výsledky se uvádějí v nejbližších celých procentech. 
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Je nutné uvést podíl částic propadlých sítem 05 z celkové hmoty zeminy a užitý 

zkušební postup (případně přípravu vzorku), pokud se liší od uvedeného v této normě. 
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12 Převzaté laboratorní výsledky 
 

Výsledky části laboratorních zkoušek byly poskytnuty Sokolovskou uhelnou, 

a.s, právní nástupce. 

12.1 Odběr vzorku bahenního kalu 

Dne 4.9.2006 byly odebrány vzorky sedimentačního kalu z retenční nádrže za 

účelem zjištění hodnot geomechanických vlastností. Byly provedeny laboratorní 

zkoušky zrnitosti a další fyzikálně-mechanické zkoušky, včetně zkoušek možné 

technologické úpravy kalu ve směsi s popílkem a elektrárenskou škvárou. Vzorku 

bylo zkušební laboratoří přiřazeno číslo 47876. 

Vzorek byl odebrán z břehové linie v blízkosti vtoku do retenční nádrže ČS J6. 

Vzorek byl velmi jemné, hladce kašovité konzistence s minimem hrubozrnných 

příměsí.  

12.2 Vyhodnocení vzorku bahenního kalu 

Vzorek byl bezprostředně po odběru podroben laboratornímu testování 

v akreditované laboratoři VÚHU. Výsledky testování jsou uvedeny v přiložených 

protokolech. 

12.3 Fyzikální vlastnosti 

Odebraný vzorek se vyznačoval vysokou vlhkostí. Díky vysoké vlhkosti byl 

vzorek nekonzistentní. Hodnotě vlhkosti odpovídal rovněž stupeň nasycení, stupeň 

konzistence a index plasticity. Výsledky měření jsou v  tabulce č.3.  V tabulce jsou 

uvedeny i fyzikální vlastnosti popílku a škváry. 

12.4 Metodika a výsledky mineralogických rozborů 

Po základní laboratorní úpravě byla u vzorku provedena rentgenová difrakční 

analýza na difraktometru D 500 Siemens. Rentgenové difraktogramy byly snímány na 

PC datastanicí Sicomp PC – 32 D pomocí soustavy programů Diffrac AT. Zkoumaný 

vzorek byl připraven v práškovém stavu. Při jeho měření v přístroji  bylo získáno 

kvalitativní spektrum v rozsahu 2-800 2 θ pro informaci o zastoupených minerálech. 
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47876 47877 47878
kal popílek škvára

Přirozená hmotnostní w [%] 157,4 0,14 39,2
vlhkost objemová wv [%] 79,5 0,12 20,8

Objemová vlhká ρ [kg.m-3] 1300-litá 870 740

hmotnost suchá ρd [kg.m-3] 505 869 532

mez tekutosti WL [%] 73,3 _ _

Plasticita mez plasticity WP [%] 26,9 _ _

index plasticity Ip [%] 46,4 _ _

stupeň konzistence Ic [%] -1,81 _ _

ρs [kg.m-3] 2410 2370 2420

n [%] 79,0 63,3 78,0
Sr [%] 100,8 19,2 26,8Stupeň nasycení

Laboratorní vzorek č.
Popis vzorku

Zdánlivá hustota

Pórovitost

 
Tabulka 3 Fyzikální vlastnosti 

 

Vyhodnocení bylo provedeno s využitím programového balíku EVA v rámci 

integrátoru DIFFRAC AT V 3.0 a mezinárodní licenční databáze čárových 

difraktogramů standardních látek. Výsledek difrakční analýzy uvádí následující 

tabulka č. 4. 

 

Laboratorní Makroskopický popis Mineralogické složení
č. vzorku vzorku

kaolinit, illit, příměs
47876 plastické jílovité bahno křemene, anatasu

a sideritu  
Tabulka 4 Výsledek difrakční analýzy 

 

Zastoupení kaolinitu ve vzorku bylo dominantní, významný byl také podíl 

dalšího jílového minerálu illitu, naopak podíl montmorillonitu byl zanedbatelný. 

Minerály křemen, siderit a anatas byly obsaženy ve vzorku jako příměsi. 
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12.5 Zkoušky zrnitosti 

Zkoušky zrnitosti byly stanoveny sítovacím rozborem dle ČSN CEN ISO/TS 

17892-4.   

 

 

 

Podsítná část byla doměřena laserovým granulometrem CILAS LD 1024. 

Tento přístroj umožňuje měření  ve spojitém rozsahu od 0,04 do 500 mikrometrů a to 

bez změny optické konfigurace a kalibrace. 

Vzorek obsahoval 12% jílové složky, 72,5% prachu, 10% písku a 5,5% štěrku. 

12.6 Základní smykové zkoušky 

U vzorků směsí bahenních kalů s popílkem a škvárou byly provedeny základní 

smykové zkoušky na automatickém torzním smykači ATSG, typ Spreetal a stanoveny 

pevnostní parametry soudržnosti c a úhlu vnitřního tření φ. Vzhledem k charakteru 

vzorků byla ke zjištění pevnostních parametrů použita technologie smykání tzv. 

tenkých zkoušek. Pro tyto zkoušky byly použity materiály na mezi nebo za mezí 

tekutosti. Vzorky byly protlačeny přes síto s rozměrem ok 0,5 mm pro vyloučení 

velikostně nadměrných zrn a poté naneseny do šesti speciálních smýkacích  krabic ve 

vrstvě 2 mm vysoké. Po aplikaci konstantního normálového napětí (0,1-0,6 MPa) a 

cca 30 minutové stabilizaci byly vzorky usmýknuty. Hodnota soudržnosti byla          

Rozměr Nadsítné
ok sít
[mm] [g] [g] [%]

32 0,00 538,80 100,0
16 7,14 531,66 98,7
8 7,67 523,99 97,2
4 8,82 515,17 95,6
2 5,92 509,25 94,5
1 7,79 501,46 93,1
0,5 10,41 491,05 91,1
0,25 13,65 477,40 88,6
0,125 18,06 459,34 85,2
Zbytek 459,34 Podsítný zbytek doměřen

laserovým granulometrem CILAS

Podsítné
NAVÁŽKA 538,80 [g]

Tabulka 5 Sítovací rozbor dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4. Vzorek č. 47876 
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cef = 0,19 MPa a hodnota úhlu vnitřního tření φef = 16,91°, reziduální hodnoty pak cr = 

0,007 MPa a φr = 10,37°. 

12.7 Vyhodnocení směsí bahenního kalu s popílkem 

V laboratoři VÚHU a.s. bylo provedeno testování na variantně připravených 

směsích složených z odebraných vzorků kalu a popílku. Byl použit popílek 

z elektrárny Vřesová. Vzorek byl laboratorně označen číslem 47877, jeho sítovací 

rozbor ukazuje tabulka  č. 6. 

 

 

 

 

Cílem testování bylo stanovit optimální poměr vstupních komponentů. 

Laboratorní zkoušky směsi bahenního kalu s popílkem byly provedeny u odebraného 

vzorku ve variantách 10%, 20%, 30% a 40% hmotnostního přídavku popílku. 

Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností jsou uvedeny v tabulce č.7.    

Z výsledků laboratorních pokusů je zřejmé, že obě složky směsi byly dobře 

vzájemně mísitelné a ve směsi se netvořily žádné dílčí nehomogenní shluky či 

slepence. Ze zjištěných fyzikálních parametrů vyplynulo, že vzrůstající přídavek 

popílku se projevoval snižováním vlhkosti hmotnostní (w = 114,1 – 45,3%) i 

objemové (wv = 71,9 – 48,6%)  ve výsledné směsi. Hodnoty objemové hmotnosti 

naopak se zvyšujícím se podílem popílku stoupaly (ρ = 1350 – 1560 kg.m-3).  

 

 

Rozměr Nadsítné
ok sít
[mm] [g] [g] [%]

1 0,00 54,16 100,0
0,5 0,26 53,87 99,5
0,25 1,45 52,42 96,8
0,125 4,71 47,71 88,1
Zbytek 47,71 Podsítný zbytek doměřen

laserovým granulometrem CILAS

Podsítné
NAVÁŽKA 54,16 [g]

Tabulka 6 Sítovací rozbor dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4. Vzorek č. 47877 
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47889 47891 47892 47960

10% 20% 30% 40%

popílku popílku popílku popílku

Přirozená hmotnostní w [%] 114,1 85,3 66,5 45,3

vlhkost objemová wv [%] 71,9 63,5 57,5 48,6

Objemová vlhká ρ [kg.m-3] 1350 1380 1440 1560

hmotnost suchá ρd [kg.m-3] 630 745 865 1074

ρs [kg.m-3] 2360 2340 2310 2410

n [%] 73,3 68,2 62,5 55,4

Sr [%] 88,5 93,0 92,1 87,9Stupeň nasycení

Pórovitost

Laboratorní vzorek č.

Popis vzorku

směs kal + popílek

Zdánlivá hustota

 
Tabulka 7 Výsledky fyzikálně- mechanických vlastností kal - popílek 

 

Směs se měnila z tekutého stavu na měkký až pevný. Výsledkem vzrůstajícího 

podílu popílku ve směsi byla její rostoucí suchá objemová hmotnost a klesající 

pórovitost (ρd = 630 – 1074 kg.m-3, n = 73,3 – 55,4%). 

Z výsledků smykových zkoušek je zřejmé, že smyková pevnost samotného 

kalu je nižší. Hodnota úhlu vnitřního tření odpovídala přibližně φef = 17°, hodnota 

soudržnosti byla cef = 19 kPa. Testováním variantních směsí bylo doloženo, že 

hodnoty úhlu vnitřního φef při zvyšujícím se podílu popílku v testovaných směsných 

variantách rostly. Hodnoty soudržnosti cef kolísaly v rozmezí 21 – 47 kPa, ale všechny 

byly větší než hodnota u samotného kalu. Výsledky smykové pevnosti jsou v tabulce 

č. 8. Po laboratorním testování byl doporučen pro poloprovozní zkoušku min. 40% 

podíl popílku ve směsi s bahenním kalem. 

 

φef φr cef cr

47876 16,91 10,37 19 7

47889 (10% popílku) 18,75 16,87 47 0

47891 (20% popílku) 18,00 16,70 47 0

47892 (30% popílku) 23,39 26,45 23 0

47960 (40% popílku) 26,32 25,31 21 15

Označení vzorku

Úhel vnitřního tření  [°] Soudržnost  [kPa]

 
Tabulka 8 Výsledky smykové pevnosti 
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Vývoj smykových parametrů směsí uvedený v tabulce č. 8  je graficky 

znázorněn na grafu č. 1. 
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Graf 1 Vývoj parametrů smykové pevnosti 

 

12.8 Vyhodnocení směsí bahenního kalu se škvárou 

Mimo testování směsi bahenního kalu s popílkem, byly provedeny zkoušky na 

směsích, které byly složeny z odebraného vzorku kalu a elektrárenské škváry. Byla 

použita škvára z deponie elektrárny Vřesová. Laboratorně byla označena jako vzorek 

č. 47878.  

Cílem testování bylo vyzkoušet alternativní komponent pro směs s bahenním 

kalem. Elektrárenský popílek je totiž prodáván k výrobě stavebních materiálů a je 

proto ekonomicky hůře dostupný než elektrárenská struska, která je odpadním 

produktem. Rovněž doprava popílku na dno lomu se ukázala jako problematická. 

Laboratorní zkoušky směsi bahenního kalu se škvárou byly provedeny u 

odebraného vzorku ve variantách 10%, 20%, 30% a 40% hmotnostního přídavku 

škváry. Dále byl odebrán vzorek z poloprovozní zkoušky s 50% přídavkem škváry. 

Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností provedených zkoušek jsou uvedeny 

v tabulce č. 9. 
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47893 47894 47895 47896
10% 20% 30% 40%

škváry škváry škváry škváry
Přirozená hmotnostní w [%] 98,8 76,7 63,9 52,4
vlhkost objemová wv [%] 68,6 61,2 55,7 34,7
Objemová vlhká ρ [kg.m-3] 1380 1410 1430 1010
hmotnost suchá ρd [kg.m-3] 694 798 872 663

ρs [kg.m-3] 2400 2370 2440 2460
n [%] 71,1 66,3 64,3 73,0
Sr [%] 96,4 92,4 86,6 47,7

Pórovitost
Stupeň nasycení

Laboratorní vzorek č.
Popis vzorku
směs kal + škvára

Zdánlivá hustota

 
Tabulka 9 Výsledky fyzikálně- mechanických vlastností kal - škvára 

 

Výsledky laboratorního testování prokázaly, že elektrárenská škvára jako 

alternativní komponent byla schopna popílek plně nahradit. Některé testy směsí se 

škvárou ukazovaly dokonce lepší smykové parametry než u směsí s popílkem (např. 

cef). Škvára byla rovněž dobře mísitelná s bahenním kalem a nevytvářely se žádné 

dílčí nehomogenní shluky či slepence. 

Z fyzikálních parametrů vyplynulo, že vzrůstající přídavek škváry se také 

projevoval snižováním hmotnostní i objemové vlhkosti výsledné směsi (w = 98,8 – 

52,4%, wv = 68,6 – 34,7%), až na vzorek odebraný na lomu Jiří z poloprovozní 

zkoušky. Zde zřejmě byla původní vlhkost bahenního kalu vyšší než u odebraného, 

laboratorně testovaného vzorku. Konzistence směsi se stejně jako u směsí s popílkem 

měnila z tekutého stavu k měkkému až pevnému stavu. Na rozdíl od směsí s popílkem 

měl vzrůstající podíl škváry ve směsi vliv na pokles objemové hmotnosti (ρ = 1380 – 

1010 kg.m-3) a stoupající pórovitost (n = 66,3 – 70,3%). Tento trend lze jednoznačně 

vysvětlit rozdílnou zrnitostní skladbou popílku a škváry. Škvára se vyznačuje větším 

podílem pískové a štěrkové frakce, také pórovitost je u škváry vyšší (viz tabulka č. 9). 

Smykové zkoušky směsí prokázaly, že hodnoty úhlů vnitřního tření φ při 

zvyšujícím se podílu škváry v testovaných směsných variantách výrazně narůstají. 

Vývoj parametru soudržnosti c není tak průkazný, přesto i zde lze vysledovat růstový 

trend (viz tabulka č.10). Významně se zde projevuje vliv hrubozrnějšího charakteru 

škváry. Pro poloprovozní zkoušku byl doporučen minimální podíl škváry ve směsi 

s bahenním kalem 40%.   
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φef φr cef cr

47876 16,91 10,37 19 7
47893 (10% škváry) 19,67 5,99 22 7
47894 (20%  škváry) 23,73 17,35 36 0
47895 (30%  škváry) 28,17 26,81 27 9
47896 (40%  škváry) 28,54 27,52 13 4

Označení vzorku

Úhel vnitřního tření  [°] Soudržnost  [kPa]

 
Tabulka 10 výsledky smykové pevnosti 

 

Vývoj smykových parametrů směsí uvedený v tabulce č. 10 je graficky 

znázorněn na grafu č. 2. 
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Graf 2 Vývoj parametrů smykové pevnosti 
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13 Moje laboratorní zkoušky retenčních kalů s celulózou 
 

Odběr vzorků prostých retenčních kalů byl proveden dne 24.3.2009 v 1015 

hodin, bylo polojasno s deštivo sněhovými přeháňkami, teplota vzduchu 3°C. Vzorky 

byly odebrány z odkalovací nádrže ČS J6.  Odebráno bylo cca 50 kg retenčního kalu. 

Vzorek byl velmi jemné, hladce kašovité konzistence s minimem hrubozrnných 

příměsí.  

Byly provedeny laboratorní zkoušky zrnitosti a další fyzikálně-mechanické 

zkoušky, včetně zkoušek možné technologické úpravy kalu ve směsi s celulózou, 

která byla potencována oxidem vápenatým. Vzorku bylo zkušební laboratoří přiřazeno 

číslo 90000. 

13.1 Fyzikální vlastnosti prostého kalu 

Odebraný vzorek se vyznačoval vysokou vlhkostí. Díky vysoké vlhkosti byl 

vzorek nekonzistentní. Hodnotě vlhkosti odpovídal rovněž stupeň nasycení, stupeň 

konzistence a index plasticity. Výsledky měření jsou v  tabulce č. 11   

 

90000
kal

Přirozená hmotnostní w [%] 158,2
vlhkost objemová wv [%] 81,3

Objemová vlhká ρ [kg.m-3] 1350-litá

hmotnost suchá ρd [kg.m-3] 508

mez tekutosti WL [%] 74,2

Plasticita mez plasticity WP [%] 28,6

index plasticity Ip [%] 47,2

stupeň konzistence Ic [%] -1,82

ρs [kg.m-3] 2415

n [%] 79,2
Sr [%] 100,8Stupeň nasycení

Laboratorní vzorek č.
Popis vzorku

Zdánlivá hustota

Pórovitost

 
Tabulka 11 Fyzikální vlastnosti prostého kalu 
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13.1.2 Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností  kal - celulóza 

Z výsledků laboratorních pokusů je zřejmé, že obě složky směsi byly dobře 

vzájemně mísitelné a ve směsi se netvořily žádné dílčí nehomogenní shluky či 

slepence. Ze zjištěných fyzikálních parametrů vyplynulo, že vzrůstající přídavek 

celulózy se projevoval snižováním vlhkosti hmotnostní (w = 105,2 – 41,4%) i 

objemové (wv = 69,3 – 44,6%)  ve výsledné směsi. Hodnoty objemové hmotnosti se 

zvyšujícím se podílem celulózy se výrazně neměnili  (ρ = 1355 – 1410 kg.m-3).  

 

 

10 20 30 40

10% 20% 30% 40%

celulózy celulózy celulózy celulózy

Přirozená hmotnostní w [%] 105,2 79,9 60,2 41,4

vlhkost objemová wv [%] 69,3 51,1 53,4 44,6

Objemová vlhká ρ [kg.m-3] 1355 1360 1370 1410

hmotnost suchá ρd [kg.m-3] 519 541 573 610

ρs [kg.m-3] 2360 2340 2310 2410

n [%] 74,2 69,8 61,6 56,7Pórovitost

Laboratorní vzorek č.

Popis vzorku

směs kal + celulóza

Zdánlivá hustota

 
Tabulka 12 Výsledky fyzikálně- mechanických vlastností kal - celulóza 

 

Směs se měnila z tekutého stavu na měkký až pevný. Pórovitost zůstala 

prakticky na stejné úrovni. (n = 74,2 – 56,7%). 

Z výsledků smykových zkoušek je zřejmé, že smyková pevnost samotného 

kalu je nižší. Hodnota úhlu vnitřního tření odpovídala φef = 15,92°, hodnota 

soudržnosti byla cef = 51 kPa. Testováním variantních směsí bylo doloženo, že 

hodnoty úhlu vnitřního φef při zvyšujícím se podílu celulózy v testovaných směsných 

variantách rostly. Hodnoty soudržnosti cef kolísaly v rozmezí 13 – 39 kPa, ale všechny 

byly větší než hodnota u samotného kalu. Výsledky smykové pevnosti jsou v tabulce 

č. 13.  
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90000

10 (10%celulózy)

20 (20%celulózy)

30 (30%celulózy)

40 (40%celulózy) 27,42

cef

51

53

13

28

39

15,92

22,54

27,09

26,45

Označení vzorku

Úhel vnitřního tření  [°] Soudržnost  [kPa]
φef

 
Tabulka 13 Výsledky smykové pevnosti 

 

Vývoj smykových parametrů směsí uvedený v tabulce č.13 je graficky 

znázorněn na grafu č. 3. 

 
Graf 3Vývoj parametrů smykové pevnosti 

 

13.2 Vyhodnocení mineralogického složení retenčních kalů 

U hodnocených vzorků byla v laboratořích VÚHU Most provedena rentgenová 

strukturní analýza na difraktometru D 5000 Siemens. Rentgenové difraktogramy byly 

snímány na PC datastanici Sicomp PC-32 D pomocí soustavy programu Diffrac AT.    

U vzorků tak bylo získáno kvalitativní spektrum vzorků v práškovém stavu v rozsahu 2-

80° 2Θ pro informaci o hlavních zastoupených minerálech. 
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Cílem vyhodnocení bylo posouzení mineralogického složení zadaných vzorků 

kalů s různým podílem celulózy (0; 10; 20; 30; 40%). 

Vzorky se z hlediska RTG difrakce a tedy podílu krystalické složky prakticky 

neliší. Vždy je dominantní kaolinit, významné je zastoupení klastického křemene. 

Kolísá podíl sideritu, významné je zastoupení u vzorků 40; 30 a 20%, slabší je 

zastoupení u vzorku 10% a jen stopové množství u vzorku 0%. Slabě zastoupené jsou 

příměsi ilitu a muskovitu. Podíl amorfní celulózy se na difraktogramech vzorků 

prakticky neprojevil. 

 
Laboratorní Makroskopický popis Mineralogické složení
čísla vzorků vzorku

kaolinit, příměs křemene,
0,10,20,30,40 plastické jílovité bahno anatasu a sideritu

slabě ilitu a muskovitu  
 

Tabulka 14 Výsledek difrakční analýzy 
 

13.3 Zkoušky zrnitosti 
Zkoušky zrnitosti byly stanoveny sítovacím rozborem dle ČSN CEN ISO/TS 

17892-4.   

 

Rozměr
ok sít
[mm] [g] [%] [g] [%]

16 0,00 0,00 203,45 100,0
8 1,75 0,90 201,70 99,1
4 1,58 1,60 200,12 98,4
2 0,73 2,00 199,39 98,0
1 0,80 2,40 198,59 97,6

0,5 1,11 2,90 197,48 97,1
0,25 2,55 4,20 194,93 95,8
0,125 4,95 6,60 189,98 93,4

Zbytek 189,98
Podsítný zbytek

doměřen laserovým
granulometrem CILAS

NAVÁŽKA 538,80 [g]
PodsítnéNadsítné

 
 

Tabulka 15 Sítovací rozbor dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4. Vzorek č. 90000 
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Podsítná část byla doměřena laserovým granulometrem CILAS LD 1024. 

Tento přístroj umožňuje měření  ve spojitém rozsahu od 0,04 do 500 mikrometrů a to 

bez změny optické konfigurace a kalibrace. 

 
 



      Ing. Miroslav Zechner: Stabilizace kalů z retenčních nádrží, pro zajištění stability 
vnitřní výsypky 

2010 51

14 Celulóza 
Celulosa, starším názvem též buničina, je polysacharid sestávající z 

betaglukosy. Jednotlivé glukosové jednotky jsou spojené vazbou β 1,4 a tvoří dlouhé, 

nerozvětvené řetězce, které jsou zcela nerozpustné ve vodě. Celulosa je hlavní stavební 

látkou rostlinných primárních buněčných stěn a spolu s ligninem se podílí na stavbě 

sekundárních buněčných stěn; celulosa je nejrozšířenějším biopolymerem na zemském 

povrchu. Mimo to se však vyskytuje i u některých živočichů, konkrétně u pláštěnců 

(Tunicata). 

 

 
Obrázek 3 Vzorec celulózy 

 

Celuloza 
Systematické jméno β(1,4) glukosa 
Registrační číslo 
CAS 9004-34-6 

Sumární vzorec [C6H10O5]n 

Molární hmotnost 
300 až 500 tisíc 
g/mol 

Hustota 1560 kg/mol 
Rozpustnost ve vodě nerozpustná 

 
Tabulka 16 fyzikální vlastnosti celulózy 
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14.1 Struktura a funkce v buněčné stěně 

Struktura celulosy je vytvářena nerozvětvenými řetězci asi 500 jednotek        

D-glukosy. Dlouhé nevětvené polymery celulosy v buněčných stěnách rostlin vytváří 

vyšší struktury – takzvané mikrofibrily. To jsou v tahu velmi pevná vlákna složená z 

mnoha molekul celulosy spojovaných vodíkovými můstky. Obvykle však není celulóza 

jedinou složkou buněčných stěn. [8] 

 

 
 

Obrázek 4Celulóza 
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15 Kalkulace nákladů 

Výpočet nákladů na přípravu stabilizační směsi se odvíjí a budou odvíjet od 

ceny prachu celulózy. V současné době je tento „prach“ v tiskárnách jako odpad a jeho 

cena se pohybuje řádově v korunách za kilogram.  

Hodnoty potence jsou stanoveny na základě poloprovozní a provozní zkoušky a 

byly ověřené laboratorními simulacemi. 

 Pro stabilizaci kalu pro pochůznost  je nutná potence         20,85 kg na 1 m3 kalu 

 Pro stabilizaci kalu proti protékající vodě je nutná potence  2,50 kg na 1 m3 kalu 

 Pro stabilizaci kalu umožňující nakládku je nutná potence   6,30 kg na 1 m3 kalu 

15.1 Náklady na stabilizát 

Pro výpočet budeme počítat s cenou prachu celulózy 4,00 Kč/kg a cena CaO        

2,90 Kč/kg. 

Pro stabilizaci kalu pro pochůznost je na 1m3 potřeba 5,84 kg prachu celulózy a 

15,01 kg CaO. Celkové náklady na zastabilizování 1 m3 kalu jsou 66,90 Kč. 

Pro stabilizaci kalu proti protékající vodě je na 1m3 potřeba 3,5 kg prachu 

celulózy a 9,0 kg CaO. Celkové náklady na zastabilizování 1 m3 kalu jsou 40,10 Kč. 

Pro stabilizaci kalu umožňující nakládku je na 1m3 potřeba 1,8 kg prachu 

celulózy a 4,5 kg CaO. Celkové náklady na zastabilizování 1 m3 kalu jsou 25,40 Kč. 

Pro přehlednost jsou náklady na jednotlivé potence v následující tabulce. 

 

cena 
za kg pochůznost proték. voda nakládka

prach 4,00 5,84 3,50 1,80
CaO 2,90 15,01 9,00 4,50

celkové náklady v Kč 66,90 40,10 25,40

spotřeba kg/m3

 
Tabulka 17 náklady 

 

Při objemu retence kde bude 400 m3 retenčních kalů budou náklady na 

stabilizát  pro zastabilizování a ponechání na místě 26 760,- Kč. 

Při objemu retence kde bude 400 m3 retenčních kalů budou náklady na 

stabilizát  pro zastabilizování a vyvezení auty 10 160,- Kč. 
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Náklady na stabilizát pro vývoz sedimentu auty je na 1m3 25,40 Kč a náklady 

na 1 auto jsou do 150 km za směnu podle podnikových tarifů 890,- Kč . hod-1. Na 

vyvezení této retence je zapotřebí odvézt cca 100 aut.  

Při uvažované nakládce 3 auta za hodinu je potřeba na vyvezení retenční 

nádrže 33 hodin. Z toho vyplívá, že náklady na automobilovou dopravu na vyvezení 

retence činí 29 370,- Kč. K této částce je potřeba připočíst již zmíněné náklady na 

stabilizát, které jsou 10 160,- Kč. Celková částka na zastabilizování a vyvezení 

retenčních kalů činní 39 530,- Kč. 

Z kalkulace je zřejmé, že výhodnější pro krátkodobé retence, které jsou na dně 

lomu a budou přesypány vnitřní výsypkou, je výhodnější je zastabilizovat tak, aby se 

nemusely vyvážet. Náklady na zastabilizování bez vývozu jsou cca o 1/3 nižší. 
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16 Poloprovozní zkouška 
 

Jak již bylo konstatováno v předcházejících kapitolách jsou sedimenty 

z retenčních nádrží špatně čerpatelné, jsou obtížně manipulovatelné a velmi obtížně 

hutnitelné.  

Výše uvedené vlastnosti nestabilizovaného retenčního kalu se negativně 

projevují na stabilitě vnitřní výsypky, musí být dále sanovány tak, aby byla zajištěna 

stabilita výsypky podle zásad mechaniky zemin, nedocházelo k vytlačování podzákladí 

a aby bylo co nejdříve dosaženo definitivních svahů [7]. 

16.1 Stabilizace kalů pomocí modifikovaného vlákna celulózy 

Stabilizace kalů z retenčních nádrží pomocí modifikovaného vlákna celulózy 

představuje takovou úpravu kalu, která zajistí převedení kalu do rypného stavu, zlepšení 

jeho manipulovatelnosti, možnosti odvozu a zajištění stability výsypkového stupně bez 

dalších sanačních opatření. 

Stabilizace kalů z retenčních nádrží pomocí modifikovaného vlákna celulózy 

byla rozčleněna do následujících etap: 

• Odvedení průtoku důlní vody mimo nasimulovanou retenční nádrž; 

• Homogenizace retenčního kalu v nádrži; 

• Nadávkování stabilizátoru na bázi modifikovaného vlákna celulózy; 

• Zapracování stabilizátoru do homogenizovaného retenčního kalu. 

 
Pro stabilizaci a hutnění kalů z retenčních nádrží byla použita metoda 

stabilizace a hutnění kalů pomocí modifikovaného vlákna celulózy vycházející 

z technického řešení [2].  

Podstatou metody stabilizace je zapracování modifikovaného vlákna celulózy 

do homogenizovaného retenčního kalu, přičemž vlákno celulózy v takovéto suspenzi 

vytvoří vlákennou strukturu, rozprostřenou v celém objemu stabilizovaného retenčního 

kalu. Vlákenná struktura modifikovaného vlákna celulózy tvoří membránu, na které 

jsou navázány nejjemnější zrnitostní frakce částic retenčního kalu o velikosti pod 0,002 

mm, přičemž voda ze suspenze je odváděna kapilárním způsobem vlákny mimo 

stabilizovaný kal. Tímto procesem dojde k zahuštění retenčního kalu do rýpatelného 



      Ing. Miroslav Zechner: Stabilizace kalů z retenčních nádrží, pro zajištění stability 
vnitřní výsypky 

2010 56

stavu. Takto stabilizovaný retenční kal je hutnitelný, zvyšuje se jeho únosnost, pevnost 

ve smyku, odolnost vůči vodní a vzdušné korozi a mrazu. Pro zvýšení únosnosti, 

pevnosti ve smyku a urychlení procesu stabilizace je možné modifikované vlákno 

celulózy potencovat oxidem vápenatým. Množství modifikovaného vlákna celulózy 

dávkovaného do retenčního kalu je dáno jeho dalším způsobem využití. Pro převedení 

retenčního kalu do rypného stavu je dávkováno 0,003 % modifikovaného vlákna 

celulózy vztaženo na hmotnost sušiny retenčního kalu.  

16.2 Poloprovozní zkouška stabilizace retenčních kalů 

V rámci stabilizace retenčních kalů byla provedena simulace retenční nádrže 

jímkou rozměru 4 x 4 m. Hloubka jímky činila 2 m. Jímka byla opatřena přítokem a 

odtokem povrchové důlní vody, aby byla zajištěna optimální simulace a skladba 

usazenin v jímce. Retenční kal byl tvořen: uhelným kalem, ciprisovými jíly, kusovým 

uhlím do frakce 100 mm.  

Způsob provedení stabilizace byl následující: 

• krátkodobé zastavení průtoku povrchové důlní vody jímkou prostřednictvím 

hráze vybudované cca 20 m nad zkušební jímkou viz obr. 5 (průtok byl 

zastaven po dobu zapracování stabilizátoru); 

 
Obrázek 5 Pohled na připravenou zkušební jímku 
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• před započetím stabilizačních prací byl retenční kal promíchán lopatovým 

rypadlem CAT 330D a tím byla zajištěna homogenita retenčního kalu viz 

obr. 6 

 
Obrázek 6 Homogenizace kalu v retenční jímce před nadávkováním stabilizátoru 

             

• následovalo zahájení stabilizačních prací. Stabilizátor byl ručně nadávkován 

do lžíce lopatového rypadla a následně rozptýlen po povrchu retenčního kalu 

v jímce. Následovalo zapracování stabilizátoru pomocí lopatového rypadla 

do retenčního kalu v jímce. 

• Průběh stabilizace: 

 zahuštění směsi retenčního kalu (viz obr. 7); 

 odloučení vody od směsi retenčního kalu; 

 tuhnutí směsi retenčního kalu souběžně s dalším odlučováním vody; 

 po zapracování stabilizátoru do směsi retenčního kalu byl obnoven 

průtok povrchových důlních vod jímkou; 

 stabilizovaný retenční kal byl ponechán v jímce. 
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Obrázek 7 Dávkování stabilizátoru do simulované retenční jímky 

 

 
Obrázek 8 Stabilizovaný retenční kal v jímce 
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16.3 Vyhodnocení poloprovozní zkoušky stabilizace retenčních kalů 

Na základě provedené poloprovozní zkoušky stabilizace retenčních kalů 

můžeme konstatovat, že: 

•    pro stabilizaci kalů z retenčních nádrží povrchových důlních vod je možno 

použít výše uvedený stabilizát 

• po ukončení zapracování stabilizátoru do retenčního kalu byl obnoven 

průtok povrchových důlních vod přes zkušební jímku pro ověření 

soudržnosti stabilizovaného kalu proti účinkům protékající vody. Je nutno 

podotknout, že po protržení provizorní hráze pro zadržení povrchových 

důlních vod nad zkušební jímkou, došlo k zaplavení celého povrchu 

zkušební jímky přívalovou vlnou vody, která sebou nesla uhelné kusy s 

hlušinou (viz obr. 9) 

• po odtoku přívalové vlny jímkou, stabilizovaný retenční kal zůstal stabilní, 

neměnný, zjevně nepřijímající vodu; 

• retenční kal po stabilizaci byl natolik stabilní, že byl pochůzný pro člověka 

(viz obr.10); 

 

 
Obrázek 9 Zkušební jímka po obnovení průtoku jímkou 
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Obrázek 10 Zkouška únosnosti stabilizováného retenčního kalu cca 30 min po stabilizaci 

 
 

 
Obrázek 11 Povrch zkušební jímky po 4 dnech 
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Obrázek 12 Odebraný vzorek stabilizovaného retenčního kalu z jímky po 4 dnech 

 

• po dobu 4 dnů byl ponechán průtok povrchových důlních vod přes 

stabilizovaný retenční kal v jímce, nedošlo k narušení soudržnosti 

(rozplavitelnosti) konzistence stabilizovaného retenčního kalu, naopak byl 

stabilizovaný retenční kal hutnější (viz obr. 11); 

 

• po vytěžení stabilizovaného retenčního kalu po 4 dnech byl kal stabilní, 

únosný pro člověka a byl hutnitelný (viz obr. 12). 
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17 Stabilizace retenčních kalů provozní zkouška 

17.1 Stávající stav  

V  retenční nádrži jsou zachytávány podíly jílových splavenin, které zde 

sedimentují a vytvářejí nestabilní řídký sediment rozplavitelný vodou. Vzhledem 

k tomu, že tato retenční nádrž je trvalého charakteru je nutné udržovat její co možná 

největší kapacitu. Je tedy nutné po nějakém časovém období tuto retenci vyčistit od 

jílových sedimentů. Přeprava kalu z retenční nádrže na uložiště nákladním automobilem 

je neefektivní jelikož je řídký kal vytlačován z korby automobilu (viz. obr.č. 13), a tím 

není využita kapacita nákladového prostoru. Při transportu dochází k dalšímu úbytku 

přepravovaného kalu a tím  k znečištění obslužných komunikací. Při dopravě kalu na 

uložiště je ztráta cca 50 %. Nicméně je nutno podotknout, že přepravený kal negativně 

ovlivňuje základové poměry uložiště, musí být ukládán na velké ploše, malé vrstvě a je 

opětovně rozplavitelný. 

 

 

 
Obrázek 13 Pohled na znečištěný nákladní automobil Tatra 815 
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17.2 Stabilizace a hutnění kalů v retenční nádrži 

Současný stav retenční nádrže před započetím stabilizace a hutnění je na obr. 14 

 

 
 

Obrázek 14 Pohled na retenční nádrž před započetím stabilizace a zhutňováním 

 

 
Obrázek 15Konzistence kalu v retenční nádrži před započetím stabilizace a zhutňováním 
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Před započetím stabilizace a hutněním byla vyčerpána voda a bylo provedeno 

částečné odtěžení nestabilizovaného kalu po obvodu retenční nádrže, pro zajištění 

alespoň částečné kapacity retence. Tento prostor byl vyplněn přitékající důlní vodou a 

řídkým vodným jílovým sedimentem. Dále je nutno říci, že po celou dobu stabilizace a 

hutnění kalů protékala retenční nádrži důlní voda, která byla u hráze retenční nádrže 

jímána a čerpána přes hráz. 

Stabilizace byla započata nadávkováním stabilizátoru do surového retenčního 

kalu a jeho následné promíchání pomocí lopatového rypadla CAD 330C viz obr. 16. 

 

 
Obrázek 16 Dávkování stabilizátoru do lžíce rypadla 

 

Po vysypání stabilizátoru do retenční nádrže následovalo promíchání s jílovým 

kalem viz obr.17. 

Po zapracování stabilizátoru do retenčního kalu došlo k zahutnění a 

následovalo odtěžení a uložení stabilizovaného kalu mimo retenční nádrž cca po 1 hod. 

viz obr.18 
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Obrázek 17 Zpracování stabilizátoru do retenčního kalu 

 

 
Obrázek 18 Odtěžení stabilizovaného a hutného kalu z retenční nádrže 

 

Po vytěžení stabilizovaného a zhutněného kalu a uložení mimo retenční nádrž 

došlo ke splavení (přiblížení) nestabilního kalu do odtěženého prostoru, který byl opět 

stabilizován viz obr. 19. 
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Obrázek 19 Splavení (přiblížení) nestabilního kalu 

 

Stabilizace opětovně naplaveného kalu, který byl ponechán po dobu 24 hod 

v retenční nádrži bez vytěžení je  na obr. 20. 

 

 
Obrázek 20 Stabilizovaný retenční kal stáří 24 hod 
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Těžba stabilizovaného kalu z retenční nádrže po 24 hod. viz obr. 20, zde je již 

vidět, že stabilizovaný kal již nepřijímá vodu a nerozplavuje se. Nakládka na nákladní 

auta a odvoz na uložiště viz obr. 21. 

 

 
Obrázek 21 Nakládka stabilizovaného kalu na nákladní automobil 

 

17.3 Technické řešení pro vytěžení jílových kalů z retenčních nádrží 
 

• Převedení důlní vody mimo retenční nádrž po dobu těžby kalů. 

• V pracovním dosahu lopatového rypadla provést stabilizaci a hutnění 

retenčních kalů po obvodu retenční nádrže. 

• Stabilizovaný kal je vhodné ponechat min. 24 hod. v retenční nádrži. 

• Provést vytěžení stabilizovaného a zhutněného kalu a jeho odvoz na uložiště. 

• Po odtěžení dojde k samovolnému přiblížení (splavení) nestabilního kalu do 

uvolněného vytěženého prostoru a snížení hladiny nestabilního retenčního 
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kalu. Zde je již nutno zahájit opětovnou stabilizaci retenčního kalu až do 

vytěžení nádrže. 

17.4 Závěry z poloprovozní a provozní zkoušky 

Dosažené výsledky poloprovozní a provozní zkoušky zaměřené na ověření 

funkčnosti stabilizovat jílové sedimenty z retenčních nádrží pomocí stabilizátoru na bázi 

celulózy potencované oxidem vápenatým potvrzují možnost využití výše popsané 

stabilizace v praxi. Dá se konstatovat, že při optimálních podmínkách (při převedení 

důlní vody mimo retenční nádrž) je zapotřebí pro stabilizaci 1 m3 retenčního kalu cca 

6,3 kg stabilizátoru. V případě vodné konzistence retenčních kalů je nutno počítat 

s úměrným navýšením množství stabilizátoru pro dosažení požadované konzistence. 

 

17.5 Varianta úplného odstranění sedimentů retenčních kalů 

Jedná se o bezpečný a spolehlivý způsob sanace sedimentů retenčních kalů 

z místa na patě výsypky. Vyvezení sedimentu pomocí automobilové dopravy je velice 

nákladné, nehledě k tomu, že sediment musí být částečně zasanován, aby se dal vůbec 

vyvézt. Náklady na vývoz z retence jsou popsány v kapitole 15.1 

17.6 Varianta ponechání sedimentů retenčních kalů v retenci 

Jedná se o variantu, která se jeví jako nejideálnější řešení a byla cílem 

výzkumných prací. Tato varianta počítá se zahuštěním sedimentačních kalů v retenčních 

nádržích pomocí celulózového stabilizátu a tím i se zlepšením fyzikálně-mechanických 

vlastností usazenin. Je oproti předcházející variantě lacinější a není potřeba 

automobilové dopravy.  
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18 Závěr 
 

Zasypávání nádrže obsahující kaly s přebytkem vody bez dalších úprav je 

zcela nepřijatelné a odporující § 42 odstavci 2) vyhlášky ČBÚ č. 26/1998 Sb. Důvodem 

jsou jak nízké smykové parametry sedimentačních kalů, tak i negativní ovlivnění 

vlastností bazální vrstvy sypané vnitřní výsypky. Působením vody se sypaný materiál 

stává měkčí a po dosažení přechodového napětí v něm narůstají pórové tlaky úměrné 

totálnímu přitížení pod vlivem dalšího zatěžování sypané výsypky. 

Tento stav se s rostoucím sklonem obrysu výsypky, v její spodní části, 

zhoršuje stupeň bezpečnosti na hranice hodnot přípustných pro provozní svahy a 

v budoucnu to bude negativně ovlivňovat stabilitu celého výsypkového tělesa. Z těchto 

důvodů je sanace sedimentů retenčních kalů nutností. 

Práce na tomto úkolu posloužila k získání obecnějších poznatků o 

problematice retenčních kalů. Hlavním přínosem bylo získání potřebných informací o 

fyzikálních, mechanických a chemických vlastnostech retenčních kalů. Současně byly 

ověřeny vylepšené pevnostní (smykové) vlastnosti retenčních kalů v alternativních 

směsí s elektrárenským popílkem, elektrárenskou škvárou a celulózou potencovanou 

oxidem vápenatým.  

Jako nejlepší stabilizát  se osvědčila právě celulóza s oxidem vápenatým. 

S úspěchem bylo vyzkoušeno několik variantních způsobů mísení, které by mohly vézt 

k návrhu technologie mísení v provozních podmínkách. 

Disertační práce sledovala myšlenku vytvoření konzistenčně pevnějšího 

směsného materiálu, který svými vlastnostmi zmírní negativní působení kalu na bazální 

vrstvu výsypky. Laboratorní zkoušky vzorků potvrdily očekávané hydratační vlastnosti 

celulózy potencované oxidem vápenatým a jeho slučitelnost s retenčními kaly. 
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