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Anotace 

V této bakalářské práci je popsán základní princip technologie flotace uhlí  

a veškerých zařízení, které k tomuto procesu napomáhají. Zároveň se práce 

zabývá realizací této technologie v podobě 3D grafického modelu pomocí 

softwarového programu Blender. 3D model byl zhotoven na základě skutečného 

zařízení flotace uhlí v Dole Darkov v Karviné. Model byl vytvořen pro studijní 

účely. 

Klíčová slova: Flotace, flotátor, Blender, uhlí, objekt, Darkov 

Summary 

This thesis describes basic principle of coal flotation technology and all facilities 

that contribute to this process. At the same time, the work deals with the 

implementation of this technology in the form of 3D graphical model of the 

software Blender. 3D model was made to the actual equipment coal flotation in 

Darkov Mine in Karviná. The model was created for study purposes. 

Keywords: Flotation, Blender, coal, object, Darkov 
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1. ÚVOD 

Ostravsko je neodmyslitelně spjato s těžbou uhlí již řadu let. Dobývání této 

horniny je na našem okolí znát, ať už jsou to tyčící se těžební věže, z nichž je 

většina již zavřena nebo se propadající domy, jež jsou postaveny  

na poddolovaném území. V současné době se uhlí těží zejména v oblasti 

Hornoslezské uhelné pánve. Jedním z dolů, který v této oblasti působí, je Důl 

Darkov. Součástí Darkova je úpravárenský komplex, ve kterém se uskutečňuje 

velké množství úprav uhlí. V této práci se jedním z těchto procesů zabývám,  

a to procesem flotace uhlí. Zejména jsem se zaměřila na zařízení, které je 

k provádění tohoto procesu určené. 

Ve své práci Vás chci seznámit s popisem základních vlastností procesu 

flotace, ale hlavně bych chtěla věnovat pozornost flotačnímu zařízení neboli 

flotátoru. Součástí práce je schéma, základní popis a realizace flotátoru v podobě 

3D grafického modelu. Jako vzor pro tento model posloužilo flotační zařízení 

používané v úpravárenském komplexu, již zmiňovaného Dolu Darkov.  

Jelikož model zjednodušeně demonstruje skutečné zařízení, může být 

použit pro výukové účely, jelikož ne každý má možnost podívat se na toto zařízení 

osobně. Tudíž se studenti budou moci seznámit prostřednictvím modelu s danou 

technologií. Vzhledem k tomu, že jsou volně dostupné velmi kvalitní počítačové 

programy pro práci s 3D grafikou, mohl by tak postupně vzniknout model, jež bude 

simulovat všechny procesy uskutečňující se při úpravě uhlí. 

Pro realizaci 3D modelu jsem zvolila open-source program Blender, jež je 

zaměřen na tvorbu počítačové 3D grafiky a her. Umožňuje dvojí užití, a to buď 

tvorbu animací, nebo interaktivní užití. Pro model flotátoru jsem zvolila interaktivní 

užití, jelikož si myslím, že je pro průmyslovou vizualizaci výstižnější a uživatel si 

může model podrobně prozkoumat. Následně by bylo možno model vyvinout tak, 

aby se mohl propojit s tomu určeným řídicím systémem. 
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2. ZÁKLADNÍ POPIS TECHNOLOGIE FLOTACE 

Flotace je fyzikální separační proces, který je prováděn ve vodném 

prostředí. Existuje velmi mnoho druhů flotace, jako například tlaková, biologická, 

chemická, vakuová, elektroflotace, vzduchová, molekulární, pěnová a mnoho 

dalších. Pro maximální účinnost flotace je zapotřebí přítomnost flotačních činidel. 

2.1. Flotace 

Flotace je proces, jehož základním principem je třídění hydrofobních částic 

od hydrofilních. Hydrofobní částice se vyznačují špatnou smáčivosti, kdežto 

hydrofilní částice jsou snadno smáčitelné. Tudíž dochází k separaci těchto částic, 

jelikož se hydrofobní částice seskupují na hladině a hydrofilní částice jdou vlivem 

gravitačních sil ke dnu. 

Nejrozšířenější metodou pro úpravu uhlí a rud je flotace pěnová, kdy se 

drobná zrnka uhlí (hydrofobní částice) vážou na vzduchové bubliny a následně 

jsou vynášena na hladinu. Vyplavené hydrofobní částice vytváří na hladině pěnu, 

která je stírána sběrači do speciálních oddělených nádob. Hydrofilní částice 

vytvářejí kal na dně flotační nádoby. Uhlí by mělo mít pro flotaci vhodné zrnění 

0,5- 2mm. Užitím flotace dosáhneme separaci uhlí od nežádoucího kamenní. 

Flotace se dělí na selektivní a kolektivní. Při selektivní flotaci se smáčí pouze 

jeden minerál, u kolektivní flotace se smáčí najednou více minerálů. 

2.2. Flotační činidla 

Pokud by proces flotace probíhal pouze v čisté vodě, nebyla by její účinnost  

tak velká. Z tohoto důvodu je nutno do vody přidat tzv. flotační činidla. Přidáním 

flotačního činidla dosáhneme maximální možné účinnosti flotace. Rozlišují se:  

 Sběrná činidla- povrchově aktivní látky napomáhající návaznosti 

prachu na bubliny 

 Zpěňovací činidla- povrchově aktivní látky vytvářející hustou pěnu,  

 ve které se shlukují hydrofobní částice, používají se hlavně u flotace 

pěnové 

 Depresory- Zvýrazňují smáčivost u hydrofilních materiálů 

 Regulátory- Mění iontové složení rmutu 
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3. ZÁKLADNÍ POPIS FLOTÁTORU 

Proces flotace je realizován ve flotačních nádržích s míchacím pohonem, 

který neustálým pohybem zajišťuje promíchávání a provzdušnění rmutu. Součástí 

flotátoru je speciální nádrž na boční straně nádoby, kam je stírána pěna s uhlím. 

Další komora je pro sběr hlušiny. 

 

Flotátory se dělí dle způsobu míchání a zavzdušnění:  

 Agitační (mechanické) – Vzduch se do rmutu přivádí vlastním 

mechanickým zařízením. 

 Pneumatické – Tlakový vzduch je do rmutu přiváděn kompresorem. 

 Kombinované – Jedná se o kombinace pneumatického  

a agitačního flotátoru, což znamená, že je flotátor opatřen 

mechanickým míchadlem a přívodem tlakového vzduchu 

z kompresoru. 

 Vakuové – Používají se jen zřídka, vzduchové bubliny se tvoří 

snížením tlaku nad hladinou. 

 Hydraulické – Vzduch je do rmutu vmísen rychlím prouděním. 

Tyto flotátory mají mnoho užití, mimo separaci uhlí se mohou používat  

pro čistění odpadních vod, v masných závodech, mlékárnách, masokombinátech 

a podobně. 

V tomto případě je použit flotátor, který rmut promíchává míchadlem  

a současně zajišťuje přívod vzduchu pro vytváření vzduchovým bublin, na které se 

vážou hydrofobní částice. Podrobný popis flotátoru nalezneme na obrázku 1. 
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Obr. č. 1 Popis flotátoru 
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4. NÁVRH A REALIZACE GRAFICKÉHO MODELU 

FLOTÁTORU 

Návrh 3D modelu vznikal na základě skutečného flotačního zařízení, které 

je denně užíváno k separaci uhlí v Dole Darkov v Karviné, kde jsem se osobně 

zúčastnila exkurze a pořídila z místa několik fotografií jako předlohu  

pro zpracování práce. 

 

 

Obr. č. 2 Flotační technologie v Dole Darkov 

Flotační zařízení užívané v Dole Darkov se skládá z nádrže obdélníkového 

tvaru, bočních nádrží pro separované uhlí s pěnou, čtyř míchadel  

a čtyř sběračů. Míchadlo je tvořeno motorem, převodovkou a vrtulí s hřídelí, která 

promíchává rmut v nádrži. Po stranách nádrže jsou speciální kádě, kam je stírán 

rmut a odkud je následně exportován pomocí pásových dopravníků k dalšímu 

procesu, a to k odstřeďování. Návrh blokového schématu flotátoru pak vypadá, 

jako na obrázku číslo 3, kde jsou vidět vstupy a výstupy z flotátoru. Vstupy jsou 

rmut, vzduch, voda a pěnič, výstupy pak tvoří setřená pěna a hlušina. 
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Obr. č. 3 Návrh flotátoru 

Realizaci grafického modelu jsem provedla v softwarovém programu 

Blender ve verzi 2.49b. Jedná se o velice kvalitní open source program  

na zpracování počítačové 3D grafiky a využívá se také pro tvorbu her. Pro 

přesnější modelování jsem si zvolila měřítko jedna jednotka Blenderu je rovna 

jednomu metru ve skutečnosti. Před vytvořením modelu bylo velmi důležité vybrat 

si mezi interaktivním užitím nebo animací. Zvolila jsem interaktivní užití, aby bylo 

možno s modelem dále pracovat a rozvíjet ho, jelikož dnešní doba umožňuje 

v interaktivním prostředí propojit model například s určitou řídící jednotkou. Pro 

efektivní interaktivitu je nutno vhodně nakládat s texturami, aby jich nebylo příliš 

mnoho a jejich náročností se scéna nezpomalovala.  

Jelikož je model realizován pro použití v Game Engine, mohu pro simulaci 

materiálů využívat pouze obrazové textury, UV mapping nebo nastavení 

materiálových vlastností. Klasické procedurální textury, které jsou v programu 

předdefinovány, se v režimu Game Engine nepoužívají, jelikož se nezobrazují. 
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Aby se v Game Engine zmíněné textury zobrazovaly, musím mít vždy zvolen typ 

vykreslení Textured a zároveň v menu Game Engine v horní liště potvrdím volbu 

Blender Multitexture Materials. 

Pro tvorbu modelu jsem použila základní Mesh objekty, které program 

nabízí a to zejména Plane, Cube a Cylinder, dále jsem užívala metody Extrude  

a Boolean.  

4.1. Flotační nádrž 

Nezbytnou součástí flotátoru je flotační nádrž, ve které se odehrává 

nejdůležitější proces separace. Rozměry nádoby z Darkova jsem neměla možnost 

zjistit jinak, než pouhým odkrokováním a odhadem, tudíž jsem zvolila rozměry 

délka X=16m, šířka Y=5,85m a výška Z=1,95m. Souřadnice polohy nádoby jsou 

X=0, Y=0, Z=0,15. Model zanedbává špínu a prach, která je pro flotační nádobu 

tolik typická. Texturu vzhledem k interaktivnímu užití není použita, aby byla scéna 

rychlá a nezpracovávala se příliš dlouho, proto použiji jen materiálové nastavení. 

A to konktrétně nastavení hodnot RGB na R=0,88, G=0,89, B=0,73. Model nádrže 

můžeme vidět na obrázku číslo 4. 

 

Obr. č. 4 Flotační nádrž  
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4.2. Nádrže na pěnu 

Flotační nádrž doplňují po bocích menší nádrže, ve kterých se nachází 

pásový dopravník a je do nich stírána pěna s vyplaveným uhlím, odkud putuje  

do odstředivky. Tyto nádrže kopírují flotační nádrž po celé její délce. Rozměry 

jsem zvolila délka X=16m, šířka Y=0,8m, výška Z=2m. Nádrže jsou dvě a jejich 

polohové souřadnice jsou: 

 Nádrž 1: X=0, Y=-3,6, Z=1 

 Nádrž 2: X=0, Y=3,15, Z=1 

Materiálové nastavení nádrží je stejné, jako u hlavní nádrže. Jelikož  

i ve skutečnosti jsou ze shodného materiálu. Jedná se o změnu hodnot RGB  

na R=0,88, G=0,89, B=0,73. Viz. obrázek číslo 5. Pásové dopravníky jsem  

pro model zanedbala. 

 

Obr. č. 5 Flotační nádrž s bočními nádržemi na pěnu 

 

Nádrž na pěnu 

Nádrž na pěnu 
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4.3. Rám míchadel a sběračů 

Aby bylo možno zasadit do flotátoru míchadla a sběrače, je zapotřebí 

konstrukční rám. Model rámu je vytvořen z jednotlivých kvádrů tak, aby vytvářely 

otvory pro čtyři pohony, tak jak je tomu ve skutečném flotačním zařízení 

v Darkově. Současně slouží k držení sběračů. 

. Otvor na pohon má rozměr 2m x 2m. Rozměry jsou opět pouze mé vlastní 

odhady. Aby bylo možno s rámem jednoduše manipulovat, sloučila jsem  

jej v jeden celek. Materiálové nastavení tohoto objektu je upraveno v nastavení 

RGB na hodnoty R=0,4, G=0,12, B=0,18. Rám si můžeme prohlédnout na obrázku 

číslo 6. 

 

Obr. č. 6 Rám flotátoru 

 Rám je umístěn napříč flotační nádrže. Souřadnice nově zasazeného rámu 

jsou X=0, Y=0, Z=2,3. Po umístění rámu vypadá scéna jako na obrázku číslo 7. 

 

Obr. č. 7 Flotační nádrž s usazeným rámem 
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4.4. Sběrače 

 Aby bylo možné stírat pěnu s vytříděným uhlím do bočních nádrží, bylo 

nutné vytvořit sběrače. Zařízení v Darkově obsahuje čtyři sběrače, tudíž jsem 

použila stejné množství. Rovněž jako rám je sběrač tvořen dílčími částmi, které 

jsou sloučeny v jeden objekt pro usnadnění manipulace. Barvy sběrače jsou 

nastaveny na černou, tedy všechny hodnoty RGB budou rovny nule. Rozměry 

jednoho sběrače jsou délka X=7,6m, šířka Y=0,7m, výška Z=0,1m. Pohon sběračů 

je zanedbán. Podoba sběrače je znázorněna na obrázku číslo 8.  

 

Obr. č. 8 Sběrač 

 Sběrače jsou umístěny do čtyř otvorů v rámu, který je nasazen na flotační 

nádrži. V elektronické příloze flotator.blend je možné vidět sběrače v pohybu, jak 

rotují. Rozpohybování provedeme spuštěním Game Engine (klávesa P) a 

následným stiskem klávesy S.  
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Obr. č. 9 Rozmístění sběračů 

Model flotační nádrže s rámem a sběrači je možno vidět v elektronické příloze 

v souboru nadrz.blend. 

4.5. Míchadla 

 Neustálé promíchávání rmutu zajišťují celkem čtyři míchadla. Míchadlo se 

skládá z několika dílčích částí, a to z motoru, převodovky a vrtule s hřídelí. Model 

míchadla zanedbává kabeláž, jež je k míchadlu přivedena. Veškeré rozměry  

a souřadnice umístění jednotlivých částí míchadla jsou k dispozici v elektronické 

příloze v souboru michadlo.blend. Jak model míchadla vypadá, můžeme vidět  

na obrázku 10. 

4.5.1. Motor 

Motor je nezbytnou součástí míchadla, slouží k pohonu hřídele s vrtulí, čímž 

se dosáhne rozproudění rmutu. Je ukryt pod převodovou, která je na něj napojena 

a má válcovitý tvar.  

4.5.2. Převodovka 

 Převodovku nalezneme na samém vrcholu míchadla a je hruškovitého 

tvaru. Svou funkcí zajišťuje různé rychlosti otáčení hřídele s vrtulí. Barevnost 

modelu převodovky je nastaveny na hodnoty R=0,8, G=0,1, B=0,1. 
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4.5.3. Vrtule s hřídelí 

 Vrtule s hřídelí je důležitá součást míchadla. Pomocí rotačního pohybu se 

stará o rozproudění rmutu v nádrži a usnadňuje tak oddělení tříděných částic. 

Hřídel, která je poháněna motorem, pak zajišťuje samotné otáčení vrtulí. Je 

schována v tubusovém krytu.  

 
 

Obr. č. 10 Míchadlo 

 Jak jsem již zmiňovala, v Drakově má každý flotátor čtyři míchadla. Ty jsou 

zasazeny do speciální konstrukce.  Po zasazení míchadel do rámu, který se 

nachází na flotační nádrži vypadá scéna, jako na obrázku číslo 11. Veškeré 

rozměry, souřadnice rozmístění a materiálové nastavení míchadel je možno zjistit 

z elektronické přílohy s názvem flotator.blend. 

 

Převodovka 

Motor 

Kryt hřídele 

Vrtule 
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Obr. č. 11 Celkový pohled na flotátor 

4. 6. Rmut 

 Jelikož jsou flotační nádrže plněny rmutem, mohu jej alespoň simulovat 

užitím UV textury. Fotografii rmutu jsem pořídila právě na exkurzi v Darkově  

(obrázek číslo 12).  

 

Obr. č. 12 Textura rmutu 

 Textura je nanesena na krychli o rozměrech X=15,3m, Y=5m, Z= 1,8m. 

Umístěna je do flotační nádoby na souřadnice X=0, Y=0, Z=0,9. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o flotaci pěnovou, jsou ve rmutu tvořeny vzduchové bubliny. Ty jsou 

v nádobě libovolně rozmístěny ve výšce Z=1,85m. Jejich materiálové nastavení je 

upraveno tak, aby byly mírně průsvitné. Pomocí malých krychlí jsou nasimulovány 
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části uhlí, kterým jsem přidala černou barvu. Scéna vypadá jako na obrázku číslo 

13. Model se rmutem je možno zobrazit v elektronické příloze v souboru 

rmut.blend. 

 

Obr. č. 13 Rmut ve flotátoru  v režimu Game Engine 

5. Návrh a realizace okolní scény 

 Aby model flotátoru vypadal realističtěji, rozhodla jsem se pro vymodelování 

scény, kdy bude flotátor umístěn v budově úpravny. Kolem úpravny pak také 

vznikla scéna, která je tvořena simulací zemského povrchu, oblohy a některými 

okolními stavbami, které jsou součástí areálu Karvinského dolu. Dále můžeme 

v areálu narazit na koleje s vlaky, které nakládají hotové uhlí. Jedná se však  

o zjednodušený model, který zanedbává například zmiňované koleje, či jiné 

stavby. Textury, které jsou níže zmiňovány, jsou uloženy ve formátu JPEG. 

Výjimkou je textura stromů, která je ve formátu PNG. 

5.1. Zeleň s oblohou 

V areálu se nachází mnoho různých cest a chodníků, které propojují různé 

budovy. V modelu jsem cesty nemodelovala a zjednodušeně jsem použila texturu, 

kterou jsem si pro nasimulování zemského povrchu vytvořila v programu Gimp. 

Textura je zobrazena na obrázku číslo 14. 
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Obr. č. 14 Textura země 

 K vytvoření zemského povrchu jsem obrazovou texturu nabalila na plochu, 

která má rozměry X=500m, Y=500m, Z=0m. Souřadnice umístění plochy jsou 

nulové. 

 

Obr. č. 15 Pohled na zem v režimu Game Engine 

 

 K vytvoření oblohy je použit kvádr bez spodní plochy, na který je nabalena 

UV textura, kterou jsem rovněž vytvořila v programu Gimp (obrázek číslo 16). 

Kvádr má rozměry X=500m, Y=500m, Z=250m. Souřadnice pro umístění jsou 

X=0, Y=0, Z=0.  
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Obr. č. 16 Textura oblohy  

Konečnou podobu modelu oblohy se zemí demonstruje obrázek číslo 17.  

 

Obr. č. 17 Zemský povrch s oblohou 

Aby okolí nepůsobilo příliš prázdně, vytvořila jsem stromy. Jelikož  

i v reálném vzdáleném okolí Dolu Darkov se stromy nachází. Ty jsem rozmístila  

po scéně v různých velikostech libovolně tak, aby vyplňovaly pozadí. Na stromy 

jsou použity obrázky ve formátu PNG, protože tento formát umožňuje práci 

s Alpha kanálem. 
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Obr. č. 18 Zobrazení stromu v režimu Game Engine 

 

5.2. Areál Dolu Darkov 

Hlavní stavby areálu Dolu Darkov jsem vymodelovala pro dotvoření celkové 

scény. Patří zde například skipová věž, zásobníky uhlí, úpravna uhlí, v níž se 

flotátor nachází a další stavby.  

Jako první jsem se zaměřila na půdorys a stavby správně rozmístila. Jako 

vzor mi sloužila mapa katastru nemovitostí na www.cuzk.cz  a dostupné informace 

o půdorysných rozměrech. Výšky budov jsou však tvořeny odhadem, jelikož 

nejsou k dispozici. Půdorys areálu Dolu Darkov je možno vidět na obrázku číslo 

19. Červeně vyznačené objekty na mapě jsou ty, které byly vymodelovány a tvoří 

v modelu okolní scénu. 

http://www.cuzk.cz/


Petra Pipreková: Tvorba grafického modelu flotátoru 

2012  20 

 

Obr. č. 19 Mapa Dolu Darkov z www.cuzk.cz 

Návrh areálu: 

1) Cube(1) Budova úpravny: DimX=93,  DimY=55,  DimZ=30 

LocX=46,5,  LocY=-27,5,  LocZ=15 

2) Cube(2) Skipová věž: DimX=17,  DimY=30,  DimZ=95 

LocX=-36,5,  LocY=-57,  LocZ=47,5 

3) Cube(3) Budova1:  DimX=30,3,  DimY=40,  DimZ=20 

LocX=-11,  LocY=-57,  LocZ=10 

4) Cube(4) Budova2:  DimX=26,5,  DimY=75,  DimZ=24 

LocX=-113,5, LocY=-80,5, LocZ=12 

5) Cube(5) Budova3:  DimX=44,  DimY=23,  DimZ=20 

LocX=-90,  LocY=-103,  LocZ=10 

1 

2 

3 

7 8 

9 10 
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6) Cube(6) Budova4:  DimX=26,5,  DimY=75,  DimZ=24 

LocX=-66,  LocY=-125,  LocZ=12 

7) Cube(7) Budova5:  DimX=26,  DimY=62,  DimZ=4,25 

LocX=-3,  LocY=1,  LocZ=2,75 

8) Cube(8)  Budova6:  DimX=13,  DimY=25,  DimZ=14 

LocX=-31,  LocY=54,  LocZ=7 

9) Cube(9) Budova7:  DimX=32,  DimY=57,  DimZ=26 

LocX=62,  LocY=63,5,  LocZ=13 

10) Circle(1) Nádrž1:  DimX=38,  DimY=38,  DimZ=14 

LocX=-35,  LocY=119,  LocZ=0 

11) Circle(2) Nádrž2:  DimX=38,  DimY=38,  DimZ=14 

LocX=13,  LocY=119,  LocZ=0 

12) Circle(3) Nádrž3:  DimX=38,  DimY=38,  DimZ=14 

LocX=61,  LocY=119,  LocZ=0 

13) Circle(4) Nádrž4:  DimX=38,  DimY=38,  DimZ=14 

LocX=109,  LocY=119,  LocZ=0 

14) Cube(10) Budova8:  DimX=162,  DimY=27,  DimZ=33 

LocX=43,  LocY=166,  LocZ=16,5 

15) Cube(11) Budova9:  DimX=35,  DimY=8,  DimZ=4,25 

LocX=30,  LocY=145,  LocZ=2,175 
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Po přidání a úpravě všech výše uvedených objektů vypadá scéna při pohledu 

shora jako na obrázku 20. 

 

Obr. č. 20 Půdorys 

 V půdoryse nejsou obsaženy pásové dopravníky, které spojují budovu 

úpravny se zásobníky uhlí.  

Jedná se o tři objekty o poloze a rozměrech: 

- 1. dopravník: DimX=5  DimY=122  DimZ=2 

LocX= -12  LocY= 91,8  LocZ=0,9 

- 2. dopravník:  DimX=5  DimY=122  DimZ=2 

LocX= -3,8  LocY= 91,8  LocZ=0,9 

- 3. dopravník:  DimX=6,3  DimY=146  DimZ=2 

LocX= 37  LocY= 70  LocZ=1 

Scéna vypadá jako na obrázku číslo 21. 
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Obr. č. 21 Scéna Dolu Darkov 

Největší dominantou celého areálu je vysoká skipová věž. Věž není pouze 

betonově šedá, ale na vrcholku je světlá malba se zeleným nápisem DARKOV, 

který lze vidět i z dalekého okolí. Stejným způsobem jsem upravila také svůj model 

věže. Za pomoci UV mapování, pro které jsem vytvořila texturu (obrázek číslo 22), 

jsem texturovala horní část věže. Pro zbylou část věže jsem vytvořila texturu 

znázorňující oprýskaný beton (obrázek číslo 23). Texturu jsem na věž nanesla 

rovněž za užití UV editoru. Použitím těchto dvou textur jsem vytvořila model 

skipové věže, kterou je možno vidět na obrázku číslo 24 nebo v elektronické 

příloze v souboru  s názvem darkov.blend. 

 

Obr. č. 22 Vlastní textura nápisu z věže Darkov 
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Obr. č. 23 Vlastní textura imitující beton 

 

 

Obr. č. 24 Věž Darkov 

 Nádrže, které se nachází před budovou se zásobníky uhlí, jsou z betonu  

a jsou plněny tmavou hustou tekutinou. Pro model obdobně, jako u věže, použiji 

stejnou texturu betonu. Mimo aplikaci UV textury ještě do každé nádrže vložím 

kruhovou plochu o rozměrech X=37,5m, Y=37,5m, Z=0,2m. Umístím je tak, aby 

střed plochy byl totožný se středem nádrže, lišit se bude pouze výška Z=1m. 

V materiálovém menu této ploše přiřadím tmavě šedou barvu. Viz. obrázek 25. 



Petra Pipreková: Tvorba grafického modelu flotátoru 

2012  25 

 

Obr. č. 25 Nádrže 

Totožnou texturu imitace betonu jsem použila na objektech Cube(8)  

a Cube(10), kterou jsem opět aplikovala, jako UV texturu. Texturu plechu, kterou 

jsem aplikovala na fasádu úpravny, použiji na objekty Cube(3), Cube(7), Cube(9), 

Cube(11) a na pásové dopravníky. Pro objekty Cube(4), Cube(5), Cube(6) jsem 

použila texturu žluté omítky, kterou jsem vytvořila v programu Gimp, jež je  

ve formátu JPEG. Do jednotlivých budov jsem na základě poznatků z fotografií 

vyřezala otvory, které značí okna dveře. 

 

5.2.1. Úpravárenský komplex 

Jelikož se flotační technologie nachází v budově povrchové úpravny uhlí, 

vytvořila jsem pro větší efekt scény i tuto budovu. Úpravárenská budova je  

ve skutečnosti tvořena dvěma kvádry, kdy jeden je o dvě patra vyšší, než druhý. 

Půdorysné rozměry jsem vypátrala na mapě katastru nemovitostí. Délka budovy je 

93 metrů a její šířka činí 55 metrů. Severní stranu budovy prosvětluje jen malý 

počet oken, oproti jižní a východní straně, kde je jich opravdu mnoho. Okna 

budovy jsou dvojí velikosti. Fasádu budovy tvoří plechové obložení. Vnější vzhled 

budovy je možné vidět na obrázku číslo 26. Budova je uvnitř velmi tmavá, 

zaprášená a celkově je v ní málo světla, byť je velká část budovy opatřena okny, 

přeci jen je viditelnost špatná. 
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Obr. č. 26 Úpravna Dolu Darkov 

Model budovy má rozměry X=93m, Y=55m, výška je u jednoho kvádru, jež 

jeo dvě patra vyšší Z=36m a u druhého, menšího kvádru Z=29,5m. Výšky budovy 

opět vznikaly odhadem na základě počtu pater. Jako fasádu pro model budovy 

jsem použila fotografii skutečné plechové fasády, která je použita na úpravně 

v Darkově (obrázek číslo 27). Fotografii jsem na model nanesla pomocí UV 

mapování. 

 

Obr. č. 27 Fasáda úpravny Dolu Darkov 
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Okna skutečné budovy úpravny mají dvojí velikost. Menší okna, která jsou  

u modelu použita, jsem vytvořila o velikosti X=2m, Y=0,02m, Z=1,5m. Jsou 

umístěny z části na jižní a východní straně budovy. Větší okna mají rozměry 

X=4m, Y=0,02m, Z=1,5m. Jsou rozmístěny v různém počtu ze všech stran 

budovy. Souřadnice polohy oken jsou k dispozici v elektronické příloze v souboru 

upravna.blend. Vzhled modelu budovy je možno vidět na obrázku číslo 28.  

 

Obr. č. 28 Model budovy úpravny v režimu Game Engine 

Jednotlivá podlaží uvnitř modelu budovy jsou rozmístěna tak, aby vznikla 

výška každého patra 3,25m.  Vyšší část modelu budovy je tvořena jedenácti patry, 

nižší část má pater devět. Barevnost podlah a vnitřních stěn budovy jsem zvolila 

tmavě šedou. Hodnoty RGB jsou nastaveny na konstantní hodnotu 0,140. Podlaží 

jsou spojena schodištěm, aby byl umožněn jejich průchod. Parametry schodiště  

a podlah jsou k dispozici v elektronické příloze v souboru upravna.blend. 
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Obr. č. 29A Schodiště v Game Engine, Obr. č. 29B Schodiště s podlažím 

 V  úpravně v Darkově se nachází na jednom patře hned několik flotátorů  

za sebou. Podobně jsem umístila i flotátory v modelu, což však nebylo úplně 

jednoduché, jelikož flotátor nelze sloučit v jeden objekt, vzhledem k použité různé 

barevnosti jednotlivých objektů. V modelu je rozmístěných celkem šest flotátorů  

a to konkrétně v devátém patře.  

 

Obr. č. 30 Flotátory v budově úpravny. Zobrazení v režimu Game Engine. 

5.3 Avatar 

Pro průchod scénou v režimu Game Engine jsem vytvořila avatar, kterého 

ovládá uživatel. Jeho úlohou je ukázat scénu z pohledu člověka. Na doporučení 

vedoucího práce je vytvořen na základě vazby mezi kamerou a krychlí, která 

umožňuje pohyb. Jako vazba byla použita vazba sledování, kdy kamera kopíruje 

pohyb krychle, jelikož samotnou kamerou není pohyb v Game Engine umožněn. 
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Krychle má standartní velikost, která je v Blenderu předdefinována, a to X=2m, 

Y=2m, Z=2m. Nad touto krychlí, která má souřadnice polohy X=0, Y=0, Z=1, je 

umístěna kamera do polohy X=0, Y=0, Z=2. Při nastavení kamery je velmi důležité 

zvětšit  její záběr Clip End= 5000.  

 

Obr. č. 31A Avatar, Obr. č. 31B Pohyby avatara 

Avatar umožňuje základní pohyby dopředu (šipka vpřed), dozadu (šipka 

vzad), vpravo (šipka vpravo), vlevo (šipka vlevo), nahoru (pravý Shift) a dolů 

(pravý Ctrl). Pro umožnění pohybu je zapotřebí správně nastavit Sensors, 

Controllers a Actuators v menu pro nastavení logiky. 

 

Obr. č. 32 Avatar: Nastavení logiky 
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5.4. Shrnutí 

Aplikováním textur na všechny objekty a přidáním stromů do scény, získám 

konečnou podobu modelu areálu Dolu Darkov. Jeho podobu je možno vidět 

v elektronické příloze s názvem darkov.blend nebo na obrázku číslo 33. 

Skutečnou podobu Dolu Darkov je možno vidět a porovnat s modelem na obrázku 

číslo 34.  

 

Obr. č. 33 Důl Darkov v režimu Game Engine 

 

 

Obr. č. 34 Reálný Důl Darkov (Zdroj: http://www.zdarbuh.cz/reviry/okd/dul-darkov/) 

 

http://www.zdarbuh.cz/reviry/okd/dul-darkov/
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6. Závěr a zhodnocení dosažených výsledků 

Práce seznamuje se základními funkcemi flotace a zejména ukazuje funkci 

flotátoru od obecných principů k určitému zařízení v Dole Darkov.  

Je zde popsán návrh a postup tvorby 3D modelu flotátoru, jehož dílčí části 

nalezneme v elektronické příloze v blend souborech. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o model, dochází ke zjednodušení a zanedbání určitých prvků skutečného 

zařízení z Dolu Darkov. Jelikož nebyly k dispozici přesné rozměry skutečného 

zařízení, je model zhotoven na základě odhadu, a však je velmi jednoduché model 

kdykoliv zmenšit, zvětši, či jinak upravit pro další potřeby. Mimo tento model je 

v práci zahrnuta tvorba modelu haly povrchové úpravny uhlí, kde se technologie 

flotace nachází a celkově je vytvořena 3D scéna, která nastiňuje prostředí Dolu 

Darkov. Tento celý model je vytvořen za užití softwarového programu Blender 3D, 

který s použitím vestavěného Game Engine umožňuje používat model Dolu 

Darkov v reálném čase. Aby model nebyl příliš náročný pro interaktivní použití, 

jsou použity pouze jednoduché textury.  

3D Model může dále sloužit jako výukový materiál pro studenty 

Automatizace a řízení, jelikož je možno model v interaktivním prostředí rozvinout 

například propojením s řídicím systémem. Samotný model však umožňuje 

prezentaci technologie a poukazuje ve zjednodušené formě Důl Darkov. Jelikož je 

zhotovena budova úpravny, může být postupně plněna ostatními úpravárenskými 

procesy a časem by se tak všechny procesy mohly přenést do virtuální podoby. 

Čímž by bylo umožněno prohlédnout si celou povrchovou úpravnu například 

z pohodlí domova. Vzhledem k tomu, že jsem se zúčastnila několikahodinové 

exkurze v úpravně, vím, jak je náročné celý komplex projít a pečlivě prostudovat. 
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Seznam elektronických příloh 

3D model 

Nadrz.blend (flotační nádrž s rámem na míchadla a sběrače, včetně sběračů) 

Michadlo.blend (kompletní míchadlo s motorem, převodovkou a vrtulí s hřídelí) 

 Flotator.blend (Konečná podoba flotátoru, včetně umístěných míchadel) 

 Rmut.blend (Flotátor naplněný rmutem) 

Upravna.blend (Model úpravárenského komplexu s umístěným rotátorem uvnitř 

úpravny, včetně jednotlivých podlaží se schodištěm) 

 Darkov.blend (Model areálu Dolu Darkov) 

Textury 

 Rmut.JPEG (textura rmutu) 

 Beton.JPEG (textura betonu) 

 Fasada.JPEG (textura fasády) 

 Darkov.JPEG (textura s nápisem z věže Darkov) 

 Zem.JPEG (textura Země) 

 Obloha.JPEG (textura oblohy) 

 

Přílohy v blend souborech jsou kompatibilní s verzí Blender 2.49b, avšak je možné 

je zobrazit i ve verzi novější. V elektronických přílohách jsou k dispozici veškeré 

rozměry a souřadnice uložených objektů. Model je připraven pro zobrazení 

v režimu Game Engine (po spuštění souboru, zobrazení klávesou P). Soubory 

upravna.blend a darkov.blend umožňují prohlédnutí scény z pohledu avatara 

(ovládání šipkami, pravý Shift, pravý Ctrl). Při spuštění souboru flotator.blend a 

upravna.blend v Game Engine je možné rozpohybovat sběrače stiskem klávesy S. 

Soubor s názvem Textury zajišťuje správné zobrazení všech objektů. 


