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Abstract 

The dissertation is the problem of the occurrence of alkali elements in the deposit 

of raw materials for cement following the process of refining for the production of 

clinker with an impact on normative values of cement product line. The main pillar 

of this work is the fact that the concentration of alkali elements in the deposit 

appears to be directly proportional to some other oxides represented by 

limestones and shales. Generating the correlation context the, prerequisite for this 

dissertation. The work will be supported by longtime laboratory analysis that 

connect parallel extraction and subsequent experience across a very diverse 

range of petrographic deposit. Historically not always been the focus on the 

analysis of alkali in the deposit. Consequently arose from the viewpoint of alkali for 

more than 40 year history of mining at the deposit unexplored places. Finding 

good correlations with other oxides we can achieve highly probable derivation of 

the alkali content in these places unspecified in the deposit. Thus, a 

comprehensive course of isolines across deposit will be the necessary guide for 

technological preparation of raw materials in the medium and long-term mining 

plans. 

The work will also cover current trends in low-alkaline cements in the devolved 

requirements for the extraction of composition of raw materials. Guarantee of 

stability and balance of supply suitable raw material is a necessary prerequisite for 

declaring the relevant normative product range of cement. For low-alkaline 

products will be central limit the alkali content, to which our complex knowledge of 

deposit will be a main prerequisite. 
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Motivace: 

Výzkum problematiky obsahu alkálií na ložisku vápenických a cementářských 

surovin je dlouhodobým stěžejním úkolem. Dosavadní prozkoumanost ložiska 

Mokrá v tomto ohledu neposkytovala dostatečné informace, zejména v oblasti 

průběhu alkálií v jednotlivých surovinových typech. Bylo tedy výzvou odvodit a 

komplexně vygenerovat tyto hodnoty v korelaci s ostatními dostupnými hodnotami, 

a tímto podpořit relevantnost dat u střednědobých a dlouhodobých plánů těžby. 

V současnosti se výsledky této práce postupně implementují do praxe a stávají se 

nedílnou součástí těžebních prognóz. 

Za velmi cennou pomoc a odborné rady při tvorbě této práce bych rád poděkoval 

především svému školiteli Doc. Ing. Milanu Mikolášovi, a také mnohým dalším, 

jejichž rady mně následně umožnili vytvořit tuto práci.  
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1. Úvod 

Jedním z významných činitelů z pohledu kvality cementářských produktů je alkalický 
ekvivalent. Relativně vysoké koncentrace obou prvků mohou za určitých podmínek vyvolávat 
alkalicko-křemičitou reakci, vedoucí k objemové expanzi betonu, která může být provázena 
vznikem trhlin. 

Cílem prováděného výzkumu bylo zhodnocení obsahu alkálií v horninách macošského a 
líšeňského souvrství, těžených ve všech třech částech velkolomu Mokrá. 

 

Obrázek č. 1 Letecký snímek lomu Mokrá se záběrem na provoz drtírny a skládek 

kameniva [ČMC] 

2. Cíl doktorské práce 

Cílem mé doktorské práce je zpracování optimálního těžebního postupu s ohledem na 
stanovené normativní limity obsahů alkálii v těžené surovině a výpalu slínku. Práce zahrnuje 
dosavadní komplexní posouzení obsahů alkálií ve vápencích a kalciturbiditech, těžených na 
velkolomu Mokrá, rovněž predikuje jejich předpokládaný výskyt. V této práci jsou také stanoveny 
základní korelační vztahy mezi obsahem alkálií a některou ze základních cementářských 
makrokomponent jako je SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. 

3. Popis metodiky práce 

Nejprve byla vytvořena databáze všech použitelných chemických analýz provedených v 
různých etapách geologického a hydrogeologického průzkumu na lokalitě Mokrá. Z tohoto 
bohatého analytického materiálu byla provedena statistická charakteristika jednotlivých 
surovinových typů. Pomocí korelační statistické analýzy byl zjišťován vztah mezi AE a některou 
makrokomponentou. Korelačními vztahy byly v databázi chemických analýz dopočteny chybějící 
hodnoty alkalického ekvivalentu (AE). 

Výpočet zásob cementářské suroviny byl proveden v rámci jednotlivých geologických 
průzkumů pro teoretické báze jednotlivých etáží (410, 395, 380, 365, 350, 335 a 320 m n.m). Tento 
fakt je však v rozporu se skutečným rozfáráním lomu Mokrá, a to především v jeho střední části, 
kde se skutečné báze etáží liší od teoretických i o více než 10m. 
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Nezbytností byl proto výpočet prostorových rovnic rovin, které teoreticky předpovídají další 
pohyb těžby na jednotlivých etážích v samostatných lomech ložiska Mokrá. Výšková a prostorová 
data byla čerpána ze ZDM 2013. 

Vážené průměry v etážích jednotlivých průzkumných děl byly vloženy do mapových 
podkladů a pomocí AutoCadu vyneseny izolinie průběhu obsahu AE. Mapa pak byla doplněna 
geologií, jedná se vlastně o geologickou etážovou mapu příslušného lomu. Tato mapa byla 
konstruována na základě geologických řezů provedených daným ložiskem. 

4 Geologie širšího okolí a vlastního ložiska 

4.1 Krátká charakteristika geologické jednotky 

Z užšího hlediska náleží ložisko k nejjižnější části komplexu devonských hornin 
Moravského krasu, které se směrem k JV noří pod karbonátové a terigenní horniny spodního 
karbonu. 

Geologická stavba ložiska je dána třemi stavebně tektonickými prvky: 

- předtransgresivním tvarem pánve a jejími změnami v blízkosti pobřeží 

během sedimentace 

- vrásovou stavbou 

- zlomovou tektonikou 

Z tohoto pohledu můžeme ložisko rozdělit na dva odlišné geologické celky: západní a 
východní. Hranice mezi těmito celky vymezuje poklesová poruchová zóna směru SV-JZ s 
poklesem okolo 70 ti metrů k SZ, probíhající skoro souhlasně se severozápadní stěnou 
prostředního lomu [1,2,3]. 

Západní část je budována hlavně vápenci vilémovickými, méně pak vápenci lažáneckými 
nebo nadložními vápenci říčskými. Vápence vilémovické přímo transgredují na nerovný a zvlněný 
povrch bazálních devonských klastik. Pouze v největších depresích jsou vyvinuty podložní vápence 
lažánecké. Ve shodě s reliéfem pánve představuje západní část mělce klenuté synklinórium, které 
se postupně noří směrem k JV, kde strmě přechází v tektonicky predisponovanou elevaci směru 
SSV - JJZ. Tuto elevaci však již řadíme k východní části ložiska. Ve východním směru tedy přibývá 
i mocnosti vilémovických vápenců, které dosahují mocnosti okolo 150 - 180 metrů. Nadloží 
vápenců vilémovických je zachováno v úplném vrstevním sledu (až po břidlice rozstáňské) v 
nejnižší části synklinória. 

Osa synklinória se noří v generelu k SSV a je nepravidelně zprohýbána. Tato základní 
vrásová stavba je zkomplikována tektonikou přesmykového, horizontálního a poklesového 
charakteru (blíže viz kap. č. 4.2.2.). 

Východní část je na dnešním povrchu vymezena zhruba SSV-JJZ probíhající elevací a 
přechází tak v pozičně nižší část východní. Tato část ložiskového území je na rozdíl od části 
západní budována výrazně klenutým antiklinóriem a složitým brachyantiklinálním uzávěrem, kde se 
karbonátové horniny noří pod kulmské souvrství. V této ložiskové části po uvažovanou těžební bázi 
převažují vápence svrchní říčské a kulmské břidlice březinské a rozstáňské. Geologická stavba 
této části ložiska je velmi zkomplikována plochými násuny (přesmyky), které jí dávají alochtonní 
charakter [1 -6, 10-16]. 
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4.2. Geologie vlastního ložiska 

4.2.1. Geologická stavba 

Vlastní stavba zájmové oblasti ložiska je vyjádřena v geologické mapě. Na geologické 
stavbě zkoumaného území se tedy podílí: 

Podložní devonská klastika - vystupující na západě a jihozápadě území. Sedimentovaly na 
podloží, tvořené horninami brněnského masívu v období spodního a středního devonu, možná až 
báze svrchního devonu (spodní frasn). 

Vápence lažánecké - střední až báze svrchního devonu (givet - báze svrchní frasn). 
Ukládaly se přímo na bazální devonská klastika v mělkovodním chráněném prostředí v nejnížších 
částech sedimentačního prostředí (sedimentární backreef. 

Vápence vilémovické - svrchní devon (frasn až spodní famen - svrchní část zóny 
Palmatolepis crepida). Ukládaly se v nadloží vápenců lažáneckých nebo podložnich devonských 
klastik. Jsou sedimentem mělkovodním, dobře větraného prostředí, útesová fauna vytváří pravé 
biohermy. Vápence lažánecké a vilémovické patří k macošskému souvrství (Zukalová - Chlupáč 
1982).  

Vápence hlíznaté - jsou ekvivalentem vápenců křtinských. Na základě konodontové fauny 
řadíme jejich vývoj od spodního famenu do svrchního famenu (zóny crepida, marginifera). Vápence 
hlíznaté se ukládaly za postupné regrese moře v extrémně mělkém otevřeném moři s klidnou 
sedimentací. 

Vápence spodní říčské - dříve označované jako přechodní horizont mezi vápenci 
vilémovickými a říčskými. Vyvíjely se přímo v nadloží vápenců vilémovických, jinde v nadloží 
vápenců spodních hlíznatých, s kterými velmi často dochází k laterálnímu i horizontálnímu 
zastupování. 

Vápence svrchní říčské - svrchní devon až spodní karbon ( svrchni famen - spodní visé) 
nám dokládají neklid v sedimentační pánvi. Jsou typickým sedimentem neklidného mělkovodního 
prostředí s velkým vlivem mořských proudů. 

Břidlice březinské - (spodní až střední visé) jsou dokladem pozvolné transgrese moře, kde 
končí karbonátová sedimentace a nastupuje sedimentace pelitická. Ukládaly se především v 
depresích, kde je jejich mocnost největší. Často k vrcholům elevací vykliňují, kde pak můžeme 
sledovat nepřerušenou sedimentaci břidlic rozstáňských přímo na vápence svrchní říčské.  

Břidlice rozstáňské (střední a svrchní visé) se ukládaly přímo na vápence svrchní říčské 
nebo břidlice březinské. Jsou to tmavošedé, olivově zeleně zvětrávájící prachovito-jílovité břidlice, 
kterým do nadloží přibývá lamin a tenkých vložek prachovců a jemně a středně zrnitých šedých 
drob v mocnostech 10 cm, vzácně do 20 cm. 

V depresích jsou zachovány terciérní sedimenty náležející neogénu (báze badenu, snad 
spodní část moravu). Nejvýznačnějším denudačním reliktem neogenních sedimentů je deprese 
SSV-JJZ směru stáčející se ve svém severním ukončení k SZV nejnižších částech této deprese 
jsou bazální polohy tvořené hrubými petromiktními štěrky tvořenými valouny křemene, drob, 
vápence, méně pak rul. Výše jsou vyvinuty písky, místy slabě zpevnělé, středně zrnité, převážně 
okrově hnědé, s různým podílem jílu a polohy šedozelených jílů místy vápnité, s bělavými 
vápnitými konkrecemi a množstvím fosilních zbytků. 

Kvarterní sedimenty jsou v zájmové oblasti tvořené hlínami humózními, které jsou 
představovány málo mocným (v průměru 10 cm) lesním humusem, dále svahovými hlínami 
obsahujícími různě navětralé úlomky hornin, převážně vápenců. 

Dalším významným fenoménem na ložisku je zkrasovění, postihující hlavně čisté vápence 
vilémovické a lažánecké. Ojedinělé zkrasovění ve vápencích říčských je nepatrné a zanedbatelné 
[1 – 6, 10 -16]. 
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4.2.2. Tektonické poměry a jejich vliv na úložní poměry 

V největší části zájmového prostoru ložiska vytváří horninová stavba synklinórium s osou 
směru SSV-JJZ, upadající k SSV. Tato "pánev" na východě, zhruba v prostoru severozápadní 
stěny "centrálního lomu", strmě přechází v elevaci s osou i úklonem shodným se synklinóriem. 

Z hlediska vrásové stavby je ložisko v generelu vrásněno monoklinálně - na západě 
vystupují nejstarší horniny, které `se směrem k východu noří pod souvrství mladší. Vrásy 
vilémovských a lažáneckých vápenců mají většinou kongruentní charakter daný jejich větší 
kompetencí, na rozdíl od vápenců hlíznatých, říčských a břidlic. Tyto horniny jsou vlivem většího 
počtu břidličných vložek a menší mocnosti vrstevnatosti, více plastické, a tím intenzívně 
disharmonicky provrásněny. Vrásové struktury mají shodný, směr se základní stavbou ložiska tz. 
SSV - JJZ s úklonem vrásových os jak k SSV tak k JJZ (zprohýbání). 

4.3. Stanovení a zdůvodněni typu ložiska 

Ložisková výplň je kromě skrývek a neogenních sedimentů zcela využitelná pro výrobu 
cementářskou a vápenickou, ložisko se proto jako celek zařazuje do typu ložisek 2 [1]. 

4.4. Hydrogeologická charakteristika území 

Hlavní hydrogeologická struktura prostoru Mokrá – jih je budována převážně vápenci 
macošského souvrství. Rozvodnice rozděluje prostor ložiska na ložiskově méně významnou 
okrajovou severní část a jižní část. V části Mokrá - jih je uvažováno s těžební bází 335 m n.m. a 
výhledově až na bázi 320 m n. m [7,9] 

5. Prozkoumanost ložiska 

Staré dílčí průzkumy shrnula v roce 1983 souhrnná závěrečná zpráva ložiskového 
geologického průzkumu Mokrá-cementárna 1983, která byla podkladem pro schválení zásob 
suroviny v KKZ (1984). Následovaly čtyři dílčí podrobné, doplňující těžební průzkumy: Mokrá VI 
1991, Mokrá VII 1992, Mokrá IX 1993, Mokrá XI 2005 a Mokrá XII 2006, Mokrá XIII 2008, Mokrá 
XIV 2010 a Mokrá XV 2011 [1 – 6, 10 -16]. 

Na lokalitě byly vyhodnoceny dva hydrogeologické průzkumy: Mokrá VIII 1995 a Mokrá X 
2002 [7,9]. 

6. Stávající těžba na ložisku 

Základní dobývací metodou je dobývání ve stupních – etážovitý způsob. Pro rozpojování 
se výhradní realizují trhací práce velkého rozsahu – clonové odstřely, částečně plošné. 

Lom západ – je rozfárán v 5 etážích o úrovních E 410Z, E 395Z, E 380Z, E 365Z a E 350. 
Lom střed – v pěti etážích označovaných E 420S, E 395S, E 380S, E 365S a E 350S. Lom východ 
– zajišťuje pouze těžbu sialitické korekce. Je rozfárán ve dvou etážích označovaných E 410B a E 
395B 

Z natěžených a upravených surovin je skládána třísložková cementářská směs. Korekce 
cementářské směsi se provádí železitou korekcí s minimálním obsahem Fe2O3 - 60%. 

Přesto však dochází k technologickým obtížím v důsledku přítomnosti škodlivin, jako jsou 
alkálie, sírany a chloridy [22]. 
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7. Statistická charakteristika surovinových typů v ložisku Mokrá 

Za tímto účelem byla využita databáze laboratorních prací realizovaných ve všech etapách 
průzkumných prací na lokalitě Mokrá. 

7.1 Přehled statistických výpočtů 

Na tomto místě uvádím jen základní chemickou charakteristiku surovinových typů ložiska 
Mokrá [17 -20, 23]. 

název zz SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl 

T13 41,10 3,19 1,61 0,40 0,08 0,02 0,02 52,63 0,53 0,49 0,14 0,13   

T10 42,56 1,76 0,80 0,28 0,05 0,04 0,02 53,86 0,39 0,17 0,05 0,05 0,02 

T8 36,36 11,92 3,39 1,24 0,15 0,10 0,05 44,94 0,55 0,04 0,20 0,02   

T9 40,13 5,99 1,78 0,61 0,11 0,09 0,05 50,40 0,58 0,43 0,05 0,12 0,02 

T11 34,02 18,07 3,17 1,13 0,13 0,09 0,05 41,78 0,80 0,57 0,11 0,18 0,02 

T4 27,44 27,06 8,69 2,89 0,38 0,09 0,04 32,51 0,79 1,19 0,11 0,04 0,02 

T15 5,53 60,69 17,04 6,37 0,76 0,14 0,16 2,78 2,22 2,60 1,97 0,05 0,02 

T19 12,14 52,11 14,41 5,17 0,58 0,24 0,21 10,71 1,93 1,76 0,92 0,09 0,02 

T19/11 26,92 28,91 6,55 3,14 0,32 0,11 0,12 31,02 1,20 1,02 0,16 0,25 0,01 

Tabulka č. 1 Chemické složení surovinových typů [autor] 

Vysvětlivky: 

T13 vápence lažánecké, T10 vilémovické, T8 hlíznaté, T9 spodní říčské, T11 svrchní říčské, T4 
krasy, T15 břidlice rozstáňská, T19 březinská, T19/11 přechodný horizont 

8. Alkálie v ložisku 

Alkálie na vápencovém ložisku Mokrá evidujeme zejména z líšeňského souvrství, které je v 
rámci karbonátových hornin velkolomu Mokrá z hlediska obsahu alkálií nejkritičtější, a to především 
vzhledem k relativně vysokým obsahům alkálií v siliciklastických deskách kalciturbiditů, které jsou 
zde typickým reprezentantem tzv. svrchnoříčských vápenců. 

8.1. Vliv alkálií na pálení slínku p-cementu 

Malé množství alkálií je pro slinování prospěšné, větší obsah je škodlivý jak pro vznik 
slínku, tak někdy i pro upotřebení cementu. Alkálie sice snižováním teploty vzniku slínkové 
taveniny urychlují reakce mezi složkami cementové suroviny, avšak v zápětí zabraňují dokončit 
vázání volného vápna na hlavní slínkové minerály. 

Alkálie ovlivňují trojím způsobem pálení slínku p-cementu (Newkirk 1952) [21]: 

a) Snižují teplotu vzniku rané taveniny a zvyšují množství slínkové taveniny při  
dané teplotě 

b) Reagují s ostatními složkami za vzniku alkalických slínkových nerostů  
KC23S12 a NC8A3 

c) způsobují vrstevnatost primárních hraničních ploch, a tím reaktivnost 



Ing. Roman Donocik: Optimalizace těžby s ohledem na ověřené a predikované koncentrace alkálií                    
v cementářské surovině ložiska Mokrá v návaznosti na normativní limity vyráběných cementů. 

2014  12 

 

8.2. Alkalická reakce v betonu 

Vyšší obsah alkálií v p-cementu není vítán, zejména od doby, kdy nastaly na velkých 
údolních přehradách v Kalifornii vážné poruchy. Alkálie z cementu totiž reagují s aktivními složkami 
betonové výplně, přičemž se zvětšuje objem a nastává až rozrušení stavby [24, 25]. 

8.2.1. Historie AAR 

Stanton zjistil, že rozpínání a vznik trhlin je výsledkem působení cementu s vysokým 
obsahem alkálií na kamenivo ve zkušebních maltových trámečcích uložených v prostředí s velmi 
vysokou vlhkostí. Z výsledků experimentů vyvodil dva závěry: 

- rozpínání vznikající v důsledku ASR v maltových trámečcích je zanedbatelné, když obsah alkálií v 
cementu je nižší než 0,6 % (obsah alkálií je vyjádřen jako ekvivalentní Na2O, tj. % Na2Oekv = % 
Na2O + 0,658 x % K2O). 

- částečná náhrada vysokoalkalického cementu vhodným pucolánem zabraňuje 

rovněž rozpínání [24,25]. 

9. Stanovení korelačních vztahů 

Pomocí korelační statistické analýzy byl zjišťován vztah mezi AE a některou 
makrokomponentou. Počet tzv. kompletních analýz je totiž značně redukovaný. 

Pomocí korelačních vztahů byly v databázi chemických analýz dopočteny chybějící 
hodnoty alkalického ekvivalentu (AE) [17,18,19]. 

9.1. Závislost dvou náhodných veličin 

9.2. Závislost funkční a statistická 

Statistické soubory dvourozměrné jsou takové, kdy můžeme vyjádřit statistické závislosti 
mezi dvěma proměnnými veličinami x a y. 

9.3 Koeficient korelace 

Nejužívanější mírou korelace mezi dvěma proměnnými je tzv. koeficient korelace 

Pro další zhodnocení hodnot korelačního koeficientu je zřejmé, že hodnota r = 0,8 značí 
větší těsnost vztahu než r = 0,4. Podobně je při r = -0,8 vztah těsnější než při r = -0,4. Čím více se 
hodnoty r blíží nule, a to zleva i zprava, tím je nižší stupeň závislosti mezi sledovanými 
proměnnými [18]. 

9.4. Statistické metody 

Testuje se hypotéza H0, že výběr pochází z dvourozměrného normálního rozdělení, v 

němž je korelační koeficient nulový. Za platnosti H0:  = 0, má veličina 

t r
n

r






2

1 2
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rozdělení t o 2 n  stupních volnosti, kde n je počet dvojic (xi, yi) [18]. 

9.5. Prokládání křivek empirickými hodnotami. Regrese 

Funkce  pbbbxfy ,...,,; 21  se nazývá teoretická regresní funkce proměnné y na 

proměnné x. Grafické znázornění se nazývá teoretická regresní křivka. Regresní funkce, v níž jsou 

neznámé parametry b nahrazeny odhady
b , se nazývá empirická regresní funkce proměnné y na 

proměnné x. Empirickou regresní funkci značíme   pbbbxfy ,...,,; 21 , její grafické znázornění 

se nazývá empirická regresní křivka [18]. 

9.6. Prokládání některých křivek s lineární regresní rovnicí. 

Regresní funkce se nazývá lineární, je-li lineární funkcí neznámých parametrů (a, b c) 

9.7. Nelineární regresní funkce 

Prokládáme-li křivku, jejíž rovnice není lineární v neznámých parametrech, vznikají potíže 
při řešení normálních rovnic, které nejsou obecně lineární. Postupujeme tak, že se snažíme 
nelineární regresní funkci převést na funkci lineární [18]. 

9.8. Diskuze výsledků 

krasové výplně T4  AE = f(Al2O3) y = 0,0038x
2
 + 0,0271x + 0,4051 

vápenec hlíznatý T8 AE = f (z.ž.) y = 0,0055x
2
 - 0,4906x + 11,01 

vápenec spodní říčský T9 AE = f (Al2O3) y = -0,0006x
2
 + 0,161x + 0,0383 

vápenec vilémovický T10 AE = f (Al2O3) y = 0,0035x
2
 + 0,1145x + 0,0535 

vápenec svrchní říčský T11 AE = f (Al2O3) y = -0,0007x
2
 + 0,1503x + 0,059 

vápenec lažánecký T13 AE = f (Al2O3) y = -0,0014x
2
 +0,1325x + 0,0829 

přech. sed. T19/11 AE = f (Al2O3) y = 0,0025x
2
 + 0,0958x + 0,1237 

břidlice T15, T19 AE = f (z.ž.) y = -1,635ln(x) + 6,2506 

10. Stanovení rovnic rovin těžebních etáží 

Postupnou a mnohaletou těžbou, došlo ke skutečnosti, že báze jednotlivých etáží jsou i o 
několik metrů výše než je původní výpočtová úroveň. Z hlediska modelování se jako nejschůdnější 
jeví proložení matematických rovin soustavou měřických bodů na jednotlivých etážích a 
v jednotlivých lomech. 

10.1. Postup práce 

Vlastnímu matematickému zpracování předcházel sběr jednotlivých dat (měřických bodů) 
na jednotlivých etážích. Jednalo se prakticky o odečet souřadnic x a y zaměřených lomových hran 
a pat etáží, k těmto souřadnicím pak byla přičleněna výška, nebo-li souřadnice z. 

S ohledem na matematické operace s velkými čísly byly Křovákovy souřadnice 
transformovány dle vzahů: xT = x – 580 000 a yT = y – 1 150 000. 

Rovnice roviny: 

z = a + b1xT + b2yT [18] 
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Rovnice byly získány z bodů s kladnými souřadnicemi, tzn. v prvním kvadrantu. V případě 
používání souřadnic se zápornými hodnotami, jak je běžné u řady grafických programů (vyřešení 
problému Křovákových souřadnic, jejichž hodnota vzrůstá směrem k počátku souřadného systému) 
zůstává absolutní hodnota koeficientů a, b1 a b2 stejná, jen v případě koeficientů b1 a b2 se mění 
znaménko. 

10.2. Rovnice rovin jednotlivých těžebních etáží 

Západní lom 

Etáž 410 m n.m.  

Z = 452,438081017244 – 0,0007682267225342888 * xT – 0,004807144777841461 * yT 

Etáž 395 m n.m 

Z = 358,5761753502583 + 0,002642857852257723 * xT + 0,002169298835628748 * yT 

Etáž 380 m n.m 

Z = 356,8390242751159 + 0,001140460841191624 * xT + 0,001850740621066484 * yT 

Etáž 365 m n.m 

Z = 350,8076272804307 + 0,001306960018255852 * xT + 0,0006.503762583970331 * yT 

Etáž 350 m n.m 

Z = 383,1393805616161 – 0,002142943869709646 * xT – 0,002116570510740768 * yT 

Střední lom 

Etáž 420 m n.m.  

Z = 607,3138409756408 – 0,01247160069762214 * xT – 0,01307097157687217 * yT 

Etáž 395 m n.m.  

Z = 637,3290410375396 – 0,01442730764867948 * xT – 0,01775677369304192 * yT 

Etáž 380 m n.m.  

Z = 542,2971419849331 – 0,007546308160735679 * xT – 0,01343441905010685 * yT 

Etáž 365 m n.m.  

Z = 438,6496663288979 + 0,001316175212197952 * xT – 0,009637785399538052 * yT 

Etáž 350 m n.m.  

Z = 242,9876424343799 – 0,004800580701031434 * xT + 0,01755335359847568 * yT 

Východní lom 

Etáž 410 m n.m.  

Z = 371,1258695527885 + 0,024373160951528 * xT – 0,01361904323616712 * yT 

Etáž 395 m n.m.  

Z = 222,2898531537643 + 0,006770925720402454 * xT + 0,01803772969210142 * yT 

11. Optimalizace těžby 

Do dané geologické etážové mapy, která respektuje skutečnou nadmořskou výšku těžební 
etáže (rovnice roviny těžební etáže) se vynesou hodnoty vážených průměrů chemického složení 
spočítaných v bodech realizovaných vrtných prací a dále hodnoty získané z provozu. Spojováním 
míst se stejným chemickým složením obdržíme izolinie průběhu sledované chemické komponenty 
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v našem případě alkalického ekvivalentu. Vlastní izolinie obsahu alkalického ekvivalentu byly 
konstruovány programem AutoCad Civil 3D, byly respektovány geologické hranice jednotlivých 
surovinových typů. 

Při této činnosti jsem využil možnosti, že program dovede na základě topografických dat 
sestrojit tzv. DMT – digitální model terénu. Stačilo zaměnit souřadnici z za chemický obsah 
alkalického ekvivalentu a obdržíme mapu „terénu“ chemických vlastností. 

12. Závěr 

Cílem mé doktorské práce bylo zpracování optimálního těžebního postupu s ohledem na 
stanovené normativní limity obsahů alkálii v těžené surovině a výpalu slínku V této práci jsou také 
stanoveny základní korelační vztahy mezi obsahem alkálií a některou ze základních 
cementářských makrokomponent. Byla provedena statistická charakteristika jednotlivých 
surovinových typů, nalezeny vhodné korelační vztahy umožňující detailnější tvorbu modelu 
průběhu alkálií v ložisku Mokrá, neboť tato oblast nebyla dosud dostatečně zpracována.  

V neposlední řadě byl vykreslen průběh izolinií obsahu alkálií, do aktuálních mapových 
podkladů lomu Mokrá, konkrétně se jedná o západní lom etáž 410 m n.m. Výstupem je databáze 
mikrobloků v rastru 20 x 20 m s příslušnou souřadnicí z tedy obsahem AE alkalického ekvivalentu. 

Přítomnost alkálií (draslíku a sodíku) v cementářských surovinách má zásadní význam z 
hlediska kvality cementu. 

Svými reakcemi s alitem a belitem spotřebují hydraulické slínkové minerály za vzniku 
nehydraulických a uvolňuje se volné vápno. 

Vyšší obsah alkálií v p-cementu není vítán, zejména od doby, kdy nastaly na velkých 
údolních přehradách v Kalifornii vážné poruchy. Alkálie z cementu totiž reagují s aktivními složkami 
betonové výplně, přičemž se zvětšuje objem a nastává až rozrušení stavby. 

Výpočet zásob cementářské suroviny byl proveden v rámci jednotlivých geologických 
průzkumů pro teoretické báze jednotlivých etáží (410, 395, 380, 365, 350, 335 a 320 m n.m). Tento 
fakt je však v rozporu se skutečným rozfáráním lomu Mokrá, a to především v jeho střední části, 
kde se skutečné báze etáží liší od teoretických i o více než 10m. 

Nezbytností byl proto výpočet prostorových rovnic rovin, které teoreticky předpovídají další 
pohyb těžby na jednotlivých etážích v samostatných lomech ložiska Mokrá. Výšková a prostorová 
data byla čerpána ze ZDM 2013. 

Vážené průměry v etážích jednotlivých průzkumných děl byly vloženy do mapových 
podkladů a pomocí AutoCadu vyneseny izolinie průběhu obsahu AE. Mapa pak byla doplněna 
geologií, jedná se vlastně o geologickou etážovou mapu příslušného lomu (západní lom etáž 410 
m n.). 

Vážené průměry jsou spočítány v daných bodech po těžební bázi dané etáže a lomu. 
Těžební úrovně jsou pochopitelně místo od místa jiné, neboť se řídí matematickým zápisem 
rovnice roviny. Tento matematický model lze pochopitelně použít pro všechny sledované 
cementářské oxidy jako je SiO2, Al2O3, Fe2O3 a CaO. 

Vlastní izolinie obsahu alkalického ekvivalentu byly konstruovány programem AutoCad 
Civil 3D, byly respektovány geologické hranice jednotlivých surovinových typů. 

Při této činnosti jsem využil možnosti, že tento program dovede na základě topografických 
dat sestrojit tzv. DMT – digitální model terénu. Stačilo zaměnit souřadnici z za chemický obsah 
alkalického ekvivalentu a obdržíme mapu „terénu“ chemických vlastností. V podstatě jsem vytvořil 
DMT pouze z bodů, které reprezentovaly vážené průměry v jednotlivých průzkumných dílech a 
laboratorních hodnot získaných z provozu, dále jsem využil „povinných spojnic“, které odpovídaly 
konturám surovinových a doprovodných typů. 

Po zadání rozteče ve směru x a y, v našem případě 20 x 20m, a po zadání počátečního 
(referenčního) bodu, program (AutoCad) vygeneroval a zobrazil hodnoty sledované chemické 
vlastnosti ve středech čtverců (mikrobloků). Tyto body a jejich souřadnice je možné exportovat přes 
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„schránku“ například do Excelu k dalšímu zpracování. Digitální mapa vlastností, v našem případě 
je sledovanou veličinou alkalický ekvivalent, umožňuje velmi přehledně plánovat a optimalizovat 
těžbu surovin pro výrobu vápna a p-cementu. 
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