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Anotace 

 

Práce se zabývá výskytem netradičních doprovodných surovin pro přípravu 

minerálních pigmentů na území Severočeské hnědouhelné pánve, možnostmi využití 

přírodních anorganických pigmentů získaných z jílů vulkanicko-detritického souvrství ve 

stavebnictví, využitelných jako barvivo do betonových a maltových směsí, popřípadě 

k probarvování plastických hmot. V experimentální části je uveden popis technologie 

úpravy pigmentové suroviny. Cílem experimentální části bylo ověření navržené HC 

technologie pro dosažení vhodného zrnitostního složení pigmentového produktu „Bolus“ a 

využití získaného pigmentu ve stavebnictví. Na závěr je v diplomové práci shrnut výsledek 

experimentálních prací a zhodnocení možností aplikace vyrobeného pigmentu ve 

stavebnictví.  
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Anotation 

 

The work deals with the occurence of unusual accompanying raw  materials   for  the 

preparation of mineral pigments in the area of  the North- Bohemian brown coal basin, ways 

of using natural inorganic pigments derived from the clays of volcanic-detrititus strata  in 

the building industry, their application  as a dye  in concrete and mortar mixtures , 

eventually, for coloring  plastics. In the experimental part, there  is a technology of 

pigmental  raw material processing  described. The aim of the experimental part  was 

verification of the proposed HC technology to achieve suitable granular composition in  the 

pigmental raw  material "Bolus" ,and application of  the obtained pigment in the building 

industry. In  conclusion, the  thesis summarizes the outcome of  experimental work ,and the 

application of produced pigment in the building industry. 
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Úvod 

 

 

Netradiční doprovodné suroviny, při těžbě hnědého uhlí můžeme nalézt na území 

Severočeské hnědouhelné pánve a také v jejím okolí. Jedná se o akumulace hornin 

sedimentárního a pyroklastického původu. Jejich složení ukazuje na možnosti jejich 

využití ve stavebním průmyslu, zejména pro výrobu přírodních železitých pigmentů. 

Pigmenty jsou barevné sloučeniny s typickými vlastnostmi. Přírodní železité pigmenty se 

liší podle toho, jestli obsahují jílové minerály. Pokud ano, hovoříme o hlinkách nebo také 

zemitých pigmentech. Kvalita pigmentu je vedle barvy dána i mnoha dalšími parametry. K 

těm nejvýznamnějším náleží krycí mohutnost, homogenita, barevná stálost a toxicita 

K dosažení těchto kvalit je nutné přírodní pigmenty upravovat mletím, sušením, 

vypalováním, dočišťováním, vytvářením vhodných směsí apod. Tyto anorganické 

pigmenty jsou šetrné k životnímu prostředí. Suroviny se nalézají na řadě míst 

Chomutovska, Podbořanska a také v okolí Bíliny a jsou perspektivní pro přípravu žlutých, 

okrově hnědých, červených, hnědo-červených a zelených barviv. Vyskytují se zejména v 

horninách, obsahujících rozložené i přeplavené tufitické horniny se zvýšenými obsahy 

různých forem oxidu železitého, popřípadě slídy seladonitu, bohaté na Fe3+ a Fe2+. 

Pigmenty budované na bázi oxidů, či dehydratovaných oxidů železa, se vyznačují jak 

ekologicky bezproblémovou výrobou, tak ekologicky nezávadnými produkty, jejichž jsou 

součástí. Vyznačují se také vyhovujícími technologickými vlastnostmi, jako jsou 

světlostálost, odolnost UV záření, kryvost apod.  

Spotřeba železitých pigmentů ve světě neustále narůstá. Jestliže se podíváme na 

využití železitých pigmentů podle aplikací, tak 48 % představuje stavebnictví, 24 % výroba 

nátěrových hmot, 7 % plastické hmoty a 20 % ostatní, např. hutní průmysl a jiné. 
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1 Netradiční suroviny při těžbě uhlí a jejich charakteristika 

 

 

1.1 Geologická stavba Severočeské hnědouhelné pánve 

 

Geologická stavba podmiňuje výskyt nerostných surovin v této oblasti. Na povrch 

zde vystupují krystalické horniny tvořící masiv Krušných hor, uhlonosné sedimenty 

permokarbonu, sedimenty křídového moře, tělesa vulkanických hornin a horniny 

Severočeské hnědouhelné pánve se slojí hnědého uhlí. Ve svrchním paleogénu byla 

severozápadní část Českého masivu zasažena rozsáhlou vulkanickou činností, jejímž 

výsledkem bylo vytvoření Českého středohoří a Doupovských hor. Nejrozšířenějšími 

vyvřelými horninami jsou čediče a znělce, jejich tufy a tufity. Netradičními horninami 

vulkanického období jsou sedimentární vložky, které vznikaly v obdobích relativního klidu 

mezi erupcemi vulkánu. Tyto sedimenty jsou tvořeny jíly, diatomity což jsou rozsivkové 

horniny, sladkovodními vápenci a také místy uhelnými slojemi. Velká část vulkanických 

hornin (tufů a tufitů) byla denudována. Denudací byly odneseny povrchové části vulkánů, 

takže jsou odkryty jejich podpovrchové části, zejména výplně sopečných jícnů a 

přívodních kanálů. S výlevem vulkanitů docházelo k poklesu v prostoru mezi Krušnými 

horami a Českým středohořím, který byl postupně zaplavován a vznikl prostor pro 

sedimentaci Severočeské hnědouhelné pánve. Bezprostředním podložím hnědouhelného 

ložiska je souvrství tvořené světlešedými jílovci, pestře zbarvenými jíly a různě zrnitými 

písky. Na tyto podložní horniny nasedá uhelná sloj. Ve střední a východní části pánve je 

uložená tzv. jednotná hnědouhelná sloj.  Západně od Mostu jsou uhelné sloje odděleny 

několik metrů mocným jílovitopísčitým  meziložím. Při západním okraji pánve se spojují 

opět v jednotnou sloj. Nadloží uhelného ložiska tvoří převážně jíly a v prostoru mezi 

Mostem a Bílinou také různě zrnité písky, které jsou v hlubších částech karbonáty 

zpevněné v jílovce a pískovce. Denudace v kvartéru obnažila uhelnou sloj na okrajích 

pánve nebo oddělila, při jejím jihovýchodním okraji, výběžky terciérních usazenin do 

vulkanitů Českého středohoří a vznikly tzv. separátní pánvičky. [1] Vulkanogenní 

souvrství, ve kterém se nacházejí netradiční suroviny, je uloženo diskordantně na 

nejrůznější horniny starších formací. V okolí Prunéřova vyplňuje koryta fosilních toků 

v kaolinizované rule. Jen zřídka je styčná plocha nevýrazná, se zdánlivě plynulým 
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přechodem. Bazální uloženiny jsou pyroklastika, kde převládají tufy s nestálým, při bázi 

podstatným podílem materiálu ze starších podložních hornin. Zrnitost a mocnost 

pyroklastik se mění směrem od vulkanických center. Tufity a vulkanogenní jíly jsou od 

nich nejdále. V tufitech jsou běžné vedle úlomků zuhelnatělých rostlin uhelné jíly, uhelné 

slojky, vložky vápenců, kořenové půdy a polohy diatomitů, jejichž vznik i zánik závisely 

na vulkanické činnosti. Vzhledem k regionálnímu zjílovění a při převaze čedičových 

hornin rozlišujeme ve vulkanogenním komplexu vedle facie s naprostou převahou 

nepřeměněných vulkanogenních hornin i facii bentonitovou apod.   

 

1.2 Petrografická charakteristika tufů a tufitů 

 

Tufy a tufity až na nepatrné výjimky přísluší petrograficky k čedičům, hlavně k bazanitům. 

Bližší určení bývá obtížné vzhledem ke zjílovění a vysokému podílu vitrické složky. 

Zpravidla bývají zařazeny analogicky jako výlevné horniny, které je doprovázejí. Někdy 

přispějí k identifikaci hrubozrnnější polohy, protože v hrubších částicích bývá struktura 

horniny lépe zachována je úplnější s vyrostlicemi a útržky základní hmoty. 

V jemnozrnnějších tufech převládá napěněné sklo s mikrolity a volné krystaly pyroxenu. 

Plošně nejrozšířenější jsou pískové tufy. Z počátku sedimentující hrubozrnnější polohy 

jsou mocnější a častější při bázi směrem vzhůru přibývá postupně stále mocnějších 

popelových poloh. Materiál starších tufů a dříve utuhlých vulkanických hornin je těžko 

rozlišitelný. Tufy jsou prakticky vždy různě intenzivně zjílověny. Produktem jsou jíly a 

hlíny s výraznou převahou montmorillonitu nad kaolinitem. Přeměna je intenzivnější ve 

spodní části vulkanogenního souvrství a postihuje více částice sklovité a jemnozrnné než 

holokrystalické a hrubozrnné. Jejich nepravidelné obrysy pak splývají se zjílovělým 

pojivem v souvislou, zpravidla tmavě zbarvenou až neprůhlednou hmotu s drobnými 

šupinkami jílových minerálů a zrny karbonátů. Nahrazování magmatogenních nerostů je 

analogické rozloženým čedičů, dutiny bývají vyplněny karbonáty, popřípadě zeolity. 

K intenzivnějšímu navětrání a karbonatizaci dochází zpravidla ve vyšších polohách 

sedimentačního cyklu. V typických tufech bývají částice zaoblené na zrna, při obvodu více 

navětralá, často vytříděná a orientovaná. Tufity jsou obvykle jílovité až písčitojílovité, 

vodorovně vrstevnaté, někdy s tenkými čočkovitými vložkami vápenců a popřípadě i 

s vrstvičkami aragonitu. Subakvatické tufy i tufity bývají proložené vložkami 
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suchozemských tufů. Tufy a Tufity tmavých znělců jsou vzácné. Bentonity jsou 

vyhledávanou surovinou, hodnocenou původně podle výměny kationtů. Kvalitu surovin 

snižují příměsi - karbonáty, limonity, cizorodé uzavřeniny a další jílové minerály. 

Kadaňská zelená hlinka byla poloha seladonitu o malé mocnosti, vyvinutá při bázi 

bentonitizovaných tufů a tufitů se sladkovodními vápenci (slíny) křídového stáří ve spodní 

části vulkanogenního souvrství mezi Úhošťany a Krásným Dvorečkem. V minerálním 

složení takzvaných pestrých zvětralin převládá nezávisle na složení výchozí horniny 

kaolinit. Zdrojem červeného zbarvení jsou oxidované a hydratované rudní nerosty. 

Červené horniny obsahují hematit, rudohnědé hydratovaný hematit s příměsí goethitu, 

hnědé goethit. Redeponované polohy jsou popisovány jako pestré jíly s příměsí detritu 

hornin a křemene. Protože pestré polohy kaolinizované horizonty jsou interpretovány jako 

spodní části zvětralých profilů, mohly by při úplném zachování obsahovat i volné hydráty 

hliníku, lokálně prokázané v sedimentech podložního souvrství. V hlubších zónách 

kaolinizovaných profilů se složením matečných hornin projevuje velmi silně. Zatímco na 

tefritických horninách převládá kaolinit a celý profil má jednofázový ráz, na čedičových 

horninách včetně pyroklastik je profil dvoufázový. Ve spodní části postupně převládá nad 

kaolinitem montmorillonit. Vyluhování alkálií a alkalických zemin způsobuje alkalické 

prostředí, kde vznikají karbonáty, illit, goethit a postupně přibývá nerozložených minerálů 

původní horniny. Ve spodní části profilu jsou rozložené čedičové horniny až bentonity. 

Zjílovění hornin vulkanogenního souvrství je vysvětlováno klimatickým zvětráním a 

hydrotermální přeměnou.  

 

1.3  Hydrologické poměry 

 

Území severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí je celkem dobře 

hydrogeologicky prozkoumáno, jsou známé limity, v nichž se pohybují hodnoty 

hydrofyzikálních parametru, jsou známy podmínky oběhu podzemních vod i 

hydrochemické zákonitosti. Říční terasy tvořené štěrky a štěrkopísky nám dokumentují 

pohyb říčních toků v kvartéru a nejmladším terciéru. Podle měření stáří je druhá nejvyšší 

terasa vysočanská stará 2 mil. let. Ohře původně tekla korytem Bíliny a teprve později se 

posunula k jihu. Známe celkem 10 teras Ohře, z nichž nejvyšší je 170 m nad dnešní úrovní 

hladiny řeky [1]. 
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1.4   Výskyt doprovodných surovin v oblasti Severočeské hnědouhelné   

  pánve 

 

Nadloží uhelné sloje seskládá ze štěrkopísků, větší akumulace štěrkopísků se 

v prostoru severočeské pánve nevyskytují, s výjimkou ohareckých teras. Většinou se jedná 

o místní výskyty. Svahové sutě se vyskytují na úpatí Krušných hor, tvoří zde akumulace o 

mocnosti až 20 metrů. Využívají se především pro výstavbu zpevněných ploch a 

dočasných komunikací přímo v lomovém prostoru nebo pro rekultivační práce vzhledem 

k vysokému podílu hlinité složky a jejich drenážnímu účinku. Porcelanity, které z větší 

části jsou již odtěženy, se používají zejména pro výstavbu dočasných komunikací a 

zpevněných ploch přímo v lomech včetně výstavby drenážních systémů Spraše se nachází 

v ústeckoteplické části pánve, kde se v současnosti nachází nejvýznamnější akumulace 

spraší o mocnosti až 30 metrů. Uživatelem spraší jsou cihelny a lze předpokládat využití 

pro rekultivační účely. U jílů a jílovců pro keramickou výrobu se z hlediska jejich využití 

jedná a kameninové a pórovinové jíly, které byly používány pro výrobu kameninových 

trub. Jíly a jílovce pro cihlářskou výrobu se nachází po celé pánvi, kde se jedná o plastické 

jíly, nejvýznamnější jsou komořanské jíly. Jezerní sedimenty Komořanského jezera jsou 

tvořeny slatinnou rašelinou a diatomitem. Rašelina je vhodná pro zemědělské využití a 

rekultivaci, diatomity byly ověřovány pro keramické využití. Písky jako stavební materiál 

byly místně využívány především v oblasti rozštěpené sloje, kde písky vycházejí na povrch 

jako například drobné pískovny mezi Mostem, Chomutovem a Žatcem. Jedná se převážně 

o jemnozrnné písky pro maltařské účely a zemní tělesa. Převážná část písků lze použít 

v cihlářské a keramické výrobě jako ostřící složky, případně ve sklářském průmyslu. [4] 

Podloží uhelné sloje obsahuje titanové jíly, které jsou většinou menších mocností se 

značnými výkyvy v obsahu TiO2  a mohou být užívány v keramickém průmyslu. Hliníkové 

jíly jsou jíly s vysokým obsahem Al2O3 , vhodné pro výrobu hliníku. Bentonity jsou těžena 

ložiska za výchozem uhelné sloje. Využívané ložisko kaolinu je Kadaň sever, které bylo 

zastiženo postupem spodních uhelných řezů.  
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1.5 Výskyt a vlastnosti netradičních surovin  

 

Surovinový potenciál Severočeské hnědouhelné pánve není omezen pouze na uhlí, 

ale byly zde využívány další suroviny, z nichž celkem málo známé je jejich využití jako 

barviva. Nejznámějšími barvivy byly kaselská hněď, ořechové mořidlo, kadaňská hlinka a 

bolus. Kaselská hněď a ořechové mořidlo jsou přírodní organická barviva vyráběná ze 

zvětralého uhlí (oxyhumolitu). Kadaňská hlinka a bolus anorganickými pigmenty. Železité 

jíly, suroviny pro přípravu minerálních pigmentů se v České republice vyskytují na řadě 

míst Chomutovska a Podbořanska, ale také na lokalitách v Sokolovské hnědouhelné pánvi 

např. Svatý Kříž u Chebu, u Roudníčku u Libochovic a Měrunic u Bíliny. 

Nejperspektivnější lokality těchto netradičních surovin jsou v oblasti vulkanické série 

Střezovského hřbetu mezi Nezabylicemi, Bílencem, Střezovem a akumulace kaolinických 

okrů u Roudníčku u Libochovic. V lokalitě Roudníček byla v minulosti surovina těžena a 

upravována. K velmi ceněným pigmentům patří bolusy, představující montmorilonitický 

anebo kaolinický jíl s obsahem oxidů a hydroxidů železa a titanu. Tyto suroviny jsou 

obsaženy podobně jako okry v tufitických jílech Střezovského hřbetu. Vrstvy vystupují 

zejména v severní části a byly ověřovány v rámci geologického průzkumu Dolů Nástup 

Tušimice a Nezabylice - Hořenice. [2] Surovina je využitelná ve stavebnictví jako pigment 

do betonu, plastů nebo jako pigment do základových barev a jako barvivo pro keramickou 

výrobu. V širším okolí vulkanického souvrství se nacházely obdobné hlinky, např. 

severozápadně od Polerad. Lokalita u Polerad je zasypána odvalem z uhelných dolů. 

Obdobná surovina, pocházející z Anatolie je zpracovávána ve Francii a používána do 

většiny nátěrových hmot a tmelů, maltových směsí, fasádních barev a pro barvení 

plastických hmot. Surovina byla těžena v 60. letech u Hořenic. Dalším perspektivním 

minerálem, vyskytujícím se v SHP je seladonit. Jde o zelený až modrozelený sekundární 

dioktaedrický minerál ze skupiny hydroslíd bohatých železem a vznikající alterací 

pyroklastik s vysokými obsahy augitu a čedičového amfibolu. V okolí Kadaňské Jeseně, 

Očichova a Uhošťan jsou popisovány jeho výskyty z mělkých podpovrchových a 

povrchových horizontů i hlubších partií. Mocnost seladonitové vrstvy se dle literárních 

pramenů pohybuje mezi 0,1 a 0,4 m. Po mnoho let byl v Severočeské hnědouhelné pánvi 

těžen oxihumolit, což je v podstatě sypká forma oxidovaného hnědého uhlí, hnědouhelný 
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humit, kterého se užívalo k výrobě hnědé barvy. Nedaleko Úhošťan u Kadaně byla 

dobývána Kadaňská hlinka, vyznačující se zeleným zbarvením způsobeným příměsí 

seladonitu. Z dostupných zdrojů přírodních pigmentů se přímo nabízí k využívání ta 

ložiska, která jsou mělce uložena, s maximálně několikametrovou skrývkou (do deseti 

metrů). Je ověřeno, že některé takové zdroje byly od středověku místně těženy a 

využívány.  Z barevných pigmentů perspektivních pro těžbu a zpracování na barviva či 

plniva jsou to zejména železité okry, bolusy a seladonity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 -  1. Kadaňská zem zelená, 2. kaolinit-goethitický materiál z lokality Hořenec, 3. kaolinit-hematitický 
materiál z lokality Hořenec.  

 

1.5.1 Popis a geologie ložiska pigmentové suroviny bolus, okr  Nezabylice -    

  Hořenec 

 

Jedná se o ložisko s nejvýznamnějším zdrojem suroviny pro výrobu červených a 

okrově barevných anorganických pigmentů v České Republice. Dříve se suroviny z této 

lokality prodávaly pod obchodním názvem „bolus“. Na přelomu 60. a 70. let probíhala 

těžba asi 200 m za obcí Hořenice. Toto ložisko bylo podrobněji prozkoumáno v roce 2005 

v rámci výzkumu - Možnosti využití zdrojů nerostných surovin SHP pro výrobu 

minerálních pigmentů. Odhadnutelné zásoby bolusu červeň, který je vhodný pro přípravu 

kvalitního červeného pigmentu bolusu jsou 1,3 – 1,5 Mt, pro keramickou výrobu 2,4 – 2,9 

Mt, zásoby suroviny pro výrobu okrových pigmentů asi 10 – 14 kt. Okrově a červeně 
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zbarvené jíly vulkanického původu náleží ke komplexu Střezovského hřbetu v Severočeské 

hnědouhelné pánvi. Série pestrých červených až červenohnědých jílů, na které je vázán 

vlastní anorganický pigment, byla zastižena v celé oblasti kry Střezovského hřbetu. 

Ložisko je situováno ve východní části Střezovského hřbetu. Jedná se o význačnou elevaci 

budovanou terciérními vulkanickými a vulkanicko-detritickými horninami, které vybíhají 

z Doupovských hor severo-východním směrem. U obce Střezov se tyto horniny noří pod 

pánevní sedimenty miocenního stáří. Na východním okraji elevace vychází tyto vulkanické 

horniny, stejně jako u obce Hořenec a na řadě míst u Střezova a Denetic.  Jsou tak nejstarší 

statigrafickou jednotkou vystupující v okolí Nezabylic – Hořenec na zemský povrch. Tyto 

horniny obnažené v pruhu podél Střezovského sedla SV – JZ směrem, jsou pestrobarevné 

tufy, tufity, jíly a hluboce zbarvené brekcie, ve spodní části s polohami zjílovatěných nebo 

pevných čedičových příkrovů. Tento komplex hornin vulkanické série je na severu, zhruba 

v linii říčky Chomutovka, ostře omezen tektonickou linií směru ZSZ – VJV, podle níž 

došlo k poklesu severní kry za touto linií. Rozsah výskytu pestrých jílů je i v širším okolí 

Hořence. Lze vyvozovat na průběžné, spojité pokračování červených a okrových jílů od 

oblasti výchozu u Hořence až do oblasti Droužkovic a Střezova. Série okrově, nebo rudě 

červených a červenohnědých jílů tzv. sedimentární facie vulkanické série, na které je vázán 

vlastní pigment, byla zastižena ve všech provedených sondách i ve všech dříve 

prováděných vrtech a to v různých mocnostech od 3,6 do 15,1 m. Odhad průměrné 

mocnosti tohoto komplexu červených jílů je kolem 10 m. V nadloží série červených jílů se 

nalézá poloha žlutě až okrově zbarvených jílů. Zájmová oblast leží východně od obce 

Hořenec a severní hranici tvoří komunikace st. silnice Nezabylice – Bílence. V nadloží 

nezvětralého čedičového příkrovu jsou horniny vulkanické série tvořeny dvěma rozdílnými 

faciemi. Spodní vulkanogenní facie je budována převážně zjílovatěnými polohami 

čedičových brekcií a zjílovatěnými čediči naspodu přecházející do tmavých až černých 

čedičů. Ve svrchní části tohoto souvrství se pak vyskytují vložky pestřezbarvených jílů až 

jílovců, převážně rezavě žlutých, zelených a rezavě hnědých barev jako výplně 

argilitizovaných nefelinitů. Sedimentární facie vulkanické série v nadloží výše 

popisovaných poloh vulkanické facie je tvořena pestrými jíly až jílovci místy až 

s výrazným barevným šmouhováním či tečkováním v různých barevných odstínech 

rezavohnědé až červené, žluté až okrově žluté, šedé až bílé barvy. Obecně lze tyto horniny 

označit za kaolinitické, želizitopísčité jíly (jílovce) až kaolinické železité jíly (jílovce). 
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Z rozborů zrnitosti vyplývá, že směrem dolů obvykle písčité složky ubývá. Mineralogické 

složení této facie ukazuje vedle hlavního podílu vulkanických horninnefelitu či jeho 

pyroklastik na malý podíl terigenního materiálu ze svorů či rul, zejména na svrchní části 

profilu této facie. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr č. 2 lokalita Hořenec  r.2005 

 

Tyto sedimentární horniny jsou bez náznaku vrstevnatosti, s různým stupněm 

zpevnění a s nerozvinutou odlučností a drobným lomem. Jílová hmota je tvořena převážně 

kaolinitem. U žlutě okrové polohy je pigmentována goethitem, u červeně zbarvených jílů 

je pigmentačním materiálem hematit s goethitem. Na tuto facii je vázáno vlastní ložisko 

přírodních minerálních pigmentů. Mocnost souvrství je v centrální oblasti denundovaná, 

mocnosti se pohybují kolem 3-4 m, ve východní a západní oblasti plné mocnosti mají 10-

15 m. Nepravidelná denundace těchto poloh je zřejmá z profilu sond a obnažených 

výchozů západní a východní části ložiska. Obsah Fe2O3, který zbarvuje surovinu sytě 

červeně až hnědočerveně. Obsah  TiO2  anatasu kolísá od 6 do 19% hm. Podíl 
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vodorozpustných solí je nižší 1% hm. Hladina spodních vod nebyla v žádné sondě 

zastižena. To znamená, že surovina leží nad hladinou spodní vody. Geneticky se jedná o 

horniny vzniklé z původních tufů či tufitů, hornin vulkanických projevů Doupovského 

stratovulkánu a to jejich zvětráním a rozkladem a přeplavením v podmínkách teplého 

humidního klimatu. Tak byly rozloženy v pestré jíly až jílovce žluté a červené barvy. 

Dílčím zdrojem součástí těchto hornin byly i horniny metamorfogenního charakteru. U 

žlutě okrových jílů dominuje goethit, u červeně zbarvených jílů pak hematit případně 

limonitické shluky čevených barev. Zvýšené obsahy TiO2 mají svůj původ 

v titanmagnetitu, ilmenitu a z krystalinických materiálů v biotitu. Podle průběhu terénu, 

střední část kry ložiska podlehla denundaci a chybí zde svrchní část souvislé polohy 

červených tufutických jílů a také žlutě okrové jíly v jejím nadloží. Ty jsou naopak v plné 

mocnosti odhaleny v západní části v hlubokém odkryvu rokle těsně u vsi Hořenec. 

Geologická situace je dokumentována přiloženou geologickou mapou, viz obr. 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr č. 3 Satelitní snímek oblasti výskytu suroviny- Hořenec 
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Obr č. 4 

Přehledná geologická mapa lokality - � výchoz střezovského souvrství; � jílovité horniny produktivního 
terciéru; � výchozy uhelných slojí; � spraše; � fluviální sedimenty (podklad základní geologická mapa 
ČSSR 1 : 25000 listy 02-333 Chomutov a 02-334 Havraň, ČGÚ Praha 1989, 1988)   
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Plochy vhodné k těžbě 
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1.5.2 Popis a geologie ložiska pigmentové suroviny - okru  Roudníček 
 

V širším okolí obcí Roudníček, Budyně nad Ohří, Kostelec na Ohří se vyskytují, 

v naplaveninách Ohře a jejích přítoků, rozsáhlé akumulace limonitických písčitých jílů až 

jílovitých písků okrových odstínů s větším podílem manganu. Ty byly od 18. století těženy 

a upravovány plavením, mletím a pálením zpracovávány na malířské barvy. Z minulosti 

těžby je známo, že se tu ve větším rozsahu dobývala a zpracovávala surovina již před více 

než 150 lety. Okrová surovina zde byla dobývána v lomech Balín a Naděžda. Postup 

zpracování byl jednoduchý, nakopaná surovina se nechala na hromadách zimovat a pak se 

plavila. Jemnozrnná suspenze se na slunci vysušila, dosušila v peci a mlela na 

požadovanou zrnitost, popřípadě se zahuštěný kal tvaroval do cihliček a vypaloval na 

odstín hnědi a poté mlel na produkt – pigment. V témže pruhu železných rud se těžil okr 

ještě u Poplze na dole Alinka, jenž byl opuštěn v roce 1927. Občasná těžba byla 

zaznamenána v jámě u kapličky při cestě do Roudníčku. Limonitický okr byl zpracováván 

na barvy, což svědčí o jeho kvalitě. Nejmocnější je zde usazenina na svazích v lese v 

blízkosti letoviska Myslivny (mezi Poplzí a Vrbkou). Okry se zpracovávaly plavením v 

nádržích, mletím, lisováním a vypalováním. Při plavení bylo 30 % odpadu zejména 

mangano-železitých konkrecí. Odběratelem hotových barev byly chemické závody v Ústí 

n. Labem, Letovicích, ve Vojkově u Karlových Varů a v Drážďanech. [13] [2] Okr byl 

prodáván pod obchodním názvem „Indická červeň“. Byly využívány jako malířské barvy, 

do omítek, v továrnách na linolea, při zpracování dřeva, v papírnách i jinde. Během 

průzkumu lokality v letech 2004-2005 byla zjištěna průměrná mocnost okrových jílů cca 

1m. Zdrojem Fe+2 a jílovitých složek jsou křídové sedimenty budující východně od ložiska 

nadložní kru se zaznamenanými vývěry silně železitých vod. v blízkém korytu potoka, 

odvádějícího vody do Ohře, jsou časté limonitické povlaky. Pravděpodobně se splachy 

zvětralého pláště křídových hornin usazovali v depresích v ohárecké pokleslé desce, kde 

docházelo k oddělení zrn podle velikosti a hmotnosti, při současném vysrážení limonitické 

složky – geothitu. Tak vznikla nepravidelná ložiska okrů v závislosti na pohybu a 

vydatnosti přítoků. V okolí terénu byly zjištěny výskyty okrové suroviny v pásmu 500 m 

podél cesty z Roudníčku do Budyně nad Ohří.  
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1.5.3 Ložisko zelené hlinky, Seladonit, Úhošťany Brodce (Okres Chomutov) 
 

 
Nejvýznamnější a jediné historicky známé ložisko považované za seladonitové se nachází 

nedaleko Kadaně na úpatí stolové hory Úhošť. Jde o oblast mezi obcemi Úhošťany, 

Kadaňská Jeseň a Brodce (cca 2,5 x 2,5 km). Z této oblasti vyčnívá protáhlá část ložiska 

(dlouhá dalších cca 5 km) směrem k obci Zvoníčkov. Zelená hlinka vznikla přeměnou 

tercierních tufů a vulkanických skel, tvoří pseudomorfózy po augitu a vyplňuje dutiny v 

hornině. Hlinka se zde nachází ve dvou vrstvách širokých několik decimetrů, byla 

selektivně vybírána a to až do hloubky 63 m. Hlinka byla těžena od 15. století povrchově, 

později hlubinně. V hlubinném lomu se pracovalo do roku 1949, kdy byl znárodněn. 

Hlinka byla prodávána ve dvou odstínech odlišné kvality, odbytištěm byly zejména Čechy, 

Německo, Francie, ale i ostatní evropské země. 

 
 
2 Možnosti využití netradičních surovin ve stavebnictví a   
  příbuzných oborech 
 

Vzhledem ke své relativně nízké ceně a vysoké světlostálosti se ve stavebním průmyslu 

používají hlavně pigmenty anorganické. Přírodní anorganické pigmenty jsou známy z dob 

pravěku, jak dokazují malby v jeskyních vytvořené asi před 30.000 lety v jižní Francii, 

Španělsku a severní Africe. V moderní době tyto přírodní železité oxidy nebyly buď 

schopny pokrýt zvyšující se poptávku, nebo uspokojit stále přísnější nároky na kvalitu, 

proto se začalo před asi 80 lety také s výrobou syntetických železitých pigmentů. Přestože 

odstín anorganických pigmentů je méně výrazný než u pigmentů organických, jejich cena 

je většinou pouze zlomkem ceny organických pigmentů. Jsou to převážně oxidy kovů: 

železité - barva červená, žlutá, černá, chromité - barva zelená, tmavé pigmenty jsou oxidy 

manganu. Při výběru vhodného pigmentu je nutno zvážit několik aspektů. Světlostálost je u 

všech železitých pigmentů velmi vysoká a přibližně stejná. Stálost odstínu při dílčích 

dodávkách je měřena. Dobrým předpokladem pigmentů  doprovodných surovin při těžbě 

hnědého uhlí je jejich neutrální charakter jak v pojivu, tak i v hotovém výrobku. 

S barvivostí - velikostí a rozložením krystalů je většinou spojena i cena. Velmi kvalitní 

jsou pigmenty západních výrobců, ale cena pigmentu neúměrně zvyšuje koncovou cenu 

výrobku. Z hlediska existujících prací, se jako perspektivní pro možnosti průmyslového 
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využití ve stavebnictví, jeví oblast jižně od Chomutova mezi obcemi Bílencem a Všehrdy. 

V tomto prostoru vycházejí na povrch zvětralé vulkanity střezovského hřbetu a zde se 

nachází lokalita Hořenec.  Červený pigment vyrobený z hořenecké suroviny byl odzkoušen 

k užití do nátěrových epoxidových hmot, fasádních barev, k barvení maltovin a betonů, 

jako plniva a barviva do plastů, jako přídavná surovina k výrobě pálené keramiky (barvení 

střepu). Podle výsledků zkoušek použití pigmentu Hořenice do nátěrových epoxidových 

hmot SYNPO Pardubice jsou výsledné vlastnosti porovnatelné s průmyslově vyráběnými 

pigmenty [2]. Tímto pigmentem je možné nahradit průmyslově vyráběné pigmenty pro 

použití v nátěrových fasádních hmotách, pouze vrstva nátěru je silnější, což však znamená 

vyšší spotřebu barvy. To je však možno eliminovat jemnějším mletím. 

 

2.1 Barvení stavebních materiálů na bázi cementu nebo vápna 

 

Specifikace a zkušební postupy pigmentů pro vybarvování stavebních materiálů na 

bázi cementu a vápna udává česká technická norma ČSN EN 12878. Pigmentem se zde 

označuje látka ve formě jemných částic, která je nerospoustná v prostředí aplikace, jejíž 

úlohou je probarvit stavební materiál na bázi cementu nebo vápna. Pigmenty se dodávají 

buď samostatně, neobsahují žádné jiné látky, než ty které vznikly z výrobního procesu 

pigmentu, nebo jako směsi pigmentů, které obsahují minimálně dva samostatné pigmenty, 

nebo jeden samostatný pigment a plnidlo. Plnidlo nemá žádné barvící vlastnosti. Dodávají 

se v práškové podobě - ve formě granul nebo v podobě vodní suspenze s použitím činidel, 

pojiv a rozpouštědel.  

Pigmenty dle EN 206-I představují takměř inertní příměs, přidávanou do betonu, za 

účelem dosažení specálních vlastností betonu. Vhodnost této složky je všeobecně 

prokázaná splněním požadavků EN 12878, což automaticky neznamená její vhodnost pro 

každé složení betonu. Vhodnost složky se musí prokázat nejen všeobecně, ale i pro 

specifikované použití. 

Použití pigmentu jako složky betonu musí, kromě očekávaného barvícího účinku, 

zabezpečit splnění požadavků specifikovaných pro čerstvý a zatvrdnutý beton a ochranu 

zabudované oceli proti korozi. Pigmenty nesmí obsahovat škodlivé látky v množství, které 

by mohlo ohrozit trvanlivost betonu, nesmí být toxické a musí odolávat agresivnímu 

působení alkalické cementové kaše a vlivu klimatických podmínek. Musí si zachovávat 
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stálobarevnost. Technické požadavky a zkušební metody pro pigmenty na barvení 

stavebních materiálů na bázi cementu nebo vápna, jsou zadefinované v technické 

specifikaci ČSN EN 12878. Účinky pigmentů se určí pomocí porovnávacích zkoušek, 

vykonaných podle vhodnosti v cementových kaších, v maltách nebo betonech. Jako 

referenční cement se používá portlandský cement. Pigmenty se dávkují v % hmotnosti 

tuhých látek vztažených na množství cementu. Anorganické pigmenty 5 %. Výrobce může 

doporučit vyšší dávku pigmentu, ale maximálně 10%. Shoda pigmentu s požadavky normy 

se musí ověřit zkouškami. v souladu s rozhodnutím komise (1999/469/EHS) je pro 

pigmenty stanovený systém posuzování shody.  

Na kvalitu zabarvení finálního výrobku má vliv schopnost pigmentu přenést svojí 

barvu na médium, na použitém druhu cementu – platí zásada čím čistější a světlejší má být 

požadovaný odstín, tím víc bílého cementu je třeba použít, dále na použitém kamenivu, 

jeho barvě a přesnosti a postupu dávkování složek betonu.  

 

 

2.2 Využití jako barvivo do betonových směsí 

 

Do betonu jsou obecně používány buď syntetické, nebo přírodní minerální 

pigmenty. Anorganické pigmenty do betonu mají mít následující vlastnosti. Barevnou 

stálost ve styku s cementem a na povětrnosti, minimální vliv na pevnost betonu a na dobu 

tuhnutí a tvrdnutí betonu, dobrou krycí schopnost, která je vyjádřena granulometrií a 

omezenou agregací částic, dobrou dispergaci o velikosti částic 0,1 až 0,2 µm. 

Částice často flokulují, vytváří shluky a tím se snižuje barevná krycí schopnost 

pigmentu. Intenzita barvy je závislá na dávce pigmentu, ale nad 6 - 9 % dávky pigmentu, 

vztaženo na hmotnost cementu, se již intenzita barvy nezlepšuje. Obvykle se dávkuje do 5 

% hmotnosti cementu. Dobrá barevnost betonu se získá použitím bílého cementu a 

praného, světlého kamenina s vyloučením zrn do 0,01 mm a omezením frakce do 1 mm na 

20 %. [7] Používáme-li šedý cement, získáme tmavší barvy, pro žlutou, modrou a zelenou 

barvu se jeho použití nedoporučuje. K barvení betonu jsou nejvíce využívány červené, 

hnědé a černé pigmenty. Méně používané jsou bílé, žluté, modré a zelené. Jednotlivé barvy 

jsou tvořeny mícháním barevných pigmentů. Barevný beton je používán na vnější a vnitřní 

stěny, pilíře a podlahy a na betonové výrobky, např. střešní tašky a obkladové desky a 
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dlaždice. Barevné pigmenty a barevný cement se používají i ve spárovací maltě a ve 

vymývaném betonu. I když se barevný beton dosud používal téměř výhradně na výrobu 

panelů, je vhodný i pro monolitickou technologii. Použití pigmentů obyčejně zvětšuje 

rozptyl barev, ale s jejich pomocí lze dosáhnout jasnějších nebo tmavších odstínů. 

Nejčistších barev lze dosáhnout kombinací pigmentů a bílého cementu.  

 

červený oxid železitý SP

španělský oxid železitý MP

anglická červeň SP

hnědý oxid železitý SP
umbra MV

Červené pigmenty

Fe2O3 nejméně 90 %

Fe2O3  78-90 %

Fe2O3 obsahuje přísady

velmi dobrá

typ poznámka vhodnost

dobrá

špatná

Hnědé pigmenty
Fe2O3 85-100 %

Jíl obs. Železo a mangan
velmi dobrá

špatná  
 
Tab. 1 Syntetické (SP) a přírodní minerální pigmenty (MP) a přírodní barviva (MV) používané k 
barvení betonové směsi 
 

Betonová směs i vlastní zatvrdlý beton mají vysokou hodnotu pH, Krystalický 

hydroxid vápenatý označovaný jako portlandit je nezbytnou stavební složkou zatvrdlého 

betonu. Nevyztužené betonové výrobky tuto ochranu nepotřebují, ale protože je hydroxid 

vápenatý produktem hydratačních procesů, nelze jej z betonu odstranit. Jeho množství v 

betonu lze pouze zmenšit použitím směsných cementů s menším podílem portlandského 

slínku. Silně alkalické prostředí betonu má vliv především na organické látky, které za 

přítomnosti vlhkosti rozkládá. Z tohoto důvodu nelze do betonu používat jakákoliv barviva 

na organické bázi, ale výhradně anorganické pigmenty, které jsou na bázi oxidů kovů 

(železa, kobaltu, chromu a titanu). Vzhledem k tomu, že jsou betonové výrobky ve většině 

případů vystaveny vlivům povětrnosti a působení slunečního záření, je nutné, aby kromě 

odolnosti vůči alkalickému prostředí, byly barevné pigmenty světlostálé, tj. aby neměnily 

odstín působením ultrafialového záření. Tyto dva požadavky vedou k dosti velkému 

omezení barevné škály pigmentů, kterou lze u betonových výrobků dosáhnout, protože 

anorganické pigmenty jsou vyráběny pouze v omezeném barevném sortimentu. Běžně 

dostupné jsou červené, hnědé, žluté a černé pigmenty a poměrně velmi drahé a méně 

používané jsou pigmenty zelené, modré a bílé. Anorganické pigmenty lze sice navzájem 

míchat, ale míchání je velmi problematické a v běžné výrobě betonových výrobků se téměř 

nepoužívá. 
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Anorganické pigmenty lze zakoupit buď v práškové podobě anebo v tekuté podobě. 

Práškové pigmenty mají výhodu neomezené životnosti vzhledem k chemické povaze (jsou-

li náležitě zabaleny a uloženy v suchu). Tekuté pigmenty, které jsou rozmíchány v nosné 

suspenzi po určitém čase podléhají sedimentaci, tj. usazování, nesmí být vystaveny mrazu 

a musí být vždy před použitím dokonale promíchány, protože vlivem sedimentace mají v 

balení různou objemovou hmotnost. Tekuté pigmenty vesměs obsahují 50 až 60 % 

pigmentu. Výhodou tekutých pigmentů je snadné strojní dávkování pomocí lamelových 

čerpadel. Práškové pigmenty se dávkují obtížněji šnekovými dopravníky. Některými 

výrobci pigmentů byly vyvinuty tzv. granulované pigmenty. Tyto pigmenty jsou určeny 

výhradně pro pneumatická dávkovací zařízení a vyžadují velmi účinné míchací zařízení, 

které musí rozdrtit granule, aby pigment náležitě obarvil betonovou směs. Vzhledem k 

účinnostem míchaček, používaných v České Republice, nelze tyto pigmenty jednoznačně 

doporučit. 

Výsledný barevný odstín betonového výrobku je ovlivněn následujícími vlivy. 

Dávkou pigmentu na hmotnost cementu, druhem a barvou používaného cementu pro 

výrobu betonu, druhem a barvou používaného kameniva pro výrobu betonu, druhem 

použitých přísad pro modifikaci betonové směsi, vodním součinitelem betonové směsi, 

účinností míchacího zařízení, vzdušnou vlhkostí při zrání betonových výrobků, okolní 

teplotou při zrání betonových výrobků, způsobem uložení, skladováním betonových 

výrobků. 

Dávkování barevných pigmentů se obecně vztahuje ke hmotnosti cementu. Dávka 

pigmentu může být v rozmezí od nulové dávky až po dávku tzv. barevného nasycení. Při 

překročení dávky barevného nasycení se již nemění barevný odstín betonu. Za prahovou 

dávku se udává dávka 1 % hmotnosti betonu. Za standardní dávku je považována dávka  

3 % práškového pigmentu z hmotnosti cementu. Při dávkování tekutých pigmentů je třeba 

znát obsah vlastního pigmentu v suspenzi (jemné fáze) a podle tohoto obsahu stanovit 

dávku. Dávka pigmentu je odvislá od ostatních používaných vstupních surovin pro výrobu 

betonové směsi a každý výrobce betonových výrobků si musí ověřit vlastní dávku k 

dosažení požadovaného barevného odstínu. Tuto dávku je třeba striktně dodržovat, pokud 

mají mít výrobky vyrovnaný barevný odstín. Obecně platí, že dávka pigmentu by neměla 

překročit 10 % hmotnosti cementu. Na výsledný barevný odstín má také vliv dávka 

cementu. Betony s nižším obsahem cementu mají tmavší barevné odstíny a betony s 
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vyšším obsahem cementu mají světlejší barevné odstíny. Kolísání dávky cementu má dosti 

podstatný vliv na vyrovnanost barevného odstínu betonových výrobků. 

U kameniva neovlivňuje tolik barevný odstín vlastní barva zrn kameniva, ale obsah 

prachových částic o velikosti do 0,125 mm. Tyto částice mohou obsahovat jíly, kaolíny a 

řadu dalších látek, které mají dosti zásadní vliv na výsledný barevný odstín betonových 

výrobků. Z tohoto důvodů jsou pro výrobu barvených betonových výrobků nejvhodnější 

dobře prané písky a drcená kameniva s minimálním obsahem prachových částic. Nejlépe 

se probarvují bílé křemičité písky, písky a kameniva s tmavými zrny vyžadují vyšší dávky 

pigmentů. Při volbě kameniva je třeba počítat s tím, že provozem dochází k obrušování 

povrchů betonových výrobků a po určitém čase dojde k obnažení hrubších zrn kameniva a 

ke změně barevného odstínu betonových výrobků. 

Betony, u nichž dojde k rychlému odpaření vody z čerstvého betonu, dávají tmavší 

odstíny a naopak betony, u nichž dojde k malému odpaření vody, dávají odstíny světlejší. 

Vodní součinitel betonové směsi má zásadní vliv na výsledný barevný odstín betonových 

výrobků. Betonové směsi s nízkým vodním součinitelem mají tmavší syté odstíny a naopak 

betony s vysokým vodním součinitelem mají světlé nevýrazné barevné odstíny. Již velmi 

malé kolísání vodního součinitele může způsobit dosti značné výkyvy v barevných 

odstínech betonových výrobků. Vodní součinitel betonové směsi se mění také vysýcháním 

betonové směsi při výrobě a při zrání, a proto mohou mít jiný barevný odstín výrobky 

zrající ve vlhku a výrobky zrající v suchém prostředí s proudícím vzduchem. 

Míchací zařízení ovlivňuje konečný barevný odstín barvených betonových výrobků svojí 

účinností. Proto je třeba pro každé míchací zařízení stanovit doby míchání, které zajistí 

dokonalou homogenizaci barevného pigmentu v betonové směsi a tyto míchací časy stále 

dodržovat. Barevné pigmenty by měly být dávkovány do míchacího zařízení společně s 

kamenivem, aby byly míchány co nejdéle.  

 

2.3 Probarvování plastů 

 

Pigmenty se používají k barvení kaučuku a gumy i plastových výrobků. Dobrá 

barva se musí dobře mísit a snášet s polymerem, musí mít dobrou světelnou a tepelnou 

stabilitu, aby odstín neslábl, nesvětlal či úplně nemizel. Navíc nesmějí být vyluhovatelné 

vodou. Prochází-li světlo plastickou hmotou vybarvenou pigmentem plně, hovoříme o 
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materiálu transparentním. Na každém rozhraní mezi vzduchem a plastem mění světlo svou 

rychlost a díky tomu je malá část světla odražena. Povrchový lesk je pozorován, když část 

dopadajícího světla je odražena zrcadlově. Vysoce hladké materiály produkují jasný a ostrý 

odraz, zatímco mikroskopicky drsné materiály způsobují rozptyl odraženého světla. Díky 

tomu, že pigment je ve formě malých částeček rozptýlen v transparentní hmotě plastu, část 

světla může být rozptýlena. V obou případech barva materiálu závisí na druhu a množství 

absorbovaného světla. Není-li absorbce přítomna, rozptylující materiál vyhlíží bíle. 

Rozptyl je způsoben rozdílným indexem lomu pigmentu a okolního materiálu a množství 

rozptýleného světla závisí právě na tomto rozdílu. Jelikož rozdíl lomu světla pigmentu a 

plastu je velmi velký, pigmenty výborně rozptylují světlo. Dále množství rozptýleného 

světla závisí na velikosti částic. Rozptyl se zvyšuje s rostoucí velikostí částic, dokud je 

velikost částic přibližně stejně velká, jako je vlnová délka světla. Potom se rozptyl s 

rostoucí velikostí částic zmenšuje. Snadno detekovatelný rozdíl mezi dvěma izolovanými 

barvami, zvláště pak když je tento rozdíl malý, nazýváme odstín. Celkový počet odstínů 

přesahuje číslo 500. Anorganické barvy mají zpravidla malou kryvost, nedávají jasné 

barvy a nelze s nimi dosáhnout jemných odstínů. Na druhou stranu jsou výrazně levnější 

než organická barviva. Nenahraditelné jsou bílé anorganické pigmenty (např. oxid 

titaničitý). Organické barvy mají většinou dobrou kryvost, směs dobře vybarvují i v malém 

množství, a umožňují získat jasné pastelové barvy. Některé z nich však nesnášejí 

podmínky vulkanizace. Jsou drahé, a jejich složení výrobci tají. Všeobecně se dá říci, že 

anorganické pigmenty se relativně snadno dispergují v plastech. Ve vysoké koncentraci 

poskytují dosti brilantní odstíny, i když se tato vlastnost nedá srovnat s organickými 

pigmenty. Mají velmi dobrou krycí schopnost, mají dobré rheologické vlastnosti, ale v 

porovnání s organickými pigmenty jsou dosti chudé na odstíny, mají menší barvící sílu a 

často jsou kalných odstínů. Používají se jak pro neprůsvitná tak i průsvitná barvení plastů. 

          Pro zlepšení zpracovatelnosti při výrobě nebo zlepšení užitných vlastností finálních 

výrobků je možno při výrobě barevných koncentrátů použít i běžná aditiva určená pro 

zpracování plastů typu: antistatik, antibloků, mazadel, thermo a UV stabilizátorů. 

Recepturou požadované množství jednotlivých pigmentů a barviv resp. jejich barevných 

monokoncentrátů a případně požadovaných aditiv se dokonale zhomogenizuje spolu 

s požadovaným typem nosiče. Homogenizovaná směs se poté za podmínek odpovídajících 

použitému typu nosiče zgranuluje. 
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Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech uvádí norma ČSN EN 

13900. Popisuje metody dispergace pigmentů a plniv v plastech za účelem stanovení jejich 

dispergačních charakteristik a koloristických vlastností. Výsledky dávají představu o 

dispergovatelnosti v praktických podmínkách použití za předpokladu, že je zvolen vhodný 

postup zkoušky a plastový materiál. Dispergovatelnost je snadnost a rozsah v jakém se 

pigment může rovnoměrně rozptýlit v plastu za standardních podmínek zpracování. Uvádí 

postupy stanovení koloristických vlastností a snadností dispergace v měkčeném 

polyvinylchloridu mletím ve dvouválci, kde se zkoušený pigment ve dvouválci disperguje 

při teplotě 160°C v základní směsi. Folie získaná tímto způsobem je pak ve dvouválci při 

vyšších smykových silách při teplotě 130°C. Výsledný vzrůst barevné intenzity je mírou 

snadnosti dispergace. Dále stanovuje koloristické vlastnosti a snadnosti dispergace černých 

a barevných pigmentů v polyetylenu mletím ve dvouválci. Zkoušený pigment se ve 

dvouválci disperguje při vhodné teplotě polymeru. Fólie získaná tímto způsobem je pak ve 

dvouválci zpracována při vyšších smykových silách, vyvolaných zúžením mezery mezi 

válci. Dále stanovuje dispergovatelnost pigmentů filtrační zkouškou, kde mírou 

dispergovatelnosti zkoušeného pigmentu je nárůst tlaku při protlačování 

nepigmentovaného polymeru definovaného složení hubicí extruderu za předepsaných 

podmínek.  

 

 

2.4 Těsnící materiál 

 

Těsnící jíly v oblasti SHP představují ekologicky nezávadný, avšak naprosto 

spolehlivý prostředek k ochraně životního prostředí. Jíly nesmí obsahovat nežádoucí 

příměsi. Jílová bariéra je vytvořena na fyzikálním principu, je plastická, samozhojitelná a 

kopíruje případné pohyby terénu bez omezení své funkce. Díky svým ověřeným 

vlastnostem představují velmi vhodný materiál k řešení problémů při stavbě 

protipovodňových hrází, kde se dobře přizpůsobuje deformacím hráze. Po odvodnění pláně 

se sypání hráze provádí po vrstvách. Zhutněním suroviny se zvyšuje smyková pevnost a 

snižuje stlačitelnost a propustnost [17]. Zkoušky zhutnitelnosti se provádí podle metody 

Proctor – standard. Tato laboratorní zkouška odvozená z praktických pozorování chování 

zemin stanovuje objemovou hmotnost dané zeminy, která zaručí její objemovou stálost. 
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Zároveň stanovuje vlhkost, při níž lze tuto objemovou hmotnost dosáhnout. Pro možné 

využití těsnící suroviny při stavbě hrází je třeba posoudit stabilitu svahů hrází, velikost 

průsaku a možnost nebezpečí porušení filtrační stability. Dále je možné tuto surovinu 

využit k ochraně vod před kontaminací průsaky ze skládek odpadů, odkališť, úložišť 

ropných látek, produktovodů a také k těsnění studní před průsaky povrchových vod. Lze ji 

například využít na rekultivační práce a jako ucpávkový materiál při rekonstrukci rybníků. 

Zde je nutno ověřit vliv na kvalitu vody. Funkcí těsnícího jílu je předejít průsaku do 

podloží. Těsnící systém je konstruován tak, aby zamezil průsaky skrz dno. Těsnění nemůže 

nikdy zaručit zabránění veškerého průsaku. Některé otvory nebo vady konstrukcí jsou 

nevyhnutelné. Jílové těsnění sníží průsaky na takovou míru, že okolní prostředí se s nimi 

může vyrovnat zředěním, rozptýlením nebo rozkladem. Propustnost závisí na výšce 

hydraulické hladiny nad těsněním, tloušťce a účinnosti těsnícího materiálu a délce období 

hydraulického zatížení těsnění. Průsak vody nesmí ohrozit bezpečnost. Pro tento účel musí 

být odstraněn humózní materiál před provedením těsnění. Převýšení zemního těsnění nad 

maximální hladinou musí být alespoň 0,5 m. U těsnících jílů hodnotíme parametry, jako je 

propustnost vody, vlhkost, mez hutnění, hustota a koeficient filtrace. Vhodnost se ověřuje 

laboratorními a polními zkouškami. Pevnostní charakteristiky těsnících jílů ovlivňují 

stabilitu svahů [17]. Důležitým parametrem je koeficient filtrace při hutnění 10-9 ÷ 10-11 

[m.s-1] a mez hutnění 10-7 ÷ 10-9 [m.s-1], které jsou stanovovány v laboratorních 

podmínkách propustoměrem. Postup zkoušky udává norma ČSN EN ISO/TS 17892-11, 

stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu. Voda se přivádí 

spodem ke vzorku zeminy dané délky, a průřezové plochy, kterým směrem vzhůru 

prosakuje po určenou dobu. Prosáklá voda se odvádí do nádoby, kde se odměří její objem. 

Objemová hmotnost těsnících jílů souvisí s vlhkostí zeminy a bývá v rozmezí 1,7 – 1,8 

t/m3, při vlhkosti 17%. V laboratoři VÚHU a.s. byl v roce 2002 stanoven koeficient filtrace 

pro surovinu bolus zhutněnou postupem Proctor standard s hodnotou 4.10-11 [m.s-1], což je 

vynikající parametr umožňující využití této suroviny k těsnění vodních akumulací, den 

rybníků, skládek odpadů, hrází apod. Husota suroviny bolus odpovídá hodnotě 3,05 t/m3. 

Těsnící jíly jsou upravovány sušením, mletím a posléze expedovány. Nebo mohou být 

distribuovány jako homogenizované volně ložené na nákladních autech nebo vagónech. 
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2.5 Trend výroby železitých pigmentů ve světě a jejich využití ve   
  stavebnictví 
 

  Největší výrobce železitých pigmentů najdeme v Číně. Zde jakostní skupiny těchto 

výrobků vede především firma Bayer. Pokud se ale podíváme na celou skupinu pigmentů, 

tak ve světovém měřítku zaujímají železité pigmenty 23 % z celkového objemu užitých 

pigmentů, titanová běloba pak představuje 63 % z celkového objemu. Pokud rozebereme 

strukturu výroby železitých pigmentů ve světě, zjistíme, že 26 % zaujímá Čína, 25 % 

západní Evropa, 22 % Indie, 15 % Japonsko, 11 % USA a 1 % ostatní země. Celková 

světová výroba železitých pigmentů je v současnosti přes 500 tisíc tun. Spotřeba ve světě 

nadále narůstá. Jestliže se podíváme na využití železitých pigmentů podle aplikací, tak 

stavebnictví představuje asi 48 % z celkového podílu využití. Zvláště v zemích bývalého 

SNS zažívají železité pigmenty využité ve stavebních materiálech velký boom. Jejich 

spotřeba každým rokem narůstá o 20 %, a to nejen proto, že současný trend velí barvit 

téměř každou betonovou směs, ale také proto, že se u našich východních sousedů, zvláště v 

Rusku, Bělorusku a Ukrajině, začíná rozvíjet stavební průmysl. [14]  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr č. 5 - Využití železitých pigmentů do roku 2004 (v tunách) [15]   
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2.6 Metody identifikace pigmentů 

 

 
  Pigmenty jsou barevné látky, které jsou nerozpustné v pojivech a které barevné 

vrstvě poskytují barvu a kryvost. Chemické složení pigmentů, původ a fyzikálně-chemické 

vlastnosti jsou značně různorodé, proto nelze vytvořit jednotný postup při jejich analýze. 

Obecně však lze metody jejich identifikace rozdělit na mikroskopii, mikrochemii a analýzu 

za využití instrumentálních metod. Mikroskopie je nejdéle používanou metodou pro 

identifikaci pigmentů. Je založena na stanovení charakteristických optických vlastností 

pigmentů a měla by být vždy prvním krokem každého laboratorního průzkumu. Neměla by 

být opomíjena ani v případě, že bude použita analýza za pomoci fyzikálně-chemické 

instrumentální metody. Její výsledky doplňují údaje o mikrostruktuře pigmentu, která je 

podstatná pro vlastnosti zkoumaného materiálu a dokumentuje tak historii a technologii 

zpracování pigmentu. Pro stanovení optických vlastností pigmentů se používá polarizační 

mikroskop. Pigment se pozoruje ve formě práškového preparátu, případně na připraveném 

příčném řezu malbou, v lineárně polarizovaném světle. Sledují se morfologické vlastnosti 

(homogenita, velikost a tvar částic, charakter jejich povrchu, štěpnost, agregáty, 

krystalický tvar a soustava) a optické vlastnosti (určení izotropie nebo anizotropie 

pigmentu, stanovení propustnosti světla, barvy a pleochroismu, indexu lomu, dvojlomu a 

zhášení, interferenční barvy, charakteru zóny a optického charakteru). Pozorování 

luminiscence se zpravidla provádí na připraveném příčném řezu barevné vrstvy, kde je 

možné rozeznat i vrstvy malby, které nejsou někdy v běžném mikroskopu viditelné. 

Možnosti optické mikroskopie jsou však omezené. Pokud je potřeba detailněji zmapovat 

topografii vzorku, je možné použít rastrovací elektronovou mikroskopii (REM, SEM). Ta 

umožňuje zobrazit částice pigmentu s větší hloubkou ostrosti, při vyšších nebo běžných 

zvětšeních dosažitelných v optickém mikroskopu. Elektronová mikroskopie může lépe 

odhalit různé detaily struktury pigmentů. Některé pigmenty však nelze jednoznačně určit 

na základě optických vlastností, v takovém případě se optická mikroskopie doplňuje 

mikrochemickými zkouškami nebo instrumentálními metodami. Instrumentální analytické 

metody se liší cenou, dosaženými výsledky a požadavky na vzorek. Před volbou jakékoliv 

metody by se mělo dobře uvážit, zda stejné informace nelze získat méně náročnou 

metodou a zda zvolená metoda opravdu přinese očekávané výsledky. Často se může stát, 

že pro identifikaci vzorku, je třeba použít kombinaci instrumentálních metod. Celý postup 
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analýzy a veškeré informace o vzorku je třeba prodiskutovat s analytikem, který bude 

vzorek analyzovat a má tedy nejpodrobnější znalosti o možnostech dané instrumentální 

metody. Z instrumentálních metod se nejčastěji pro identifikaci pigmentů používají 

elektronová mikrosonda, rentgenová difrakční analýza, rentgenová fluorescenční analýza a 

atomová emisní spektrální analýza. Mikrochemická identifikace pigmentů využívá 

především dvou metod, které se liší svou citlivostí i získaným výsledkem. Citlivější 

metodou jsou reakce mikrokrystalografické, při nichž vznikají charakteristické krystaly. 

Druhou metodou jsou kapkové reakce, při nichž vznikají nové odlišně charakteristicky 

zbarvené sloučeniny. Reakce se provádějí na několika zrnkách pigmentů a jejich průběh se 

obvykle pozoruje pod mikroskopem. Prvním krokem metody je roztřídění pigmentů podle 

barvy a pak jejich převedení do roztoků působením zředěných nebo koncentrovaných 

anorganických kyselin, případně alkalickým tavením. Na základě jejich chování při 

rozpouštění a podle barevného odstínu se pak vybírají chemické reakce, které vedou ke 

stanovení pigmentů za pomoci důkazových reakcích kationtů a aniontů. Každý prvek 

obsažený v pigmentu se analyzuje samostatně, takže spotřeba vzorku je při této metodě 

zpravidla veliká.  

 

2.7 Kalcinace - možnost úpravy železitých pigmentů 

 

  Kalcinace je proces vypalování přírodních minerálních pigmentů (žlutí, červení i 

zelení). Vypalováním je dosažena přeměna barvy, většinou se získá tmavší a sytější odstín. 

Teplota vypalování je u různých materiálů rozdílná. Pálený okr vzniká kalcinací železitých 

žlutí, výsledný odstín je oranžovohnědý až červený, podle teploty výpalu a složení 

výchozího materiálu. Fakt, že žlutý okr při vypalování zčervená, byl znám od paleolitu.. 

Změna barvy je z chemické podstaty transformace (dehydratace) goethitu (α-FeOOH) na 

hematit (α-Fe2O3). Goethit začíná dehydratovat při teplotách 230-280 °C za přístupu 

kyslíku. Teploty kolem 300 °C mohou být považovány za dostatečné pro dehydrataci 

všech částic. Výsledkem takového procesu je krystalochemicky neuspořádaný hematit s 

malými částicemi a jasně červenou barvou. Zahříváním na teploty přesahující 900 °C lze 

vytvořit uspořádaný hematit s tmavou až černou barvou. Je však nepravděpodobné, že 

teploty při předindustriální výrobě pálených okrů dosáhly 800-900 °C. Lze tedy říci, že je 

pro pálený okr charakteristický spíš neuspořádaný hematit, odlišuje se tak od krystalického 
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 Hrubý podíl 

 Hrubý podíl 

hematitu v přírodních červených okrech. Vypalováním lepidokrokitu (γ-FeOOH), časté 

minoritní komponenty přírodních žlutých okrů, se vytváří hnědý γ-Fe2O3, který se 

transformuje na uspořádaný hematit při teplotách nižších 400-500 °C. Často není tedy 

identifikace pigmentu jednoznačná. Lze rozpoznat hematit vzniklý dehydratací goethitu 

specifickým rozšířením difrakčních linií, které je způsobeno reziduálním strukturním OH-. 

Také metodou TEM lze nalézt póry vzniklé dehydratací. K určení kvality krystalové 

struktury oxidů Fe je obecně vhodná voltametrie mikročástic. 

 

3 Laboratorní stanovení vybraných technologických 

vlastností a ověření technologie úpravy 

 

3.1 Možné technologie úpravy pigmentové suroviny bolus a okr 

 

Základní technologické schéma výroby pigmentů 
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Existuje několik možných variant postupu úpravy suroviny. Nejprve je možno 

podrcenou surovinu rozplavit v nádobě a čerpadlem se odvede do žlabu s regulací výtoku. 

Plavením se odstraňují nežádoucí minerální podíly a částice, které svou velikostí 

neodpovídají požadavkům. Po vytřídění hrubého podílu nad 0,6 mm je jemnější podíl 

podroben klasifikaci na hydrocyklónové stanici, osazené hydrocyklónem s variabilními 

konstrukčními parametry. Konečná úprava produktů z přepadu a výtoku hydrocyklónu 

může spočívat v odvodnění na kalolisech, sušení a mletí popřípadě můžeme produkt 

hydrocyklónu sušit v rozprašovací sušárně, kde dochází k rozprachu suspenze a následným 

mletím nebo je možno přímo z hydrocyklónu využít suspenzi s vyšším zahuštěním při 

výrobě betonových výrobků, zámkové dlažby apod.   

 

3.2      Zařízení pro úpravu suroviny 

 

Mletí v kulovém mlýně 

Mletí je úprava, při které nedochází ke změně chemického složení upravovaného 

pigmentu. Jedná se pouze o úpravu mechanických vlastností, jež má často za následek 

změnu odstínu původního materiálu. Pigmenty se však nemelou primárně kvůli barvě, ale 

kvůli dosažení ideální velikosti částic a také k vyrovnání rozdílů v zrnitosti. Velikost částic 

má totiž velký vliv na kryvost pigmentu. Pro každý pigment existuje optimální velikost 

zrna, pro kterou je kryvost nejvyšší. Obecně platí, že hrubozrnné pigmenty (nad 10 µm) 

získávají třením větší kryvost. Zmenšováním velikosti zrna pod velikost srovnatelnou s 

vlnovou délkou viditelného světla se kryvost opět snižuje  

 
Sušení 
 
 Jemnozrnné koncentráty nelze v řadě případů mechanicky odvodnit na požadovaný 

obsah vody. V těchto případech je nutno přistoupit k termickému sušení. Sušení je 

ekonomicky velmi náročná operace. Z nerostných surovin se suší zejména kaolín, 

keramické hlíny a jíly. Způsobů sušení je mnoho a výběr typu sušáren se řídí jednak podle 

suroviny, která má být sušena, jednak podle požadavků na obsah vody v sušeném 

produktu.  prostorem, ve kterém se pohybuje sušený materiál a vakuové sušiče, kde je 

materiál zahříván za současného snížení tlaku. Pro sušení jílů se mohou použít rotační 

bubnové sušárny. Pro získání suchého nebo téměř suchého jemného produktu přímo ze 
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suspenze se používají rozprašovací sušárny. Jsou to sice zařízení investičně velmi 

nákladná, ale vysoce produktivní. Rozprašovací sušení suspenze je založeno na rychlém 

odvodnění jemně rozprašovaných kapek suspenze v proudu teplého sušícího vzduchu. 

Suspenze je tlakově rozprašována v sušící věži buď hydraulicky (tryskami), nebo 

pneumaticky (dvousložkovými tryskami). Rozprašovací sušárna je válec, který se v dolní 

části kónicky zužuje. Suspenze se do ní vhání čerpadlem a rozprašuje se bud' tryskami, 

nebo rotujícím kotoučem souběžně nebo proti směru proudění horkého vzduchu. Vzniklé 

kapičky suspenze průletem horkým vzduchem prudce vysychají. Vznikají kuličky o 

průměru 0,05 ‐ 1 mm, které jsou většinou duté (tzv. granulát). Produkt v dolní části sušárny 

padá na dopravní pás. Teplota proudícího vzduchu v sušárně může být až 600°C. 

Rozprašovací sušárny jsou vytápěné většinou zemním plynem. Aby vzduch, odcházející ze 

sušárny, nebyl znečištěn prachem, vede se přes soustavu cyklonů a přes textilní filtr. 

Zachycený prachový podíl se vrací zpět a je zamíchán do suspenze. 

 

 

 

 

 

  

 
 

Obr. č. 6 Rozprašovací sušárna 

 
Plavící žlaby 
 

Vodní suspenze minerálů protéká plavícím žlabem s určitým objemovým průtokem 

kapaliny. Žlab má na dně tkaninu nebo síťovinu a přepážky tvořící samostatné 

sedimentační komory. V těchto komorách působením gravitační síly sedimentují částice 

minerálů dle jejich hustoty a velikosti zrna. Sedimentující částice žádaných minerálů jsou 

kontinuálně nebo periodicky ze sedimentačních komor žlabu odváděny k odvodnění a 

dalšímu zpracování. Nejjemnější rmut odtéká mimo žlab. Jedná se o konstrukčně 

jednoduché, účinné, provozně spolehlivé a výkonné zařízení často v úpravnických linkách 

užívané. Žlabové klasifikátory se používají také k úpravě štěrků a písků. Vynášení 

produktu je prováděno pomocí ventilů. 
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Obr. č. 7 Žlabový klasifikátor 

 

Čelisťové drtiče 
 
 
  Jejich pracovní element tvoří dvě rovinné nebo mírně vyklenuté desky, z nichž 

jedna nebo obě konají kývavý pohyb, přičemž dochází k drcení materiálu. Pohyblivá drtící 

čelist je otočně uložena na pevném čepu a to umožňuje různé modifikace pohonů. 

Hydraulický pohon umožňuje vhodnou regulací nastavit vyšší rychlost čelistí při vracení 

než při pracovním zdvihu. Tím lze zvýšit výkonnost drtiče až o 50 % oproti uspořádání s 

klikovým mechanismem. Současný nezávislý pohyb obou čelistí, kdy jedna z nich kmitá 

dvojnásobnou frekvencí, také přináší zvýšení výkonnosti o 60 až 70 %. Čelisťové drtiče 

jsou vyráběny v různých velikostech, s obdélníkovým vstupním průřezem čelistí - šířka x 

vstupní vzdálenost čelistí v rozsahu 300x150 mm až 2200x1600 mm s přestavitelností 

výstupní šířky v poměru 1:2 až 1:11. Základní šířka výstupní spáry je 10 až 30 mm pro 

jemné drtiče a 200 až 400 mm pro hrubé drtiče. Zdvih 10 maž 50 mm, frekvence pohybu 

čelistí 2,3 až 6,6 s-1, spotřeba práce na rozpojování v závislosti na vlastnostech 

rozpojovaného materiálu se pohybuje v rozsahu od 0,3 do 20 kWh.t-1 .  

 

Kalolisy 

 Odvodňování produktu může probíhat na kalolisech. Jedná se o zařízení pro 

odvodňování velmi jemných materiálů. Komorový kalolis je složen z řady čtvercových 

desek, které mají uvnitř vybrání. Složením desek vznikne komora. Stěny jsou rýhované. 

 

Kalolis rámový se skládá ze střídavě umístěných desek a rámů zavěšených na vodorovných 

tyčích. Přes horní okraj rámů jsou napnuty filtrační plachetky. Suspenze se napouští otvory 

v rozích desek a rámů a vyplňuje vnitřní prostor rámu mezi plachetkami a deskami s 

rýhovaným povrchem. Filtrát projde filtrační tkaninou a stéká po rýhovaném povrchu 

desek do sběrných kanálků a z nich se kohouty v deskách odvádí do sběrného žlabu.  
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Použití hydrocyklónů 

 

Hydrocyklóny velmi často nahrazují hřeblové, šnekové nebo jiné typy třídičů. 

Jednou z největších předností hydrocyklónů je to, že ve srovnání s hřeblovými nebo 

šroubovicovými třídiči mají malé rozměry. Jsou pozoruhodné svou univerzálností nejen 

jako třídiče, ale i zahušťovače a rozdružovače. Dalšími přednostmi jsou jednoduchá 

konstrukce bez pohybujících se součásti, velká výkonnost, menší časové ztráty při uvádění 

do provozu, možnost automatické regulace, menší pořizovací náklady, větší ostrost třídění, 

možnost třídění při nižší dělící velikosti zrna a možnost zpracovávat suspenze s vyšším 

obsahem tuhých částic. Nevýhodou při využívání hydrocyklónů je značné opotřebení 

hydrocyklónů i trysek, čerpadel a potrubí, dále pak poruchovost čerpadel, kolísání 

zahuštění přívodu, což má vliv na výsledky úpravy. Hydrocyklón se skládá z horní válcové 

a dolní kuželové části. Vstupní tangenciální tryskou se přivádí zpracovávaná suspenze pod 

tlakem  0,5 až 2,5 Bar do válcové části.  Působením odstředivé síly jsou hrubší a těžší  

částice  vrhány na vnitřní stěnu a pohybují se směrem ke spodní trysce. Zvyšuje se jejich 

koncentrace, takže vytékají ze spodní trysky se značným zahuštěním. Jemné a lehké 

částice, na něž působí mnohem menší odstředivá síla, dostávají se do blízkosti vzestupného 

proudu ve střední části hydrocyklónu a jsou vynášeny vzhůru k přepadové trysce. v praxi 

se různé typy hydrocyklónů liší především vrcholovými úhly. Zahušťovací mívají úhly 10° 

až 20° , třídící 30° až 90°. Průměr třídících hydrocyklónů bývá 100 až 350 mm a jen 

výjimečně větší. [11][5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8 Hydrocyklón 
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Dělící velikostí zrna označujeme velikost takových zrn, z nichž 50 % přechází do 

přepadu a 50% do výtoku. Účinnost třídění posuzujeme podle velikosti částic, jež 

přecházejí stejným dílem do výtoku i do přepadu a také podle velikosti částic – 

sledovaných zrnitostních tříd, z nichž 95% přechází do výtoku. Ostrost třídění je tím, větší, 

čím menší je vrcholový úhel hydrocyklónu. Ostrost třídění však závisí i na vstupním tlaku. 

Při nižším vstupním tlaku a menší vstupní rychlosti působí na částice v hydrocyklónu 

menší odstředivá síla, takže i částice většího průměru mohou být unášeny směrem k ose, a 

strhávány tak do přepadu. Dělící velikost zrn sama o sobě necharakterizuje dostatečně 

výsledek třídícího pochodu, proto se využívá dělících křivek. Při použití větší vstupní a 

přepadové trysky se posunuje dělící velikost zrna směrem k hrubším částicím. Velikost 

vstupní, přepadové, a výtokové trysky má veliký vliv na rozdělení tuhých částic do 

přepadu a do výtoku. Vzájemný poměr průměrů těchto trysek i poměr velikosti 

jednotlivých trysek k průměru hydrocyklónu není libovolný a může být proto měněn jen 

v jistých mezích. Změna kteréhokoliv z těchto parametrů mění výrazně výsledky třídění 

v hydrocyklónech. Uváděný optimální poměr průměru přepadové trysky k průměru vstupní 

trysky je 1 : 1 až 2 : 1. Průměr vstupní trysky zpravidla kolísá v rozmezí dvst = D/8 až D/6. 

a průměr přepadové trysky dp = D/4  [5]. 

 Stanovení dělící velikosti zrna závisí především na průměru hydrocyklónu. Může 

být vypočítána ze stavu, kdy odstředivá a dostředivá síla působící na tuhou částici 

v hydrocyklónu jsou v rovnováze a jejich vzájemný účinek se ruší. V takovém případě 

částice rotuje po kruhovité dráze a dostává se stejnou pravděpodobností buď do výtoku, 

nebo do přepadu. Snížení dělící velikosti zrna lze dosáhnout zmenšením průměru 

hydrocyklónu, zmenšením vrcholového úhlu hydrocyklónu, zmenšením průměru vstupní 

trysky, zmenšením průměru přepadové trysky, zvětšením průměru výtokové trysky, 

zvětšením vstupního tlaku a zředěním přiváděné suspenze. 
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3.3 Experimentální část 

 

Cílem experimentální části bylo zhodnocení účinnosti třídění pigmentové suroviny 

bolus na hydrocyklónu, stanovení dělící velikosti zrna a odpovídajících chybných výnosů 

pomocí metody Steinmetzer pro jednotlivé kombinace vstupní, přepadové a výtokové 

trysky. Laboratorní zkouška na hydrocyklónové stanici byla provedena začátkem března 

roku 2009 v laboratořích oddělení úpravnictví, Hornicko-geologické fakulty v Ostravě. 

Z granulometrického hlediska by měl výsledný produkt obsahovat pokud možno 

maximální obsah zrna o velikosti pod 30 µm. Pro experimentální měření jsme zvolili 

následující postup úpravy vzorku. Celkem bylo připraveno k měření 60 kg suroviny. 

Nejprve byla surovina podrcena v čelisťovém drtiči a následně v nádobě rozplavena. 

Zahuštění suspenze jsme zvolili 150 g/dm3. Rozplavením suroviny, promícháváním a 

pomocí síta byla získána suspenze se zrnem pod 0,5 mm, čímž byly odstraněny nežádoucí 

minerální podíly a částice, které svou velikostí neodpovídají požadavkům. Poté byla 

surovina podrobena klasifikaci na hydrocyklónu. Výška hydrocyklónu byla přibližně ve 

vzdálenosti 2,5 metru od země. Hydrocyklónová stanice byla vybavena železnou 

konstrukcí se schůdkami pro lepší manipulaci při odběru vzorků. Suspenze se postupně 

vlévala do otevřené nádoby svařované z plechu, skládající se z horní válcové a dolní 

kuželové části, kde docházelo k promíchávání suroviny. V dolní kuželové části je vyveden 

výtok, pro vypouštění média. Čerpadlem byla suspenze vháněna ke vstupní části 

hydrocyklónu. Změnou frekvence průtoku bylo možno čerpadlem měnit velikost vstupního 

tlaku suspenze, kterou bylo nutno udržovat na hodnotě 100 kPa. Režim práce na 

hydrocyklónu spočíval odebíráním vzorků suspenze z přepadu a výtoku hydrocyklónu ve 

shodnou dobu, při různých kombinacích přepadové a výtokové trysky, přičemž odebrané 

vzorky byly důkladně popsány, aby nedocházelo k záměně. Průměr trysky přívodu byl 

zvolen 13mm a vstupní tlak byl nastaven na hodnotu 100 kPa. Všechna měření probíhala 

při neměnném průměru válcové části hydrocyklónu 50 mm a vrcholovém úhlu 10° kónické 

části.  Získané produkty byly podrobeny zrnitostní sítové analýze. Viz příloha 1.    
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3.4 Výsledky experimentu 

 

 
Obr. č. 10 Hydrocyklón – laboratoř oddělení úpravnictví 

 

 

Celkem bylo provedeno devět kombinací vstupní, přepadové a výtokové trysky. 

d1...průměr vstupní trysky, d2....průměr přepadové trysky, d3...průměr výtokové trysky, 

pv...vstupní tlak, d...průměr hydrocyklónu 

 

 

 

Měření č. I/1/V a I/1/P 

d1 = 13 mm d2 = 12 mm d3 = 4 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm  

Měření č. I/2/V a I/2/P 

d1 = 13 mm d2 = 12 mm d3 = 8 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm 

Měření č. I/3/V a I/3/P 

d1 = 13 mm d2 = 12 mm d3 = 12 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm 
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Měření č. II/1/V a II/1/P 

d1 = 13 mm d2 = 16 mm d3 = 4 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm 

Měření č. II/2/V a II/2/P 

d1 = 13 mm d2 = 16 mm d3 = 8 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm 

Měření č. II/3/V a II/3/P 

d1 = 13 mm d2 = 16 mm d3 = 12 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm 

 

Měření č. III/1/V a III/1/P 

d1 = 13 mm d2 = 20 mm d3 = 4 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm 

Měření č. III/2/V a III/2/P 

d1 = 13 mm d2 = 20 mm d3 = 8 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm 

Měření č. III/3/V a III/3/P 

d1 = 13 mm d2 = 20 mm d3 = 12 mm úhel 10° pv = 1 bar d = 50 mm 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 11 Hydrocyklón – laboratoř oddělení úpravnictví 
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3.4.1 Výpočet hmotnostních výnosů a zahuštění přívodu 

  

 

  Nejprve bylo postupně v odměrném válci změřeno celkové množství vzorku.  

Jednotlivě odebrané vzorky výtoku a přepadu byly přelity do měrných litrových lahví, 

případně se odlil rozmícháný reprezentativní vzorek. Poté byl změřen objem vzorku 

v jednotlivých lahvích. Dále byly vzorky přelity do sedmi porcelánových Büchnerových 

nálevek, které slouží k filtraci. Cílem filtrace bylo odstranění převážné většiny vody ze 

vzorku. Dno nálevek je ploché s mnoha malými otvory. Na dno byl položen kruhový 

filtrační papír, na kterém se při filtraci zachytila pevná látka, zatímco roztok proteče do 

odsávací baňky pod nálevkou. Nálevky byly vzduchotěsně nasazeny na skleněné odsávací 

lahve a ty byly napojeny na centrální vývěvu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12 Büchnerovy nálevky 

 

V sušárně byly vzorky vloženy na hodinové sklo a sušeny při teplotě 105°C po 

dobu 12 hodin do konstantní hmotnosti. Po důkladném vysušení byl každý vzorek umístěn 

do exikátoru se silikagelem a ochlazen na pokojovou teplotu. Vzorky byly zváženy na 

digitální váze Kern 232, čímž byly zjištěny údaje potřebné k výpočtu hmotnostních výnosů 

a zahuštění produktů z přepadu a výtoku.  Z výsledků jednotlivých zkoušek vypočteno 

zahuštění přívodu, které odpovídá hodnotě 147±0,7 g/l. 
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I/1V 6,50 117,81 111,31 170,00 111,31 170,00
I/1P 6,21 126,96 120,75 980,00 455,89 3700,00

I/2V 6,10 234,27 228,17 1100,00 228,17 1100,00
I/2P 6,22 113,43 107,21 870,00 351,21 2850,00

I/3V 6,17 175,26 169,09 880,00 169,09 880,00
I/3P 6,24 120,13 113,89 1000,00 113,89 1000,00

II/1V 6,44 189,84 183,40 215,00 183,40 215,00
II/1P 6,72 149,35 142,63 1100,00 1095,66 8450,00

II/2V 6,39 165,09 158,70 550,00 158,70 550,00
II/2P 6,26 119,61 113,35 880,00 531,33 4125,00

II/3V 6,02 218,40 212,38 1000,00 212,38 1000,00
II/3P 6,68 120,50 113,82 900,00 499,54 3950,00

III/1V 6,02 88,74 82,72 140,00 82,72 140,00
III/1P 6,36 183,27 153,83 1120,00 968,30 7050,00

III/2V 6,55 98,37 91,82 240,00 91,82 240,00
III/2P 6,60 173,10 144,78 1090,00 531,30 4000,00

III/3V 6,42 178,71 172,29 700,00 172,29 700,00
III/3P 6,17 156,15 130,42 1000,00 554,29 4250,00
přívod 6511,29 44370

objem celkem 

V+P (ml)
vzorek

filtr. 

Papír (g)

hmotnost 

(g)

hmot. - 

filtr (g)

poměrná 

část (ml)

celkem 

(ml)

3870,00

3950,00

1880,00

8665,00

4675,00

4950,00

7190,00

4240,00

4950,00

celkem 

(g)

hmotnost 

celkem V+P (g)

567,20

579,38

726,58

282,98

1279,06

690,03

711,92

1051,02

623,12

I/1V 19,62 654,76
I/1P 80,38 123,21

I/2V 39,38 207,43
I/2P 60,62 123,23

I/3V 59,75 192,15
I/3P 40,25 113,89

II/1V 14,34 853,02
II/1P 85,66 129,66

II/2V 23,00 288,55
II/2P 77,00 128,81

II/3V 29,83 212,38
II/3P 70,17 126,47

III/1V 7,87 590,86
III/1P 92,13 137,35

III/2V 14,74 382,58
III/2P 85,26 132,83

III/3V 23,71 246,13
III/3P 76,29 130,42
přívod 146,75 147±0,7 24,24

hmotnostní 

výnos v %

zahuštění 

g/l

zahuštění 

přívodu g/l
odchylka ∆2vzorek

146,56

146,68

150,52

147,61

147,60

143,82

146,18

0,41

0,29

-3,55

-0,63

-0,64

3,15 9,92

0,62

0,00

0,04

146,96

146,78

0,79

0,01

0,19

0,17

0,08

12,60

0,41

0,40

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.č. 3 Výpočet hmotností a objemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

         Tab č.4 Výnosy 

Vzorek 

 

Hmotnost  
f.papír [g] 

 

Hmotnost  
vzorek[g] 
 

Hmotnost  [g] 
papír +vzorek 

 

Poměrná část 
[ml] 

 

Hmotnost  
[g] 

 

Objem 
[ml] 

 

Hmotnost   
výtok + přepad [g] 

 

Objem  
výtok + přepad [ml] 
 

Vzorek 
 

Hmotnostní 
výnos v [%] 

 

Zahuštění  
[g/l] 

 

Odchylka Zahuštění 
přívodu [g/l] 

 



Bc. Karel Písek: Využití netradičních surovin ve stavebnictví 

 

vzorek č.I-1-V (výtok) vzorek č.I-1-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 2,54 2,54 99,00 0,1 -0,1 2,77 2,77 100,00 0
0.1 - 1.0 1,68 4,22 96,46 1 0.1 - 1.0 23,14 25,91 97,23 0,1
1.0 - 5.0 7,33 11,55 94,78 5 1.0 - 5.0 35,74 61,65 74,09 1
5.0 - 10.0 10,66 21,21 87,45 10 5.0 - 10.0 18,99 80,64 38,35 5
10.0 - 15.0 6,54 28,75 76,79 15 10.0 - 15.0 9,67 90,31 19,36 10
15.0 - 20.0 7,04 35,79 70,25 20 15.0 - 20.0 5,16 95,47 9,69 15
20.0 - 30.0 13,23 49,02 63,21 30 20.0 - 30.0 4,11 99,58 4,53 20
30.0 - 40.0 10,67 59,69 49,98 40 30.0 - 40.0 0,42 100,00 0,42 30
40.0 - 50.0 8,66 68,35 39,31 50 40.0 - 50.0 0,00 100,00 0,00 40
50.0 - 60.0 7,00 75,35 30,65 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 50
60.0 - 80.0 9,74 85,09 23,65 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 60
80.0 - 100.0 5,67 90,76 13,91 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 80
nad 100.0 8,24 99,00 5,24 120 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 100

vzorek č.I-2-V (výtok) vzorek č.I-2-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 1,50 1,50 100,00 0,1 -0,1 4,87 4,87 100,00 0
0.1 - 1.0 13,54 15,04 98,50 1 0.1 - 1.0 25,83 30,70 95,13 0,1
1.0 - 5.0 23,57 38,61 84,96 5 1.0 - 5.0 35,01 65,71 69,30 1
5.0 - 10.0 15,29 53,90 61,39 10 5.0 - 10.0 17,51 83,22 34,29 5
10.0 - 15.0 11,67 65,57 46,10 15 10.0 - 15.0 8,40 91,62 16,78 10
15.0 - 20.0 9,19 74,76 34,43 20 15.0 - 20.0 4,70 96,32 8,38 15
20.0 - 30.0 10,18 84,94 25,24 30 20.0 - 30.0 3,41 99,73 3,68 20
30.0 - 40.0 5,97 90,91 15,06 40 30.0 - 40.0 0,27 100,00 0,27 30
40.0 - 50.0 4,80 95,71 1,24 50 40.0 - 50.0 0,00 100,00 0,00 40
50.0 - 60.0 2,77 98,48 4,29 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 50
60.0 - 80.0 1,46 99,94 1,52 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 60
80.0 - 100.0 0,06 100,00 0,06 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 80
nad 100.0 0,00 100,00 0,00 120 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 100

vzorek č.I-3-V (výtok) vzorek č.I-3-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 2,07 2,07 100,00 0,1 -0,1 2,83 2,83 100,00 0
0.1 - 1.0 19,01 21,08 97,93 1 0.1 - 1.0 26,63 29,46 97,17 0,1
1.0 - 5.0 30,47 51,55 78,92 5 1.0 - 5.0 38,86 68,32 70,54 1
5.0 - 10.0 17,23 68,78 48,45 10 5.0 - 10.0 17,17 85,49 31,68 5
10.0 - 15.0 10,75 79,53 31,22 15 10.0 - 15.0 7,55 93,04 14,51 10
15.0 - 20.0 7,02 86,55 20,47 20 15.0 - 20.0 3,94 96,98 6,96 15
20.0 - 30.0 6,75 93,30 13,45 30 20.0 - 30.0 2,77 99,75 3,02 20
30.0 - 40.0 3,03 96,33 6,70 40 30.0 - 40.0 0,25 100,00 0,25 30
40.0 - 50.0 2,18 98,51 3,33 50 40.0 - 50.0 0,00 100,00 0,00 40
50.0 - 60.0 1,15 99,66 1,49 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 50
60.0 - 80.0 0,34 100,00 0,34 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 60
80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 80
nad 100.0 0,00 100,00 0,00 120 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 100

3.4.2 Granulometrický rozbor produktů hydrocyklónu  

 

Z výsledků zrnitostní sítové analýzy jednotlivých produktů hydrocyklónu, přepadu 

a výtoku, byly pro jednotlivé zrnitostní třídy odečteny hodnoty odpovídajících výnosů.  

Tak byly získány hodnoty potřebné pro vynesení křivek, pro zhodnocení účinnosti podle 

Steinmetzerovy metody. Pro vynesení křivky výtoku, rozsev jemného produktu (podsítné) 

a pro vynesení křivky přepadu, rozsev hrubého produktu (nadsítné).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.č. 5-10 

[µm] [µm] 

[µm] [µm]

[µm] [µm] 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 
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Tab.č. 11-16 

 

 

 

 

 

 

 

vzorek č.II-1-V (výtok) vzorek č.II-1-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 2,23 2,23 100,00 0,1 -0,1 2,55 2,55 100,00 0
0.1 - 1.0 10,16 12,39 97,77 1 0.1 - 1.0 23,1 25,65 97,45 0,1
1.0 - 5.0 10,76 23,15 87,61 5 1.0 - 5.0 35,55 61,2 74,35 1
5.0 - 10.0 9,05 32,20 76,85 10 5.0 - 10.0 18,74 79,94 38,8 5
10.0 - 15.0 7,95 40,15 67,80 15 10.0 - 15.0 10,39 90,33 20,06 10
15.0 - 20.0 5,05 45,20 59,85 20 15.0 - 20.0 5,33 95,66 9,67 15
20.0 - 30.0 10,1 55,30 54,8 30 20.0 - 30.0 3,94 99,60 4,34 20
30.0 - 40.0 10,85 66,15 44,70 40 30.0 - 40.0 0,40 100,00 0,40 30
40.0 - 50.0 8,80 74,95 13,07 50 40.0 - 50.0 0,00 100,00 0,00 40
50.0 - 60.0 4,27 79,22 25,05 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 50
60.0 - 80.0 7,42 86,64 20,78 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 60
80.0 - 100.0 7,17 93,81 13,36 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 80
nad 100.0 6,19 100,00 7,19 120 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 100

vzorek č.II-2-V (výtok) vzorek č.II-2-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 3,90 3,90 100,00 0,1 -0,1 2,59 2,59 100,00 0
0.1 - 1.0 15,66 19,56 96,10 1 0.1 - 1.0 24,8 27,39 97,41 0,1
1.0 - 5.0 14,10 33,66 80,44 5 1.0 - 5.0 36,40 63,79 72,61 1
5.0 - 10.0 9,18 42,84 66,34 10 5.0 - 10.0 17,87 81,66 36,21 5
10.0 - 15.0 6,91 49,75 57,16 15 10.0 - 15.0 8,51 90,17 18,34 10
15.0 - 20.0 6,73 56,48 50,25 20 15.0 - 20.0 5,13 95,3 9,83 15
20.0 - 30.0 9,44 65,92 43,52 30 20.0 - 30.0 4,29 99,59 4,7 20
30.0 - 40.0 6,42 72,34 34,08 40 30.0 - 40.0 0,41 100,00 0,41 30
40.0 - 50.0 5,10 77,44 27,66 50 40.0 - 50.0 0,00 100,00 0,00 40
50.0 - 60.0 3,89 81,33 22,56 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 50
60.0 - 80.0 5,27 86,60 18,67 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 60
80.0 - 100.0 3,36 89,96 13,40 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 80
nad 100.0 10,04 100,00 10,04 120 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 100

vzorek č.II-3-V (výtok) vzorek č.II-3-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 2,07 2,07 100,00 0,1 -0,1 2,53 2,53 100,00 0
0.1 - 1.0 19,56 21,63 97,93 1 0.1 - 1.0 26,12 28,65 97,47 0,1
1.0 - 5.0 30,94 52,57 78,37 5 1.0 - 5.0 37,59 66,24 71,35 1
5.0 - 10.0 17,21 69,78 47,43 10 5.0 - 10.0 17,62 83,86 33,76 5
10.0 - 15.0 10,69 80,47 30,22 15 10.0 - 15.0 8,09 91,95 16,14 10
15.0 - 20.0 7,40 87,87 19,53 20 15.0 - 20.0 4,62 96,57 8,05 15
20.0 - 30.0 6,52 94,39 12,13 30 20.0 - 30.0 3,21 99,78 3,43 20
30.0 - 40.0 2,67 97,06 5,61 40 30.0 - 40.0 0,22 100,00 0,22 30
40.0 - 50.0 1,80 98,86 2,69 50 40.0 - 50.0 0,00 100,00 0,00 40
50.0 - 60.0 0,89 99,75 1,14 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 50
60.0 - 80.0 0,25 100,00 0,25 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 60
80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 80
nad 100.0 0,00 100,00 0,00 120 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 100

[µm] [µm] 

[µm] [µm] 

[%] [%]  % [%] [%] [%] Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

[µm] [µm] [%] [%] [%] [%] Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

[%] [%] 

[%] [%] [%] [%] Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

[%] [%] 
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Tab.č. 17-22 

 

 

 

 

 

 

 

vzorek č.III-1-V (výtok) vzorek č.III-1-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 1,18 1,18 100,00 0,1 -0,1 2,73 2,73 100,00 0,1
0.1 - 1.0 4,36 5,54 98,82 1 0.1 - 1.0 24,49 27,22 97,27 1
1.0 - 5.0 9,88 15,42 94,46 5 1.0 - 5.0 35,31 62,53 72,78 5
5.0 - 10.0 4,76 20,18 84,58 10 5.0 - 10.0 17,88 80,41 37,47 10
10.0 - 15.0 4,81 24,99 79,82 15 10.0 - 15.0 9,09 89,50 19,59 15
15.0 - 20.0 3,02 28,01 75,01 20 15.0 - 20.0 5,40 94,90 10,5 20
20.0 - 30.0 3,48 31,49 71,99 30 20.0 - 30.0 4,61 99,51 5,10 30
30.0 - 40.0 2,13 33,62 68,51 40 30.0 - 40.0 0,49 100,00 0,49 40
40.0 - 50.0 3,4 37,02 66,38 50 40.0 - 50.0 0,00 100,00 0,00 50
50.0 - 60.0 4,88 41,90 62,98 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 60
60.0 - 80.0 8,35 50,25 58,1 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 80
80.0 - 100.0 7,5 57,75 49,75 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 100
nad 100.0 42,25 100,00 42,25 300 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 300

vzorek č.III-2-V (výtok) vzorek č.III-2-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 3,47 3,47 100,00 0,1 -0,1 2,64 2,64 100,00 0,1
0.1 - 1.0 13,22 16,69 96,53 1 0.1 - 1.0 24,99 27,63 97,36 1
1.0 - 5.0 11,70 28,39 83,31 5 1.0 - 5.0 35,81 63,44 72,37 5
5.0 - 10.0 7,79 36,18 71,61 10 5.0 - 10.0 17,56 81,00 36,56 10
10.0 - 15.0 6,07 42,25 63,82 15 10.0 - 15.0 9,06 90,06 19,00 15
15.0 - 20.0 5,83 48,08 57,75 20 15.0 - 20.0 5,21 95,27 9,94 20
20.0 - 30.0 9,84 57,92 51,92 30 20.0 - 30.0 4,28 99,55 4,73 30
30.0 - 40.0 7,89 65,81 42,08 40 30.0 - 40.0 0,45 100,00 0,45 40
40.0 - 50.0 5,99 71,80 34,19 50 40.0 - 50.0 0,00 100,00 0,00 50
50.0 - 60.0 4,71 76,51 28,20 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 60
60.0 - 80.0 7,03 83,54 23,49 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 80
80.0 - 100.0 4,41 87,95 16,46 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 100
nad 100.0 12,05 100,00 12,05 120 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 120

vzorek č.III-3-V (výtok) vzorek č.III-3-P (přepad)
zrnitost výnos podsítné nadsítné zrnitost výnos podsítné nadsítné

-0,1 5,64 5,64 100,00 0,1 -0,1 2,74 2,74 100,00 0,1
0.1 - 1.0 20,99 26,63 94,36 1 0.1 - 1.0 25,05 27,79 97,26 1
1.0 - 5.0 16,09 42,72 73,37 5 1.0 - 5.0 35,88 63,67 72,21 5
5.0 - 10.0 8,95 51,67 57,28 10 5.0 - 10.0 17,08 80,75 36,33 10
10.0 - 15.0 5,79 57,46 48,33 15 10.0 - 15.0 8,37 89,12 19,25 15
15.0 - 20.0 4,91 62,37 42,54 20 15.0 - 20.0 4,87 93,99 10,88 20
20.0 - 30.0 6,71 69,08 37,63 30 20.0 - 30.0 4,66 98,65 6,01 30
30.0 - 40.0 4,6 73,68 30,92 40 30.0 - 40.0 1,25 99,90 1,35 40
40.0 - 50.0 3,51 77,19 26,32 50 40.0 - 50.0 0,10 100,00 0,10 50
50.0 - 60.0 2,69 79,88 22,81 60 50.0 - 60.0 0,00 100,00 0,00 60
60.0 - 80.0 3,84 83,72 20,12 80 60.0 - 80.0 0,00 100,00 0,00 80
80.0 - 100.0 2,52 86,24 16,28 100 80.0 - 100.0 0,00 100,00 0,00 100
nad 100.0 13,76 100,00 13,76 120 nad 100.0 0,00 100,00 0,00 120

[µm] [µm] 

[µm] [µm] 

[µm] [µm] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

Velikost zrna[µm] 
] 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 
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3.4.3 Sedimentační zkouška

  Sedimentace se v laborato
400 mm a průměru 50 m
rozmíchání se ve zvolených 
Zjištěné hodnoty se zaznamenaly do tabulky. Ze zjišt
na čase byla vykreslena sedi
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0 0 

1 2 

5 21 

10 40 

15 60 

20 80 

25 94 

30 110 

40 135 

50 152 

60 166 

70 177 

80 183 

90 190 

100 197 

110 204 

120 216 

150 225 

180 232 

210 235 

240 238 

270 239 

300 240 

Karel Písek: Využití netradičních surovin ve stavebnictví 

ní zkouška 

Sedimentace se v laboratoři zkouší ve skleněných válcích se sedimenta
ru 50 mm. Válec se naplnil po horní rysku zkoušeným kalem a po 

rozmíchání se ve zvolených časových intervalech, se sledovala výška vy
né hodnoty se zaznamenaly do tabulky. Ze zjištěné výšky vyčeřené vody v závislosti 

ase byla vykreslena sedimentační křivka.   

Průběh sedimentačního pokusu 

 

1     Vrstva vyčeřené vody 
2     Vrstva s rovnoměrně rozptýlenými částicemi  
3     Kompresní vrstva  
4     Vrstva částic s velkými pádovými rychlostmi  

Obr č. 12 Sedimentační křivka 
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3.4.4 Hodnocení účinnosti třídění podle Steinmetzerovy metody 

                       

 

   

  Tuto metodu lze použít k optimálnímu nastavení technologického procesu 

třídění a také ke zhodnocení momentálního stavu technologie. Steinmetzer použil svoji 

metodu původně k hodnocení práce odprašovačů v technologii úpravy uhlí, ale můžeme ji 

použít obecně, pro jakoukoliv technologii třídění, tedy i pro hydrocyklóny. Vlastní 

hodnocení je velmi rychlé. Potřebujeme k němu znát pouze zrnitostní rozbor produktů 

třídění. Tyto si znázorníme ve formě křivky. Rozsev hrubého produktu ve formě křivky 

zrnitosti přepadu a rozsev jemného produktu ve formě křivky zrnitosti výtoku. Pokud se do 

stejného diagramu vynáší ještě křivka zrnitosti přívodu, pak je to proto, abychom si mohli 

udělat obrázek o jeho složení. V případech, kdy se touto metodou snažíme nastavit 

optimální technologický režim, slouží křivky zrnitosti přívodu jako důkaz, že se jeho 

složení příliš nemění. To je totiž jeden z předpokladů použití této metody jako objektivního 

hodnotícího měřítka. Křivky zrnitosti přepadu a výtoku se protínají v bodě, pro který 

můžeme na ose x odečítat hodnotu velikosti zrna. Při této velikosti zrna se nachází stejné 

množství chybného zrna v obou produktech třídění. Změnou parametrů hydrocyklónu tj. 

změna průměrů vstupní, přepadové a výtokové trysky, zvětšením vstupního tlaku a 

zředěním přiváděné suspenze, bychom ze stejné suroviny dostali opět jiné křivky zrnitosti 

produktů. Změny bychom měli provádět tak dlouho, až by souřadnice X průsečíku křivek 

zrnitosti přepadu a propadu ležela při námi požadované velikosti zrna, při které bychom 

chtěli třídit a souřadnice Y by byla co nejmenší, to znamená co nejblíže k ose X. Tyto dva 

požadavky se nám těžko podaří striktně dodržet. Budeme-li chtít, aby podíly chybných zrn 

byly co nejmenší, nedocílíme je přesně u námi požadované hranice třídění [6]. Svoji roli 

zde hraje i složení suroviny, její tříditelnost při určité velikosti a určitou odchylkou ve 

velikosti hranice třídění.  
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Obr. č.13-15 Výsledky hodnocení účinnosti „Steinmetzer“  
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Obr. č.16-18  Výsledky hodnocení účinnosti „Steinmetzer“  
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Obr. č.19-21  Výsledky hodnocení účinnosti „Steinmetzer“  
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3.4.5 Výpočet výtěžnosti  

 

 

Pro výpočet výtěžností zrnitostních tříd do produktů hydrocyklónu, je potřeba znát 

odpovídající hmotnostní výnos a obsah zrna pod. Obsah zrna pod 30µm pro jednotlivé 

produkty, je možno odečíst z výsledků zrnitostního sítového rozboru. Obsah zrna pod 

30µm přívodu, byl určen na základě bilance.  

 

 

 
Tab.23 Výtěžnosti 

 

 

 

 

V I-1-V 19,62 49,77 10,87
P I-1-P 80,38 99,58 89,13

přívod 100 89,81 100,00

V I-2-V 39,38 84,94 35,62
P I-2-P 60,62 99,73 64,38

přívod 100 93,91 100,00

V I-3-V 59,75 93,3 58,13
P I-3-P 40,25 99,75 41,87

přívod 100 95,90 100,00

V II-1-V 14,34 55,3 8,50
P II-1-P 85,66 99,6 91,50

přívod 100 93,25 100,00

V II-2-V 23 65,92 16,51
P II-2-P 77 99,59 83,49

přívod 100 91,85 100,00

V II-3-V 29,83 94,39 28,68
P II-3-P 70,17 99,78 71,32

přívod 100 98,17 100,00

V III-1-V 7,9 31,49 2,63
P III-1-P 92,1 99,51 97,37

přívod 100,0 94,16 100,00

V III-2-V 14,74 57,92 9,14
P III-2-P 85,26 99,55 90,86

přívod 100,0 93,414 100,00

V III-3-V 23,7 69,08 17,87
P III-3-P 76,3 98,65 82,13

přívod 100,0 91,64 100,00

Obsah zrn určen na základě bilance

13 20 8

Obsah zrn určen na základě bilance

Obsah zrn určen na základě bilance

13 20 11

13 16 11

13 20 4

11

Obsah zrn určen na základě bilance

Obsah zrn určen na základě bilance

Obsah zrn určen na základě bilance

13 16 4

13 16 8

Obsah zrn určen na základě bilance

Obsah zrn určen na základě bilance

13 12 4

13 12 8

13 12

obsah zrna pod 

30 um

výtěžnost 

zrna pod 

30um

produkt označení d 1 d 2 d 3 v[%]

Obsah zrn určen na základě bilance

12 

12 

12 

Produkt 
Obsah zrna 

do 30 µm Označení 
Výtěžnost 
zrna do 
30µm 

Dimenze 
vstupní trysky 

d1  [mm] 

Dimenze 
přepadové 

trysky d2  [mm] 

Dimenze 
výtokové trysky 

d3  [mm] 
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3.4.6 Vyhodnocení experimentu 

 

Vyhodnocení experimentu bylo provedeno výpočtem výtěžností příslušných 

zrnitostních tříd do produktů hydrocyklónu. Měřením jsme zjistli, že při nastavení 

hydrocyklónu kombinací trysek: č. III/1/V,P se zajistí až 97% výtěžnost. Z výsledků 

měření vyplynulo, že při použití výtokové trysky nejnižšího průměru d3 =4 mm se při 

daných kombinací vstupních parametrů dosáhne vyšší výtěžnosti (89-97%) sledovaných 

zrnitostních tříd do užitkového produktu. V kombinacích, kde se použila výtoková tryska 

vyššího průměru d3 = 12mm je naopak výtěžnost nízká a hydrocyklón chybně dělil zrno. 

Optimální ověřené nastavení hydrocyklónu je podle kombinace I-1-V,P: průměr 

hydrocyklónu = 50 mm, průměr vstupní trysky = 13 mm, průměr přepadové trysky = 12 

mm, průměr výtokové trysky = 4 mm, úhel kónické části 10°, vstupní tlak 1 bar, dále 

kombinace III-1-V,P: průměr hydrocyklónu = 50 mm, průměr vstupní trysky = 13 mm,  

průměr přepadové trysky = 20 mm, průměr výtokové trysky = 4 mm, úhel kónické části 

10°, při vstupním tlaku 1 bar. Těmto kombinacím odpovídá dělící velikosti zrna 10 µm 

chybný výnos kolem 20 %. 

 

 

3.5 Mineralogická analýza  

 

Rentgenová difrakční analýza je metoda založená na interakci rentgenového záření 

s elektrony atomů spočívající v bezfotonovém rozptylu. Díky pravidelnému periodickému 

uspořádání atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné interferenci 

rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí na 

druhu atomů a dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. Studium tohoto difrakčního 

obrazce pak umožňuje zpětně studovat krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu. 

Difrakční fázová analýza byla provedena na rentgenovém difraktometru Philips MPD 

1880. Rentgenová difrakční analýza prokázala, že krystalický podíl je tvořen ze směsí tří 

fází: Fe2O3 – hematit, Al2Si2O5(OH)4 – kaolinit, TiO2 – anatas. Dominantní fázi vzorku 

„bolus“ tvoří kaolinit (cca 44 %). Z užitkových minerálů je zastoupen zejména hematit 

 (21 %), anatas (14 %) a siderit (14 %). Další fáze muskovit a křemen byly zjištěny pouze 

v minimálním množství.  
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Rentgenová spektrální analýza je metoda založená na interakci rentgenového záření 

s elektrony atomů, spočívající v absorpci fotonu rtg záření. Metoda je schopna podávat 

prvkové složení jak pevné, tak kapalné fáze. Rentgenová spektrální analýza byla 

provedena na rentgenovém spektrometru Philips PW, umožňuje stanovení obsahu 74 prvků 

s 10% relativní chybou. Výsledky rentgenové spektrální analýzy jsou uvedeny v tab. 24 

PRVEK OBSAH [% hm.] PRVEK OBSAH [% hm.] 

MgO 0,47 MnO 0,02 

Al2O3 24,0 Fe2O3 29,3 

SiO2 29,8 CoO 0,01 

P2O5 0,66 CuO 0,01 

SO3 0,07 ZnO 0,05 

K2O 0,25 SrO 0,07 

CaO 0,30 ZrO2 0,16 

TiO2 14,2 Nb2O5 0,06 

V2O5 0,23 BaO 0,11 

CrO3 0,05   

Tab. 24  Výsledky - RSA 

 

3.6 Ověření aplikací získaných pigmentů 

 

Pigment bolus byl podroben nátěrovým zkouškám, zkouškám barvení stavebních 

hmot a zkoušce probarvování polypropylenu k výrobě plastových krytin.  

 

3.6.1 Využití pigmentu do nátěrových hmot 

 

Suroviny pro přípravu minerálních pigmentů typu Bolus a Okr z lokality Hořenec, 

jsou vhodné pro použití jako pigment v celé oblasti nátěrových hmot. Tyto přírodní 

železité pigmenty jsou vhodnou surovinou pro výrobu barev na bázi organických pryskyřic 

a ředidel a pro některé další druhy nátěrových hmot, kde při nízkém obsahu Fe2O3 

doprovodné složky anatas a kaolinit funkčně nastavují účinek tohoto pigmentu. Porovnání 

vhodnosti finálního produktu úpravy bolusové suroviny bylo provedeno ve formě 

vysokosušinové epoxidové nátěrové hmoty a jako referenční materiál byl použit běžně 
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využívaný komerční pigment FERPREN TD202 [2]. Vysokosušinová nátěrová hmota na 

bázi pigmentu Bolus je viskóznější, což je vyjádřeno delší výtokovou dobou a nižší 

sušinou. Testovaný pigment neovlivnil základní lakařsko-technologické vlastnosti nátěrů. 

Mírné rozdíly byly zjištěny v optických vlastnostech nátěrů, tyto parametry však nemají 

vliv na ochrannou funkci nátěrů. Tyto testy, které provedl výzkumný ústav SYNPO 

Pardubice [2] prokázaly, že bolus z oblasti Střezovského hřbetu je plně srovnatelný s 

komerčně vyráběným pigmentem FERPREN TD202 na bázi Fe2O3. 

 

3.6.2 Barvení stavebních hmot 

 

  Ve stavebnictví se často využívá pigmentových past. S jemně pomletým 

pigmentem bolus, byly odzkoušeny tři formulace 60% pigmentových past s použitím 

různých typů dispergačních prostředků [2]. U pigmentových past byla sledována stabilita 

pasty a sklony k pěnění. Dokonalého probarvení bylo dosaženo u betonu o poměru 

cementu a písku 1:3 jak s upraveným pigmentem v poměru 4% hm. cementu, tak i s pouze 

pomletou vlastní surovinou v poměru  5% hm cementu. Ze zkoušky je patrno, že 

dokonalému probarvení nevadí ani hrubší zrno pomleté suroviny. 

 Dále byl vyrobený pigment bolus a okr podroben zkušební laboratoří Technického 

a zkušebního ústavu stavebního Praha, pobočka Ostrava aplikačním zkouškám při výrobě 

betonu a malty [16]. Pigment bolus byl rozmíchán ve vodě a takto vzniklá suspenze byla 

použita pro výrobu zkušebních směsí. Zkoušení betonu bylo realizováno na zkušebních 

krychlích o hraně 150mm. Celkem byly vyrobeny 3 zkušební sady, z nichž každá 

obsahovala 3ks krychlí. Pro zkoušky byl použit beton třídy C25/30XC4, konzistence S2 a 

vodní součinitel w/c = 0,50. Zkušební tělesa byla probarvena minerálním pigmentem 

bolus. Pigment byl dávkován v množství 5% a 8%, vztaženo na hmotnost cementu 

v betonové směsi.  Na zkušebních krychlích bylo sledováno probarvení betonu. Dále byla 

stanovena objemová hmotnost čerstvého betonu dle a zatvrdlého betonu. Byla provedena 

rovněž zkouška vodotěsnosti betonu. Všechna zkušební tělesa byla uložena po 

předepsanou dobu 28 dní v laboratorním prostředí.    

Zkoušení cementové malty bylo provedeno na zkušebních tělesech rozměru 

40x40x160mm. Celkem byly vyrobeny 2 zkušební sady. První sada obsahovala 5%hm. 
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pigmentu bolus a druhá sada obsahovala 8% pigmentu bolus. Zkouška probarvení malty a 

stanovení pevnosti v ohybu byla provedena na zkušební maltě.  

 

Vyhodnocení: 

 

Probarvení betonu i malty je s pigmentem BOLUS výrazné a rozdílnost mezi 5% a 

8 % dávkou tohoto pigmentu je nepatrná. Intenzita barvy po celém průřezu zkoušeného 

tělesa je rovnoměrná. Dobrého probarvení betonu či malty je možno docílit použitím 

bílého cementu a světlého kameniva s vyloučením frakce do 0,01 mm a omezením frakce 

do 1 mm na 20 %. Použitím šedého cementu se získávají barvy tmavšího odstínu. Byla 

provedena zkouška pevnosti v tahu za ohybu. Lze konstatovat, že pigment nemá vliv na 

výsledné hodnoty pevnosti. Podle výsledků zkoušek vodotěsnosti betonu lze konstatovat, 

že pigment neovlivňuje vodotěsnost betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Barvení betonu upraveným pigmentem a surovinou 
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3.6.3 Probarvování polypropylenu  

 

Využití suroviny anorganických pigmentů - červeného bolusu z ložiska Nezabylice 

- Hořenec  bylo vyzkoušeno firmou Recraplast s.r.o. k výrobě střešní imitace břidlicové 

šablony s obsahem 4% hm. bolusu a okru [2]. Nejprve byl polypropylen smíchán s 

pigmentem bolus a okr. Poté v extruderu došlo k homogenizaci a plastifikaci směsi. 

Vlivem smykových sil v něm došlo k zahřátí a natavení suroviny. Po zahřátí na pásech 

(teplota 200-250 °C), je surovina dopravena do vstřikovacího lisu, kde se tavenina při 

teplotě 240°C vstřikuje do formy a je vytlačena tlakem 3t. Chlazení probarveného 

materiálu probíhalo po dobu 40 sekund.  

  

 
 

 

Obr. č. 24 Ukázka probarvení šablony 

 

 

 

 

Vyhodnocení: 

Zkouška prokázala, že polypropylen byl pigmentem bolus s obsahem 4% hm. 

dostatečně probarven. Při probarvování polypropylenu pigmentem okr, je materiál slabě 

probarven a má mdlou barvu.  
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4  Zhodnocení dosažených výsledků a návrh využití surovin.  
 
 
 
4.1 Závěr 

 

 

Netradiční doprovodné suroviny vyskytující se v nadloží, v mezislojových vrstvách 

a v podloží hnědouhelné sloje Severočeské hnědouhelné pánve jsou v řadě případů 

nezanedbatelným zdrojem výroby cenných produktů v průmyslové sféře včetně 

zemědělství. V práci hodnocené suroviny – tufitické jíly s obsahy barvících oxidů a 

karbonátů železa jsou po úpravě využitelné v různých odvětvích stavebního průmyslu. 

Ložisko Hořenec, s odhadovanými zásobami suroviny bolus pouze ve výběrem omezené 

části ložiska 2,4 až 2,9 Mt je nejvýznamnějším zdrojem surovin pro výrobu červených a 

okrově barevných přírodních anorganických pigmentů v České republice. Výhodou 

případné těžby je jejich mělké uložení a příznivé hydrogeologické poměry. Z výsledků 

geologického průzkumu ověřených v průběhu vypracování diplomové práce vyplývá, že je 

surovina vhodná pro výrobu pigmentů. V mocnosti a v odstínu barvy (v mineralogickém 

složení) je plošně i vertikálně proměnlivá. Proto bude během dobývání nezbytné uplatnit 

selektivní těžbu s následnou homogenizací suroviny na skládce, s cílem dosáhnout 

stejnorodé úrovně kvalitativních parametrů finálních produktů. Před případným započetím 

těžby bude rovněž potřebné provést skrývku ornice, deponovat ji a následně použít při 

rekultivaci. V laboratorních podmínkách byla úspěšně ověřena možnost využití 

hydrocyklónu při úpravě suroviny bolus. Z provedených měření s kombinací dimenzí 

přepadových a výtokových trysek bylo jako optimální nastavení hydrocyklonu 

vyhodnoceno Steinmetzerovou metodou:  Měření I1VP a III1VP. Těmto kombinacím 

odpovídá dělící velikosti zrna 10 µm chybný výnos 20%. Při nastavení hydrocyklónu 

kombinací III1VP byla zjištěna 97% výtěžnost zrna o velikosti do 30 µm. Vzhledem 

k technologickým procesům zpracování malt a betonů se na podkladu zkoušek 

s neupravenou surovinou jeví jako využitelná varianta úpravy suroviny homogenizací a 

rozplavením na požadované zahuštění suspenze.  

Aplikační zkoušky prokázaly vhodnost využití suroviny bolus k výrobě pigmentů 

do stavebních materiálů. Ze zkoušek které provedl výzkumný ústav SYNPO Pardubice 
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vyplývá, že je surovina vhodná pro výrobu pigmentů v celé oblasti nátěrových hmot. 

S jemně pomletým pigmentem bolus, byly odzkoušeny tři formulace 60% pigmentových 

past s použitím různých typů dispergačních prostředků při probarvování betonových směsí, 

jedna z receptur plně vyhověla sledovaným technologickým požadavkům. Dokonalého 

probarvení bylo dosaženo u betonu o poměru cementu a písku 1:3 jak s upraveným 

pigmentem v poměru  4% hm. cementu, tak i s pouze pomletou vlastní surovinou v poměru  

5% hm cementu. Ze zkoušky je patrno, že dokonalému probarvení nevadí ani hrubší zrno 

pomleté suroviny. Zkoušky probarvení betonu a malty provedené zkušební laboratoří 

Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha prokázaly, že je probarvení s 

pigmentem BOLUS výrazné a rozdílnost mezi 5% a 8 % dávkou tohoto pigmentu je 

nepatrná. Intenzita barvy po celém průřezu zkoušeného tělesa je rovnoměrná. Při možném 

zpracování suroviny, je nutno minimalizovat energeticky náročné operace, jako je drcení, 

mletí a sušení. Proto by bylo vhodné využít možnosti dodávat produkt ve formě suspenze, 

kde je však nutno dodržet konstantní obsah pevné fáze. Suspenze je možno využít 

k barvení betonu, při stálém poměru vůči záměsové vodě. Dále byly provedeny zkoušky 

probarvování polypropylenu červeným bolusem a okrem firmou Recraplast s.r.o. 

s obsahem 4% hm. bolusu a okru. Výsledky zkoušek prokázaly možnost využití pigmentu 

bolus k výrobě střešní imitace břidlicové šablony. Polypropylen  byl  pigmentem bolus 

s obsahem 4% hm. dostatečně  probarven. Další možností při probarvování polypropylenu 

se jeví využití bolusu jako barviva a zároveň i jako funkce pojiva, s obsahem 20% hm. Při 

probarvování polypropylenu pigmentem okr, byl materiál slabě probarven, měl mdlou 

barvu a prosvítal. Z dostupné literatury bylo zjištěno, že nekvalitně zbarvené, barevně 

smouhované jíly nevhodné pro výrobu pigmentů je možné také využít, jako výborný 

těsnící materiál. Zkouškou v laboratoři VÚHU a.s. byl v roce 2002 stanoven koeficient 

filtrace pro surovinu bolus hutněnou na Proctor standard s hodnotou 4,2.10-11 [m.s-1], což 

je vynikající parametr umožňující využití této suroviny k těsnění vodních akumulací, hrází 

a dna rybníků, skládek odpadů, apod. Provedené analýzy surovin a úpravou získaných 

produktů opravňují k vyslovení domněnky, že je možné využití pigmentu Bolus i v dalších 

aplikacích stavebního průmyslu. Například barvítek do tmelů, sádrokartonů nebo  

okrasných fasád. 
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