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ANOTATION 

This thesis is dealt the final stage of the wet dressing process in the manufacture 

of crushed stone in a quarry Jakubčovice. 

The work deals with improving the separation of the desired product (small 

aggregates up to 4 mm) from floating particles by using hydrocyclone so that the sludge 

units escaped the minimum quantity of this product. The proposal is to increase the 

efficiency of dehydration in the final fraction of 0-4 mm. Furthermore, there is suggested a 

new way of landfill fraction 0-4 mm, which is currently carried out inappropriate and 

uneconomic manner. 

The aim of this work is a proposal technology that will increase the production of 

fractions 0-4 mm, to reduce its moisture content, more efficient way of dumping, further 

reducing sludge production units and reducing the need for their facilities, available space. 

The proposed technology should reduce the level of operating costs and the financial return 

on any investment is real and increasing company profits Eurovia. 

Key words: separation; hydrocyclone; dehydration; landfill; profit 

ANOTACE 

V této bakalářské práci je řešena konečná fáze mokrého úpravnického procesu při 

výrobě drceného kameniva v kamenolomu Jakubčovice. 

Práce se zabývá zdokonalením separace poţadovaného produktu (drobné 

kamenivo do 4 mm) od odplavitelných částic pomocí hydrocyklonu tak, aby do kalových 

podílů unikalo co nejmenší mnoţství tohoto produktu. Součástí návrhu je zvýšení účinnosti 

dehydratace u finální frakce 0-4 mm. Dále je zde navrhnut nový způsob skládkování frakce 

0-4 mm, který je v současné době prováděn nevyhovujícím a neekonomickým způsobem. 

Cílem bakalářské práce je návrh technologie, která umoţní zvýšit produkci  frakce 

0-4 mm, sníţit její vlhkost,  zefektivnit způsob skládkování, dále sníţit produkci kalových 

podílů a sníţit potřebu místa pro jejich ukládku. Navrţená technologie by měla sníţit 

úroveň  provozních  nákladů, tak aby finanční návratnost případné investice byla reálná a 

dále zvyšovala zisk firmě Eurovia.  

Klíčová slova : separace; hydrocyklon; dehydratace; skládkování; zisk 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

CH   Crusher hydrocone - Drtič tupouhlý 

CO   Clonový odstřel 

CS   Crusher superior   -   Drtič ostrouhlý 

DP   Dobývací prostor 

GH   Granulátor hrubý 

KKD   Korečkový kruhový dehydrátor 

MÚ   Mokrá úpravna 

PD   Pásový dopravník 

RT   Rezonanční třídič 

ST   Střední drtič 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je optimalizace separace kalových podílů, dehydratace 

a skládkování písků při finální úpravě drceného kameniva v největším  kamenolomu České 

republiky - Lom Jakubčovice nad Odrou. Pro zpracování tohoto tématu je podstatných 

několik důvodů. 

Jednou z velkých zátěţí pro provoz lomu je produkce kalových výpěrků, transport 

a ukládka na trvalé sloţiště. Produkce kalových výpěrků je vzhledem ke kubatuře prostoru, 

který je k dispozici pro ukládku kalů, značně vysoká. Dokonce tak, ţe při zachování 

dnešních objemů produkce kalů, se jeví jako reálná hrozba, ţe by musel být někdy 

v budoucnu zastaven mokrý způsob úpravy kameniva.  

Pro lom by opatření (zastavení mokrého způsobu) bylo značně problémové, 

z důvodů znečištění loţiska škodlivinami v surovině a z důvodu zachování kvality 

produkce, kterou odběratelé dnes jiţ vyţadují, a která zajišťuje současný objem výroby. 

Další podstatný důvod pro zpracování tématu je poptávka po prané frakci 0-4 mm, 

která v současné době převyšuje výrobní kapacity provozovny, a při větší produkci by bez 

problému našla uplatnění na trhu. 

 Tato frakce je skládkována na zemní deponii kolovým čelním nakladačem, coţ 

zvyšuje výrobní náklady. Vlhkost ve frakci 0-4 mm je vysoká, zvyšuje potřebu doplňování 

technologické vody. Tato vysoká vlhkost je jednou z příčin nespokojenosti zákazníka a 

v dlouhodobém horizontu musí být potlačena na niţší úroveň. 
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CÍLE 

Cílem práce je navrhnout úpravy technologické linky tak, aby byla zvýšena 

v max. míře produkce prané frakce 0-4 mm. Zároveň by mělo být produkováno co nejméně 

kalových výpěrků. Vlhkost ve frakci 0-4 mm poníţit oproti dnešnímu stavu. Skládkovat 

tuto frakci na deponii efektivnějším způsobem. Všechny tyto úpravy provést tak, aby 

provoz nové technologie vykazoval finanční přínos oproti současnému stavu, dokázal 

zaplatit vyţádanou investici a dále zvyšoval finanční zisk. 

Další cíl této práce je v tom, aby naplnila znění § 30 zákona č.44/1988 (Horní 

zákon), o hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, kde je zakotveno, ţe loţiska 

vyhrazených nerostů se musí dobývat, upravovat a zušlechťovat hospodárně s přihlédnutím 

k současným technickým a ekonomickým podmínkám. Současně naplnit znění § 3 vyhl. 

104/1988 ČBÚ o hospodárném vyuţívání výhradních loţisek, který hovoří o povinnosti 

pouţívat takové postupy při úpravě, které umoţní co nejúplnější vyuţití vydobytých 

nerostů s co největší výtěţností jejich uţitkových sloţek. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Kadúch : Optimalizace separace kalových podílů v Kamenolomu Jakubčovice 

 2011  3 

  

1. CHARAKTERISTIKA KAMENOLOMU JAKUBČOVICE  

Kamenolom Jakubčovice nad Odrou se nachází v moravskoslezském kraji, v 

bývalém okrese Nový Jičín, čtyři kilometry severozápadně od města Odry, v obci 

Jakubčovice nad Odrou.  

Jakubčovický kamenolom leţí na třech katastrálních územích: Jakubčovice nad 

Odrou, Heřmanice, Heřmánky, a co do objemu těţby patří k největším ve střední Evropě. 

V blízkosti vede ţelezniční trať Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou.    

Lokalitu tvoří výrazný kopec Chrastavec, s prudkými svahy a relativním 

výškovým rozdílem aţ 226 m. 

Nerost, který se zde dobývá, se nazývá moravská droba. Organizace Eurovia 

Jakubčovice s.r.o., dobývající tuto nerostnou surovinu, patří k významným dodavatelům 

kvalitního drceného praného kameniva pro výrobu ţivičných asfaltobetonových směsí v 

regionu Moravy a Slezska. 

Kamenolom Jakubčovice se dále specializuje na výrobu materiálu pro ţelezniční a 

silniční výstavbu. Organizace získala certifikát na dodávky ţelezničního kameniva pro 

stavby koridorových tratí pro české dráhy. Rovněţ dodává kamenivo do betonáren pro 

výrobu betonových směsí se širokým uplatněním ve všech odvětvích stavebnictví. 

 

Obr. č. 1 Kamenolom Jakubčovice nad Odrou 



Jan Kadúch : Optimalizace separace kalových podílů v Kamenolomu Jakubčovice 

 2011  4 

  

1.1. Historie kamenolomu 

Kamenolom v Jakubčovicích byl zaloţen roku 1876. Ve věku pouhých 

šestadvaceti let jej zde otevřel Emil Teltshik. Od otevření lom slouţil k zajištění kameniva 

pro výstavbu dopravních komunikací, coţ zůstalo jeho hlavním vyuţitím dodnes, i kdyţ za 

dobu své existence zásoboval všechny obory stavitelství. Zásadní význam měl pro trať 

Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou, vedoucí v jeho těsné blízkosti. 

Postupujicí těţbou narůstala výška lomových stěn. V roce 1911 byly práce v této 

lokalitě natolik nebezpečné, ţe byla těţba z důvodu bezpečnosti práce ukončena. Dobývání 

se přesunulo o 500 m dále na kopec Chrastavec (532m n.m.). Kdyţ v roce 1921 zakladatel 

lomu zemřel, odkázal svůj majetek mladému československému státu. Kamenolom 

prosperoval, avšak většina produkce byla zajišťována ruční prací tzv. klepači kamene, 

jejichţ výkon se pohyboval od 1,5 – 3 m
3
 roztlučeného kamene za osmihodinovou směnu. 

Roku 1924 se kamenolom rozšířil směrem do lesů svrchovaného majitele Oderského 

panství hraběte Adama Potockého. 

Roku 1938 byly Jakubčovice přičleněny k říši jako součást Sudet.Ve válečných 

letech se přirozeně zvyšovala spotřeba štěrku, a bylo potřeba zefektivnit těţbu. K zásadní 

změně došlo v roku 1940, a to elektrifikací podniku. V roku 1945 byl provoz na několik 

týdnů přerušen kvůli rychlému postupu fronty. V letech 1945 – 1947 za tzv. národní správy 

Františka Moslera zde došlo k rozsáhlé zpronevěře.Následně kamenolom převzala praţská 

firma Konstruktiva, přetvořená r. 1949 na národní podnik Moravský průmysl kamene 

Přerov. 

Nároky na výrobu štěrkovin rostly, avšak pracovní síly ubývalo, proto roku 1953 

ministerstvo průmyslu rozhodlo postavit v obci nápravně pracovní tábor pro 150 – 200 

vězňů, čímţ byl lomu zajištěn stálý přísun levné pracovní síly. Rozsáhlý geologický 

průzkum kopce Chrastavec (1955) ukázal, ţe celé loţisko obsahuje kvalitní moravskou 

drobu,vhodnou k výrobě štěrků a drtí pro kaţdou oblast stavebního průmyslu. Záhy 

nastává do provozu 40 příliv značných investičních prostředků na budování nových 

technologií. Zároveň se však sniţuje moţnost vyuţití vězeňského potenciálu. 
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V první polovině 70. let došlo k zásadní rekonstrukci za provozu. Kapacita výroby 

vzrostla na jeden milion tun kameniva ročně. Po sametové revoluci v roce1989 se podnik 

osamostatnil a s názvem Kamenolom Jakubčovice fungoval do roku 1994.  

Historicky druhým soukromým majitelem kamenolomu Jakubčovice se stal Josef 

Hájek, který mu dal svoje jméno. V roce 1994 jej získal na základě veřejné soutěţe v rámci 

velké privatizace. Kamenolom poté prošel rozsáhlou modernizací a smysluplnými 

změnami, čímţ bylo docíleno, ţe firma v roce 2001 zaznamenala výrazný úspěch, kdyţ 

překročila hranici prodeje jednoho milionu tun kameniva za rok. 

V červnu 2005 došlo k prodeji 51 % podílu firmy Hájek s.r.o. společnostem 

Stavby silnic a ţeleznic a ODS – Dopravní stavby Ostrava a následně v listopadu 2006 

prodal Josef Hájek zbývajících 49 % rovněţ těmto společnostem. V rámci nadnárodní 

společnosti Eurovia vlastnila 80 % firmy Hájek s.r.o. stavební firma SSŢ a.s. 20 % firma 

ODS a.s.Se změnou majitele došlo také ke změně názvu na Lom Jakubčovice s.r.o. [1]. 

V roce 2007 byl kamenolom přejmenován na Eurovia Lom Jakubčovice, a 

1.4.2009 proběhla poslední změna obchodního názvu na do dnešních dnů platný název 

Eurovia Jakubčovice s.r.o. 

Ţádný z posledních majitelů nezastavil proces postupné inovace a rekonstrukce 

provozu lomu, a řádně promyšlenými investicemi přispívali k jeho udrţení a posílení 

pozice jednoho z lídrů v kamenoprůmyslu v České republice. Ať uţ se jedná o objem 

těţby, tak na dodrţování těch nejvyšších poţadavků kvalitativních hledisek produkce a 

poţadavků ochrany ţivotního prostředí. 

 

Graf č. 1 Přehled vývoje těžby v jednotlivých letech 
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2. ÚLOŽNĚ-GEOLOGICKÉ POMĚRY LOŽISKA 

2.1. Geneze ložiska 

Drobová a břidličná formace se ukládá v karbonském moři, které se rozprostíralo 

na východ od jiţ vyvrásněného krystalického pohoří Jeseníku. Tato sedimentace je 

povaţována jako typická pro deuterogeosynklinálu, tj. pro mořskou pánev, která vznikla 

před horstvem vyvrásněným z protogeosynklinály. Břidličná a drobová formace je tvořena 

mořskými sedimenty příbřeţního charakteru. Blízkost břehu dokazují zbytky připlavených 

rostlin, někdy jsou na plochách pozorovatelné čeřiny.  

Mohutná mocnost vrstev, aţ 800 m, se vysvětluje tím, ţe podklad během 

sedimentace pomalu klesal, někdy mohlo dojít i k občasnému ústupu moře. O tom svědčí 

dobře pozorovatelné kapky deště, otisknuté na plochách břidlic. K suchozemské 

sedimentaci však nedošlo.  

Ve svrchním karbonu však moře značně oscilovalo, coţ se projevuje v ostravské 

pánvi střídáním sladkovodních a mořských usazenin. Toto kolísání bylo způsobeno 

horotvorným pochodem, během jehoţ se vyvrásnilo jádro Hrubého Jeseníku [2] . 

2.2. Geomorfologie ložiska 

Geomorfologicky je území starou parovinou značně postiţenou erozí, s hluboce 

zaklesnutými údolími. Nejvýraznějším z nich je údolí řeky Odry, které probíhá ve směru 

SZ – JV, a údolí Heřmanického potoka probíhajícího ve směru V – Z, u soutoku s řekou 

Odrou se stáčejícího k JZ. Lokalitu tvoří výrazný kopec s prudkými svahy, které nejstrměji 

upadají k JZ a SZ, s relativními výškovými rozdíly aţ 226 m. Absolutní výškové rozdíly se 

pohybují v mezích 309 aţ 316 m n. m. (hladina řeky Odry) a 537,6 m n. m. (nejvyšší bod 

terénu na severu území).  

Loţisková oblast náleţí k východosudetské facii svrchního karbonu, 

moravskoslezského kulmu. Východosudetské facii spodního karbonu patří hradecký a 

moravický vývoj [2]. 
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2.3. Geologická stavba ložiska 

Loţisko Jakubčovice patří k moravskoslezskému kulmu a tvoří ho tzv. hradecko – 

kyjovické souvrství, pro nějţ je charakteristické flyšové střídání drob, prachovců a 

jílovitých břidlic.  

Geologickými průzkumnými prácemi bylo na loţisku zjištěno jedenáct 

petrografických typů hornin, ale skladba loţiska je daleko rozmanitější. Existují přechodné 

typy a dále místy velmi prudké střídání zvláště jemnozrnných sedimentů.  

Převládajícím typem hornin na loţisku jsou droby šedozelené, šedomodré a 

hnědošedé, které jsou nejčastěji hrubě aţ středně zrnité, makroskopický velmi obtíţně 

rozlišitelné od pelitů. Dalšími typy hornin, které se vyskytují v hojnějším zastoupení jsou 

polymiktní pískovce, aleurolity, jílovité břidlice a prachovce, v menší míře se vyskytují 

polymiktní, většinou drobnozrnně drobové slepence.  

Výše uvedené horniny vytvářejí značně sloţitou vrásovou strukturu, většinou 

ploše poloţených vrás se SV vergencí. Generální směr struktur je SV – JZ s generálním 

úklonem k SZ, pouze v místech vrásových uzávěrů se úklony mění v širokém rozmezí 

hodnot úklonů od SZ k JV.  

V oblasti západní části lomu vystupuje mohutná ploše ukloněná antiklinála s JV 

vergencí, která má svůj uzávěr a druhé rameno zhruba uprostřed lokality. Přechod 

synklinály do další antiklinální části je JV od haldového hospodářství lomu. V SZ části je 

zastoupena facie hrubého flyše, kde dochází k rytmickému střídání poloh psamitů, 

aleurolitů a pelitů, v rytmech cm aţ dm řádů, a tyto polohy vytvářejí mocnosti kolem 10 aţ 

50 m. Střední část loţiska, tj. severní a SV předpolí lomových stěn je tvořeno jádrem 

antiklinály, s převahou hornin psamitických. Východní část zájmového území je tvořena 

převahou velmi hrubého flyše.  

Stavba loţiska je komplikovaná, coţ vyplývá z vrásové stavby, jejíţ konečná 

modulace je produktem přesmykové tektoniky. Loţisko je narušeno systémem zlomů. 

Obecným rysem loţiska je značná rozpukanost hornin, neboli kliváţ. Jednotlivé horniny 

mezi sebou netvoří ostré kontakty, ale pozvolna přecházejí jedna v druhou [2] . 
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2.4. Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Podle jakosti suroviny, tj. výsledků technologických zkoušek, můţeme jednotlivé 

typy suroviny zařadit takto: 

 

1. Droba čerstvá a slabě navětralá 

2. Droby s vloţkami pelitů 

3. Droby navětralé, které se vyskytují zejména v horních polohách 

4. Droby jemnozrnné, středně i hrubě zrnité s pruhy pelitů, resp. prachovců 

v poměru 1 :1 

5. Polohy tmavě šedých pelitů s polohami drob 

Nejjakostnější surovinou je typ 1 (droba čerstvá a slabě navětralá), který vyhovuje 

výrobě veškerého drceného kameniva. Při technologických zkouškách vykazoval tento typ 

nízkou nasákavost, nízké úbytky na hornině po zkoušce trvanlivosti a velkou houţevnatost 

proti otlukovosti.  

V případě suroviny typu 2 (droba s vloţkami pelitu), který vykazuje obdobné 

výsledky technologických zkoušek je nutno sledovat moţný zvýšený obsah veškeré síry po 

přepočtu na SO3 vázané především na sulfidy (převáţně pyrit) v pelitech – prachovcích aţ 

jílovité břidlici.  

Další typy suroviny vykazují horší technologické vlastnosti a to podle výše 

uvedeného pořadí.  

Surovina odpovídá kvalitativním poţadavkům norem ČSN EN 12620 

(kamenivo do betonu) , ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací , letištních a jiných dopravních ploch). ČSN EN 13242 (kamenivo 

pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inţenýrské stavby a 

pozemní komunikace) a ČSN EN 13450 ( kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa 

ţelezničního spodku ). 

Podíl prachovců a břidlic velmi sniţuje kvalitu suroviny.V povrchových partiích 

loţiska je kvalita suroviny sníţena v důsledku zvětrávání . Surovina s vyšším podílem 
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prachovců a břidlic  a taktéţ surovina ze svrchních partií loţiska je vyuţívána pro 

kvalitativně méně náročné výrobky [2]. 

2.5. Stavy zásob  výhradního ložiska 

Na loţisku byl v minulosti proveden geologický průzkum v několika etapách. 

Současné vyhodnocené zásoby na loţisku jsou vykazovány na základě poslední geologicko 

– průzkumné práce a nového výpočtu geologických a vytěţitelných zásob. 

K 31.12.2010 byl stav zásob vedený v bilanci zásob výhradního loţiska 

nerostných surovin prostřednictvím „ Ročního výkazu o pohybu a stavu zásob výhradních 

loţisek  nerostných surovin“ Geo (MŢP) V 3 – 01 následující. 

 

Zásoby v dobývacím prostoru…………………………66 419 480 m
3
  

Vyuţitelné zásoby……………………………………..38 236 480 m
3
  

 

K úbytku zásob bude docházet postupně vlivem pokračující těţby loţiska. 

S převody zásob se na loţisku Jakubčovice nad Odrou v současné době nepočítá. 

Při předpokládané roční těţbě do 2 200 000 tun (830 188 m
3
) bude 38 236 480 m

3
 

vytěţitelných zásob vydobyto za zhruba 46 let. V předstihu budou odstraňovány skrývkové 

horniny a souběţně horniny původní [3]. 

   

 



Jan Kadúch : Optimalizace separace kalových podílů v Kamenolomu Jakubčovice 

 2011  10 

  

3. TECHNOLOGIE TĚŽBY A VÝROBY KAMENIVA 

V KAMENOLOMU JAKUBČOVICE 

3.1. Základní tržní analýza  

Povolení hornické činosti bylo lomu Jakubčovice, vydáno v souladu se 

schváleným Plánem otvírky, přípravy a dobývání (dále jen POPD), rozhodnutím 

Obvodního báňského úřadu v Ostravě ZN.8803/1989-510/Ing..Me/Hu ze dne 5.2.1990. 

Uvádí se plánovaná roční těţba do 2 200 000 tun suroviny.Při vývoji stavebnictví 

v posledních letech, kvalitě suroviny a  produkce lomu Jakubčovice je tato hranice 

v některých letech i překračována jak uvádí graf č.1.  

Charakter poptávky po drceném kamenivu je sezónní, odpovídá charakteru 

stavebnictví. K největším prodejům dochází od června do listopadu, dle klimatických 

podmínek, v zimních měsících jsou prodeje silně utlumeny. Přehled sortimentního 

rozdělení prodávaných frakcí kameniva uvádí následující graf, data reprezentují stav 

z největšího prodeje lomu v průběhu jednoho roku,  a to 2009. 

 

 

Graf č.2 : Sortimentní rozdělení prodeje  lom Jakubčovice rok 2009 

Jak je z výše uvedeného grafu patrno jedna z nejvíce prodávaných frakcí je praná 

0–4 mm. Tuto frakci lom produkuje ve dvou kvalitativních třídách, a to praná kde obsah 
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odplavitelných částic nepřekračuje hodnotu 3 %, a nepraná kde hodnota těchto částic 

přesahuje zpravidla 15%.  

O nepranou frakci 0–4 mm (výrobní kapacita je 200 000 tun/rok) je odbyt u 

odběratelů jenom v omezené míře v roce 2009 pouze 31 175 tun. 

 O pranou 0-4 je ovšem zájem daleko větší  a lze říci, ţe jako u jediné frakce, 

poptávka překračuje současné výrobní moţnosti lomu, tato problematika je řešena v této 

práci v tom smyslu, ţe navyšuje výrobu této frakce. 

3.2. Způsob otvírky,přípravy a dobývání – stávajicí stav  

Otvírka loţiska byla provedena stěnovým lomem, který má v současné době 10 

řezů a přibliţně obdélníkový tvar o rozměrech 400 x 500 m s podélnou osou ve směru SV- 

JZ. 

V severním předpolí lomu je v dostatečném předstihu provedena skrývka nadloţí 

na ploše cca. 33 970 m
2
. Hrana skrývkového řezu v této části loţiska má dostatečný 

předstih před 1. těţebním řezem. 

Deponie skrývkových zemin se nachází ve východní části lomu, v prostoru mezi 

bloky zásob 1,2 a 3 a bloky zásob 5,13 a 15. Haldové hospodářství se nachází v západní 

části lomu. Výpěrky – kaly, vznikajicí jako odpad po technologii úpravy a třídění mokrým 

způsobem, jsou ukládány v severozápadní části loţiska v zahloubení lomu na kó 320 m n. 

m. 

Předpolí v severovýchodní části lomu je na výškové úrovni cca 512 m n.m., 

zahloubení lomu v jihozápadní části lomu na výškové úrovni 320 – 321 m n. m.. Toto 

převýšení lomu je rozděleno 1 skrývkovým řezem a 10 těţebními řezy. 

Generální směr postupu těţby je severním směrem. Dobývání suroviny je 

prováděno ze stávajících těţebních řezů. Tyto těţěbní řezy budou při dalším postupu 

vykliňovat aţ k výškové úrovni horní hrany na kótě 380 aţ 385 m n. m.. Zbývající části 

vyklíněných těţebních řezů zůstanou na severovýchodním a severním okraji lomu. 

Stávající zahloubení lomu v JZ části lomu bude po dotěţení vytěţitelných zásob této části 

loţiska i nadále vyuţito k ukládce výpěrků z mokré úpravny. Tato část zůstane od větší 
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části lomu oddělena ponechaným poruchovým pásmem břidlic. Po vytvoření  dostatečného 

předstihu těţby 7. a 8. řezem, bude na výškové úrovni 350 m n. m. provedeno zahloubení 

nejdříve 9. řezu na  340 m n.m. a následně zahloubení 10. řezu na úroveň 320 aţ 321 m n. 

m. [2] 

3.3. Vrtací práce 

Hornina je dobývána převáţně clonovými odstřely, výjimečně jsou pouţity plošné 

odstřely. 

Vrtací práce pro clonové odstřely (dále CO) zajištují vrtací soupravy : 

SANDVIK DP 1500i – souprava s hydraulickým povrchovým vrtacím kladivem o 

vrtném výkonu aţ 40 m/hod, při průměru vrtu 115 mm. Slouţí k vrtání záhlavních vrtů při 

délce podle těţebních řezů nejčastěji do 25 m. Vrty pro CO vrtány šachovitě ve třech 

řadách, v roztečích 2-4 m v závislosti na kvalitě materiálu a na poţadované fragmentaci.  

LVE 70  -  Souprava s ponorným vzduchovým  vrtacím kladivem, s nuceným 

vzduchovým výplachem. Externí kompresor a elektrocentrála jsou poháněny dieselovým 

agregátem. Slouţí pro vrtání horizontálních patních vrtů, které zvyšují účinnost trhacích 

prací v místě největšího upnutí horniny. 

3.4. Trhací práce 

Primární rozpojování horniny ze skalního masivu je prováděno trhacími pracemi 

velkého rozsahu. Pro provádění trhacích prací je vypracován generální projekt trhacích 

prací velkého rozsahu. V tomto jsou stanoveny mezní hodnoty jednotlivých a celkové 

náloţe, způsob roznětu a jeho časování s ohledem na co největší sníţení negativních 

účinků seismických a tlakových vln na objekty a okolí. 

Vrty pro umístění náloţí a vlastní trhací práce velkého rozsahu budou prováděny 

podle předem vypracovaného projektu a pod přímým vedením oprávněného technického 

vedoucího odstřelu (TVO). 

Vertikální vrty (záhlavní) jsou nabíjeny trhavinou DIGMON, CELMON, 

EXPLODIT 2,4. Horizontální vrty (patní) se nabíjejí trhavinou EMULGIT. Pro počinové 

náloţe se pouţívá plastická trhavina SUPER GEL nebo PERUNIT. Pouţívají se eletrické, 
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milisekundové rozbušky se zpoţděním 23 milisekund. Jsou typu DeM-S ve stupních 0 aţ 

20.Roznětnice je kondenzátorová označení PR 12. Do těţebního řezu 415 (nadmořská 

výška) se můţe pouţívat celková náloţ 21 tun. Od 415 m n. m.  do 505 m n.m. je povoleno 

pouţít 33,6 tun trhaviny coţ umoţňuje provádění velkokapacitních trhacích prací. Na jeden 

časový stupeň ve spodní části loţiska je povolena 1 tuna trhavin, ve vrchní je to 1,6 tuny. 

Organizace disponuje vlastním skladem trhavin, kde povolené obloţení je 25 tun trhavin a 

18 000 kusů rozněcovadel. 

Pomocné odstřely pro dočišťování těţebních řezů a v menší míře sekundární 

rozpojování nadměrných kusů horniny, je prováděno pomocí trhacích prací malého 

rozsahu. 

Metoda CO je v kamenolomu Jakubčovice pouţívána od poloviny 70. let. Od té 

doby jich bylo provedeno k lednu 2011 1046. 

3.5. Nakládka a doprava rubaniny 

Těţba suroviny  z rozvalu a její nakládka je zajišťována pomocí kolových 

lopatových čelních nakladačů CATERPILLAR 988 G-váha 55 tun, objem lţíce 6,5 m
3
, 

které jsou v současné době v nasazení v počtu 3 ks. Dalším těţebním strojem je 

hydraulické lopatové rypadlo s pásovým podvozkem LIEBHERR 974 váha – 50 tun objem 

lţíce 3,5 m
3
. 

V kamenolomu je pouţívána kolová doprava. Transport rubaniny od těţebních 

strojů k násypkám primárních drtičů celkem tří technologických linek provádí nákladní 

automobily. Jedná se o velkokapacitní tzv. dampry, jednak běloruské výroby zn. BELAZ o 

nosnosti 40 tun (v provozu 7 ks), a firmy CATERPILLAR o nosnosti 60 tun (2 ks). 

K zajištění těţby a naváţky na drtiče je vybudováno celkem 36 km místních 

komunikací. 

3.6. Technologie úpravy kameniva 

Stávajicí technologii úpravy kameniva v kamenolomu Jakubčovice v současné 

době zajištují v podstatě tři na sobě nezávislé linky. Všechny linky jsou znázorněny na 

příloze č. 2 Technologické schéma lomu. 
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Jedná se technologickou linku I, která začíná u násypky primárního drtiče na kótě 

415 m n.m., pokračuje přes sekundární a terciární drcení, aţ k finálnímu třídění mokré 

úpravny, včetně kalového hospodářství a expedice. Linka slouţí k výrobě nejkvalitnější 

produkce lomu, coţ jsou prané drtě pro obalovny a betonárky. 

Technologická linka II, jejíţ počátek je u primárního drtiče na kótě 350 m n.m.. 

Pokračuje přes jeden stupeň drcení v kuţelovém drtiči na finální třídiče, kde se vyrábí štěrk 

do kolejového loţe a štěrkodrtě do podkladů těchto těles. Tato linka je plněna materiálem 

ze selektivní těţby, kdy je důsledně dbáno na nepřekročení hranice 3 % obsahu břidličných 

zrn ve výsledném štěrku 32-63 mm.  

Výše zmíněné linky můţou a jsou v případě rozdílných poţadavků zákazníků 

vzájemně propojeny, tak aby bylo co nejvíce vyuţito kapacit všech strojů. 

Technologická linka III, se nachází na jihozápadní straně lomu, těsně u ţelezniční 

tratě. Jde o samostatnou technologickou linku, která slouţí k výrobě komponentů do 

mechanicky zpevněných kameniv. Linka zpracovává méně kvalitní surovinu ze svrchních 

částí lomu s příměsemi jílovitých břidlic a prachovců. 

Tyto tři linky zajištují celou výrobu kamenolomu a v roce 2010 se na nich 

vyrábělo celkem 26 rozdílných frakcí. 

3.6.1. Technologická linka I 

Technologická linka I má svůj počátek na etáţi 415 m n. m. Rubanina je náváţena 

technologickými vozidly do násypky primárního drtiče. Z násypky je deskovým 

podavačem podána na roštnicový hrubotřídič Metso, kde je odtříděn materiál menší neţ 90 

mm.Materiál je dále sveden skluzy na prstový třídič Tornádo, zde je oddělena frakce 0-22 

mm, která je následně přes zemní skládku nakladními automobily odváţena na odval. 

Materiál 22-90 mm je vrácen do toku materiálu pod primární drtič. Materiál větší 

kusovitosti neţ 90 mm je podrcen v primárním jednovzpěrném drtiči DCJ 1038 o velikosti 

vstupního otvoru 1600x1250 mm, na výstupní kusovitost zrna do 180 mm (jednotlivé zrna 

250 mm). Po tomto zpracování je materiál odveden vynášecím dopravníkem a následně 

gravitačním způsobem uloţen na zemní tunelovou skládku. 
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Pod touto skládkou je ţelezo-betonový tunel, ve kterém je zabudovaných 5 

vibračních podavačů nad pásovým dopravníkem, a těmi se reguluje odběr materiálu z této 

skládky k dalšímu zpracování a optimalizuje sloţení suroviny z různých částí loţiska. 

Materiálem se zásobuje vyrovnávací zásobník (Z0) nad sekundárním kuţelovým drtičem 

SANDVIK CS 660 (S7). Zde se podrtí na výstupní frakci 0-120 mm, která je podána na 

technologické třídění na hrubotřídiči HT 4000 x 1500/2. Nadsítná a mezisítná  frakce 63-

120 mm resp. 32-63 mm je dále podrcena na kuţelovém drtiči KDH 1250 (ST).  

Po podrcení jsou společně s podsítnou frakcí 0-32 mm dopraveny na zdvojené 

třídiče KDT 2000x5000/2 (503,504).  Na těchto dojde k roztřídění na frakci 0-4 mm. Tato 

je dopravena skluzy a dopravníky na zemní skládku, odtud buď k expedici, nebo variantně 

moţno dále zpracovávat na mokré úpravně (dále MÚ). Je zde také moţnost přidávat 

k materiálu 0-4 mm i mezisítný 4-32 mm a tímto způsobem vyrábět štěrkodrť 0/32 mm. 

Mezisítný materiál společně z nadsítným 32-90 mm je ukládán do vyrovnávacího 

zásobníku (M). Tento slouţí k rovnoměrnému plnění následného drtiče Magotteaux (506).  

Na tomto stupni drcení je pouţit odrazový horizontální drtič MAGOTTEAUX MI 

2400. Zde je více neţ zdrobnění, upravován tvarový index a kubicita zrna. Hodinová 

výkonost je 350 t/hod, a tím je vlastně dán i hodinový výkon následné MÚ. 

MÚ je řešena jako zdvojená linka, kaţdá je ze tří třídičů Binder RT 2000x8700/2 

a dehydrátoru. Sítové plochy jsou intenzivně sprchovány vodou, kdy na kaţdém třídiči je 

přiváděno 50 – 80 m
3
 vody za hodinu. Sítové plochy na jednotlivých třídičích jsou 

zasítovány síty dle technologického schématu, a současně je tak vyráběno 8 frakcí od 

drobného kameniva 0-4 mm, po hrubé kamenivo  32-63 mm resp. 63-125 mm. Frakce jsou 

soustavou skluzů odvedeny do ocelových zásobníků OZK 485 (OZK 145), kaţdý o 

kubatuře 750 tun (220 tun) kameniva.  

Dehydrátory 515 a 517 je zajišťováno odvodnění frakce 0-8 mm před další 

mezioperační dopravou na třídiče, kde zvýšená vlhkost kameniva by neumoţnila dopravu 

pásovým dopravníkem ve sklonu 15°. Další funkcí těchto dehydrátorů je prvotní odvedení 

rmutu z technologického procesu promývaní do kalových polí. 

MÚ je vybavena předrcovacím okruhem, kde se ve dvou drtičích ( KDH 1250 -

GH + SANDVIK 440 C) drtí  méně prodejné frakce 11 – 125 mm, a ve vratném okruhu 
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jsou vráceny zpět na třídění. Tímto se zvyšuje produkce nejţádanějších frakcí do 11 mm. 

Frakce 0-4 je potrubním systémem dopravena do zahušťovačů Z 28 a dehydrátoru 519 

(KKD 110) a následně pásovým dopravníkem skládkována na kuţelovou skládku. Proces 

zpracování pískových a kalových podílů je podrobně popsán v kapitole 4. 

3.6.2.Technologická linka II 

Druhá technologická linka je provozována suchým úpravárenským procesem. Její 

počátek  je v násypce primárního drtiče V 10-2N na kó 350, kam je naváţena rubanina ze 

selektivní těţby. Po podrcení v primární drtiči je materiál dopraven pásovým dopravníkem 

na pevný rošt, kde je odtříděn materiál do 150 mm. Materiál nad 150 mm je dále drcen 

v čelisťovém drtiči DCD 1015 při výstupní štěrbině 130 mm. 

 Takto zpracovaný materiál je  dopraven do ocelového vyrovnávacího zásobníku, 

odkud je dále podáván vibračními podavači do kuţelového drtiče KDH 1250 – ST ( P 2.3). 

Tento pracuje se štěrbinou 45 mm a hodinovým výkonem 250 tun. 

Materiál je dále přiveden na vibrační třídiče SDT 2200x4000/2 (P2.5,P1.5) kde 

jsou vytříděny frakce 0-32 mm, 32-63 mm a 63-125 mm. Frakce 0-32 mm je dle potřeby 

odeslána k expedici jako štěrkodrť, anebo  můţe být zpracována na MÚ I. technologické 

linky. Frakce 32-63 mm je beze zbytku expedována jako kamenivo do kolejového loţe, a 

frakce 63-125 je ve vratném okruhu vrácena do drtiče P 2.3, kde dále vylepšuje tvarovou 

hodnotu zrna frakce 32-63 mm a zajištuje aby co nejméně tohoto kvalitního materiálu bylo 

ztraceno v dalších úpravnických procesech. 

3.6.2.Technologická linka III 

Rubanina je naváţena do násypky primárního drtiče V8-2N (L2-2) , vozíkovým 

deskovým podavačem (L2-0) podávána přes odhliňovač (L2-1) do tohoto dvouvzpěrného 

čelisťového drtiče. Zde je moţnost zpracovávat materiál pouze tímto způsobem a vlastně 

nastavit jeho horní zrnitostní sloţení pouze štěrbinou drtiče. Toto je v současné době 

vyuţíváno k výrobě frakce 0-150, která je skladována na zemní deponii na pravé straně 

drtiče (přes dopravník L 2-6). 

Jestliţe jsou vyráběny další frakce, je materiál po výstupu z drtiče dopraven na 

odhliňovací třídíč HT 1500x4000/2 (L2-8), kde je provedeno odtřídění zahliněné frakce 
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0/22 mm, která je dále ukládána na odval pomocí nákladních automobilů. Je zde také 

moţnost při vhodnosti materiálu vyuţít horní sítovou plochu a vyrábět zde frakci 63/125 a 

tuto dále skládkovat. 

Všechen zbývající materiál je dále dopraven do vyrovnávacího zásobníku. 

Z tohoto je vibračním podavačem prováděno plnění kuţelového drtiče SVEDALA S 3000 

(L2-12)a po podrcení je materiál přiváděn na finální třídič KDT 2000x5000/4 (L2-14). Zde 

jsou dle poţadavků odběratelů vyráběny 4 frakce, a nadsítný materiál je vracen zpět  do 

vyrovnávacího zásobníku kuţelového drtiče.  

Jsou zde vyráběny komponenty do mechanicky zpevněných kameniv, coţ jsou 

nejvíce frakce 0-4 mm,  0-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm nebo přímo 0-32 mm. U těchto 

frakcí nejsou tak vysoké poţadavky na tvarovou hodnotu zrna, a tudíţ toto dvoustupňové 

zpracovávání (drcení) je zde dostačující. 

3.7. Expedice kameniva 

Expedice a doprava kameniva z kamenolomu Jakubčovice nad Odrou je 

v současné době realizována v zásadě dvěma způsoby. Je prováděna vagóny z vlastní 

kolejové vlečky (délka 1972 m), a nákladními automobily.  

Nakládat vagóny je moţno  na 3 nakládacích místech. Pod zásobníky MÚ  je 

moţno nakládat celou produkci třídirny, pomocí pásového  dopravníku (551) a   

vyrovnávacího zásobníku. Další nakládací místo je pod zásobníky štěrku pro kolejové loţe, 

kde se nakládá opět pomocí pásů (E9-E11) přímo do vagónů. Poslední místo pro nakládku 

je násypka s vynášecím dopravníkem, které slouţí pro naváţku produkce nákladními 

automobily ze zemních skládek do vagónů. Při vyuţití všech těchto kapacit lze 

vyexpedovat aţ 4 ucelené vlakové soupravy denně (cca 4 500 tun). 

Další moţnost expedice je nákladními automobily, která je v současné době 

daleko více preferována vzhledem k vlakové dopravě, v poměru zhruba 90% ku 10 % ve 

prospěch automobilní dopravy. Nakládka na nákladní automobily probíhá přímo ze 

zásobníků MÚ a ze zemních skládek celého lomu. K zajištění nakládky ze skládek jsou 

nasazeny celkem tří kolové čelní nakladače, kaţdý o objemu lţíce 4,5 m
3
 a provozní 

hmotnosti 25 tun.  
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4. SOUČASNÝ STAV VE ZPRACOVÁNÍ KALOVÝCH A 

PÍSKOVÝCH PODÍLŮ. 

Popis současné situace je podle přílohy č.2 – Technologické schéma lomu 

Jakubčovice, a dle přílohy č.4 – Schéma separace kalů,dehydratace frakce 0-4, a vodního 

rozvodu. 

4.1. Využití vod při technologickém procesu úpravy  

Při technologickém procesu úpravy a třídění kameniva na finální výrobky se 

v kamenolomu Jakubčovice vyuţívá mokrého způsobu. Voda je pouţívána k praní 

kameniva na MÚ, ke zkrápění kameniva kvůli sniţování prašnosti v procesu drcení, 

mezioperační dopravy a třídění tam kde je zpracováváno suchým způsobem tzn. ve všech 

technologiích mimo MÚ.  Dále je voda pouţívána na oplach podvozků automobilů 

v automatické průjezdné myčce nakladních aut. Poslední významnější spotřeba je 

v kropícím voze, který zkrápí a omývá komunikace lomu. 

Koloběh vody v MÚ je uzavřený, přičemţ ztráta je doplňována odběrem z řeky 

Odry. K odběru vody má firma sjednanou smlouvu s Povodím Odry na 150 000 m
3
 na rok. 

V loňském roce bylo spotřebováno z tohoto zdroje 148 530 m
3
 vody.

 
  

K  sprchování třídičů MÚ je voda čerpána z kalových polí a vytlačována na 

třídírnu jedním odstředivým čerpadlem o výkonu 430 m
3
/hod. Voda je dopravována 

potrubním systémem na jednotlivé  třídiče v poměrech, které jsou  znázorněny na obr. č. 2 

– Technologické schéma vodního rozvodu Mokré úpravny Lomu Jakubčovice. Primárním 

odstředivým čerpadlem je voda dopravována do nejvyššího bodu úpravny coţ je 

rozplavovací komora při vstupu materiálu na třídírnu.  Z této komory a ze všech třídičů 

stéká samospádem do kalového pole, resp. do kalové jímky 2 a přečerpávána ko kalové 

jímky 1.V kalových polích probíhá sedimentační proces, kde v závislosti na času 

sedimentují všechny pevné částice ve rmutu, čistá voda je přes přepadové hradítka 

přivedena zpět k primárnímu čerpadlu.  
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Obr.č.2 Schéma vodního rozvodu úpravny 
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4.2. Odběr vzorků 

K provedení popisu současné situace ve zpracování pískových a kalových podílů 

a zpracování analýzy současného stavu bylo potřeba odebrat vzorky materiálu přímo 

z technologie úpravárenské linky lomu Jakubčovice. Odebírání vzorků je jedním 

z nejobtíţnějších a přitom nejdůleţitějších úkolů při provádění experimentálních prací. 

Pouţití výsledků analýz chybných vzorků jako podkladů pro další postupy a 

úvahy můţe vést ke zcela nesprávným závěrům a můţe způsobit značné škody. Obecné 

zásady vzorkování materiálů jsou obsaţeny v ČSN 015111.  V souladu z těmito zásadami 

byli odebrány vzorky celkem na 4 odběrných místech. Označení vzorků bylo provedeno 

podle tabulky č. 2, s tím ţe vzorek č. 5, byl vypočítán jako průměrný vzorek ze tří 

odebraných vzorků na jednom odběrném místě.[4] 

 

Tabulka č.1  Popis a označení vzorků 

POPIS VZORKU OZNAČENÍ VZORKU 

Rmut po dehydrátorech 515, 516  -  KA 05   

Protokol o zkouškách č.333 

č.1 

Zvodnělá frakce 0/4 po třídičích 512,513 č.2 

Vstupní material do zahušťovače Z 28        

Protokol laboratoře č. 385 

č.3 

Výstupní frakce 0-4 na zemní skládku     

Protokol o  zkoušce kameniva K 3050/10 

č.4 

Zvodnělé kaly před kalovým polem č.5 
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4.3. Popis stavu ve zpracování kalových a pískových podílů 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.6.1, po prvotním roztřídění materiálu na MÚ, dojde 

na dalším stupni třídění na třídičích 513.1,2 a 512.1,2 k oddělení frakce 0-8 mm. Tato 

frakce vstupuje do dvou dehydrátorů KKD 60 (515,517). Zde dojde k odvodnění frakce 0-

8 mm a jejímu následnému podání přes  dopravníky na finální třídiče (512.A,B a 513.A,B),   

kde je provedeno roztřídění na frakce 0-4 mm, 2-5 mm a 4-8 mm 

4.3.1. Dehydrátory – separace odplavitelných částic 

V dehydrátorech 515 a 517 je průtokem 235 m
3
/h vody odplavena podstatná část 

odplavitelných částic z celkové vsázky. Pro zjištění zrnitostního sloţení a mnoţství sušiny 

ve rmutu byl odebrán vzorek.  Vzorek byl odebrán za přetokovou hranou dehydrátorů a 

před vstupem rmutu do potrubního systému. Byly odebrány dva vzorky.  

 Ke zkouškám byl dodán vzorek ve dvou 20 l kanystrech, vzorky z jednotlivých 

kanystrů byly označeny KA05/1 a KA05/2. Výsledná hodnoty byly stanoveny jako 

aritmetický průměr z těchto měření. Výsledky zkoušek jsou prezentovány tabulkou 

naměřených hodnot. Obsah tuhé fáze (sušiny) ve vzorku TF 163,16 g/l. 

 

Tabulka č.2  Granulometrický rozbor vzorku č.1 

 

Síto (mm) nadsítné KA05/1 nadsítné KA05/2 Průměrné hodnoty 

(g) (%) (g) 
 nadsítné 

(%) 
propad (%) 

1 0 0 0 0 0 100 

0,5 1,66 0,84 1,47 0,74 0,79 99,21 

0,25 9,21 4,66 7,99 4,02 4,34 94,88 

0,2 4,49 2,27 4,19 2,11 2,19 92,69 

0,16 15,77 7,97 15,06 7,59 7,78 84,91 

0,125 8,38 4,24 8,34 4,20 4,22 80,69 

0,1 10,89 5,51 10,30 5,19 5,35 75,34 

0,075 16,25 8,21 15,22 7,67 7,94 67,40 

0,063 13,18 6,66 12,72 6,40 6,53 60,87 

<0,063 117,99 59,65 123,25 62,08 60,87  

1 197,82 100 198,54 100   
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Celkové mnoţství tuhé substance (sušiny) Qv, odplavené z dehydrátoru činí  

Qv =   m  .  s 

m………………………. hmotnost tuhé fáze v 1 l rmutu  0,16316 kg/l 

s………………………... průtočné mnoţství rmutu  235 m
3
/hod 

Qv  = 0,16316 . 235 = 38,3 t/hod 

Z tohoto mnoţství představují odplavitelné částice 60,87 % coţ je 23,3 t/hod,  

zrna větší neţ 0,063 mm jsou zastoupeny 15 t/hod. Tato směs je dopravována první větví 

potrubního systému do směšovací nádoby před kuţelovými zahušťovači Z28. 

Dílčí závěr 

Po tomto stupni zpracování suroviny v dehydrátorech jsou ideálně odděleny 

odplavitelné částice (usouzeno dle mnoţství 23,3 t/hod, které je stejné jako mnoţství 

vtékající do kalových polí). Tato skutečnost je ovšem degradována opětovným smícháním 

s frakcí 0/4 mm ve směšovací nádobě.  

4.3.2. Třídění frakce 0-4 mm 

Frakce  0-8 mm, je roztříděna na třídičích 512. A,B a 513.A,B na frakce 0-4 

mm,4-8 mm, 2-5 mm. Frakce 4-8 mm a 2-5 mm jsou odvedeny skluzy resp. dopravníkem 

do ocelových zásobníků. Vytřízená frakce 0 - 4  je průtokem 172 m
3
/hod vody plavena 

druhou větví potrubního systému do směšovací nádoby před zahušťovači. Takţe se oba 

toky materiálu, které byli oddělené opět setkávají a společně směšují. Jelikoţ vzorek 

materiálu 0-4 mm, který  je plaven potrubním systémem, nelze odebrat (potrubní uzavřený 

systém, velká rychlost proudění, velké mnoţství vody), je nutno tento vzorek dopočítat ze 

vzorku č.3 a vzorku č.1. Tento vypočítaný vzorek materiálu je  označen jako vzorek č.2. 

Výpočet je patrný z následující tabulky, kde vzorek č.2 je odpočet vzorku č.1 od vzorku 

č.3. 
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  Tabulka č.3 Vypočítaný vzorek č.2  

síto

mm % t/hod % t/hod t/hod %

8,000

5,600 100,00 110,00 110,00 100,00

4,000 78,60 86,46 86,46 78,60

2,000 53,30 58,63 58,63 53,30

1,000 38,80 42,68 100,00 38,30 4,38 3,98

0,500 29,80 32,78 99,21 38,00 0,00 0,00

0,250 23,00 25,30 94,88 36,34 0,00 0,00

0,125 17,60 19,36 80,69 30,90 0,00 0,00

0,063 13,40 14,74 60,87 23,31 0,00 0,00

vzorek č. 3 vzorek č. 1 vzorek č. 2

 

Dílčí závěr 

Z vypočítaného vzorku č. 2 je patrno ţe frakce 0-4 mm je ideálně vypraná a 

obsahuje velmi malé mnoţství odplavitelných částic. Tento aspekt je opět degradován 

smíšením z odplavitelnými částicemi z předchozího stupně zpracování suroviny. 

4.3.3. Separace kalových podílů 

Ze směšovací nádoby, kde jsou oba toky materiálu spojeny a opětovně promíseny, 

se materiál rozdělovacím skluzem dostává do dvou kruhových tryskových zahušťovačů 

Z28. Tryskové zahušťovače mají průměr zahušťovací komory 3 metry, tzn. obsah 

bazénové plochy 14,1 m
2
.  Zde dojde k zahuštění frakce 0-4 mm a oddělení odplavitelných 

částic, které přes přepadovou hranu společně s 283 m
3
/h vody odtékají do kalového pole. 

Frakce 0-4 proteče přes trysky zahušťovačů do korečkového dehydrátoru KKD 

110.Obsah bazénové plochy je 9,5 m
2
. Korečky dehydrátoru je tato frakce odebírána, 

částečně odvodněna a přes krátký stabilní dopravník skladována na zemní deponii. 

Granulometrické sloţení tohoto výsledného produktu je patrno z přílohy č.11. Hodinová 

výkonnost je dána následujícím vztahem. [5] 

QV = 3600 . m . v 

m ……………….. hmotnost vzorku na 1m dopravního pásu   18 050 g 

v …………………rychlost pásového dopravníku   1,6 m.s
-1 

QV = 3600 . 18 050 . 1,6 . 1000
-2

 = 103,97    t/hod 
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Předpokládáme-li, ţe vzorek obsahuje 1,6 % částic pod 0,063 mm, pak 

v hodinové výkonnosti se dostává do konečného produktu 1,66 t/hod těchto častic. Čistě 

pískových zrn 102,3 t/hod. 

Zde nutno podotknout, ţe tento obsah odplavitelných častic vyhovuje platným 

normám, které povolují nejvýše 3 % a tuto hodnotu nesmíme nikdy přesáhout. 

 Voda s odplavitelnými částicemi z korečkového dehydrátoru v objemu 127 m
3
/h 

je svedena do záchytné jímky ke třem odstředivým čerpadlům, těmito je čerpána do 

sběrného potrubí a odváděna společně s vodou ze zahušťovačů do kalových polí. 

Zmiňovaná technologie je zachycena na obr.3,4. 

Na tomto místě byly odebrány vzorky pro určení účinnosti separace kalových a 

pískových podílů. Vzorek je označen č. 5.  Celkem byli odebrány tři vzorky, z těchto byl 

určen aritmetický průměr. Na základě tohoto vzorku bylo určeno mnoţství odplavitelných 

částic, unikajících do kalových polí. Uvaţujeme-li zrnitost odplavitelných částic pod  0,063 

mm, pak  pískové částice jsou všechny nad 0,063 mm. 
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Tabulka č.4 Granulometrický rozbor vzorku č.5  

Síta
vzorek A  

hmotnost (g)

vzorek B 

hmotnost  (g)

vzorek C 

hmotnost (g)

Průměrný 

vzorek 

hmotnost (g)

<0,063 308,9 1119 1514,7 980,9

0,063 145,7 92,4 130 122,7

0,09 133,4 35,7 57,8 75,6

0,112 170,8 16,2 31,3 72,8

0,14 228,2 2,7 6,3 79,1

0,18 185,5 0 0 61,8

0,224 109,5 0 0 36,5

0,28 28,5 0 0 9,5

0,315 16,5 0 0 5,5

celkem 1327 1266 1740 1444,3

> 0,063 1018,1 147 225,3 463,5

pevný podíl 1327 1266 1740 1444,3

voda 26173 24034 15360 21855,7

směs 27500 25300 17100 23300

písek kg/litr 0,039 0,006 0,015 0,021

jíl        kg/litr 0,011 0,047 0,099 0,045

písek tun/hod 16,8 2,6 6,5 8,6

jíl        tun/hod 4,7 20,2 42,6 22,5

únik na kalová pole

 

Z výše uvedeného plyne, ţe do kalových polí vtéká průměrně za hodinu provozu 

linky 22,5 tuny jílovitých částí, a přibliţně 9 t/hod pískových zrn. 

Dílčí závěr 

Z důvodu malé bazénové plochy jak kruhových zahušťovačů, tak dehydrátoru 

nedochází v těchto nádrţích k ideálnímu sedimentačnímu procesu. Přes přepadové hrany 

jsou společně s odplavitelnými částicemi odplaveny i pískové zrna v objemu 9 t/hod. 

Rmut který steče do dehydrátoru je nutno čerpadly čerpat zpět do odváděcího 

potrubí do kalového pole.  
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obr.3 Objekt separace, dehydratace a skládkování 

 

 

obr.4 Objekt separace, dehydratace a skládkování 
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4.3.4. Dehydratace a skládkování písku 

Frakce 0-4 mm je svedena z trysek kruhových zahušťovačů do korečkového 

dehydrátoru KKD 110 (519). Korečky (jsou opatřeny síty okatosti 10 mm) je tento materiál 

nabírán.  Po dobu výnosu materiálu do horní výsypné polohy přebytečná voda gravitací 

vytéká. Počet otáček dehydratačního kola je dán pevným převodem na hodnotu 1 ot/min.  

Tímto způsobem je zajištěno odvodnění frakce 0-4 mm. Zbytková vlhkost v tomto 

materiálu byla vyhodnocena na 18-19 %. 

Po té co materiál dosáhne horní výsypné polohy, je sveden po opuštění korečku 

skluzem na stabilní vynášecí dopravník (520). Z tohoto dopravníku materiál padá na zemní 

deponii. Kapacita deponie je 600 tun, tato vystačí pouze na 1 směnu provozu. Nevýhodou 

tohoto skládkování je, ţe vlhkost materiálu je stále 18-19 %.  Z toho důvodu nemůţe být 

tento materiál expedován, ale musí být kolovým čelním nakladačem odvezen do 

vzdálenosti 50 metrů na stálou skládku. Po té co odteče přebytečná voda (48 hod) můţe být 

tento materiál nakládán na nákladní automobily k expedici. 

Dílčí závěr 

Dehydratace finální frakce 0-4 mm je na nízké úrovni, a kapacita deponie pod 

vynášecím dopravníkem je nedostatečná vzhledem k objemu výroby. Z těchto důvodů 

musí být celá produkce převáţena kolovým čelním nakladačem, coţ zvyšuje výrobní 

náklady.  
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5. NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ KALOVÝCH A 

PÍSKOVÝCH PODÍLŮ 

V návrhu nové technologie separace, dehydratace a skládkování pískových a 

kalových podílů je řešeno, aby podstatná část pískových zrn, které unikají do kalového 

pole, byla separována do konečného produktu 0-4 mm. Dále bude sníţena vlhkost frakce  

0-4 mm, před jejím uloţením na deponii. V poslední časti je navrţen nový systém 

skládkování frakce 0-4 mm bez pouţití kolového nakladače.  

Návrh předpokládá kompletní demontáţ strojního zařízení a to tryskových 

zahušťovačů Z 28, dehydrátor KKD 110, vynášecího dopravníku 520, tří odstředivých 

čerpadel pro zpětné čerpání rmutu z kalové jímky 2. Demontovány budou také všechny 

nosné konstrukce zmiňovaného strojního zařízení, včetně mostu pro potrubí z MÚ na 

objekt zahušťovačů. Vodní rozvody, které budou dotčeny rekonstrukcí, budou taktéţ 

demontovány, tyto ovšem budou pouţity na nové technologii a doplněny potřebným 

potrubím. Potrubí od čerpadel kalové jímky 2 bude demontováno bez náhrady. Tyto 

demontované celky jsou patrny na obr. č. 3,4 a na příloze č.2 Technologické schéma Lomu 

Jakubčovice. 

5.1. Návrh strojního zařízení  

Návrh nového řešení je patrný z přílohy č.8 – Celková sestava linky separace, 

dehydratace a skládkování písku, a z přílohy č.5 – Technologické schéma lomu 

Jakubčovice – návrh. 

5.1.1.Dehydrátor SANDEXX BSF 40/10 

Návrh předpokládá nahrazení současného dehydrátoru KKD 110 o bazénové 

ploše 9,5 m
2
 novým dehydrátorem  SANDEXX BSF 40/10 firmy BINDER o bazénové 

ploše 40 m
2
 a tento vybavit šnekovým  přihrnovačem. Dehydrátor zároveň vybavit 

dvojitými korečky. Tyto zajištují podtlak v kaţdém korečku v momentě opuštění vodní 

plochy, a tím je docíleno důkladnější odvodnění materiálu. Dehydrátor je současně 

vybaven automatickou regulací otáček v závislosti na naplnění korečku tak, aby v kaţdém 

momentě provozu byla kapsa korečku naplněna na 95 %, jelikoţ tehdy je účinek 
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Symbolbild 

dehydratace nejpříznivější. Zároveň 4 x větší bazénová plocha zajistí optimální průběh 

sedimentace zrn ve vznosu a zajistí, ţe přes přepadovou hranu dehydrátoru nebudou 

odlaveny ţádné zrna   > 0,063 mm.  

Dehydrátor bude umístěn do objektu dehydratace, výškově 7 metrů nad terén, do 

místa kde dnes jsou ustaveny tryskové zahušťovače. Při tomto řešení je moţno vyuţít 

ideálně spádových poměrů. Celý objem rmutu nateče samospádem do dehydrátoru z 

třídirny po novém mostě z příhradové konstrukce. Zároveň voda z kalovými podíly, která 

opouští dehydrátor odteče opět samospádem stávajicím potrubím do kalových polí. 

Odpadá tím veškeré druhotné přečerpávání vody nebo rmutu.  

     Základní technické údaje dehydrátoru SANDEXX BSF 40/10  

Vstupní množství pevných částic: 100 - 130 t/h 

Hustota pevných částic: ca. 2,7 g/cm³ 

Granulometrie na vstupu “0/4(5,6)” mm 

Přívod vody: ca. 190 m³/h 

Průměr kola: 4.000 mm 

Šířka kola: 1.000 mm 

Šířka vany: 4.200 mm 

Délka vany: ca. 10.400 mm 

Hnací výkon: 15 kW 

Přepadová hradítka: 130 bm 

Počet koreček: 16 ks 

Celková hmotnost prázdná: ca. 23,6 t 

Vsázka: 

Vsazovaný kal protéká přes vstupní nárazovou komoru chráněnou proti rychlému 

opotřebení, která je nastavitelná za účelem optimálního plnění koreček.  

Korečky: 

Písek je nabírán z koryta korečky umístěnými na tělese kola. Tyto korečky jsou 

vybaveny opotřebení odolnými vyměnitelnými bočními a čelními naběračkovými noţi 

jako i kónickými polyuretanovými štěrbinovými síty.  

Odvodnění: 

Specielní odtokové komory v tělese stroje a jedna větší štěrbinová vzdálenost 

sítových rohoţí v horní části zabezpečují rychlé odvedení povrchové vody.   
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Zpětné získávání jemného písku: 

Zpětné získávání jemného písku jako i oddělení odplavitelných sloţek se dosáhne 

prostředníctvím odpovídající velké bazénové plochy, speciálních jedno- a dvouchodových 

přísunových spirál jako i na konci vany umístěných jednotlivě nastavitelných přepadových 

hradítek.  

5.1.2.Hydrocyklon Warman 20 CE 

Na konec potrubí, které odvádí rmut od dehydrátorů KKD 80 (515,517) bude  

umístěn hydrocyklon. Tento  bude pracovat jako gravitační, jelikoţ výškový rozdíl mezi 

hydrocyklonem a výstupem  dehydrátorů  je 7,3 m. Tento rozdíl je dostatečný pro vyvolání 

potřebného tlaku. 

„Tlak na vstupu do hydrocyklonu při určitém objemovém výkonu zavisí na 

rozměrech vstupní a přepadové trysky. Hydrocyklony se vstupními tryskami menších 

průměrů vyţadují větší vstupní tlak neţ hydrocyklony s velkými průměry vstupních trysek. 

Změna tlaku ovlivňuje výkonnost hydrocyklonu a determinuje  rychlostní pole v něm 

vytvářené. Výrazněji se tato změna projevuje při hydraulickém třídění velmi zředěných, 

jemnozrných minerálních suspenzí. V tomto případě dochází se vzrůstem tlaku ke 

zvyšování dělící velikosti zrna. Obecně se uvádí, ţe hydrocyklony rozdruţovací pracují 

jako nízkotlaké ( s tlakovým spádem do 0,05 Mpa), hydrocyklony třídicí jako středotlaké 

(0,05-0,1MPa) a zahušťovací hydrocyklony jako vysokotlaké (0,1-0,2MPa)“ [4]. 

V našem případě kdy výškový rozdíl je 7,3 m. 

7 300 000  mm v.s. =  71 589 pa = 0,072 Mpa 

Bude hydrocyklon pracovat jako středotlaký třídicí. 

Hydrocyklon představuje tlakovou konicko-cylindrickou nádobu s tangenciálním 

vstupem a dvěma výstupy na kaţdém konci. Hydrocyklóny jsou vyuţívány pro separaci 

pevných částic z tekuté směsi do dvou fází.[6] 

Konkrétně navrhuji osadit hydrocyklon   Warman 20 CECS, který je zobrazen na 

obr. č.5,6 
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obr. č.5 Hydrocyklon Warman  

 

obr.č.6 Plášť a vyložení hydrocyklonu  
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Základní technické údaje jsou: 

 Vstupní komora   165 mm 

 Horní tryska   203 mm  

 Spodní tryska   72 mm 

 Průměr hydrocyklonu   500 mm   

 Úhel stěny kuţelu  20° 

 Vstupní tryska   200 mm 

 Vyloţení    celogumové 

 Hmotnost   360 kg 

 Dělící zrnitost   0,065 mm 

Montáţ nutno provézt podle zástavbového výkresu který je na obr.č.7, výpust 

musí být zaústěna pod úrovní spodní výpustní části hydrocyklonu do volného prostoru. 

Prostup do odpadního potrubí musí být volný – nelze navařit na sebe. [6] 

V tomto případě je vyuţívána nabízená moţnost, která ve stávajicím řešení je 

opomenuta a jeţ je jednou z příčin nesprávné separace pískových podílů. Materiál, který je 

uţ ve značné míře správně separován z dehydrátorů 515a 517 a je reprezentován vzorkem 

č.1,  nebude opětovně smíchám s materiálem z třídičů 512 a 513. 

Další z velkých kladů je, ţe rmut teče samospádem do obou strojních zařízení, a 

odloučená voda s kalovými podíly odtéká opět samospádem do kalových polí, tím pádem 

není potřeba ţádné další jakékoliv přečerpávání vody nebo rmutu. 
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obr. č. 7 Zástavbový nákres hydrocyklonu  
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5.1.3.Pásový dopravník  se shazovacím vozem + konstrukce 

Pro dopravu odvodněného písku na zemní deponii bude osazen pásový dopravník   

PD 650x80 000 mm, P=18,5kW, sklon 0° se shazovacím vozem, který bude kontinuálně  

automaticky pojíţdět podle naplnění deponie kolem celého PD, a skladkovat tak frakci 0-4 

mm. Součastí jsou všechny nosné konstrukce jak jsou specifikovány níţe. 

Projektová dokumentace 

 Zpracování projektové výrobní výkresové dokumentace  

 Statický výpočet pro ocelovou konstrukci technologie a příhradové konstrukce 

mostu potrubí a haldovacího PD 0 – 4 mm, spojovací lávky 

Příhradový most z třídírny k dehydrátoru 

 Příhradová konstrukce z ochozem pro poloţení trubek k dehydrátoru rozporu 32m 

 Šroubovaná konstrukce 

 Bez podpěr 

 Spojovací materiál 

Ocelová konstrukce pro dehydrátor a hydrocyklon 

 Podpěrná ocelová konstrukce, šroubové provedení 

 Včetně obsluţných plošin a nástupního schodiště 

 Plošiny se zinkovanými pororošty a schodnicemi 

 Spojovací a kotevní materiál 

Pásový dopravník  PD 650x80 100mm, P=18,5kW, sklon 0° 

 Vybavení pásu: 

 Pohon s násuvnou kuţeločelní převodovkou 

 Stěrač vnější větve s břitem z tvrdokovu tl. 3 mm 

 Stěrač shazovacího bubnu s břitem z tvrdokovu tl. 3 mm 

 Stěrač vnitřní větve šípový 
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 Hlídač otáček 

 Gurta EP 500/3, 4+2 

 Lankové bezpečnostní vypínání včetně koncových vypínačů 

Provedení: 

 Příhradové konstrukce s oboustranným ochozem š=800mm a 400mm 

 Pojezdová dráha pro shazovací vůz 

 Podpěry pro pásový dopravník po 12m 

 Hnací buben pogumován profilovou gumou tl.8 mm 

 Dopravník š=650, tříválečkové stolice po 1 m, v místě dopadu zhuštěny po 30 cm, 

válečky horní hladké, válečky spodní diskové 

 Napínání gravitační smyčkou 

 Boční vedení s gumovým utěsněním v délce min. 2 m, zabraňující padání materiálu 

na zem v místě násypu materiálu na dopravník 

 Tělo shazovacího vozu s válečky a válečkovými praţci 

 Bubny a loţisková tělesa 

Lávka délky 10m, š=800mm 

 Dodávka lávky délky 10m, š=800mm s oboustranným zábradlím 

 Spojovací materiál 

Rozvod vody  

 Čistá voda – technologická voda  

 Čistá voda – tlaková voda mlţení  

 Odpadní voda s kaly – frakce 0-4 s vodou 

 Odpadní vody s kaly – odplavitelné částice z dehydrátorů  
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5.2. Popis provozu nového technologického zařízení 

Popis provozu navrhovaného technologického zařízení je podle přílohy č.7-

Separace kalů, dehydratace frakce 0-4 a její skládkování – dehydrátorem a hydrocyklonem, 

a podle přílohy č.5 Technologické schéma lomu Jakubčovice – Návrh. 

Návrh nové technologie pro separaci kalů a pískových podílů, je shodný se 

současným stavem do této fáze 

 Z dehydrátorů KKD 60 (515,517) na MÚ je odveden rmut potrubním systémem, 

dle vzorku č. 1. 

 Z třídičů RT 2 000x8700 (512A,B 513A,B) je potrubním systémem mnoţstvím 172 

m
3
/hod vody , odvedena frakce 0-4 dle vzorku č.2 

Materiál  z dehydrátorů 515 a 517 bude zaústěn přes potrubí do hydrocyklonu 

Warman. V tomto hydrocyklonu dojde k separaci materiálu na zrna <0,065 mm (kalové 

podíly), a ty budou společně s 220 m
3
 vody za hodinu odvedeny přímo na kalová pole. Dle 

granulometrického rozboru vzorku č.1 (tab. č.2) je zřejmé ţe přibliţně 61 %, coţ 

představuje 23,4 t/hod kalových podílů je odplavováno vodou do kalových polí. Materiál, 

který vystupuje přes spodní trysku hydrocyklonu (spigot) je >0,065 mm, a lze jej 

klasifikovat jako písková zrna, je společně s 15 m
3
 vody za hod. sveden  do vstupní 

nárazové komory dehydrátoru. 

Výstupní material 0-4 mm z třídičů 512 a 513 dle vzorku č.2 (tab.č.3)  bude 

potrubním systémem dopraven do nového dehydrátoru BSF 40/10, do kterého je zaústěn 

předcházejicí materiál z hydrocyklonu. Do dehydrátoru je současně přivedeno 187 m
3
/hod 

vody. Z předcházejících vzorků je patrné, ţe do dehydrátoru vstupuje celkem 110 t/hod 

pískových zrn a malé mnoţství jílovitých částic (do 3 t/hod) 

Toto mnoţství ovšem nikdy není konstantní, ale je značně proměnlivé jednak 

kvalitou vstupní suroviny, a jednak reţimem provozu linky, kterých je v tomto lomu velký 

počet (12). Proto je zvolen dehydrátor, který je schopen zpracovat i 130 tun materiálu za 

hod, aby nedocházelo k úniku pískových zrn do kalového pole.  

Jednotlivými korečky dehydratačního kola je materiál nabírán, korečky jsou 

naplněny na 95 % moţného plnění. Tohoto je dosaţeno automatickou regulací otáček kola 
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v závislosti na naplnění jednotlivých korečků. Materiál je odvodněn podtlakovým účinkem 

jednotlivých korečků na 10-14 % zbytkové vlhkosti a sveden výsypným skluzem na 

dopravník. Odplavitelné částice jsou odplaveny  přes 130 metrů dlouhou přetokovou hranu 

do kalových polí. Velká bazénová plocha zaručuje, ţe je zajištěn dostatečný čas 

k sedimentačnímu procesu, a všechna písková zrna jsou po tom co usednou na dno nádrţe, 

přihrnuta šnekovým přihrnovačem k dehydrátorovému kolu a následně vynesena do 

pískových podílů. 

5.3. Skládkování pojízdným výsypem + dopravní obslužnost 

Skládkování je znázorněno na příloze č.12 Celková sestava linky 

separace,dehydratace a skládkování písku – kapacita skládky , dopravní obsluţnost. 

Písek je sveden na pásový dopravník a odváděn na místo výsypu, které je určeno 

postavením shazovacího vozu na pojezdové dráze. Při spuštění linky a prázdné skládkovací 

ploše je vůz na nejvzdálenějším místě pojezdové dráhy, od tohoto místa začíná 

skládkování materiálu. Po tom co výška nasypaného materiálu dosáhne výšky konstrukce 

dopravníku, je tento okamţik zaznamenán pohyblivým čidlem, a to je impulz k přestavení 

shazovacího vozu do nového místa výsypu, které je nastaveno o 1 m dále.  

Takto dochází k automatickému plnění deponie, aţ ke koncovému vypínači na 

konci pojezdové dráhy u dehydrátoru. Při naplnění tohoto místa skládky, a po impulzu od  

pohyblivého čidla dojde k automatickému přejezdu shazovacího vozu opět na počátek 

pojezdové dráhy. Celková kapacita skládky je spočítána při sypné hmotnosti frakce 0-4 

mm 1,7 g.cm
3
 na 6 380 tun materiálu.  

Na místě sloţení materiálu byla v mezidobí odvodněna zbytková vlhkost z písku a 

to tím způsobem ţe skládkovací plocha je vyspádována směrem k záchytné jímce pro 

zbytkovou vodu z písku. Zbytková voda gravitací stéká na tuto plochu a po jejím 

asfaltovém povrchu stéká volně do zachytné jímky. Tímto způsobem je sníţena vlhkost 

z původních 10-14% po 24 hod. na výsledných 5-6 %, coţ naší odběratelé akceptují. 

Dopravní obsluţnost je zřejmá z příloţené přílohy a je zajištěna tím, ţe nákladní 

vozy přijíţdějí ve směru od expedice a za skládkou je ponechán prostor pro otáčení 
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automobilů o poloměru 12 metrů, coţ dle technické dokumentace těchto vozů je dostatečné 

pro jejich otáčení bez přerušení.  

Na tyto nakladní automobily bude materiál nakládán pomocí kolového čelního 

nakladače, kde je opět zajištěno dostatek potřebného prostoru pro manipulaci s materiálem 

nakladačem. 

5.4. Posouzení energetické náročnosti 

V následující časti je provedeno porovnání instalovaného výkonu současné 

technologie s navrţenou investicí. 

 

Tabulka č.5  Přehled  instalovaného výkonu               

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ  SOUČASNÝ 

INSTALOVANÝ VÝKON 

NÁVRH    

INSTALOVANÝ VÝKON 

DEHYDRÁTOR 520 3 kW 15 kW 

ČERPADLA KALOVÁ 

JÍMKA 2 

22,5 kW 0 

DOPRAVNÍK 520 5,5kW 15,75 kW 

CELKEM 31 kW 30,75 kW 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe energetická náročnost celého technologického 

celku se po provedení investice nepatrně sníţí. Této uspory je dosaţeno tím, ţe 

z technologického procesu je odstraněna potřeba přečerpávání rmutu během jeho úpravy. 

Tím ţe tento rmut je upravován sedimentací v dehydrátoru a odstředivou silou 

v hydrocyklonu, je vlastně dále vyuţívána energie, která je spotřebována k pohonu 

primárního čerpadla technologické vody a která v současném řešení je opomíjena. 

V tabulce je patrno, ţe vzrostla spotřeba na pohon skládkovacího dopravníku. Zde 

je třeba si uvědomit ţe touto spotřebou je vlastně nahrazen provoz kolového nakladače a 
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tímto řešením jsou uspořeny daleko větší finanční prostředky, neţ představují náklady na 

vyšší energetickou spotřebu dopravníku. Finančně je zhodnoceno v kapitole 6. 

5.5. Rozpočet navrhované investice 

Ceny jsou uvedeny v tabulce č.6 

Tabulka č.6 - Rozpočet             

 

Položka Cena v Kč 

  Dehydrátor SANDEXX BSF 40/10 3.627.000 

  Hydrocyklon Warman 20 CE 382.000 

  Projektová dokumentace 479.000 

  Příhradový most z třídirny k dehydrátoru 215.000 

  Ocelová konstrukce pro dehydrátor a hydrocyklon 2.178.000 

  Pásový dopravník PD 650x80100  2.520.000 

  Lávka délky 10 m,š=800 mm   135.000 

  Rozvody vody 406.000 

  Doprava dílů 127.000 

  Demontáže, montáže a zdvihací technika 859.000 

  Stavebí práce – nové základy, destrukce stávajicích 760.000 

  Elektroinstalace ,systém řízení (nová + úpravy) 1.012.000 

Celkem 12.700.000 
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6. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

6.1. Ekonomická rozvaha úpravy technologické linky 

Jak je uvedeno v předchozí kapitole výše celkové investice, nutné pro realizaci 

tohoto návrhu, je ve výši 12 700 000 Kč. Tato částka by byla na straně nákladů pro tuto 

investici. 

V následujících bodech je proveden výčet finančních přínosů, které lze očekávat 

v případě realizace v této práci navrţeného řešení. Pro  výpočet je uvaţováno s těmito 

vstupními údaji. Hodin  provozu  technologické linky za rok bude 3 250. Průměrná 

prodejní  cena 1 tuny frakce 0-4 mm je 152 Kč. Přímé náklady na 1 tunu těţených a 

ukládaných kalových výpěrků jsou 21 Kč. Přímé náklady na 1 tunu skládkovaného písku 

kolovým čelním nakladačem jsou 2,46 Kč.  Cena 1 kWh eletrické energie je 4 Kč. 

 Bude vyrobeno o 26 000 tun frakce 0-4 více, při předpokládaném   prodeji 

této frakce, bude finanční přínos  

26 000 x 152 = 3 952 000 Kč 

 Produkce kalových výpěrků bude niţší o 26 000 tun,  o tuto kubaturu bude 

menší potřeba roční těţby a ukládky, finanční přínos 

26 000 x 21 = 546 000 Kč   

 Roční produkce frakce 0-4 bude ve výši 364 000 tun. Tuto nebude potřeba 

skládkovat na deponii nakladačem, bude prováděno pojízdným výsypem, 

úspora bude tedy činit 

364 000 x 2,46 = 895 440 Kč  

Celková roční úspora je ve výši 

3 952 000 + 546 000 + 895 440 = 5 393 440 Kč  

Při celkové ceně investice 12 700 000 Kč je návratnost cca 2,5 roků. 
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6.2. Závěr 

 

Jak je uvedeno v předchozích kapitolách ke zpracování této studie řešení separace, 

dehydratace a skládkování mne vedli tyto důvody – výrobní, ekonomické a ekologické. I 

kdyţ výrobní (kapacitní) a ekonomické přínosy navrhovaného řešení jsou nesporné a 

odůvodňují provedení  této investice, osobně jsem přesvědčen, ţe důvody ekologické 

převyšují svým významem dva předcházející a přímo předurčují tento projekt k provedení 

realizace. 

Zásadní  přínos je v tom, ţe loţisko Jakubčovického kamenolomu po provedení 

investice bude v další bezmála 50 leté budoucnosti těţeno tak jak nám to ukládají zákonné 

normy a to zákon č. 44/1988 (Horní zákon) a vyhl. ČBÚ č. 104/1988.  

Naplnění znění obou uvedených zákonů resp. vyhlášky je provedeno tím, ţe ve 

značné míře potlačujeme produkci odpadů (kalových výpěrků) ve prospěch produkce 

poţadovaného produktu, v tomto případě písku, a to buď frakce 0-4 mm nebo 0-2 mm. 

Tuto skutečnost  v dnešní době , kdy je nahlíţeno na činnost nás těţařů veřejností jako na 

přítěţ pro ţivotní prostředí, je nutno vţdy stavět, pokud to okolnosti umoţní,  do popředí 

před všeobecné poţadavky ekonomické a výrobní.  

Tím ţe se podaří sníţit vlhkost frakce 0-4 na niţší míru proti dnešnímu stavu, 

jsme dosáhli toho, ţe bude menší úbytek vody v celém úpravnickém procesu, a tudíţ není 

nutno tak velkých objemů vody pro doplnění ztrát v cirkulačním okruhu a zmenšujeme tím 

závislost organizace na dodavateli vody, a zároveň tím vylepšujeme ekologické hledisko, 

kdy hlavně v letních měsících se nedostatek vody jeví jako problémový ne jen pro 

organizaci lomu Jakubčovice, ale hlavně pro vodohospodáře kdy jím sníţený průtok 

v řečišti Odry způsobuje nemalé problémy.  

Při dnešní produkci kalů její těţbě a přepravě zatěţujeme sebe i nejbliţší okolí 

lomu značným výskytem kalových výpěrků tam kde to není ţádoucí, ale nelze  tomu zcela 

zabránit. Jsou to zejména komunikace na které jsou výpěrky usazovány a po následném 

vyschnutí dále okolí zatěţují značnou prašností. Dále je to četnost nákladní dopravy, která 

je v lomu i tak na velmi vysoké úrovni a dopravní trasa kalových výpěrků vede 
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komunikacemi na kterých je realizována veškerá jiná doprava  tudíţ jsou ve střetu a je 

ţádoucí  sniţovat její objem.  

Tak jak je uvedeno v platném POPD budou kalové výpěrky ukládány ve 

stávajícím zahloubení lomu,  a do uloţiště nad obcí Heřmánky nad Odrou,  mezi hranicí 

DP Heřmanice a Heřmanickým potokem[2]. Na toto uloţiště by mělo být uloţeno celkem 

185 000 m
3
 [8] kalových výpěrků, coţ je při sypné  hmotnosti  0,805 Mg.m

-3
 celkem 148 

295 tun.  Toto uloţiště ovšem bude vybudováno na pozemcích, které ještě nejsou do 

dnešních dní vykoupeny, a byl na nich zaloţen ovocný sad. Tato skutečnost se jeví jako 

velmi znepokojivá a je to zdroj moţných problémů pro budoucnost lomu. Zde je opět 

moţno pouţít výsledek této studie a to v tom, ţe bude-li realizována bude vyprodukováno 

o 1 196  000 tun méně kalových výpěrků a zamýšlené uloţiště nebude muset být budováno 

a je  moţno tyto pozemky  vyuţít k jiným účelům.  

Při provozování hornické činnosti se vţdy jedná o zásah do stávajících přírodních 

podmínek. V podvědomí lidí je tato činnost spojována doslova s devastací okolí a krajiny. 

Je potřeba dbát na to, aby těţba a zpracování kameniva byla prováděna citlivě, bez příliš 

negativního celkového zásahu do krajiny. S určitou devastací krajiny během vlastní 

činnosti lomu je třeba počítat. Je však nutno vytipovat moţná rizika negativního dopadu na 

ţivotní prostředí, a tyto pak minimalizovat pouţitím vhodné technologie těţby a 

zpracování nerostných surovin.  

Při ukládání odpadního materiálu je v první řadě nutno dbát na jeho minimalizaci, 

a dále je nutno volit způsob jeho přepravy a místo ukládky takové, aby negativní dopady 

na ekologii krajiny byly minimalizovány, k čemuţ je třeba vyuţít především vytěţených 

prostor v lomu, a pokud moţno co nejméně zabírat prostor v okolí těţební organizace. 

Všechny tyto aspekty jsou v odpovídající míře zastoupeny a realizovány touto 

prací. 
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