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Anotace 

Tato práce uceluje přehled o fungování provozu Úpravny uhlí Ledvice a popisuje 

historii vzniku úpravny. Dále je v práci vysvětlen postup zpracování surového uhlí 

v úpravně a seznámení s jednotlivými úseky provozu. Součástí výrobního procesu je 

průběžné sledování kvality a konečná analýza finální produkce v laboratoři. V závěrečné 

části této práce je poukázáno, jak důležité je sledovat kvalitu výroby a řídit celý provoz 

úpravny, aby byla produkce úpravny kvalitní a nedocházelo k finančním ztrátám, které by 

mohly negativně ovlivnit ekonomiku provozu. 

Klíčová slova: analýza, kvalita, rozdružování, uhlí, úpravna, technologie, třídění, zásobník 

 

Summary 

This document is an overview of functioning of the establishment of coal 

adjustment in Ledvice and it describes the history of the beginning this establishment of 

coal preparation.In this document is also explain the proces of processing raw coal in coal 

preparation plant and familiarization with the various segments of operations. Part of the 

production process is continuous quality monitoring and final analysis of the final 

production in the laboratory. In the final section of this document is highlighted, how 

important is monitoring the quality of production and manage the entire establishment to 

be quality producing coal plant to avoid financial losses which could negatively affect the 

production establishment. 

Keywords: analysis, quality, segregation, coal, adjustment, technology, assortment, stack  
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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila přiblížit a popsat technologii úpravy uhlí 

na úpravně v Ledvicích, která zahájila svůj provoz v prosinci roku 1965. Na celé ploše 

úpravárenského areálu se nachází 17 objektů, které jsou propojeny 29 technologickými 

mosty. Prašnost provozu účinně omezuje 150 skrápěcích míst osazených 500 tryskami a 

průmyslové vysavače zlepšují pracovní prostředí. Protihluková stěna, která je dlouhá 

238 m, odděluje úpravnu od sousední obce Ledvice. V celém provoze úpravny pracuje 315 

zaměstnanců. 

Loňská odbytová produkce byla 10 010 733,64 tun uhlí, z toho 1 782 887 tun bylo 

dopraveno po pásových dopravnících do sousední Elektrárny Ledvice. Nákladními auty se 

odvezlo do sítě prodejců po celé ČR 1,6 miliónů tun tříděného uhlí, ale většina produkce je 

z úpravny dopravována po železnici. Hlavními odběrateli jsou uhelné elektrárny skupiny 

ČEZ a teplárny v Trmicích, Plzni, Mladé Boleslavi, Lovosicích a Táboře. [3] 

Přestože se bílinské uhlí vyznačuje vysokou výhřevností, nízkou měrnou sirnatostí 

a přijatelným množstvím popelovin má po vytěžení různou velikost, zrnitost, popelnatost a 

je často znečištěno proplástky. Je nutné další zpracování surového uhlí v úpravně.  

Cílem této bakalářské práce je přiblížit technologický proces úpravy uhlí v 

Ledvicích. 
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1 Historie Úpravny uhlí Ledvice 

Historie dobývání uhlí na bílinsku je velice bohatá. Vznikala zde řada z dnešního 

pohledu malých důlních provozů, které těžily kvalitní uhlí nacházející se v relativně malé 

hloubce pod povrchem. Z těchto důlních provozů časem vznikly dobývací prostory dolů 

Jirásek, Pokrok, Fučík a M. Gorkij II. Následně byly tyto důlní závody sloučeny do 

jednoho státního podniku a to Doly Julia Fučíka. Součástí tohoto komplexu se stala i 

Úpravna uhlí Ledvice, která zpracovává veškeré uhlí vytěžené těmito jednotlivými 

provozy. 

Než došlo k výstavbě centrální úpravny v Ledvicích, tak zde existovala řada 

samostatných třídíren jako např. v Braňanech, Rudiay v Chotějovicích, samostatnou 

třídírnu měly i provozy Fučík a Pokrok. Rostoucí nároky na spotřebu kvalitního uhlí vedly 

v průběhu 50. let minulého století k myšlence postavit centrální úpravnu uhlí, která bude 

zpracovávat veškerou těžbu uhlí z jednotlivých dobývacích prostorů bílinské oblasti. 

Zároveň vznikaly plány na výstavbu elektrárenské kapacity ve formě parní elektrárny, 

která bude spalovat uhlí, předem zpracované a připravené v centrální úpravně. Tímto byl 

položen základ vzniku báňsko-energetického komplexu, který byl přímo napojen na zdroje 

uhlí a umožňoval zpracování a využití i vícepopelnatých druhů uhlí, které nebylo možné 

uplatnit na ostatním trhu. Toto spojení znamenalo významné snížení nákladů a zvýšilo 

efektivitu výroby elektrické energie. Zároveň bylo umožněno zpracování uhlí z již 

přerubaných slojí a zpracování méně hodnotných druhů uhlí a tím zvýšit využitelnost 

uhelných zásob. 

Zkušební provoz Úpravny uhlí Ledvice (ÚUL) byl zahájen dne 1. 12. 1964. 

Vlastní stavba byla vzhledem k důležitosti realizace záměru zařazena do skupiny tzv. 

"vládou sledovaných staveb". Toto zařazení zajišťovalo stavbě řadu přednostních 

rozhodnutí a dodávek materiálu. Generálním dodavatelem byl n. p. Konstruktiva Praha, 

který měl řadu subdodavatelů, jako např. n. p. Stavby silnic a železnic, n. p. Báňské stavby 

Most, kteří realizovali stavby komunikací, dopravních mostů, železničního kolejiště, 

spojovací kolej o rozchodu 900 mm. Emerán - hlubinný zásobník II a z dolu Pokrok na 
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hlubinný zásobník II. Dále stavbu hradla UL 3, ocelový most přes skrývkovou dráhu 

Jirásek a elektrifikaci těchto zařízení. 

Celá stavba byla rozdělena do čtyř etap. V rámci 1. etapy byly zahájeny první 

výkopové práce (viz. obr. 1) v roce 1960 a v roce 1963 byly jednotlivé stavební objekty 

připraveny k montáži technologického zařízení. Generálním dodavatelem technologie byl 

tehdejší n. p. ZVIL Plzeň (ŠKODA), který měl samozřejmě řadu subdodavatelů. Jedním z 

nejvýznamnějších byly Elektromontážní závody Praha. Řídící systém ovládání 

technologického zařízení a ovládání zabezpečovacího zařízení kolejové dopravy byl 

realizován jako samostatná dodávka německé firmy WEB WSSB Berlín, která ve své době 

představovala špičku technických řešení těchto systémů. 

 

 

 

 

 

 

Řešení technologických cest zpracování těženého uhlí spočívalo ve dvou 

rovinách. První byla tzv. suchou cestou, kterou budou zpracovávány nízkopopelnaté druhy 

uhlí. Druhou cestou je tzv. mokrá cesta, to je zpracování vícepopelnatých druhů uhlí v 

uhelném Prádle. V rámci suché cesty byly vybudovány technologické objekty Hlubinný 

zásobník II, Hrubá drtírna, Nakládací zásobník a propojovací dopravní mosty. Potřeba 

zrušení třídírny na dole Pokrok a nutnost pokračování zpracování a třídění uhlí urychlila 

rozjezd suché cesty na ÚUL. Uhlí z dolu Pokrok bylo zpracováváno v podstatě 

Obrázek 1 Výkopové práce [1] 
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provizorním třídícím roštem, instalovaným v nakládacím zásobníku nad 6. kolejí a 

produkci tříděného uhlí o zrnitosti 10 - 40 mm a 40 - 100 mm, které se ukládalo v 

nakládacím zásobníku nad 5. kolejí. Souběžně s tím bylo vystavěno kolejiště 1435 mm 

umožňující odtah naložených vagónů z ÚUL a řada doprovodných staveb, např. 

trafostanice s rozvodnou, závodní jídelna, zdravotní středisko, koupelny a šatny, správní 

budova a požární útvar. 

Ve II. etapě byl postaven Hlubinný zásobník I. (viz. obr.2) napojený na kolejiště 

1435 mm a dopravní most A spojující tento objekt s Hrubou drtírnou. Vedle budování 

technologických objektů probíhaly stavby kolejí a to spojovací kolej A a B do železniční 

stanice Světec a spojovací kolej s dolem M. Gorkij, po které se dopravovalo uhlí na 

Hlubinný zásobník I. Zároveň se vybudovaly hlavní opravářské dílny a remíza lokomotiv. 

 

 

 

 

 

 

Technologické objekty umožňující třídění zpracovaného těženého uhlí na 

obchodní druhy byly vystavěny v rámci II. etapy výstavby a byly uvedeny do provozu 1. 7. 

1965. Jednalo se o Třídírnu druhů (viz. obr.3), Drobný prodej a spojovací dopravníkové 

mosty. Základní výstavba závodu byla ukončena 1. 1. 1965 zprovozněním objektu 

těžkokapalinového Prádla s rozdružovacím systémem pracích van SM (Stamikarbon). 

Stejný systém se již osvědčil na komořanské úpravně, a proto se realizoval i zde. 

Obrázek 2 Budování Hlubinného zásobníku I [1] 
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Celková výstavba závodu Úpravna uhlí Ledvice byla dokončena koncem roku 

1969. V následujících letech docházelo k postupnému zdokonalování jednotlivých 

technologických zařízení s cílem zvyšování jak výkonu, tak hlavně kvality produkce. 

Závažným okamžikem pro rozsah dalších úprav bylo zpracování studie staveb Velkolomu 

M. Gorkij na začátku 80. let minulého století. Realizací těchto staveb došlo k postupné 

změně dopravy těžného uhlí z lomu na úpravnu uhlí. Došlo k rekonstrukci zauhlování roštů 

hlubinných zásobníků. Byla zrušena kolejová doprava a nahrazena systémem pásových 

dopravníků. To mělo zásadní vliv na zvyšování hodinových výkonů technologie, ale na 

druhé straně se podstatně změnila zrnitost vsázkového uhlí, což v určitých momentech 

zhoršovalo možnosti výroby tříděného uhlí. V zájmu zvyšování kvality produkce a 

dodržování katalogových parametrů bylo přistoupeno k rekonstrukci a výměně diskových 

třídičů za sítové vibrační třídiče, které zabezpečují podstatně přesnější třídění. Nastupující 

moderní lomová velkostrojová technologie a velké vzdálenosti těžebních velkostrojů má 

značný vliv na kusovitost vsázkového uhlí do úpravny uhlí. S tím souvisí i stále se 

zvyšující počty přesypů a skluzů, ve kterých dochází k degradaci uhlí. Následkem toho 

bylo, že technologie úpravy nebyla schopna vyrábět požadovaný sortiment tříděného uhlí. 

Chyběla zrnitost 40 - 100 mm (ko2) a přebývala zrnitost 10 - 25 mm (o2) a prachové uhlí. 

Obrázek 3 Z výstavby Třídírny druhů [1] 
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V souvislosti s tím musela být řešena i oblast životního a pracovního prostředí jak 

zaměstnanců, tak i obyvatel okolních obcí. To už je záležitost současné doby, kdy je na 

životní prostředí kladen stále větší důraz. 

Historie vzniku samostatného závodu Úpravna uhlí Ledvice je sice nedlouhá, ale 

je zajímavá. Tvořily ji týmy pracovníků, jež stavbu realizovali a následně pracovníci, kteří 

se stali kmenovými a zajišťovali chod technologie a vybudování nových technologických 

celků, které jsou využívány dodnes. To už je ale současnost (viz. obr.4). 

 

  

  

Obrázek 4 Současný pohled na Úpravnu uhlí Ledvice [autor] 
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2 Technologie úpravy uhlí 

Úpravna uhlí Ledvice byla postavena ke zpracování vytěženého uhlí z uhelného 

lomu Bílina. V současné době je schopna zpracovávat až 10 milionů tun uhlí za rok. 

Schéma úpravny celého provozu je znázorněno v Příloze 1. 

 Lom Bílina těží uhlí v kvalitativním rozmezí 17,3 MJ/kg - 8,3 MJ/kg a 

popelnatosti 10% A
d
 – 60% A

d
. Pracovní název těchto druhů uhlí je T1, T2, T3, T4, T5. 

Parametry těchto těžních druhů jsou nejlépe vidět v tabulce č. 1. 

Tabulka 1 Parametry těžného uhlí 

Označení druhu uhlí % A
d
 

Popel v bezvodém stavu 

Průměrné Q
r
i 

Výhřevnost v pův. stavu 

T1 0 – 19 % 17,3 MJ/kg 

T2 20 – 32 % 14,6 MJ/kg 

T3 33 – 42 % 12,7 MJ/kg 

T4 43 – 55% 9,5 MJ/kg 

T5 56 – 60 % 8,3 MJ/kg 

Z těchto jednotlivých druhů těžného uhlí se v technologii úpravny vyrábí široký 

sortiment finální produkce a to jak tříděného uhlí, tak prachového uhlí. (viz. tabulka č. 2) 

Druhy tříděného uhlí jsou: 

- kostka (ko2), ořech1 (o1), ořech2 (o2) 

Druhy prachového uhlí jsou: 

- hruboprach (hp1), palivová směs1,2 (ps1, ps2), hruboprach1 aditivovaný (hp1AD) 
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Tabulka 2 Základní sortiment a kvalita uhlí 

Klíčové 

třídění 

Druh paliva Zrnitost 

v mm 

A
d
 prům. % S

r
 prům. % Q

r
i prům. 

MJ/kg 

113 ko2 40 - 100 9,8 0,77 17,6 

121 o1 20 - 40 9,8 0,77 17,6 

122 o2 10 - 25 9,8 0,77 17,6 

135 hp1 0 – 10 13,1 0,84 16,9 

151 ps1 0 – 40 22,5 0,85 15 

152 ps2 0 – 40 39,7 0,82 11,4 

735 hp1AD 0 - 10 15 0,84 16,4 

Uhlí vytěžené v lomu Bílina je dopravováno na úpravnu dálkovou pasovou 

dopravou, která je směřována z jižního a severního křídla lomu. Ze severního křídla je 

dopravováno přímo na rošty Hlubinného zásobníku II a z jižního křídla prochází uhlí přes 

systém uhelného depa, kde je odkloněno na uhelné depo anebo je zauhlován přímo do 

roštu Hlubinného zásobníku I. Uhelné depo, které slouží jako vyrovnávací a zásobníková 

část těžného uhlí, zajišťuje plynulost provozu úpravny uhlí v případě výkyvu jak v dodávce 

uhlí z lomu, tak při případném stavu, kdy je částečný neodbyt produkce a úpravnu musí 

stát. Tzn., aby lom mohl těžit plynule, tak se uhlí odklání na depo a shromažďuje. 

V současné době je ve výstavbě nový systém a funguje tady dočasná skládka a nakládka 

prachového uhlí do nákladních automobilů. 

Provoz Úpravny uhlí Ledvice řídí centrální dispečink, který společně s pracovníky 

lomu Bílina zodpovídá za to, že uhlí, které je do úpravny vkládáno, je směrováno podle 

jeho kvalitativních parametrů. Pokud se těží uhlí T1, T2, je směrováno do jedněch 

zásobníků a uhlí v kategorii T3, T4, T5 je směrováno do jiných zásobníků. Toto členění 
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zajišťuje dispečerovi i možnost zpracování uhlí podle toho, jestli potřebuje v úpravně 

zpracovávat uhlí suchou cestou nebo mokrou cestou.  

Suchou cestou se zpracovává uhlí, které má nízký obsah balastních látek, což 

znamená, že má nízký obsah popelovin a vysokou výhřevnost. Toto uhlí prochází pouze 

systémem přebírání na Hrubé drtírně, kde se z něj vybírají nežádoucí předměty a potom už 

je nakládán hotový produkt do dopravních prostředků. Jako dopravní prostředky jsou 

využívány automobily a vlakové soupravy. Uhlí T3, T4, T5 je směrováno buď na drcení, 

nebo do uhelného Prádla, kde se z něj vytřídí kvalitní tříděné uhlí, které je dopravováno ke 

spotřebitelům.  

Jednotlivé procesy, které jsou takto nastaveny, řídí dispečer a plně odpovídá za to, 

že uhlí bude směrováno tak, jak má být. K jeho rozhodnutí mu slouží řada měřících 

zařízení, což jsou v současné době kontinuální popeloměry a síroměry, které jsou na 

jednotlivých vstupních pasových dopravnících, ale i na pasových dopravnících 

v samostatné technologii. 

2.1 Hlubinné zásobníky I a II 

Základním způsobem třídění je ukládání těžného uhlí do zásobníku dle 

deklarovaných popelnatostí, které jsou hlášeny pracovníky lomu. Podle způsobu dalšího 

zpracování ukládá obsluha zauhlovacího zařízení společně uhlí s označením T1, T2 a nebo 

T3, T4, T5.  

Hlubinné zásobníky jsou tvořeny vždy čtyřmi zásobníky o kapacitě 4 x 1000 tun. 

Zásobníky jsou žlabového typu, ve spodní části s jednostrannou štěrbinou a vyrovnávacím 

stolem a v horní části je osazen kovový rošt s okatostí 400 x 400 mm. Tento rošt slouží 

k zachytávání velkých kusů uhlí, hlušiny a dalších nežádoucích předmětů např. dřevěné 

klády (pozůstatky hlubinné těžby) a železo. Tyto rošty měly hlavní význam v době, kdy 

uhlí v lomu bylo těženo lopatovými rýpadly a do zásobníku bylo dopravováno na rošty 

zásobníku kolejovou dopravou ve vozech LH, které měly jednostranné vyklápění. Zrnitost 

těžného uhlí byla v rozmezí 0 – 1000 mm a jednotlivé kusy musely být mechanicky drceny 
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na velikost menší než 400 mm, aby propadly do zásobníku. V současné době je zrnitost 

vlivem těžby moderní velkostrojovou technologií podstatně menší (0 – 200 mm), což 

způsobuje problém při výrobě tříděného uhlí.  

Zásobníky se přes rošty zauhlují vždy dvojicí pojízdných reverzních pasových 

dopravníků, které jsou na konci opatřeny příčnými výsuvnými reverzními pasovými 

dopravníky (viz. obr. 5). Tím je vytvořen předpoklad pro možnost variabilního ukládání 

uhlí a jeho homogenizace v zásobnících.  

 

 

 

Obrázek 5 Zauhlování roštů dopravníkem [autor] 
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Spodní části obou zásobníků (viz. obr. 6) jsou vybaveny pojízdnými 

vyhrnovacími vozy s plynulou regulací výkonu (200 – 500 t/h). Vyhrnovací vozy vyhrnují 

uhlí na pasové dopravníky, které jej dopravují na objekt Hrubá drtírna.  

Z každého hlubinného zásobníku vychází na Hrubou drtírnu pasový most, kde 

jsou osazeny vždy tři pasové dopravníky. 

 

 

Obrázek 6 Spodní část hlubinného zásobníku [autor] 
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2.2 Hrubá drtírna 

Technologický objekt Hrubé drtírny je tvořen čtyřmi třídícími linkami, které jsou 

označeny A, B, C, D. Na linkách A a B se zpracovává uhlí T1 a T2 suchou cestou a na 

linkách C a D se zpracovává uhlí T3 – T5 pro zpracování mokrou cestou nebo drcením.  

Každá linka obsahuje rotační válcové třídiče o výkonu 600 tun za hodinu, na 

kterých se odtřídí zrno 0 – 100 mm, které propadává dolů na 0 m Hrubé drtírny. Zrno o 

velikosti větší než 100 mm přepadává na přebírací pás (obr. 7), kde jsou manuálně 

odstraňovány nežádoucí předměty, např. kameny, dřevo, železo. Tyto výběrky z 

vsázkového uhlí jsou ručně dopravovány do zásobníku, z kterého se za pomocí 

automobilové dopravy přepravují společně s hlušinou z Prádla na hlušinovou výsypku 

v prostoru lomu Bílina. Z přebíracího pasu je odváděno uhlí do dvou válcových drtičů typu 

MMD, kde je uhlí drceno na základní velikost zrna 100 mm. Výsledný produkt z Hrubé 

drtírny je uhlí o zrnitosti 0 – 100 mm a je dopravován čtyřmi pasovými mostovými 

dopravníky do Hrubé třídírny. 

 

Obrázek 7 Přebírací pás [autor] 
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2.3 Hrubá třídírna 

Objekt je rozdělen na dvě základní poloviny. Každá polovina má čtyři zásobníky 

o kapacitě 175 tun. V jedné části Hrubé třídírny jsou zásobníky s uhlím T1 a T2 pro 

zpracování suchou cestou na Třídírně druhů a v druhé části jsou zásobníky s uhlím  

T3 – T5, které se zpracuje v Drtírně kotlového uhlí nebo v objektu Prádla mokrou cestou.  

Uhlí ze čtyř zásobníků (obr. 8) s uhlím T1, T2 je vynášeno pasovými dopravníky 

na vlnonapěťové třídiče Liwell o výkonu 300 – 500 tun za hodinu, na kterých se odtřídí 

zrno 10 – 100 mm. Tento uhelný produkt je dále dopravován ke zpracování na Třídírně 

druhů. Zrno 0 – 100 mm je prachový produkt, který je dopraven do Směšovací stanice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhlí ze čtyř zásobníků s uhlím T3 – T5 je zpracováno na další řadě 

vlnonapěťových třídičů Liwell. Zrno velikosti 30 – 100 mm je dále dopravováno do 

objektu Drtírny kotlového uhlí. Podsítné 0 – 30 mm je prachový produkt, který je dopraven 

do Směšovací stanice.  

Obrázek 8 Zásobník na Hrubé třídírně [autor] 
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2.4 Drtírna kotlového uhlí 

Drtírna kotlového uhlí je určena ke zpracování uhlí T3 – T5 a je vybavena jedním 

zauhlovacím pasem, který je schopen zauhlovat svým koncem čtyři zásobníky. Pod 

zásobníky jsou umístěny kladivové drtiče, které drtí veškeré vsázkové uhlí na zrnitost        

0 – 30 mm. Výsledný prachový produkt může být dopravován k nakládce na Nakládacím 

zásobníku, do Směšovací stanice nebo přímo dodáván do elektrárny Ledvice. [6] 

2.5 Směšovací stanice 

Do Směšovací stanice přichází uhlí z Drtírny kotlového uhlí i z objektu Hrubé 

třídírny a to se zrnitostí 0 – 10 mm a 0 – 30 mm. Směšovací stanice slouží k finálnímu 

namíchání průmyslových směsí a hruboprachů podle jakostních požadavků odběratelů před 

jejich nakládkou na Nakládacím zásobníku, elektrárně Ledvice a dočasnou nakládku 

mouru.  

Směšovací stanice je propojená s Aditivační stanicí, která umožňuje výrobu 

aditivovaného uhlí namícháním vápeného hydrátu do prachového uhlí. Spalováním takto 

upravených směsí se snižuje obsah síry v emisích bez nutnosti odsíření těchto zdrojů. 

2.6 Prádlo 

Objekt Prádlo slouží ke zpracování vsázkového uhlí T2, T3, T4 o zrnitosti  

30 – 100 mm mokrou cestou. Princip rozdružování na prádle spočívá v rozdílu 

specifických hmotností uhlí meziproduktu a hlušiny. Jsou zde umístěny čtyři prací 

systémy, z čehož vždy jeden systém je v revizi a tři jsou funkční k použití. 

Systém pracích van SSM (Stamikarbon) se skládá ze dvou pracích van a 

vibračních odvodňovacích sít (obr. 9). Prací vany jsou osazeny nekonečným hrablovým 

pracím řetězem. Vsázkové uhlí o zrnitosti 30 – 100 mm, které přichází do systému je 

nejprve na roštovém třídiči zbaveno zrnitostní frakce 0 – 300 mm a nadsítné o zrnitosti  

30 – 100 mm vchází do prací vany. V první prací vaně je specifická hmotnost prací 
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kapaliny 1,3 kg/dm
3
, tak na hladině kapaliny plave. Horní větev pracího řetězu čisté uhlí 

(prané) z hladiny sbírá a dopraví jej na odvodňovací síto a dále na zpracování ve Třídírně 

druhů. Vsázka, která má specifickou hmotnost větší než 1,3 kg/dm
3
, klesne ke dnu a spodní 

větev pracího řetězu ji sbírá a dopraví ho do druhé přepírací vany. V této vaně je specifická 

hmotnost kapaliny 1,6 kg/dm
3
. Vše, co je lehčí než 1,6 kg/dm

3
 a plave na hladině je 

meziprodukt, ten sbírá horní větev pracího řetězu a dopraví jej na odvodňovací síto, dále 

k drcení na zrnitost 0 – 30 mm a do Směšovací stanice. Vsázka těžší než 1,6 kg/dm
3
 klesne 

ke dnu (hlušina) a je spodní větví pracího řetězu vynesena na odvodňovací síto a pasovým 

dopravníkem dopravena do zásobníku hlušiny a následně odvezena automobilovou 

dopravou na hlušinovou výsypku. 

Zpracováním uhlí v uhelném Prádle je umožněno získávat kvalitní tříděné uhlí, které by 

jinak nebylo možné suchou cestou získat. Tím se zvyšuje využitelnost a výtěžnost uhelné 

sloje. Na Úpravně uhlí v Ledvicích je používán jako zatěžkávadlo prachový produkt, který 

vzniká při loužení v niklové huti s obchodním názvem louženec. 

Celý vodní okruh Prádla je uzavřený. Odpadní voda odtéká do Lisovny kalů, kde 

se promísí s flokulačním činidlem a po usazení ve čtyřech zahušťovacích špicích se 

přečerpá do dvou lisů. Vyčištěná voda se vrací zpět do Prádla a vylisovaný rozrušený 

kalový koláč pasový dopravník předá do Směšovací stanice a přimíchává se do palivových 

směsí. 

Obrázek 9 Prací vany a odvodňovací síto [autor] 



Lenka Berdychová: Technologie úpravy uhlí na Úpravně Ledvice a kvalita produktů 

 

2013                                                                                                                                      16 

 

2.7 Třídírna druhů 

Do Třídírny druhů přichází třídění uhlí z Hrubé třídírny o zrnitosti 10 – 100 mm, 

kde se finálně upravuje na jednotlivé druhy: kostka (zrnitost 40 – 100 mm), ořech1 

(zrnitost 20 – 40 mm), ořech2 (zrnitost 10 – 25 mm) a hruboprach (zrnitost 0-10 mm). 

Kostka, která vznikla odtříděním na vlnonapěťovém třídiči Liwell suchou cestou 

spadne na přebírací pás, kde se z ní manuálně vybírá eventuálně špatné uhlí. Dále už 

kostka pokračuje do zásobníku k nakládce do vagónu. Uhlí o zrnitosti 0 – 40 mm se 

dopravuje na čtyři dvouproduktové vlnonapěťové třídiče Liwell o výkonu 4 x 250 t/h, na 

kterých se odtřídí produkty ořech1, ořech2 a hruboprach, který je dopravován na Nakládací 

zásobník. Nakládka finálních produktů do železničních vozů probíhá po odmourování na 

stupňovitých rotačních třídičích na čtyřech kolejových vahách typu Schenck umístěných 

pod objektem Třídírna druhů. [6] 

2.8 Nakládací zásobník 

Objekt Nakládacího zásobníku obsahuje dva zásobníky o kapacitě 2 x 1000 tun, 

do kterých je před expedicí ukládáno prachové uhlí o zrnitosti 0 – 10 mm a palivové směsi 

o zrnitosti 0 – 30 mm ze Směšovací stanice, Drtírny kotlového uhlí a Třídírny druhů. 

Zásobníky žlabového typu se štěrbinou, pro kterou je jeden lopatový vyhrnovací vůz 

s výkonem 500 tun za hodinu a nakládací pás. Nakládka do železničních vozů probíhá na 

dvou kolejových vahách typu Schenck umístěných pod objektem Nakládacího zásobníku. 

Z Nakládacího zásobníku bylo možné uhlí se zrnitostí 0 – 10 mm (prachové uhlí) odklánět 

na skládku mouru před obcí Ledvice. 1. 1. 2013 byl provoz této skládky ukončen a 

prachové uhlí je prostřednictvím automobilové dopravy směrováno do prostoru uhelného 

depa před úpravnou uhlí. Tento způsob dopravy uhlí je dočasný do vybudování 

spirálového pasového dopravníku, který bude zprovozněn v průběhu roku 2014. Tím bude 

ukončena etapa ekologizace celého prostoru v oblasti obce Ledvice. 
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2.9 Drobný prodej 

Technologické zařízení Drobný prodej slouží k expedici tříděných produktů 

autodopravou. Do čtyř zásobníků o kapacitě 4 x 35 tun je uhlí dopravováno dvěma 

pásovými linkami z Třídírny druhů a po odmourování na stupňovitých rotačních třídičích 

nakládáno do aut na čtyřech autovahách typu Schenck. [6] 

2.10  Drtírna ořechu 2 

Vznikla z důvodu neodbytu kostky a přebytku poptávky po ořechu 2. Současná 

technologie umožňuje odklonění toku uhlí z Hrubé třídírny do Drtírny ořechu 2. Vstupní 

uhlí se zpracuje na vlnonapěťovém třídiči Liwell, který má výkon 700 t/h. a zrno 25 – 100 

mm je podrceno na dvouválcovém drtiči na zrno 10 – 25 mm. Upravené uhlí z Drtírny 

ořechu 2 je zpětně vráceno na pasovou linku z Hrubé třídírny do Třídírny druhů. 

2.11 Hlavní řídící dispečink 

 Celý provoz úpravny je řízený systémem ZAT – E, který je plně digitalizovaným 

procesorovým řízením. S rekonstrukcí tohoto systému se začalo v roce 1995 a postupně se 

dokončovala až do roku 2006. Systém řízení umožňuje dispečerům řídit celý provoz všech 

objektů. Obslužná pracoviště jsou vybavena monitory, na nichž je zobrazován aktuální stav 

či případné poruchy. Dispečer je proto schopen reagovat na okamžité situace a měnící se 

stavy ve výrobě.  

Systém byl budován od roku 1995, kdy došlo k přemístění pracoviště dispečerů 

z objektu Hrubé třídírny do správní budovy úpravny uhlí, a došlo k propojení všech linek 

do tohoto systému v této budově. Systém Prádla je řízen samostatně, ale je funkčně 

podřízen hlavnímu dispečinku. 
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2.12 Výpravna 

Výpravna je nedílnou součástí provozu úpravny a je podřízena obchodnímu 

oddělení Severočeských dolů v Bílině. Na pokyny obchodního oddělení provádí realizaci 

zásilek jednotlivým odběratelům. Dostává dispozice od obchodního oddělení s tím, že 

zajišťuje záležitost nákladních listů, vážných listů a dalších vybavení jednotlivých zásilek 

tak, aby mohly odjíždět vlaky z úpravny k odběratelům podle jejich požadavků. Výpravna 

slouží pouze pro kolejovou dopravu a dává údaje o dodávkách do elektrárny Ledvice. 

Odbyt, který je přes drobný prodej tzn., automobilovou dopravou Výpravna pouze eviduje. 

2.13 Vzorkařky 

Pro řízení technologie výroby je potřebné mít informace. Jedna část informací jde 

z automatických vzorkovacích linek nebo z kontinuálních analyzátorů popelnatosti, které 

jsou umístěny na dopravnících. Druhou částí jsou fyzické osoby – vzorkařky, které jsou na 

Třídírně druhů a na Prádle. Zároveň společně vykonávají činnost vzorkařek na předávacím 

místě elektrárny Ledvice. Vzorkařky vyhodnocují vzorky v určitých intervalech tak, jak 

jsou dány v normativech vzorkování. Odebírají vzorky a vyhodnocují vzorky 

z automatických vzorkovacích linek (obr. 10), které jsou v technologii umístěny na 

rozhodujících uzlech a tuto informaci předávají dispečerovi, aby měl přehled jak je řízena 

výroba a jestli se vyrábí kvalitní produkce.  

 

 

 

 

Obrázek 10 Vzorkovací linka a sklad vzorků [autor] 
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U mezioperačních vzorků na Prádle vzorkařka kontroluje jednotlivé parametry 

produktů – prané uhlí, meziproduktů a hlušiny. Zároveň váží i zatěžkávací kapalinu tak, 

aby měla kontrolu, že systémy, které provoz Prádla řídí fungují správně. Dispečer může 

přes pracovníky na roštech provádět odběry vzorků vstupního uhlí a vyhodnocovat 

popelnatost vsázkového uhlí do úpravny v případě, že dochází k pochybám o tom, že 

analyzátor měří špatně.  

Vzorkařky ze získaných směnových a denních sesypů (hrubé vzorky) po řádném 

promíchání a dělení vytváří laboratorní vzorky. Tyto vzorky o hmotnosti 3 x 1 kg,  

o zrnitosti 0 – 3,15 mm pro stanovení vody a ostatní rozbory se odevzdají do uhelné 

laboratoře k analýze. Jedna vzorkovnice o váze cca 1 kg, o zrnitosti 0 – 10 mm se uloží 

jako arbitrážní vzorek do skladu vzorků (obr. 10) v prostoru vzorkovny na Třídírně druhů. 

Vzorky se ukládají do vzorkovnic, které jsou opatřeny průvodními lístky a nálepkami.  

Průvodní lístek laboratorního vzorku musí obsahovat stejné náležitosti jako 

arbitrážní vzorek dle ČSN 441304: 

- datum odběru a úpravy vzorku 

- název vzorku a odběratele 

- celková hmotnost vzorku včetně obalu 

- značka a druh paliva 

- hmotnost zásilky, ze které byl vzorek odebrán 

- příjmení, jméno a podpis pracovníka odpovídajícího za odběr a úpravu vzorku 

Na nálepce musí být uveden druh paliva, druh vzorku a v případě vybraných 

odběratelů i jejich název (např. Ps1, EMĚ1), datum odběru, směna a graf. 

Obrázek 11 Průvodní lístek [autor] 
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Metodicky jsou vzorkařky vedeny a kontrolovány odborem řízení a kontroly 

jakosti (OŘKJ) Dolů Bílina. Výsledky laboratorních rozborů vzorků zjištěné uhelnou 

laboratoří jsou předávány obchodnímu odboru SD a.s. a příslušným vedoucím 

pracovníkům Provozu lom.  
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3 Hodnocení kvality produktů úpravy 

V areálu Úpravny uhlí Ledvice je umístěna akreditovaná laboratoř, která má tři 

součásti (laboratoř tuhých paliv, hygieny a olejů, vod) sloužící nejen k vyhodnocování 

produktů úpravny, ale i k ostatním potřebám Dolů Bílina. Hodnotí se kvalita finálních 

produktů, těžného uhlí a zpracovávají se vzorky z geologických vrtů a technologické 

vzorky z úpravárenských procesů. K analýze vzorků slouží moderní přístroje pro stanovení 

potřebných důležitých údajů a veličin, jakým jsou analyzátory popela, síry a spalného 

tepla. Vzorky jsou vyhodnocovány podle platných norem a podle výsledků naměřených 

hodnot a je stanoven způsob dalšího zpracování uhlí. 

3.1 Úprava vzorků 

Dodané laboratorní vzorky se upraví na pracovišti laboratorní úpravny a postupně 

se analyzují. Úprava vzorku spočívá v sušení a mletí laboratorních vzorků (zrnitost  

0 – 3,15 mm). Po stanovení hrubé vody, která je v souladu s normou ČSN ISO 5069, se 

odebere část vzorku pro stanovení vody zbylé. Zbytek vzorku se mele na mlýnech Karas 

(obr. 12) po dobu 45 – 60 minut na analytický vzorek se zrnitostí pod 0,212 mm. Výsledek 

se kontroluje na sítě se čtvercovými otvory o velikosti 0,200 mm a zrna, která nepropadnou 

sítem, se rozmělní. Vzorek se vykvartuje na množství asi 150 g, poté se uloží do označené 

vzorkovnice a je připraven pro obecný rozbor. 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Mlýny Karas [autor] 
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3.2 Stanovení vody a popela 

Pro stanovení vody a popela v analytickém vzorku je používána metoda na 

termogravimetrických analyzátorech TGA 701 firmy LECO, corp. USA (obr. 13), která se 

shoduje s požadavky ČSN 44 1377 (pro stanovení vody), ČSN ISO 1171 (pro stanovení 

popela). Princip zkoušky spočívá v sušení a dále ve spálení a žíhání navážky tuhého paliva 

za definovaných podmínek.  

Na přístroji se zvolí analytická metoda a po automatickém zvážení prázdných 

kelímků je každý kelímek předložen k navážení vzorku. Před každým stanovením se 

vzorek důkladně promíchá a pomocí laboratorní lžičky naváží 0,9 – 1,1 g vzorku 

(s přesností 0,1 mg při navážce do 1 g). Výchozí hmotnost vzorku je změřena a 

automaticky uložena do paměti. Po zvážení všech vzorků začíná analýza a je sledován 

úbytek hmotnosti každého vzorku se změnou teploty. Teplota pícky je regulovaná podle 

parametrů metody. Na konci analýzy je u každého vzorku vytištěn výsledek v % hm. 

Obrázek 13 Termogravimetrický analyzátor TGA 701 [autor] 
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a provádí se paralelní stanovení, které se zprůměruje. Paralelní stanovení vzorku se mohou 

lišit maximálně o hodnotu opakovatelnosti uvedenou v tabulce č. 3 a 4. V případě většího 

rozdílu se provádí třetí stanovení a za výsledek se považuje aritmetický průměr nejméně 

dvou výsledků odpovídajících tabulce č. 3 a 4. 

Tabulka 3 Maximální povolený rozdíl popela 

Popel v % hmot. Maximálně povolený rozdíl (přepočtený na stejný obsah vody) 

 v téže laboratoři   

(opakovatelnost) 

v různých laboratořích 

(reprodukovatelnost) 

do 10 0,2 % abs. 0,3 % abs. 

10 a více 2,0 % z průměrného výsledku 3,0 % z průměrného výsledku 

 

Tabulka 4 Maximální povolený rozdíl vody 

Voda analytická v % hm. Maximálně povolený rozdíl (stav: na vzduchu proschlý vzorek) 

do 10 nad 10 

0,2 % abs. 2% rel. 

Voda zbylá v % hm. 0,3 % abs. 3 % rel. 

Po skončení analýzy se objeví na obrazovce přístroje tabulka výsledků, kde je 

udán obsah analytické vody (W
a
), obsah zbylé vody (W

h
), obsah popela (A

a
) a obsah 

popela v bezvodém vzorku (A
d
). Hodnoty se vyplní do výsledného protokolu 

(viz. Příloha 2). 
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3.3 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti kalorimetrickou 

metodou 

Pro stanovení spalného tepla v analytickém vzorku je používána metoda 

izoperibolická podle normy ČSN ISO 1928 (441352). Analýza se provádí na automatickém 

kalorimetru AC 350 firmy LECO (obr. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Zkouška spočívá v kvantitativní reakci spálení v tlakové bombě s kyslíkem pod 

vysokým tlakem na definované zplodiny hoření a měření změny teploty způsobené 

celkovým průběhem reakcí v tlakové nádobě. Měření teploty potřebné k vyhodnocení 

teplotního vzestupu Q se provádí během počátečního, hlavního a konečného úseku. 

Kalorimetrické stanovení musí být kalibrováno pomocí kalibrační látky (kyselina 

benzeoová), postup je jako při vlastní zkoušce. 

 Vzorek se musí před navážením důkladně promíchat. Do kelímku se navažuje 

množství vzorku s přesností 0,1 mg při navážce do 1 g. Hodnota navážky se přenese do 

počítače. Kelímek se vzorkem se zavěsí na poutko elektrody, pak se upevní zapalovací 

drátek mezi obě elektrody tak, aby se nemohl nikdy dotýkat stěn bomby. Připravený modul 

Obrázek 14 Kalorimetr AC 350 [autor] 
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se zasune do bomby, ve které je malé množství destilované vody a víko se našroubuje na 

bombu. Bomba se připojí k plnícímu zařízení a naplní se automaticky dávkovačem kyslíku 

až do tlaku 28,96 bar. Do připraveného vědra s vodou (o objemu 2000 ml) se vloží 

natlakovaná bomba. Vědro se umístí do jímky kalorimetru, připojí se zapalovací vodiče na 

elektrody a celé se zavře víkem. V ten moment se na ovládacím panelu spustí analýza, 

která je rozdělena na stabilizaci a analýzu. U stabilizace dochází k tepelné stabilizaci 

různých komponentů kalorimetru v trvání 3 minut a u analýzy dochází k zapálení a 

dohoření vzorku až do ustálení všech přechodných jevů v časovém intervalu 5 minut. Po 

skončení analýzy se otevře víko, odpojí zapalovací vodiče, vyjme se bomba, otevře se 

ventil k úniku kyslíku. Po vypuštění veškerého kyslíku se odšroubuje víko bomby a 

vypláchnou se vnitřní stěny bomby proudem destilované vody do připravené a označené 

kádinky. Do stejné kádinky se vypláchne kelímek i uzávěr bomby. Celý výplach se zředí 

destilovanou vodou na 100 ml a přidá se 2 – 5 kapek fenolftaleinu a titruje roztokem 

hydroxidu barnatého do fialového zbarvení. Spotřeba roztoku při titraci se zapisuje do 

protokolu spolu s délkou drátku, který se spálil při analýze a množství síry, kterou jsme 

získali při stanovení na síroměru. Tyto hodnoty se zadají do PC přístroje, který je 

vyhodnotí a vypočítá spalné teplo vzorku. Protokol (viz. Příloha 3) se předá výpočtářce 

k výpočtu výhřevnosti. Za výsledek zkoušky se považuje aritmetický průměr nejméně 

dvou výsledků odpovídající tabulce č. 5. Pokud se tuhé palivo nespálí, tak se stanovení 

musí opakovat. 

Tabulka 5 Maximální povolený rozdíl spalného tepla 

Spalné teplo v MJ/kg Maximálně povolený rozdíl (přepočtený na stejný obsah vody) 

 v téže laboratoři      

(opakovatelnost) 

v různých laboratořích 

(reprodukovatelnost) 

 0,12 MJ/kg 0,30 MJ/kg 
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3.4  Stanovení síry 

Analýza probíhá na plně automatizovaném analyzátoru TruSpec S (síroměr) firmy 

LECO, corp. USA (obr. 15) a spočívá ve spálení navážky tuhého paliva za definovaných 

podmínek a analýzou vzniklých zplodin analyzátorem infračervenou spektroskopií. 

Vzorek se naváží do spalovací lodičky a je umístěn do prostředí čistého kyslíku 

udržovaném na teplotě 1350°C. Všechen materiál v lodičce prochází oxidačně-redukčním 

procesem, který způsobuje rozklad síry a uvolnění síry, která pak oxiduje na SO2. Ze 

spalovacího prostoru jdou plyny do trubice s anhydronem, kde se z nich odstraní vlhkost, 

dále do regulátoru průtoku upravující průtok spalin na 3,5 l/min a nakonec do infračervené 

detekční cely, která měří koncentraci plynného SO2. Výslednou hodnotu přístroj přepočítá 

na %. 

Obsah síry se zadává do protokolu spalného tepla a do výsledného protokolu k  

potřebným výpočtům do oddělení odboru řízení kvality a jakosti. 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 15 TruSpec S [autor] 
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4 Vliv procesu hodnocení kvality na ekonomiku provozu 

Technologie zpracování uhlí na Úpravně uhlí Ledvice je od vzniku a realizace 

projektu stavěna na zpracování veškerého uhlí z lomu Bílina. Kvalitativní parametry tohoto 

uhlí, vzešlé z letitých zkušeností předešlých generací a následně z rozsáhlého geologického 

průzkumu, jsou základní informací pro řídící pracovníky Úpravny uhlí Ledvice. Proces 

sledování a hodnocení kvality je založen na několika faktorech. V prvé řadě je to 

kontinuální vzorkování vstupního uhlí, které přichází do úpravny z lomu Bílina, dále 

mezioperační vzorkování na objektu Prádlo a vzorkování finální produkce tříděného a 

prachového uhlí na Třídírně druhů a Nakládacím zásobníku. Celý výrobní proces je řízen 

výrobním dispečerem, který je i zodpovědný za dodržování technologických postupů 

výroby a kvalitativních parametrů finální produkce. 

Základním dokumentem, kterým se v oblasti kvality produkce musí řídit, je 

"NORMATIV VZORKOVÁNÍ", který stanovuje postupy činností na jednotlivých 

vzorkovacích místech. Výrobní dispečer má k dispozici pro rozhodování jak zvolit 

optimální cesty pro zpracování surového uhlí informace kontinuálních analyzátorů 

popelnatosti a síry. Dále má k dispozici údaje z automatických vzorkovacích linek finální 

produkce, které jsou atestovány pro tuto činnost. Informace z těchto zařízení slouží pro 

rozhodování činnosti výrobního dispečera. Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah 

popelnatostí A
d
 (%) uhlí lomu Bílina je 10 - 60 % A

d
, jsou přesné informace o kvalitě 

vstupního uhlí velice důležité, neboť dispečer podle nich volí jednotlivé cesty zpracování 

uhlí a závisí od nich i výsledná požadovaná kvalita finální produkce. Kontinuální 

hodnocení kvality uhlí v procesu zpracování technologii úpravy je nutným předpokladem 

pro výrobu požadované kvality finální produkce. Vzhledem k široké nabídce produkce 

tříděného a prachového uhlí a velkém rozsahu popelnatosti A
d
 (%) vstupního uhlí jsou 

kontinuální informace o kvalitě nezbytné při rozhodování procesu. Bez těchto informací 

nebo při poruchovém stavu těchto zařízení může docházet k nepřesnostem, které v 

konečném důsledku znamenají, že finální výrobek nemá požadované parametry a musí být 

vrácen zpět k přepracování. Z toho vznikají vícenáklady, které v konečném důsledku 

znamenají finanční ztrátu. Proto je nutné věnovat provozu měřících zařízení trvalou 

pozornost.  
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Průběžné hodnocení kvality v průběhu zpracování uhlí na Úpravně uhlí Ledvice je 

nedílnou součástí pracovních úkolů řídících pracovníků. Jejich plnění má přímý vliv na 

ekonomiku provozu. 
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ZÁVĚR  

Smysl fungování úpravny je ve své podstatě stále stejný, ale technologie 

zpracování doznala v průběhu let mnoha změn. Třídiče roštnicového typu byly nahrazeny 

vlnonapěťovými třídiči a vnitrozávodní kolejová doprava hlušiny byla obměněna za 

dopravu automobilovou.  

K naplnění požadavků odběratelů byly vybudovány provozy Aditivace paliv, kde 

dochází k přidávání vápenného mléka do prachových nebo palivových směsí za účelem 

snížení síry a Drtírna ořechu 2, kde se navyšuje produkce ořechu 2. Ten je v souvislosti s 

rozšiřováním domácích kotlů nové generace nejžádanějším tříděným druhem. 

V budoucnu bude úpravna sloužit hlavně jako zdroj paliva pro nově budovanou 

Elektrárnu Ledvice. Produkce tříděného uhlí bude nabízena pro celé spektrum odběratelů.  

Cílem mé bakalářské práce bylo popsat a shrnout úkony, které jsou spojeny s 

úpravou surového uhlí. Tato práce může posloužit jako podklad ke studiu, neboť obsahuje 

ucelené informace z praxe. 
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