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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřená na vzorkování sypkých materiálů, osvětluje problematiku 

automatických vzorkovacích stanic jejich využití, přičemž zvláštní a detailní pozornost 

věnuje vzorkovací stanici v lomu Vršany. Přináší rovněž charakteristiku hlavních poruch 

tohoto vzorkovacího systému. Dále je v textu postupně vysvětlen proces vzorkování 

heterogenních materiálů a podrobně popsán postup přípravy vzorku pro laboratorní 

analýzu. V práci jsou rovněž popsány způsoby měření popelnatosti hnědého uhlí, 

a to jak kontinuální způsob měření, tak laboratorní způsob zjišťování obsahu popela 

v hnědém uhlí. Práce také podává popis dalších vzorkovacích stanic a informace o jejich 

produktech. Text práce věnuje pozornost i procesu zdrobňování materiálu, což je velmi 

důležitá součást procesu úpravy vzorku. 

Klíčová slova 

odběr vzorků, automatická vzorkovací stanice, popeloměr, drtič, pásový dopravník, vzorek 

analýza vzorku. 

  



Summary 

Bachelor thesis is focused on the sampling of bulk materials, highlights the issue 

of automatic stations along its recovery, with special attention devoted to a detailed 

sampling station in Vršany. It also provides the main characteristics of the sampling system 

disorders. Further in the text is progressively explained in the process of sampling 

heterogeneous materials and details the process for preparing the sample for laboratory 

analysis. The work also describes methods for measuring ash content of coal, both 

continuous measuring method and a laboratory method of determining the ash content 

of brown coal. This work also provides a description of the sampling stations and other 

information about their products. Text work pays attention to the process of disintegration 

of the material, which is a very important part of the process of sample preparation. Part 

of the work is focused on the process of disintegration of the material, which is a very 

important part of the process of sample preparation 

Keywords 

sampling, automatic sampling station, Ash meters, crusher, belt conveyor, sample, analysis 

sample. 
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1   ÚVOD A CÍL 

Každodenní součástí lidského života, bez níž si člověk svou existenci ani nedokáže 

představit, se stala energie. Výroba tepelné či elektrické energie představuje složitou oblast 

vyžadující neustálou kontrolu a monitorování jednotlivých složek vstupujících 

do výrobního procesu. Stále převažujícím způsobem získávání energie je spalování látek, 

proto je nesmírně důležité znát kvantitativní i kvalitativní vlastnosti paliva, jenž je zdrojem 

energie. Spotřeba energie neustále roste a zásoby fosilních paliv jsou téměř vyčerpány. 

Aby bylo dosaženo co největších úspor v oblasti fosilních paliv a ostatních nerostných 

surovin, stalo se šetření těmito zdroji prioritou číslo jedna., což mimo jiné obnáší snahu 

při jejich úpravě o co největší výnosy produktů s maximální kvalitou. Optimální nastavení 

spalovacího procesu vychází z palivových vlastností, které jsou důležitými faktory 

pro konstrukci a provoz spalovacího zařízení. Při měření vlastností paliv je nutné zvolit 

vhodnou metodu pro konkrétní palivo a zároveň splnit legislativní požadavky  

Hlavním cílem práce je na základě studia odborné literatury a dalších dostupných 

relevantních zdrojů podat charakteristiku procesu získávání reprezentativních vzorků 

hnědého uhlí a způsoby měření popelnatosti, jakož i ukázat na faktory, které tento proces 

mohou ovlivňovat negativně, a to s praktickým zaměřením na automatickou vzorkovací 

stanici v lomu Vršany. Dílčím cílem je zhodnocení vývoje technologií vzorkování 

a významu srovnání výsledků laboratorní analýzy s daty z kontinuálního měření. 
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2   TEORIE VZORKOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK 

Proces vzorkování je stále častěji diskutovaným tématem a nároky na odbornost 

vzorkařů neustále stoupají. Objemové množství a heterogenita zabraňují použití celku 

k analýze. Tento celek představuje zboží mezi dodavateli a odběrateli, výrobci 

a spotřebiteli. K analýze se použije jen část tohoto celku, který se nazývá vzorek. Vzorek 

musí být odebrán kvalifikovaně a musí být reprezentativní, což znamená, že fyzikální 

a chemické vlastnosti jsou shodné s průměrnými hodnotami celkového objemu, který 

je zkoumán. Ze vzorku se zjišťuje obsah složek, které jsou předmětem zájmu 

pro odběratele či spotřebitele. [1] 

Do procesu vzorkování jsou zahrnuty činnosti jako: plán vzorkování, kvalifikovaný 

odběr vzorku, uchování vzorku, transport a dokumentace. Přeprava vzorku do laboratoře, 

volba analytické metody a analýza jsou dalšími postupy procesu. Konečnou fází 

je zpracování výsledků analýzy a jejich interpretace. Následující Tabulka 1 udává popis 

činností při plánování vzorkování. 
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Tabulka 1: Plán vzorkování [7] 

Tematické části plánu 

vzorkování 
Kapitoly plánu vzorkování 

zadání podmínek vzorkování, 

popis obecných informací 

cíl prací 

informace o zájmové lokalitě, o vzorkovaném objektu 

popis postupu vzorkování 

určení schématu vzorkování (jednoduché po vrstvách, atd.), nákres 

míst odběru vzorku 

hmotnost nebo objem dílčího vzorku 

typ vzorkovače a vzorkovnice 

popis způsobu odběru dílčích vzorků 

postup úpravy vzorků (transport, uschovávání rozhodčího 

a rezervního vzorku, systém značení, evidence) 

velikost laboratorního vzorku 

materiální zabezpečení odběru vzorků 

specifikace požadavků 

k zajištění kvality 

a bezpečnosti vzorkování 

a následných zkoušek 

opatření k zajištění kvality vzorkování 

určení odpovědnosti za průběh vzorkování a personální 

zabezpečení vzorkování 

volba laboratoře 

ochrana zdraví a zásady bezpečnosti práce 

Pravděpodobnost přesného určení znaku jakosti vzrůstá s množstvím 

analyzovaného materiálu. Podíl množství analyzovaného materiálu a celkového množství 

materiálu se označuje jako účinnost vzorkování podle následující Rovnice 1: 

  
 

  
 (1) 

Příslušné symboly vyjadřují: 

Φ pravděpodobnost přesného určení znaku jakosti, 

m množství analyzovaného materiálu, 

m·T celkové množství materiálu. 

Množství analyzovaného materiálu lze vyjádřit jako součin počtu vzorků n a jejich 

hmotnosti mi, což je vyjádřeno pomocí následující Rovnice 2: 

       (2) 

kde užité symboly znamenají: 

M  množství analyzovaného materiálu 

n  počet vzorků 

mi hmotnost vzorků. [2] 
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2.1   Základní pojmy 

„Vzorek – část materiálu, která se odebírá ze vzorkovaného celku, přičemž 

základními druhy vzorků jsou: 

 Reprezentativní vzorek – část materiálu, která má shodné fyzikální i chemické 

vlastnosti vzorkovaného celku; 

 Stranný vzorek – vzorek, který nemá vlastnosti reprezentativního vzorku; 

 Dílčí vzorek – předepsané množství materiálu, které je jednorázově odebráno 

ze vzorkovaného celku; 

 Souhrnný vzorek – každý dílčí vzorek, který má stále svou identitu a nedošlo 

ke smíchání; 

 Hrubý vzorek - souhrn dílčích vzorků; 

 Průměrný vzorek - vzorek získaný homogenizací, dělením či kvartováním; 

 Konečný vzorek - průměrný nebo hrubý vzorek, který je použit k přípravě 

laboratorního vzorku; 

 Analytický vzorek - vzorek připravený z laboratorního vzorku.“ [3] 

Homogenním materiálem je označován takový materiál, který nevykazuje 

statisticky významnou proměnlivost hodnot sledovaného znaku. Takové materiály mohou 

být teoreticky reprezentovány jedním dílčím vzorkem. Pro heterogenní materiály platí fakt, 

že vykazují proměnlivost hodnot sledovaného znaku a čím větší počet dílčích vzorků 

a množství se odebere, tím přesnější bude vzorek. Heterogenita je hlavním důvodem, 

kdy výsledky analýzy nejsou korektní., není možné ji snížit mícháním, nýbrž zmenšením 

částic, protože postupným zdrobňováním vzorku (drcením, mletím, jemným mletím) 

se uvolňují minerály z matrice hlušiny. [2] 

2.2   Volba způsobu vzorkování 

Při volbě vhodných technických prostředků k odběru musí být zachována 

podmínka, že konstrukce, použitý materiál či technologie odběru nesmí změnit fyzikální, 

chemické či biologické vlastnosti, které jsou předmětem měření. Totéž platí 

pro vzorkovnice, v nichž se vzorek uchovává. Vzorkovnice nesmí ovlivnit původní 
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vlastnosti vzorku, musí být suchá a čistá a její uzávěr musí zabezpečit vzorek před únikem 

do životního prostředí. [4] [5] 

Výběr vzorkovacího zařízení závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech 

vzorkovaného materiálu, na heterogenitě materiálu, požadovaném množství vzorku, účelu 

vzorkování, požadovaných bezpečnostních podmínkách či dostupnosti odběrových míst. 

Čím je materiál hrubozrnnější a různorodější, tím je vzorkování obtížnější. Způsob 

vzorkování se zvolí s přihlédnutím na místní poměry a rozhodující okolnosti. Na zřetel 

se bere druh a zrnitost materiálu. 

Vzorky jsou odebírány z hromad, vagónů, bunkrů, dopravníkových pásů, sudů, 

vozíků a proto se mění také technika a obecné směrnice. 

Správně odebraný vzorek je základem úspěšné chemické analýzy, 

nebo technologické zkoušky, proto je třeba odebrat vzorek tak, aby jeho vlastnosti 

odpovídaly co nejvěrněji vlastnostem zkoumaného materiálu. [6]. 

Z hlediska kinetiky vzorkovaného materiálu je rozlišováno vzorkování statické, 

kdy se odebírá vzorek z materiálu na skládkách nebo v zásobnících a vzorkování 

dynamické, kdy dochází k odebrání dílčích vzorků z toku materiálu. [1] 

2.3   Vzorkování uhlí 

Ložiska neobnovitelných zdrojů stále ubývají, a proto je žádoucí upravovat 

nerostné suroviny za účelem získání produktů o maximální kvalitě a co nejvyšších výnosů. 

Vzorkování uhlí se provádí z důvodu kontroly jakosti produktu, kontroly technologie 

v provozu nebo za účelem projektování nových úpravnických technologií. Nejspolehlivější 

metodou pro vzorkování uhlí je mechanické vzorkování z pohybujícího se proudu paliva. 

Další metodou může být vzorkování ze stacionárních celků mechanickým vrtákem z celé 

hloubky. Metoda vzorkování ze zastaveného pásu není praktickou metodou pro narušování 

dopravní manipulace v daném závodě. Jednotlivé vzorky jsou odebírány pomocí šablony, 

která je umístěna kolmo ke směru proudu paliva a tvoří ji dvě rovnoběžné, kolmo k pásu 

umístěné stěny, které jsou ve vzdálenosti minimálně dvojnásobku maximálního rozměru 

zrna. Šablona je pokládána v přesně vymezeném místě a musí přiléhat k povrchu pásu. [7]. 
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Odběrem a úpravou vzorku je získán zkušební vzorek, který při analýze poskytne 

informace o fyzikálních a chemických vlastnostech vzorkovaného celku. Hrubý vzorek 

se získává spojováním dílčích vzorků, které se ještě zmenšují vydělením (snížení 

hmotnosti na optimální velikost). Z hrubého vzorku se připraví požadovaný počet a typy 

zkušebních vzorků. 

Vzorkování paliva se provádí vzorkováním z proudu přesypu, z dopravníkového 

pásu nebo stacionárních celků mechanickým vrtákem. [8] [9] [3] 

Moderní technologie vzorkování umožňují nepřetržité sledování vstupních 

i výstupních parametrů produktů i technologických zařízení. 

V uhlí je neustále sledován obsah popela v proudu uhlí. Toto sledování 

a zaznamenávání hodnot nám umožňují radiometrické popeloměry. Hustotu měří 

radiometrické hustoměry, průtok zase indukční průtokoměry. V laboratoři se denně 

zjišťuje spalné teplo, obsah vody, popela, síry. [1] 

2.3.1   Proces zdrobňování 

U hrubozrnných materiálů je vzorkování velice obtížné, proto je odebraný vzorek 

dále zdrobňován z důvodu otevření zrna a snížení heterogenity. Při zdrobňování dochází 

k využití působení vnějších sil k překonání vnitřní mezimolekulární síly soudržnosti 

a rozrušení zrna. Zmenšujeme -li zrnitost výsledného produktu, vzrůstá spotřeba energie, 

proto je spotřeba energie u jemného mletí a velmi jemného mletí větší než při drcení. 

Potřebné množství energie závisí na vlastnostech materiálu, který zdrobňujeme, způsobu 

drcení nebo mletí, jeho stupni a také na konstrukci použitých strojů. 

Při volbě stroje pro zdrobňování rozhoduje tvrdost drcené či mleté horniny 

a pevnost horniny v tlaku. U velmi pevných materiálů dosahuje tento tlak až 100MPa., 

kdežto křehké materiály se vyznačují pevností v tlaku menší než 10MPa·cm
-2 

[10] [11]. 

2.3.2   Účel zdrobňování 

Účelem tohoto procesu je tvorba výsledného produktu v požadované zrnitosti, 

nebo potřebné velikosti zrna pro další úpravnické procesy. Při zdrobňování dochází 

k rozdělení horniny na užitkovou a jalovou složku (otevření zrna) a zvětšení měrného 

povrchu produktu. Pro efektivní zdrobňování je nutná volba ideální velikosti zrn či kusů, 
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čímž se vyvarujeme zbytečného, nadměrného přemílání a drcení. Je -li toto splněno, 

zamezí se zvýšenému opotřebení drtiče a klesajícímu výkonu. Je ušetřena energie a klesá 

prašnost. Drtitelnost hornin je ovlivněna chemickými, fyzikálními vlastnostmi, její 

strukturou a texturou. S rostoucí velikostí zrna je třeba dodávat při drcení více energie. 

Vstupní velikost kusů nebo zrn, drtitelnost horniny, stupeň zdrobnění, zrnitostní křivka, 

tvar zrna to vše ovlivňuje výkon drtiče. [11] 
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3   CHARAKTERISTIKY AUTOMATICKÝCH VZORKOVACÍCH 

STANIC 

Automatická vzorkovací stanice (AVS) je v podstatě technologická linka, jenž 

je složená z primárního vzorkovače a sekundárních systémů, jejichž úkolem je redukce 

hmotnosti vzorku a jeho zdrobnění za účelem získání bezchybného vzorku. Složitost 

druhotného systémů se odvíjí od množství a hmotnosti dílčích odběrů, tedy od toku 

materiálu do sekundárního systému v tunách za hodinu. Mnoho vzorkovačů 

je konstruováno na základě časového nebo hmotnostního odběru. Zdrobňování vzorku 

může být vícestupňové. [12] 

AVS slouží k odběru hrubého vzorku uhlí, popílku, drceného kamene, živce, 

vápence, biomasy, odpadu a dalších sypkých materiálů z dopravníkových pásů 

nebo přesypu, přičemž dle charakteru a vlastností vzorkovaného materiálu je vhodně 

zvolen typ vzorkovacího zařízení. Např. pro odběr tvrdých materiálů jako jsou rudy, pelety 

je vhodné zvolit vzorkovač o trojnásobné šířce maximálního zrna vzorkovaného materiálu, 

který je vybavený kuželovitými a vyměnitelnými hranami z otěruvzdorné manganové 

oceli. [13] 

Odebraný vzorek je dále zpracován dle požadavků odběratele zpracovatelskou 

linkou jemného mletí. Takto upravený vzorek je použit k rychloanalýze, laboratornímu 

rozboru a pro kontinuální měření. AVS mají své využití v hlubinných dolech, povrchových 

lomech, elektrárnách, teplárnách, využívají se též v úpravnách uhlí a koksárnách podléhají 

daným normám, splnění těchto norem je nezbytné pro udělení atestu znalcem v oboru. 

Bez tohoto atestu by nemohly být laboratorní výsledky analýzy vzorků uznány. [8] 

Slabinou AVS, která získává vzorek ve více krocích je sestup materiálu systémem 

různých skluzových ploch a dělících zařízení, která vytváří velký povrch, podporující 

vypařování. Velikost těchto ztrát závisí na okolní teplotě, vlhkosti a umístění vzorkovače. 

Experimentální výsledky testování deseti dodávek ukázaly snížení vlhkosti o 0,28 ± 

0,06 %. Hlavním řešením tohoto problému je ochrana materiálu pomocí zakrytování 

celého vzorkovacího zařízení. Kladivový drtič zařazený do zpracovatelské linky může 

způsobovat ztráty vlhkosti vzorku vířením vzduchu, které vytváří rotující kladiva. [6] 
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3.1   Rozhodující parametry pro volbu vzorkovače 

Při navrhování vzorkovačů se provádí výpočet parametrů dle platných norem 

a to má rozhodující význam pro skladbu jednotlivých strojů v lince. Těmito rozhodujícími 

parametry jsou minimální počty dílčích vzorků v závislosti na velikosti vzorkované 

zásilky. Zásilkou se rozumí dvaceti čtyř hodinový (dvanácti hodinový) sesyp paliva 

určeného do spotřeby nebo ucelené obchodní dodávky (vagóny, vlaky apod.). Časový 

interval mezi dvěma následujícími odběry v závislosti na velikosti zásilky, výkonu pásové 

dopravy a minimálního počtu dílčích vzorků. Dalšími rozhodujícími parametry 

jsou hmotnost primárního dílčího vzorku odebraného jedním odběrem v závislosti 

na rychlosti pásové dopravy, šířce štěrbiny odběrové nádoby a jejího úhlu natočení vůči 

proudu vzorkovaného materiálu. Dalším parametrem je minimální šířka otvoru nádoby 

odběrného zařízení v závislosti na velikosti zrna vzorkovaného materiálu a také minimální 

hmotnost dílčího vzorku vyděleného v děliči v závislosti na velikosti zrna vzorkovaného 

materiálu. Minimální hmotnost hrubého vzorku v nádobě shromážděného hrubého vzorku 

v závislosti na velikosti zrna vzorkovaného materiálu. [14] [8] 

Konstrukce AVS závisí na místě odebíraného materiálu, účelu vzorkování, zrnitosti 

a vlhkosti a lepivosti materiálu, jenž má být vzorkován. Většina vzorkovačů odebírá 

vzorek z padajícího proudu na bodě přepadu. U těchto technologických koncepcí 

je kritickým konstrukčním parametrem šířka a rychlost vzorkovače. Primární vzorkovač, 

který odebírá vzorky, z padajícího proudu v místě přepadu má tu nevýhodu, že hmotnost 

odebraná vzorkovačem převyšuje minimální hmotnost vyvozenou od maximálního zrna. 

S množstvím materiálu rostou výdaje do druhotných systémů, proto je žádoucí upravit 

parametry primárních vzorkovačů, aby se snížil tok vzorku do sekundárních systémů. 

Je třeba říci, že snížením hmotnosti primárního odběru zvýšením rychlosti vzorkovače 

nebo snížením frekvence otvírání vzorkovače se zvyšuje riziko vzniku náhodných chyb. 

Obecně platí, že šířka odběrné nádoby a její rychlost by měla být třikrát větší 

než maximální zrnitost materiálu, přičemž minimum je 10 mm. Pomocí provedených 

experimentů bylo prokázáno, že rychlost vzorkovače do 0,6 m.s
-1 
nezapříčiní měřitelnou 

systematickou chybu. [8] [6] 
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3.2   Chyby při vzorkování 

V následujícím textu jsou popsány jednotlivé typy chyb vzorkování. 

Náhodná chyba (Random error) 

Příčinou vznikající ch náhodných chyb můžou být náhodné vlivy, kdy současně 

působí velký počet malých příčin. Průměrná hodnota se blíží k nule se zvyšujícím 

se počtem měření. Tyto chyby ovlivňují preciznost výsledku. Tyto příčiny často ani nelze 

zjistit. 

Systematická chyba (Systematic error) 

Systematické chyby při odběru vzorku mohou být zaviněné např. nevhodným 

schématem vzorkování, nevhodným vzorkovacím zařízením, nesprávně zvoleným místem 

vzorkování nebo malým množstvím odebraného vzorku. Systematické chyby při úpravě 

vzorku může způsobovat otěr a koroze materiálů používaných zařízení, nevhodná kvartace 

vzorku, úlet drobných částí při drcení a mletí. [15] 

Systematickou chybu při stanovení sledovaného znaku ve zkušebním vzorku může 

způsobit například také aplikace nevhodné metody, rušivý vliv jiných částek vzorkovaného 

materiálu, nesprávně provedené měření, nesprávná funkce zařízení, nesprávné 

vyhodnocení výsledku. 

Celková chyba vzorkování se tedy skládá z chyby při odběru vzorku, chyby 

při úpravě vzorku a chyby analýzy vzniklé při stanovení hodnoty sledovaného znaku. [16] 

[17] [6] 

Z hlediska přesnosti nejvíce vyhovuje technologie odběru vzorků z proudu 

materiálu. Tato odběrová zařízení jsou jednoduchá a mají přesnější výsledky. Hlavním 

kritériem návrhu na vzorkovací zařízení je jeho správná technologická funkce. 

To znamená, že vzorkování je správné, souhlasí -li sledované fyzikální a chemické 

vlastnosti vzorku s předepsanou pravděpodobností s vlastnostmi původního vzorkovacího 

celku. [18] 

AVS odebírají vzorek dle technologických potřeb pomocí různých typů odběrných 

zařízení. 
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3.3   Typy odběrných zařízení 

Mezi běžně používané technické prostředky v AVS patří různé typy strojů 

a strojních zařízení. Jejich charakteristikou se zabývá následující text. 

3.3.1   Rotační kladivový odběr (typ KLO) 

Pomocí kladivového odběru jsou odebírány jednotlivé dílčí vzorky materiálu 

dle nastaveného časového intervalu z dopravníkového pásu do zpracovatelské linky. 

Vzorkovač je usazen na rámu, který je situován nad pásovým dopravníkem. Rotující 

kladivo, odebírá materiál konstantní rychlostí. Kladivový vzorkovač musí mít dostatečný 

moment hybnosti na průchod přes vrstvu v nejkratším možném čase. Vzdálenost mezi 

stěnami vzorkovače nesmí přesáhnout trojnásobek velikosti největšího zrna nebo 100 mm. 

Primární odběry kladivovým vzorkovačem jsou 4 – 10 krát menší než hmotnost odběru 

odebraného porovnatelným skluzovým vzorkovačem. Z toho plyne, že je možné sesbírat 

buď více vzorku s větší přesností, nebo je možné ušetřit na sekundárních systémech. 

Na výpočet hmotnosti odběru vzorku odebraného kladivovým vzorkovačem je možné 

použít následující vztah, který je vyjádřen Rovnicí 3: 

   
      

             
 (3) 

kde:  

Δ·m = hmotnost odběru (kg),  

M(c) = kapacita pásu (t·hod
-1

),  

v(b) = rychlost pásu (m.s
-1

),  

v(s) = průměrná rychlost vzorkovače (m.s
-1

),  

W = šířka vzorkovače (m),  

  = arkus tangens vektorů v(b) a v(s). [16] [6] 

Do pohybu je odběrné zařízení uvedeno signálem z automatiky dle časového 

nebo ručního režimu. Jakmile projede dráhu a vyhrne dílčí vzorek do výsypky, zastaví 

se na signál indukčního snímače v dané výchozí poloze. Jestliže odběrné zařízení nenajede 

do výchozí polohy je automaticky vypnut chod pásové dopravy z důvodu zabránění závalu 

při poloze kladiva nad materiálem. Ultrazvukové čidlo na kladivovém odběru hlídá výšku 

vrstvy materiálu na páse. Výhodou tohoto typu vzorkovače je, že ho není nutné instalovat 

v místě přepadu materiálu, dále pak jeho snadná přizpůsobivost bez velkých zásahů 
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do provozu, jakož i jeho vhodné využití u mnoha aplikací. Dle výsledků kontrol 

náhodných chyb se ukázal tento způsob vzorkování jako efektivní a ekonomická 

alternativa vzorkovače, který je nutné instalovat v místě přepadu materiálu při kapacitě 

1 000 – 7 000 t·hod
-1 

a rychlosti pásu do 4 m·s
-1. 

Vzhledem k častým a přísným kontrolám 

těchto vzorkovačů na náhodnou chybu nebude proces vzorkování tímto typem 

vzorkovacího zařízení při správném odzkoušení a instalaci zatížen systematickou 

chybou. [6] [14]. 

3.3.2   Korečkový odběr (typ KO)  

Korečkový odběr je zajišťován pomocí odběrného zařízení umístěného na rámu 

konstrukce, která je usazena v přesypové stanici. Koreček provádí odběr dílčích vzorků. 

Jedná se o nádobu kruhového průřezu, která visí na dvojici pouzdrových řetězů, 

poháněných přes hnací hřídel řetězovými koly. Napínacími, převáděcími a spodními 

řetězovými koly je upravena dráha korečku tak, aby ústí korečku protnulo pádovou křivku 

uhlí. Napínání je realizováno napínacími koly přes páku a napínací šroub odpružený 

pryžovým blokem. Rychlost korečku je 1 m·s
-1

, přičemž jeho klidová poloha je v horní 

části odběru nad výsypem. Do pohybu je uváděn signálem automatiky ovládání v časovém 

cyklu nebo ručně tlačítkem. Po provedení odběru se zastaví na signál z koncového 

vypínače. Koncový vypínač ovládá vačka umístěná na řetězu přes pákový mechanismus. 

Korečkový odběr je stejně jako kladivový odběr opatřen ultrazvukovým čidlem, jenž 

má za úkol sledovat výšku vrstvy materiálu na pásu. Při pohybu směrem nahoru protne 

odběrná nádoba proud materiálu na přesypu, čímž odebere dílčí vzorek, který je vysypán 

do zásobníku nebo na dávkovací dopravníkový pás. Při průchodu odběrné nádoby proudem 

materiálu je její rychlost poloviční než mimo proud. Pohon korečkového odběru je zajištěn 

převodovkou s brzdovým elektromotorem. Pro změnu rychlosti pohybu odběrné nádoby 

se používá frekvenční měnič (toto řešení napomáhá ke kvalitnímu odběru vzorku 

a zabezpečí pohyb odběrné nádoby s dosažením definované klidové polohy, menší 

opotřebení a bezpečnější chod odběrového zařízení). 

Pomocí dopravníkového pásu je vzorek po odebrání přepraven a dále zpracováván. 

Hrubý vzorek se podrtí v kladivovém drtiči na zrno o maximální velikosti 10 mm. Rotační 

dělič dále vzorek rozdělí, část vzorku se dále zpracovává a část je odvedena pásovým 

dopravníkem jako odpad. Rotační dělič má ručně nebo automaticky nastavitelný dělící 
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poměr. Vzorek je dále pomocí menšího kladivového mlýna upraven pro uhlí na velikost 

zrna 0,0 – 3,15 mm. Pro laboratorní analýzu. [14] [8] 

3.3.3   Pístový odběr (typ PVP) 

Pístové odběrné zařízení slouží k odebrání dílčího vzorku materiálu z prostoru, 

kde tento materiál propadává nebo je uložen. Odběr se provádí automaticky, bez zásahu 

obsluhy nebo v ručním režimu. Pístové odběrné zařízení je na svodku, zásobník 

nebo potrubí uchyceno pomocí navařovací trubky. Skládá se z části provádějící odběr 

vzorku a části ovládací. Odběr vzorku se provádí pomocí dvojice pístů, umístěných 

ve výchozí poloze mimo tok vzorkovaného materiálu. Dvojice pístů se vysune do prostoru 

pracovního válce, který trvale vyčnívá do vzorkovaného prostoru. Vzorkovaný materiál 

vyplní přes odběrnou štěrbinu prostor mezi dvojicí pístů. Při vratném pohybu je odebraný 

vzorek dopraven písty přes výstupní otvor do svodky odběru. Nejčastěji je využíván 

pro vzorkování popílku až do teploty 200 °C. Tímto odběrem je možné odebírat i granulát 

0-5 mm. Vždy se musí jednat o suchý a sypký materiál. [14]. 

Ovládání AVS je součástí řídicího systému pásových dopravníků. Stav vzorkovací 

linky je neustále monitorován, stejně tak poruchová hlášení jsou monitorována řídicím 

systémem. Automatizace celého výrobního, těžebního a dalších procesů umožňuje růst 

produktivity a nahrazuje nebo usnadňuje fyzickou a duševní práci člověka. Nepřetržitý 

monitoring kvalitativních i kvantitativních parametrů paliva procházejícího všemi úseky 

těžby podává ucelené informace o kvalitě uhlí procházejícího technologií. V současné době 

je využíváno bezkontaktních metod (popeloměry, síroměry, vlhkoměry), které 

jsou umístěny na pásových dopravnících. Na základě těchto kontinuálních informací, které 

jsou doplněny o data z geologického průzkumu lomu, a o data z laboratorních analýz 

z odebraných vzorků, může operátor řídit těžbu. Upravovat kvalitu uhlí dle požadavků 

odběratelů. [19] 

AVS odebírají a zpracovávají vzorky dle specifických norem, čímž jsou zajištěny 

parametry kvality uhlí pro potřeby odběratele. Konstrukce vzorkovací linky musí být 

opatřena atestem. Pro zjišťování systematické chyby vzorkovacího zařízení jsou prováděny 

pravidelné atesty vzorkovače referenční metodou vzorkování, s nimiž se porovná systém 

vzorkování testovaného vzorkovače. Celá metoda spočívá v tom, že se provádí vzorkování 
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ze zastaveného pásu pomocí odběrové šablony. Bez tohoto platného atestu nemohou být 

výsledky analýzy vzorků uznány. AVS jsou instalovány na přesyp dopravních cest, které 

se používají nejčastěji nebo na výstup či na vstup do technologického zařízení. 

Dále se vzorkovače umisťují na povrchu dopravních cest nebo do potrubí a žlabů. [10] [17] 

Vzorkovače jsou kontinuální, to znamená, že stále odebírají určitý díl vzorku a mají 

nastavený odběr po časových intervalech (vhodné pro heterogenní materiál např. uhlí 

nebo rudy). Dle různé dráhy pohybu vzorkovnice jsou rozlišovány vzorkovače 

s přímočarým nebo křivočarým pohybem. Podle druhu odběrné nádoby, jsou vzorkovače 

rozdělovány na žlábkové, skipové, korečkové, lopatkové, bubnové s elektrickým, 

pneumatickým nebo hydraulickým pohonem. V závislosti na celkové technologii 

 se používá široká škála různých vzorkovačů. 

Podle typu odběrné nádoby se rozlišují i základní typy vzorkovačů. Patří mezi 

ně vzorkovače korečkové, klapkové a bubnové. [8] 

Odběrová nádoba korečkového vzorkovače je uchycená pomocí řetězů či lan, která 

vedou přes kladky nebo řetězová kola. Nevýhodou tohoto zařízení jsou jeho značné 

rozměry. Vzorek je odebírán napříč toku materiálu ve vertikální nebo horizontální rovině, 

přičemž dopravní zařízení musí vykazovat menší výkon, neboť existuje riziko přehlcení 

vzorkovnice. 

Klapkový vzorkovač provádí odběr pomocí desky – klapky, umístěné na přesypu 

pásu. V ideálním případě je poháněn pneumatickým pohonem. U tohoto typu vzorkovacího 

zařízení je nevýhodou riziko poškozování křehkého vzorkovaného materiálu tříštěním. 

Bubnový vzorkovač je vybaven bubnem, který slouží jako odběrná část, přičemž 

materiál je odváděn skluzem z přesypů pásů podélnou štěrbinou, kterou propadává vzorek 

z proudu. Tato štěrbina je uložena v bubnovém plášti. Šířka této štěrbiny je příslušným 

násobkem velikosti největšího zrna. Interval odběru vzorku je udáván otáčkami 

bubnu. [19] 

3.4   Hlavní zásady automatického vzorkování 

Každý vzorek by měl mít stejné složení a vlastnosti jako materiál, ze kterého 

je odebraný a také všechny zrnitosti by měly být zastoupeny ve všech druzích vzorků 

(dílčí, denní, laboratorní). 
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3.4.1   Nepřetržité vzorkování 

U tohoto způsobu vzorkování, je vzorkován každý podcelek., přičemž podcelky 

jsou vzorkovány ve stejném intervalu (časovém nebo hmotnostním). Pro celek je získán 

stejný počet výsledků, kolik podcelků bylo vzorkováno. Průměrný výsledek pro celek 

by měl mít potřebnou shodnost. [16] 

3.4.2   Občasné vzorkování 

V případě občasného vzorkování se pravidelně vzorkuje stejný typ uhlí, přičemž 

stačí shromažďovat dílčí vzorky z některých podcelků. Z každého vzorkovaného podcelku 

se musí odebrat stejný počet dílčích vzorků. Podcelky, které budou vzorkovány, se zvolí 

nahodile, pokud nelze prokázat, že se systémem výběru podcelků nezavede systematická 

chyba (například v důsledku časově závislého výběrového rozptylu).[20]. 

3.4.3   Vzorkování na časovém základě 

Vzorkováním na časovém základě se nazývá metoda odběru primárních dílčích 

vzorků, při níž během vzorkovacího procesu celého podcelku musí být rychlost odběrného 

zařízení konstantní, aby hmotnost dílčího vzorku byla úměrná výkonu proudu uhlí na pásu. 

Primární dílčí vzorky se musí odebírat v nastavených stejných časových intervalech 

po celou dobu vzorkování celku nebo podcelku. Časový interval Δ·t v minutách mezi 

odběrem primárních dílčích vzorků při vzorkování na časovém základě se vypočítá 

na základě následujícího vztahu, který je vyjádřen Rovnicí 4: 

   
      

  
 (4) 

kde:  

    hmotnost podcelku v tunách, 

G maximální výkon proudu na dopravním pásu v tunách za hodinu, 

n počet primárních dílčích vzorků v hrubém vzorku. [8] 

3.4.4   Vzorkování na základě hmotnosti 

Vzorkování na základě hmotnosti využívá mechanického odběru pomocí odběrného 

zařízení buď se stálou, nebo proměnnou rychlostí. Potřebný počet dílčích vzorků se musí 



Jungová Marie: Automatické vzorkovací stanice a jejich využití v lomu Vršany 

2017   16 

odebrat v nastaveném intervalu hmotnosti. Tento interval se během vzorkování podcelku 

nesmí měnit. Odběr dílčích vzorků se musí rovnoměrně rozdělit na základě hmotnosti 

v tunách. Stanoví se podle Rovnice 5:  

   
   

 
 (5) 

V níž: 

    hmotnost podcelku v tunách, 

n počet primárních dílčích vzorků v hrubém vzorku. 

Postupy a požadavky pro konstrukci a provoz mechanických vzorkovačů 

pro vzorkování uhlí z proudu materiálu a používané metody specifikuje norma. [8] 

3.5   Sítový rozbor 

Jedním z nejdůležitějších jakostních parametrů uhlí je jeho zrnitostní složení. 

Zjišťuje se sítovým rozborem materiálu, který se provádí na soustavě sít, u kterých 

se postupně zmenšuje velikost ok. Zkouška se provádí buď ručně, nebo na laboratorní 

třepačce, rovněž lze provést třídicí zkoušku mokrým nebo suchým způsobem. Použít 

se mohou mechanické třídiče libovolné konstrukce. Používají se síta drátěná nebo je použit 

děrovaný plech se čtvercovými otvory. Laboratorní síta mají otvory předepsané normou. 

Podle účelu zkoušky se použije počet sít. 

Postup 

Zrna vzorku, která jsou prosívána na řadě sít, jsou rozdělena podle velikosti 

na určitý počet tříd, třídy jsou zváženy a jsou vypočteny jejich výnosy v procentech. 

Výška vrstvy tříděného materiálu se má dle normy rovnat přibližně horní hranici 

zrna tohoto materiálu. Počet pohybů síta je 25 kmitů v 15 a 20 vteřinách. Z důvodu 

zkreslení původního zrnitostního složení se nedoporučuje zbytečně prodlužovat dobu 

třídění pro zvýšený otěr zrn. [21] 

Výsledky třídicí zkoušky lze vyjádřit buď tabulkou, sestrojením křivky 

granulometrického složení paliva nebo stanovením středního rozměru zrna. 

Hodnoty získané při provádění sítových rozborů se dále matematicky zpracovávají, 

nebo vynášejí ve formě křivek zrnitosti. Hodnoty získané po zvážení jednotlivých frakcí 
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jsou použity k sestrojení grafu procentuálního zastoupení jednotlivých frakcí, 

ke konstrukci kumulativních křivek a histogramu zrnitostních frakcí. [11] 

Na Obrázku 1 je vyobrazena kumulativní křivka zrnitostních frakcí. Jde  

o součtovou čáru, jejíž každý bod udává, kolik procent z celkové hmotnosti vzorku činí 

hmotnost všech zrn menších než určitý průměr zrna v mm. 

 

Obrázek 1 Kumulativní křivka zrnitostních frakcí [7] 
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4   VZORKOVÁNÍ V LOMU VRŠANY 

Tento lom leží v jihozápadní části severočeské hnědouhelné pánve, západním 

směrem od města Mostu. Ložisko hnědého uhlí nacházející se v této lokalitě vznikalo 

ve slatinicko – bylanské oblasti Severočeské uhelné pánve. Tato pánev se vyznačuje  velmi 

proměnlivou sedimentací, přičemž se rozkládá na poměrně malé ploše. Čtyři samostatné 

sloje vytváří uhelné souvrství. Problematické jsou pevné prachovité jílovce a zpevněné 

pískovce, jejichž výskyt vyžaduje používání trhacích prací k jejich rozrušení. Vršanský 

hnědouhelný lom má dlouhodobou perspektivu se zásobami uhlí, které patří mezi největší 

v ČR. Se současným objemem těžby se odhaduje životnost lomu do roku 2052. Uhlí, které 

se vytěží z tohoto lomu je využíváno pro své parametry jako topná a průmyslová směs. 

Odběrateli jsou teplárny a elektrárny [22]. Obrázek 2, níže představuje lom Vršany. 

 

Obrázek 2  Lom Vršany [34] 

Hlavními odběrateli jsou ČEZ, a. s., teplárna United Energy a. s. Uhlí z Vršan 

je dodáváno přes úpravnu uhlí v Komořanech, kde se v případě potřeby upraví 

na požadovanou kvalitu pro teplárnu. 
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V návaznosti na těžbu uhlí je v okrese Most provozována Úpravna uhlí Komořany 

(ÚUK), homogenizační drtírna uhlí Komořany (HMGD), teplárna United Energy 

a.s. v Komořanech, teplárna a.s. Chemopetrol v Litvínově – Záluží. 

4.1   Cesta vytěženého materiálu v lomu  

Uhlí je po vytěžení dávkováno na diskový třídič, kde je zbaveno zrn o velikosti 

pod 20 mm a zrna větší jdou do drtiče. Drcení je důležité pro dodržení 

dodavatelskoodběratelských smluv a z pohledu vzorkování je zdrobňování důležité 

pro snížení heterogenity materiálu. Z drtiče jde materiál pásovou dopravou, 

přes magnetické separátory železných kovů do nakládacího zásobníku, nebo může dispečer 

v případě potřeby materiál poslat pomocí odklonu pásové dopravy přímo na depo. 

Ze zásobníku je materiál dávkován vyhrnovacími růžicemi na dopravní pás. Z tohoto pásu 

odběrná vzorkovací nádoba odebírá vzorky a ostatní materiál putuje do vlakových souprav 

a k odběrateli. 

4.1.1   Diskový třídič 2500-5400/S 

Tento třídič třídí těžené hnědé uhlí v lomu Vršany. Jeho hlavními přednostmi 

plynoucími z použitých materiálů a vhodně situované třídící plochy, jejíž elementy, 

se intenzivně pohybují, jsou vysoký výkon a zajištění třídící funkce i za nepříznivých 

povětrnostních podmínek tzn. při vysokém obsahu vody v tříděném materiálu, v zimním 

období za mrazů nebo při výskytu velkorozměrných zrn. Třídič vyžaduje minimální údržbu 

a vyznačuje se vysokou životností. Jednotlivé strojní skupiny a díly jsou snadno 

vyměnitelné. Třídící plocha je tvořena disky s převáděcími plochami. Disky jsou nasunuty 

na hřídelích v určitých vzdálenostech, tak že mezi jednotlivými boky disků vznikají třídicí 

štěrbiny požadované velikosti. Převáděcí plochy jsou tvořeny pevnou a posunovatelnou 

částí. Posunovatelná část je ve tvaru hřebenu, jehož zuby mohou být více či méně zasunuty 

do štěrbin mezi boky disků, což umožňuje měnit velikost propadové štěrbiny a tedy 

hranice třídění. Výkon třídiče je 2 200 m
3
·hod

-1
. 

Přísun tříděného materiálu musí být rovnoměrný co do množství a po celé šířce 

třídicí plochy, Nerovnoměrný přívod materiálu snižuje výkon třídění a způsobuje 

nerovnoměrné opotřebení třídicích disků. Pro ochranu třídiče před poškozením kovovými 
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předměty je zajištěna účinná separace feromagnetických a hlášení neferomagnetických 

kovových předmětů [23]. Diskový třídič je vyobrazen na Obrázku 3 níže. 

 

Obrázek 3 Třídič typu 2500-5400/S 

4.1.2   Drtič typu 1137 

Materiál z třídiče dále musí být zdrobněn a putuje do drtiče. Jedná se o kladivový 

drtič s válci. Materiál je drcen opakovanými údery kladiv rychle otáčejícího se rotoru, 

umístěného mezi dvěma skupinami válců. Materiál opakovaně naráží na pomaluběžné 

válce a prochází výstupní štěrbinou. Rotor má reverzní chod a kladiva jsou při klidu 

ve svislé poloze. 

Válce jsou nad sebou uloženy ve třech řadách a otáčejí se různou rychlostí 

ve vyznačeném směru. Slouží jako pohyblivý pancéř střídavě s funkcí pracovní i čistící 

podle směru otáčení rotoru. Výstupní štěrbina je nejmenší vzdálenost povrchu spodního 

válce od válcové plochy rotoru při napřímených kladivech. Tento drtič je určen k drcení 

hnědého uhlí s obsahem vody do 50 %, jílovitých složek do 25 % maximální kusovitosti 
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do 450 mm o pevnosti do 140 kPa cm
-2. 
Zrnitost výstupního materiálu je 0 – 20 mm 

s možností výskytu zrn 10 % nad 20 mm. Drtič může být použit i pro jiné měkké, lepivé 

materiály podobných vlastností (např. měkké sádrovce, měkký bauxit apod.) Výkon tohoto 

stroje je 1 000 – 1 200 t·hod
-1. 
Průměr rotoru je 1 600 mm a jeho šířka je 2 200 mm. 

Maximální rozměr vstupního materiálu je 450 mm [23]. Následující Obrázek 4 ukazuje 

výměnu kladiv v drtiči. 

 

Obrázek 4 Výměna kladiv v drtiči 

Popis činnosti drtiče  

Materiál je přiváděn dle směru otáčení rotoru přes usměrňovací klapku v násypce 

buď do levého, nebo pravého pracovního prostoru drtiče. Je zachycen rotujícími kladivy, 

jimi drcen a vrhán proti válcům. Nárazem na válce se dále zdrobňuje, odráží se zpět 

do prostoru rotoru a proces se opakuje. Otáčivý pohyb válců má čistící funkci, brání 

zalepování a ucpání pracovního prostoru. Funkce dopravní je zvláště u spodního válce. 

Sousední válce se čistí navzájem vzhledem k opačnému pohybu ve štěrbině. Nalepený 



Jungová Marie: Automatické vzorkovací stanice a jejich využití v lomu Vršany 

2017   22 

materiál se stírá škrabáky. Směrem k výstupní štěrbině s nově vznikajícím povrchem zrn 

se obvodová rychlost válců zvětšuje. Po jednostranném opotřebení kladiv nebo válců jedné 

pracovní skupiny je nutné změnit směr otáčení rotoru a usměrňovací klapkou v násypce 

drtiče zavést materiál do druhého pracovního prostoru. Kladivový drtič menších parametrů 

je též začleněn do technologie vzorkovací stanice. Na Obrázku 5 níže jsou zobrazena 

kladiva drtiče. [23] 

 

Obrázek 5 Kladiva drtiče 

4.2   AVS pro odběr vzorku hnědého uhlí (lom Vršany) 

Jedná se o sestavu dvou automatických vzorkovačů, na které navazuje linka 

jemného mletí (LJM) včetně on-line gamapopeloměru ENELEX, který je nainstalován 

v sestavě vzorkovače, pro kontinuální měření popelnatosti vzorkovaného uhlí. 

Tato vzorkovací sestava je výjimečná tím, že gamapopeloměr je napojen na linku jemného 

mletí a každý dílčí vzorek odebraný dle časového úseku v intervalu 180 sekund 

má své hodnoty popelnatosti měřené a zaznamenané tímto popeloměrem. 
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4.2.1   Primární vzorkovač 

Primární vzorkovač sestavy je umístěn v  hale nakládacího zásobníku. Konstrukce 

odběru je situována mezi zásobníkem a přesypem, je připevněna na rám pásových 

dopravníků 84 a, b pomocí čtyř konzol. Požadovaný prostor pro odběrné zařízení je cca 

1 500 mm ve směru pohybu pásu a 4 500 mm ve směru kolmém na pohyb pásu. Pás 

je v místě odběru vyrovnán na základové desce odběrového zařízení. Před a za základovou 

deskou je umístěn rovný váleček, který je nutný pro snížení tření pásu dopravníku o hranu 

základové desky. Pro zamezení nežádoucího spadu materiálu do násypky jsou před 

a bezprostředně za odběrovým zařízením instalovány ocelové zábrany. Výše vzorkovaného 

materiálu na PD 84a a 84b nesmí přesáhnout 300 mm. Jedná se o typ rotačního 

kladivového odběru. Odběrné nádoby o využitelném objemu 50 l odebírají vzorek uhlí 

z pohybujících se dopravníkových pásů 84a a 84b šířka těchto pásů je 1 400 mm a jejich 

rychlost je 2,5 m·s
-1
, přičemž maximální výkon pásu je 1 800 t·hod

-1. 
Na tyto pásy 

je ze zásobníků dávkováno uhlí, které je nakládáno do vlakových souprav. Odběrné 

nádoby při odběru protínají proud uhlí konstantní rychlostí v jeho celém průřezu, 

což odpovídá požadavku příslušné normy a vrací se zpět do výchozí polohy. Vzorek 

je odebírán v intervalu 180 sec a odběrná nádoba při odběru vzorku vykoná dle nastavení 

dvě až čtyři otáčky a transportuje odebraný vzorek přes násypku na vynášecí pás V2a resp. 

V2b o šířce 400 mm., pohybující se rychlostí 1,9 m·s
-1
.jejichž pomocí je materiál dopraven 

na pás M1 o šířce 800 mm, který se pohybuje rychlostí 1,9 m·s
-1. 
Pohon odběru je zajištěn 

elektropřevodovkou s brzdovým elektromotorem. Pokud ve stanoveném čase nedosáhne 

odběrná nádoba klidovou výchozí polohu, která je snímána čidlem, je blokován chod pásu, 

aby nedošlo k poškození odběrného mechanismu. Pásový dopravník přepraví odebraný 

materiál přepadem na další pás M1 o šířce 800 mm, který se pohybuje též rychlostí 

1,9 m·s 
-1. 

Tento již přepraví vzorkovaný materiál pod magnetický separátor kovů 

a k dalšímu, sekundárnímu odběrnému zařízení stejného typu za účelem finálního odběru, 

zdrobnění a zmenšení velikosti vzorku. Na následujícím Obrázku 6 jsou primární 

vzorkovače. [24] [8] 
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Obrázek 6 Primární vzorkovače V1A, V1  

Vzorkaři mohou celou vzorkovací stanici ovládat pomocí ovládacího panelu 

s dotykovým displejem. Pomocí tohoto panelu lze uvézt do chodu či zastavit primární 

vzorkovač i sekundární vzorkovač. Je možné také odebírat materiál pro třídicí zkoušku. 

Ovládací panel má další funkce jako je historie alarmů a počítadlo jednotlivých odběrů.  
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Na následujícím Obrázku 7 je dotykový displej pro ovládání AVS. 

 

Obrázek 7 Schéma vzorkovací stanice na lomu Vršany 

Legenda k Obrázku 7: 

Displej dotykové obrazovky. Schéma vzorkovače: 

SV-sekundární vzorkovač. Odběrová nádoba odebírá vzorek 

DP-podávací pásek reverzuje s materiálem do násypky pro třídící zkoušku 

V1a, V1b- primární vzorkovače. 

4.2.2   Sekundární vzorkovač 

Toto odběrné zařízení odebírá vlastní dílčí vzorky pro obchodní i technologické 

účely. Doba oběhu odběrných nádob je 4,633 s, přičemž šířka nádoby 120 mm. Úhel 

sklonu nádoby ke směru pohybu vozíku je 32 stupňů. Sekundární vzorkovač spustí svou 

činnost 60 sekund po primárním odběru z pásu 84a a 84b .Odběrná nádoba sekundárního 

vzorkovače vykoná vždy osm otáček a zastaví se ve výchozí poloze (všechna ostatní 

zařízení běží nepřetržitě). Vzorky jsou sekundárním vzorkovačem (SV) shrnovány 

na pravou stranu M2 přes svodku na podávací pásek, který lze podle potřeby obsluhy 

tlačítkem reverzovat a dílčí vzorek tak místo do mlýna nasměruje do zásobníku vzorku 
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pro vykonání třídící zkoušky. Běží nepřetržitě po celou dobu vzorkování. Sekundární 

vzorkovač představuje následující Obrázek 8. 

 

Obrázek 8 Sekundární vzorkovač 

Parametry podávacího PD (pásového dopravníku) přivádějícího materiál do mlýna. 

Rychlost 6,44 cm·s 
-1
, šířka 300 mm, délka 850 mm, délka reverzace 90 sekund, 

po uplynutí se automaticky přepne na podávání do mlýna. Souvislým proudem je vzorek 

podáván do mlýna MKP 40/35, kde je zdrobněn na velikost zrna 0-10 mm. Rozemletý 

vzorek samospádem vstupuje do násypky děliče, je průběžně zmenšován na 1/16 hmotnosti 

(15/16 odchází do odpadu na M3) a v rozdělovači R se dále půlí na část, která se ukládá 

do nepřetržitě rotujícího kvartovače Q1 jako součást obchodního vzorku a na část, která 

trubkou putuje do kladivového mlýna, jež vzorek pomele na zrno o velikosti 3 mm. 

Ze mlýna se vzorek nasype na misku, která je upevněna na rámu automatického 

popeloměru a posune se pod RTG zářič popeloměru firmy Enelex a změří u vzorku obsah 

popela. Změřený vzorek je z misky vyklopen na PD a odveden jako odpad, protože část 

tohoto vzorku je již uložena v rotujícím kvartovači. 
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Kladivový mlýn MKP 40/35 

Jde o kladivový mlýn s odrazovým válcem. Tento mlýn připravuje správnou 

zrnitost vzorku před dělením, běží nepřetržitě po celou dobu vzorkování. Šířka štěrbin 

mezi roštnicemi je 7 mm. Pracuje na stejném principu jako již zmíněný primární drtič typu 

1137[24]. Na Obrázku 9 níže je kladivový mlýn MKP 40/35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Kladivový mlýn MKP 40/35 

Dělič s rozdělovačem 

Dělič s rotačním kuželem (typ DRK) sestává z válcové nádoby, ve které se otáčí 

dělící lopatka. Nad nádobou je umístěna kuželová násypka, do které padá dílčí vzorek. 

Ve spodním otvoru násypky se otáčí kužel s vynášecí stěrkou. Vzdálenost mezi kuželem 

a hranou otvoru v násypce je stavitelná pomocí tří stavitelných šroubů. Dělící poměr 

je pevně nastaven při montáži. Vydělený vzorek k dalšímu použití padá středovou trubkou 

do potrubí vzorku, odpad padá na ploché dno děliče, odkud je vyhrnován dvěma lopatkami 

do potrubí odpadu. Pohon středové trubky zajišťuje převodovka přes válečkový řetěz. 

Po celou dobu vzorkování nepřetržitě běží, zmenšuje vzorek ve dvou stupních. 

Jde o mechanicky spojená zařízení se shodnými otáčkami a společným pohonem. 
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Dělící poměr 1:16, rozdělovač 1:1 (50/50 %), obsah násypky je 8 kg. 

Na Obrázku 10 níže je dělič s rotačním kuželem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Dělič s rotačním kuželem 

Kvartovač Q1 

Po celou dobu se nepřetržitě otáčí a vzorek rozděluje rovnoměrně do šesti komor. 

Je-li naplněn nebo je třeba s nádobami manipulovat z jiných důvodů, odsune jej obsluha 

do nepracovní polohy, čímž se automaticky vypne pohon a zavře vstupní otvor jako 

ochrana před vysycháním vzorku. [24]. 

Výrobou automatických vzorkovačů se v ČR zabývá několik firem. Vzorkovač 

do Elektrárny Počerady nebo úpravny uhlí Ledvice dodala firma ORGREZ a.s. Dalším 

výrobcem je např. firma MIP s.r.o., DSD-DOSTÁL a.s., Ze zahraničních výrobců stojí 
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za zmínku německá společnost APC ANALYTICS nebo SIEBTECHNIK GmbH. 

Kvartovač pro sběr vzorků je na následujícím Obrázku 11. 

 

Obrázek 11 Kvartovač 

4.3   Poruchy vzorkovací stanice Vršany 

Při jakékoliv poruše vzorkovače je povinností vzorkovače oznámit tuto skutečnost 

dispečerovi, který zajistí opravu v co nejkratším čase. Tabulky 2 a 3 uvádí přehled poruch 

mechanického a elektrického zařízení stanice. 
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Tabulka 2: Mechanické poruchy vzorkovače za rok 2014, 2015 

Měsíc, rok Důvod zastavení vzorkovače Charakter poruchy 

Duben 2014 Alarm nouzové vypnutí Oprava hřídele kladivového drtiče 

Květen 2014 Alarm nouzové vypnutí 
Výměna klínového řemene odběrové 

lopaty 

Srpen 2014 Alarm nouzové vypnutí Čištění drtiče, ucpání cizím předmětem 

Prosinec 2014 Alarm nouzové vypnutí 
Čištění linky jemného mletí, ucpání 

vlhkým materiálem 

Leden 2015   
 Ucpaná násypka podávacího pásku 

drtiče 

Leden 2015 Alarm nouzové vypnutí Prasklý vynášecí šnek, svařování 

Listopad 2015 Alarm nouzové vypnutí 
Spadlý řetěz na převodovce, nasazení, 

dotažení 

Listopad 2015 Alarm nouzové vypnutí 
Výměna klínového řemene odběrové 

lopaty 

Prosinec 2015   Čištění ucpané násypky  

 

Tabulka 3: Poruchy elektrického zařízení za rok 2014, 2015 

Měsíc, rok Důvod zastavení vzorkovače Charakter poruchy 

Duben 2014 Alarm nouzové vypnutí Nedojetí lopaty do koncové polohy 

Červen 2014 Alarm nouzové vypnutí Spálený motor kladivového drtiče 

Květen 2015 Alarm nouzové vypnutí Porucha čidla vynášecího šneku 

Květen 2015 Alarm nouzové vypnutí Spálený motor děliče 

Prosinec 2015 Alarm nouzové vypnutí Porucha elekropřevodovky 

 

Mezi nejčastější důvod vypnutí vzorkovací stanice Vršany patří ucpání kladivového 

drtiče a to většinou v lince jemného mletí nebo trubek vedoucích od mlýna k děliči. 

Násypka, která ústí na podávací pásek vedoucí materiál k mlýnu se také často ucpe. 

Kladivový mlýn sám kromě běžného opotřebování závažnější poruchy nemá. Důvodem 

ucpání je nejčastěji jílovitý kus materiálu zachycený v násypce, zvýšený obsah vody 

v přiváděném materiálu nebo větší kus proplástku či jiného předmětu. Kovové předměty 

se do drtiče nedostanou, protože nad pásovým dopravníkem je magnetický odlučovač 

železa, na němž se kovový materiál zachytí. V zimním období působí nízká teplota 

a vlhkost vzorku nemalé potíže. Vlhkost ze vzorku zachyceného v kvartovači vzlíná 
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potrubím vzhůru a kondenzuje na stěnách  potrubí. Vzorkovaný materiál odcházející ze 

mlýna pak ulpívá na vlhkých stěnách trubek a průměr trubky se zmenšuje, až se zcela 

ucpe. Kladivový mlýn, který je zařazen do linky jemného mletí a slouží jako druhý stupeň 

drcení vzorku, který podrtí na zrno 3 mm velké, má vynášecí štěrbiny velmi náchylné 

k ucpávání vlhkým materiálem. Po ucpání štěrbin dává tepelná ochrana signál alarmem 

obsluze. 

Ucpání násypky nespustí alarm, ale zkušený vzorkař toto rozpozná sluchem, méně 

zkušený vidí při sledování hodnot popeloměru nulové hodnoty, což znamená, že materiál 

nejde z násypky přes linku jemného mletí na misky popeloměru. Při kontrole budou misky 

prázdné. Odběrové zařízení. (lopata) je neustále v činnosti v intervalu 180 sekund. 

Nejčastějšími poruchami tohoto zařízení jsou přetržené klínové řemeny, povolené řetězy 

pohybového systému lopaty vzorkovače. 

Vynášecí šnek se poškodí při nízkých teplotách, materiál přimrzne k jeho stěnám 

a komplikuje vynášení odpadu. Vynášecí šnek může prasknout. 

Poruchy AVS jsou z větší části mechanického původu. Poruchy elektrického 

zařízení jsou spojeny s přetěžováním motorů z důvodu zvýšeného obsahu vody 

ve zpracovávaném materiálu či jílovitých příměsí nebo nestejnoměrného množství 

materiálu na páse. Důležitá je správná činnost primárních drtičů. 

Vzorkovač je opatřen řadou čidel, která zajišťují například vynášení odpadu 

šnekovým vynášečem nebo zajištění správné polohy odběrové lopaty či posouvání misek 

s materiálem pod ionizační zářič popeloměru. Porucha těchto čidel se řadí též mezi 

poruchy elektrického zařízení stanice. 

4.4   Příklady vzorkovacích zařízení ze zahraničí 

Příklady zařízení pro vzorkování některých zahraničních firem jsou uvedeny 

v následujícím textu. 

4.4.1   Zařízení firmy APC ANALYTICS 

Německý výrobce přístrojů pro odběr, úpravu a analýzu vzorků. Výrobky 

této firmy se používají v největších povrchových dolech a elektrárnách v Německu. 



Jungová Marie: Automatické vzorkovací stanice a jejich využití v lomu Vršany 

2017   32 

Způsobů jakými toto zařízení může odebírat vzorky je několik různých variant. Může 

pracovat samostatně nebo je včleněno do komplexního zařízení pro odběr a úpravu vzorku. 

První variantou odběru je nasátí vzorku pomocí nerezové trubky z pásového 

přesypu nebo drtiče, čehož se využívá při pneumatickém odběru. Další možností je použití 

kladivového nebo lžicového vzorkovače a dle zrnitosti navazujícího mechanizmu 

pro úpravu (kladivový mlýn). 

Další možností odběru je použití tyčového síta Při tomto způsobu vzorkování 

je kontinuálně odebírána část z proudu materiálu. Na Obrázcích 12, 13, 14, 15, 16 níže 

jsou uvedeny způsoby odběru vzorků firmy APC ANALYTICS. 

 

Obrázek 12 Trubkový vzorkovač [25] 

 

 

Obrázek 13 Tyčové síto[25] 

 

 

Obrázek 14 Kladivový vzorkovač [25] 

 

 

Obrázek 15 Lžícový vzorkovač [25] 
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Pneumatický odběr pomocí nasátí vzorku nerezovou trubkou není nijak omezen 

například typem dopravníkových pásů či prostorem. Tímto způsobem odběru lze odebírat 

vzorek z více pásů současně. 

 

 

Obrázek 16 Vzorkování pomocí nasátí vzorku [25] 

4.4.2   Princip zařízení 

Vzorkovací zařízení nasaje vzorek nerezovou trubkou a dopraví ho vzduchem 

do mlýna AIRMILL 6000, zde je materiál zdrobněn na jemný prach. Pomocí cyklonového 

odlučovače je vzorek oddělen od proudu vzduchu a zachycen ve vzorkovací komoře. 
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Zde je umístěno čidlo stavu naplnění, vzorek je umístěn ve svislé měřící buňky, 

před kterou se nachází hlava rentgenového analyzátoru. V komoře je již připraven další 

vzorek, tím je zaručena kontinuální kontrola materiálu. 

Zařízení SOLAS online analyzátor pro sypké materiály využívá analytickou 

metodu energeticky disperzní rentgenové fluorescenční analýzy, která umožňuje, analýzu 

prvků od hliníku po uran dále stanoví výhřevnost a obsah síry a popela.[25]. 

4.4.3   Vzorkovače firmy SIEBTECHNIK GmbH 

Na Obrázcích 17, 18 níže jsou ukázky vzorkování pomocí kladivového odběru. 

 

Obrázek 17 Kladivové vzorkovače[26]. 

Kladivové vzorkovače firmy SIEBTECHNIK jsou vyráběny pro různé rozměry 

dopravníkových pásů a různá množství odebíraného vzorku. Odběrná nádoba protíná 

proud materiálu v celé šíři. Na následujícím obrázku je odebrání vzorku odběrnou nádobou 

a následné vysypání vzorku do svodky. 
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Obrázek 18 Kladivový odběr z pásu [26] 

Obrázek 19 níže, představuje pneumatický trubkový systém pro přepravu vzorků. 

 

Obrázek 19 Přepravní pneumatický, trubkový systém [26] 

Plně automatická přeprava sypkých vzorků materiálu do laboratoře je prováděna 

pneumatických trubkovým systémem, který lze projektovat a produkovat individuálně 

dle přání a možností odběratele. 
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Zde je vzorek materiálu získaný na základě odběru automaticky dopraven na nosiči 

potrubního systému, který může být několik set metrů dlouhý. Tam se nosič automaticky 

otevře a vzorek materiálu je vyprázdněn. Na Obrázku 20 je představen automatický systém 

AMAS. 

 

Obrázek 20 Automatický systém AMAS [26] 

Tento plně automatický systém může stanovit obsah vlhkosti sypkých materiálů 

vzorků do 6 kg hmotnosti. Za tímto účelem AMAS může být integrován v automatickém 

zařízení pro odběr vzorku, což umožňuje analýzu provést ihned po odběru vzorku 

z materiálu. [26] Následující Obrázky 21, 22, 23 obsahují různých typů vzorkování. 

 

Obrázek 21 Vzorkování písku s optickým měřením velikosti částic [26] 
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Automatické vzorkovače jsou využívány pro celou řadu zrnitých materiálů jako 

například uhlí, železná ruda, kamenivo, písek, bauxit, průmyslové minerály, umělá hnojiva, 

stavební materiály a další. Níže jsou vyobrazeny automatické vzorkovací linky 

s kladivovým odběrem. 

 

 

 

Obrázek 22 Vzorkování štěrku [26] 

 

Obrázek 23 Vzorkování písku[26] 

4.5   Vzorkování na nakládacím zásobníku lomu Vršany 

Na vzorkovacím místě nakládacího zásobníku (NZ) se provádí získávání těchto 

vzorků: PS3 ČEZ vzorek pro druh 163 dodávaný pro elektrárny (Počerady, Chvaletice, 

Mělník) za 24 hodin. Odběr dílčích vzorků se provádí pomocí (AVS) na pásech 84a a 84b. 

Vzorkovač je nastaven na odběr dílčích vzorků v intervalu 180 sekund, který musí být 

dodržen po celé vzorkovací období -24 hodin. Všechny vzorky představují reprezentativní 

vzorek paliva, které prošlo vzorkovacím místem za 24 hodin (denní vzorky). [27]. 

Do knihy odběrů se zaznamenává vzorkovaný druh, přesný čas nakládky, počet 

odběrů a hmotnost vzorku. 

Náhradní vzorkování se neprovádí. V případě poruchy vzorkovače obsluha 

informuje dispečera, který musí zastavit do dvou hodin po zjištění poruchy výrobu 

pro ČEZ, pokud není možné provozovat druhou linku s automatickým vzorkováním. 

Laboratorní vzorek – je vzorek získaný úpravou hrubého vzorku na zrnitost 

pod 3,15 mm a je určen pro laboratorní zkoušení. 
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Analytický vzorek – je vzorek získaný úpravou laboratorního vzorku na zrnitost 

pod 0,212 mm a je určen pro analýzu. 

Podstata rozboru 

Zpracování hrubého vzorku (zmenšení množství, dělení (kvartace), promíchávání 

finálního paliva pro specifikovaného odběratele nashromážděné za určité časové období 

na vzorky pro laboratorní analýzy a na kontrolní a arbitrážní vzorky. 

Vzorkování je prováděno v nepřetržitém provoze, vzorkař každé tři hodiny vyjme 

nashromážděný vzorek z kvartovače. Protilehlé nádoby modře označené se spojí a zváží 

a informace se zapíše do knihy odběrů a PC. Zbytek je vysypán jako odpad. Spojený 

vzorek je zmenšen na kuželovém kvartovači SKK10 a dvě protilehlé nádoby jsou spojeny 

a obsah uložen do nádoby pro uchovávání vzorků zbytek je odpad. Při manipulaci 

se vzorky obsluha musí dbát předpisů stanovených dle platných norem. Důležitá je správná 

kvartace, zamezení vysychání vzorku, zamezení styku vzorku s vodou, omezení prašnosti, 

uchovávání vzorku ve vhodné nádobě a správný postup při přípravě laboratorního vzorku 

ze spojených vzorků za celou směnu. [3] [27] 

4.5.1   Přístroje a pomůcky 

Homogenizační kvartovač HK1, mobilní laboratorní kvartovač HKK60, nebo stolní 

kuželový kvartovač SKK10, můstková váha sklonná, elektronické přesné váhy s dělením 

stupnice 0,1 g s přesností vážení +-0,08 g. Nádoby na hrubý vzorek (polypropylenové 

konve 25 l), vzorkovnice na laboratorní vzorek (1l,5 l) plastové, kniha odběrů, formuláře 

na označení vzorků, PC, tiskárna. Na Obrázcích 24, 25, 26, níže jsou ukázky dělících 

přístrojů, které slouží k homogenizaci a zmenšení vzorku. 
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Obrázek 24 Homogenizační kvartovač HK1 

Vzorek je v kvartovači promícháván lopatkou a zároveň je rozdělován do čtyř 

zásobníků. Homogenizační kvartovač HK1 je používán pro vzorky  

o hmotnosti nad 8 kg. Pro velkou objemovou kapacitu, se využívá hlavně pro zmenšování 

denních vzorků tudíž nashromážděných dílčích vzorků za dvacet čtyři hodin. 

 

Obrázek 25 Homogenizační kvartovač HK1 

Kuželový kvartovač SKK10 níže se používá pro dělení vzorku o hmotnosti do 8 kg. Pro 

zakrytí nádob kvartovače je používána textilie. Tímto způsobem je vzorek chráněn před 
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prachem. Zařízení je využíváno v průběhu celé směny. 

 

 

Obrázek 26 Kuželový kvartovač SKK10 

 

4.5.2   Postup zpracování hrubého vzorku 

Vzorek pro stanovení vody a základní rozbor (2 kg + 1 kg). Nashromážděné 

množství hrubého vzorku za příslušné vzorkovací období (24 hod.) je nasypáno 

do homogenizačního kvartovače HK1 nebo do mobilního laboratorního kvartovače 

HKK60. Vzorek je postupně vydělen na množství 8 kg. Vzorek je opět vsypán 

do kvartovače a vydělen na čtyři podíly o hmotnosti 2 kg. Dva vydělené protilehlé podíly 

vzorkař spojí (vzorek o hmotnosti 4 kg označí jako laboratorní) vzorek odloží stranou 

pro další zpracování. Další dva protilehlé podíly jsou spojeny a vyděleny na kvartovači 

SKK10 na čtyři podíly, jeden je označen jako arbitrážní (rozhodčí) vzorek (hmotnost 

minimálně 1 kg), protilehlý je označen jako kontrolní vzorek (hmotnost minimálně 1 kg) 

a oba jsou uloženy do archivu na vzorkovně. Třetí vydělený podíl je vzorek na stanovení 

vody (hmotnost minimálně 1 kg), určený pro laboratoř. Čtvrtý zbylý vzorek je odpad. 
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Vzorek označený jako laboratorní (hmotnost 4 kg) je opět vydělen na kvartovači 

SKK10 na čtyři podíly, dva protilehlé se sloučí a označí jako vzorek pro základní rozbor 

(hmotnost minimálně 2 kg) určený pro laboratoř, zbylé dva protilehlé podíly jsou odpad. 

Vzorkovnice a nádoba na skladování vzorku jsou na následujících Obrázcích 27, 28. 

  

Obrázek 27 Vzorkovnice 

Plastové vzorkovnice pro transport vzorku do laboratoře, musí být pevně 

uzavřeny, aby nedocházelo ke změnám obsahu vody ve vzorku nebo k jeho vysypání. 



Jungová Marie: Automatické vzorkovací stanice a jejich využití v lomu Vršany 

2017   42 

 

Obrázek 28 Nádoba pro skladování vzorku 

Obsluha vytiskne a vyplní průvodní lístek pro označení uloženého vzorku 

ve vzorkovnici, průvodní lístek, musí obsahovat: Vzorkovaný druh, číslo SVC, označení 

vzorku, datum, místo vzorkování, hmotnost prázdné nádoby, hmotnost vzorku s nádobou, 

podpis vzorkařky, která vzorek zpracovala. 

 

Obrázek 29 Průvodní lístek vzorku 
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U kontrolního a rozhodčího vzorku se vyplní lístky dva, přičemž jeden je přilepen 

na vzorkovnici a druhý je vložen do vzorkovnice, která musí být zapečetěna. Poté, 

je uskladněna do archivu. 

Vzorkovnice se vzorkem paliva, určené pro stanovení jakostních parametrů 

do laboratoře se označí pouze jedním lístkem a jsou dopraveny do laboratoře. [20] 

4.5.3   Skladování a likvidace vzorků 

Kontrolní a rozhodčí vzorky se skladují po dobu 31 dní od data odběru vzorku. 

Po uplynutí této doby se kontrolní vzorky každý den likvidují vysypáním do kontejneru 

odpadního vzorku. Rozhodčí vzorky se likvidují stejným způsobem [27]. Na následujícím 

Obrázku 31 je ukázka skladování vzorků. 

 

Obrázek 30 Skříň s uskladněnými vzorky 
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4.5.4   Granulometrická zkouška (třídicí zkouška) 

Pracovník vzorkovny provádí třídicí zkoušku na soustavě sít s otvory čtvercového 

tvaru s postupně zmenšující se délkou strany. Po 25 odběrech vzorku se pomocí 

dotykového displeje pro ovládání chodu vzorkovače uvede pásek pro podávání materiálu 

do mlýna do reverzního chodu a materiál je přiveden svodkou (nohavicí) nad třídicí síta. 

Obsluha otevře záklopku svodky a materiál vypadne na síta, přičemž vzdálenost mezi 

svodkou a sítem je taková, aby nedocházelo k destrukci materiálu. Vzorkař spustí vibraci 

a dochází k roztřídění zrn. Poté je materiál z každého síta zvážen a zapsán do tabulky. 

Tato zkouška se provede celkem osmkrát od sedmi hodin do čtrnácti hodin každou hodinu, 

přičemž je získáno pět zrnitostních tříd (0-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm, 

nad 40 mm) a jejich výnosy v procentech. Zapsané hodnoty v tabulce vzorkař výpočtem 

převede na procentuální vyjádření nadsítného a podsítného a zaznamená do knihy měření. 

Celá tabulka je přenesena do PC, kde je instalována aplikace pro výpočet výnosů 

zrnitostních tříd, nadsítného a podsítného a tím si vzorkař kontroluje správnost svého 

výpočtu. Tato zkouška se nazývá úplná třídicí zkouška pro těžná uhlí a provádí 

se na Vršanech jednou týdně vždy v úterý, úplná třídicí zkouška podává informace 

o zrnitostní skladbě expedovaného materiálu. Třídicí zkouška pro získání informací 

o nadsítném a podsítném se provádí na každé směně (12 hod) pětkrát za směnu 

po 25 odběrech vzorkovače, přičemž se neprovádí roztřídění do pěti zrnitostních tříd, 

ale ponechá se síto s největšími otvory pro frakci nad 40 mm [21]. 

 Další zrnitostní zkouškou, prováděnou v lomu Vršany je rozsev z odpadu. Tato 

zkouška se provádí jednou za měsíc, přičemž je zjišťováno nadsítné a podsítné z materiálu, 

jenž je z děliče vzorkovače vydělen jako odpad. Tato zkouška se provádí na nejmenším 

sítu pro velikost zrna 0 až 5 mm. Na Obrázcích 31, 32 jsou vibrační síta pro granulometrii. 
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Obrázek 31 Vibrační síta pro třídící zkoušku 

 

 

Obrázek 32 Třídící síta 

4.6   Další vzorkovací stanice hnědého uhlí na Mostecku 

AVS jsou využívány  i v dalších provozech jako je například Elektrárna Počerady 

nebo Úpravna uhlí Ledvice. 
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4.6.1   Vzorkovač v Elektrárně Počerady 

V roce 1999 firma ORGREZ a.s. instalovala v místě přesypu pásů vzorkovač 

pro kvalitativní přejímku dodávek uhlí. S provedením atestu se vzorkovač stal měřidlem 

pro kontrolu jakosti dodávaného uhlí v odběratelsko-dodavatelských vztazích a současně 

je měřidlem jakosti uhlí dodávaného do kotelny při stanovení bilance kotle. 

Vzorkovací stanice se skládá z korečkového odběru, kladivového mlýna MK40V, 

talířového děliče TD10-1, nádoby na vzorek. 

4.6.2   Vzorkovač v úpravně uhlí Ledvice 

Další vzorkovací stanice byla postavena v roce 2010 firmou ORGREZ 

a.s. v úpravně uhlí Ledvice na třídírně druhů. Vzorkovač byl umístěn na přesypu pásů 

(přesýpací stanice M1) na drobný prodej. 

Vzorkovač umožňuje obsluze odběr vzorku pro granulometrickou zkoušku. 

Při odběru tohoto vzorku (na povel obsluhy) se dávkovač s odebraným uhlím pohybuje 

opačným směrem (reverzuje) k výsypce vzorku pro stanovení granulometrie. 

Stanice je složená z korečkového odběru, kladivového mlýna MK40V, talířového 

děliče TD10/60A [14]. 

4.7   Postup při stanovení obsahu popela v hnědém uhlí 

V laboratoři je obsah popela v hnědém uhlí zjišťován metodami popsanými v textu 

následující kapitoly, přičemž popelovinami se rozumí minerální látky, např. křemičitany, 

uhličitany, sírany a další, které jsou obsažené v tuhém palivu. Po jejich spálení vzniká tuhý 

zbytek – popel. [28]. 

4.7.1   Pomůcky a přístroje 

Při vzorkování jsou používány tyto pomůcky: 

 váhy s přesností 0,1 mg; 

 pec – větrání v peci musí vyměnit vzduch pět až desetkrát za minutu; 

 miska – křemenná, porcelánová, nebo platinová, výška 8-15 mm; 
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 podložka – pro vzorky koksu křemenné nebo z žáruvzdorné oceli, tloušťky 6 mm, 

takového rozměru, aby jí bylo možné zasunout do muflové pece, exsikátor 

nebo jiná uzavřená nádoba. 

Ukázka muflové pece je na Obrázku 33 níže. 

 

Obrázek 33 Muflová pec[31]. 

4.7.2   Příprava zkušebního vzorku 

Používá se analytický vzorek uhlí nebo koksu pro obecný rozbor (umletý 

na velikost zrna 0,212 mm). Vzorek je třeba důkladně promíchat. 

4.7.3   Vyjádření výsledků 

Obsah popela A v analytickém vzorku vyjádřený v procentech hmotnosti 

se vypočte podle Vzorce 1: 

  
     

     
·100 (1) 

kde: 

A obsah popela ve vzorku [%] 

m1 .hmotnost prázdné misky [g] 

m2 hmotnost misky se vzorkem před žíháním [g] 

m3 hmotnost misky po spálení [g]. 
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4.7.4   Protokol o zkoušce 

Protokol, který se při analýze vyplní, musí obsahovat tyto údaje: 

 Identifikace vzorku; 

 Použitá metoda; 

 Datum stanovení; 

 Výsledky a početní stav, ve kterém jsou vyjádřeny; 

 Neobvyklé skutečnosti během stanovení; 

 Odkaz na mezinárodní normu. [28] 

4.8   Kontinuální měření popelovin v hnědém uhlí 

Následující text řeší principy, základní uspořádání a techniky on line analýzy. 

Strannost (bias) 

Jedná se o systematickou chybu vedoucí k tomu, že průměr hodnot jednotlivých 

výsledků je soustavně vyšší nebo nižší než hodnota daná referenční metodou stanovení. 

[29] 

Přesnost (accuracy) 

Přesnost znamená, že výsledky zkoušky a přijatá referenční hodnota jsou v těsné 

shodě. 

Shodnost (precision) 

Nezávislé výsledky jednotlivých zkoušek, které byly vykonány, za daných 

podmínek jsou v těsné shodě. 

Pro on-line měření vlastností paliv je dnes využíváno mnoho různých přístrojů, 

které značí zcela nový přístup v problematice měření jakosti tuhých paliv. 
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On -line analyzátor (on -line analyser) 

Jedná se o zřízení, které měří jednu nebo více vlastností tuhého paliva, přičemž data 

poskytuje rychle a automaticky. Data jsou získávána v procesu výroby nebo při manipulaci 

s palivem. 

4.8.1   Princip analyzátoru 

Funkce analyzátoru se skládá ze tří aspektů. Určením těchto aspektů 

jsou hodnoceny vlastnosti jakéhokoli on -line analyzátoru. Mezi tyto aspekty patří stabilita 

přístrojové techniky, kalibrace a shodnost měření v provozních podmínkách. Palivo, které 

se může dopravovat k analyzátoru pomocí dopravníkových pásů, lze měřit ve formě 

sypkého materiálu nebo ve formě kaše z paliva a vody. 

4.8.2   Základní uspořádání on -line analyzátorů 

Toto základní uspořádání je možné ve dvou variantách, jejichž volba závisí 

na zrnitosti, rychlosti proudu a vlastnostech přístroje. Tyto varianty uspořádání jsou: 

Hlavní proud - při tomto uspořádání prochází analyzátorem celý proud materiálu, 

který chceme analyzovat. 

Vydělený proud - Část proudu, procházející analyzátorem je vydělena vhodným 

postupem vzorkování. Tato vydělená část může před měřením projít úpravami jako 

je drcení, dělení, sušení. Po změření se vydělená část vrací do hlavního proudu. [30] 

Na následujících obrázcích 34, 35 je ukázka vydělení proudu a zdrobnění před  

on-line analýzou. Po vydělení se vzorek trubkovým systémem dostává do kladivového 

mlýna, kde je zdrobněn na velikost zrna 3,15 mm. 
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Obrázek 34 Vydělení proudu pro on-line analýzu při vzorkování 

 

Obrázek 35 Zdrobnění v kladivovém mlýnu před on-line analýzou 
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Kalibrace analyzátoru 

Kalibrace je pro on-line analyzátory zásadní, neboť mohou měřit jen na základě 

porovnání s jinou metodou. 

4.8.3   Techniky on -line analýzy tuhých paliv pro měření popela 

1) Zpětný rozptyl rentgenových paprsků 

Tato technika vyžaduje zrnitost materiálu menší než 5mm a dobře upravené palivo, 

které je vyděleno z proudu. Nízkofrekvenční rentgenové záření (30keV)je odráženo tuhým 

palivem a je mírou průměrné atomové hmotnosti, jenž je souvztažná s obsahem popela. 

2) Zpětný rozptyl gama záření 

Tato technika je na podobném principu, ale použité rentgenové záření 

je vysokoenergetické do (100 keV). Velikost zrna je do 50 mm a nejvíce se tato technika 

využívá pro měření v hlavním proudu na dopravním pásu s podmínkou výšky vrstvy 

materiálu do 100 mm. 

3) Přímý rozptyl gama záření 

Velikost vstupního záření je menší než 100 keV. Měření probíhá na dopravním 

pásu v hlavním proudu pro kusové uhlí o zrnitosti do 25 mm. Měření není citlivé na výšku 

vrstvy, ale je ovlivňováno změnami obsahu železa. 

4) Párová emise 

Tato technika využívá působení vysokoenergetického gama záření (více 

než 1,02 MeV), a silně koleruje s průměrným atomovým číslem a tedy i s popelem. Měření 

je méně citlivé na změny obsahu železa. Používá se na uhlí do zrnitosti 50 mm s rychlostí 

proudu do několika tun za hodinu s použitím vydělení z proudu  

5) Emise přirozeného gama záření 

Popeloviny v uhlí obsahují malý podíl izotopů, které se přirozeně vyskytují 

a vyzařují vysokoenergetické gamazáření. Intenzita těchto emisí je měřítkem obsahu 

popelovin v uhlí a tedy i popela. Tato technika se používá přímo na pásu s uhlím 
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do zrnitosti 300 mm, je minimálně ovlivněna změnami složení minerálů, ale může 

vyžadovat kompenzace na změny v naložení pásu. [30]. 

4.8.4   Zdroje chyb metod měření analyzátorem 

Chyby vznikající při on -line měření jsou rozděleny do několika oblastí. Těmito 

oblastmi jsou: 

 variabilita produktu - chyba je funkcí nehomogenity proudu tuhého paliva; 

 vyjmutí vzorku - chyba vzniklá při postupech jako je mletí, dělení dílčích vzorků 

před vstupem - do analyzátoru. Tento zdroj chyby vzniká pouze u analyzátoru 

s děleným proudem; 

 průchod - chyba vzniká při průchodu paliva analyzátorem; 

 přístrojová – technika - chyba vzniklá vnitřní nebo okolím způsobenou nestabilitou 

elektroniky; 

 kalibrace - omezená přesnost kalibrace, která se může stát zastaralou v důsledku 

změn kvality uhlí; 

 uvádění výsledků - chyby vznikající při přenosu výsledků. [30] 

Pro řízení těžby uhlí je velmi důležité nepřetržité sledování parametrů těžby 

ze všech těžebních míst. Systém on -line měření výhřevnosti umožňuje měřit výhřevnost 

uhlí přímo na pásovém dopravníku využitím kombinace měření obsahu popela 

radiometrickou metodou a mikrovlnného měření vlhkosti uhlí. Detekční systém je složen 

ze dvou samostatných měřících rámů pro měření popelnatosti a vlhkosti. Tyto rámy mohou 

být instalovány na pásovém dopravníku nebo jako součást vzorkovače. Systém využívá 

bezdotykovou metodu zeslabení procházejícího gamazáření o dvou různých energiích. Dva 

radioaktivní zářiče v ochranném kontejneru jsou umístěné pod pásem. Záření směřuje 

pouze kolmo na dopravníkový pás a v okolí měřícího místa je možný volný pohyb osob. 

Z operátorského pracoviště je umožněno snadné ovládání a přehledné zobrazení výsledků 

pomocí dotykového displeje. Systém je po kalibraci schopen pracovat na jakémkoliv druhu 

uhlí, omezen je maximální zrnitostí. Kromě měření popelnatosti lze pomocí systému měřit 

množství procházejícího paliva, měření vrstvy na pasovém dopravníku, vlhkost. V případě 

nevyhovující zrnitosti či vrstvy uhlí lze popeloměr umístit na dopravní pás v blízkosti 

vzorkovače. [30]  
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Na následujícím Obrázku 36 je vyobrazeno propojení jednotlivých stupňů systému 

firmy ENELEX. 

 

Obrázek 36 Propojení jednotlivých stupňů systému Enelex [32]. 

V lomu Vršany se toto kontinuální měření využívá jak na dopravníkových pásech, 

tak na vzorkovači kde je zařazen popeloměr do linky jemného mletí a podává informace 

o hodnotách popela v každém odebraném vzorku. Hodnoty jsou pak systémem 

zprůměrovány pro každý jednotlivý vagon i celou soupravu dodávaného uhlí, Každá denní 

dodávka paliva má své číslo vzorku, k němuž je vždy přiřazena hodnota popela. Operátor 

získává informace, pomocí nichž může upravovat kvalitu uhlí jednotlivých dodávek 

dle přání odběratele. Výhodou kontinuálního měření je neustálý přísun informací, které 

jsou pro řízení těžby nutností, neboť výsledky laboratorních analýz jsou poskytnuty 

s časovou prodlevou. Výsledky laboratorních analýz laboratoř srovnává s průměrnými 

hodnotami z kontinuálního měření. [30] 
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Na Obrázcích 37, 38 je řídící jednotka a miska se vzorkem pod zářičem. 

  

Obrázek 37 Řídící jednotka Obrázek 38 Miska popeloměru 

Vzorek je po vydělení z proudu zdrobněn v kladivovém mlýnu na velikost zrna 

3,15 mm. Zdrobněný materiál je z mlýna vysypán na misku popeloměru, která se 

s materiálem automaticky posune pod měřící zařízení. Po změření hodnot, je materiál 

z misky automaticky vysypán na dopravníkový pás. Miska se vrací do své výchozí polohy 

pod kladivový mlýn. 
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5   ZÁVĚR 

Vzorkování s cílem získání reprezentativní části materiálu je proces, který vyžaduje 

dodržování odborných a předepsaných způsobů odběru, úpravy, chemického a fyzikálního 

rozboru. Celý proces je spojen se spoustou dalších činností, které přispívají k dosažení 

přesné analýzy a tím maximálnímu využití užitkové složky suroviny. V dnešní době 

je znalost přesného složení surovin důležitá k hospodárnému využívání neobnovitelných 

zdrojů, jako jsou fosilní paliva a neméně důležitá je oblast odpadového hospodářství, které 

se dostalo do popředí zájmů. 

Historie vzorkování sahá do počátků hutnictví a těžařstvím, kdy si lidé 

již uvědomovali důležitost vzorkování. Tato činnost se využívala hlavně k rozborům rudy 

a kovů a sloužila k odlišení a čištění ušlechtilých kovů. K čistě empirickým poznatkům 

se postupem doby přidaly teoretické podklady. Z ručního vzorkování se přešlo 

na vzorkování automatické, což vedlo k omezení chyb vznikajících lidským faktorem. 

Stroje zařazené do automatických linek byly neustále vyvíjeny a zdokonalovány. 

Ani v dnešní době nelze říci, že je otázka vzorkování již vyřešena. Stále se hledají nové 

způsoby odstraňování nežádoucích faktorů, které by mohly vést ke zkreslení analýzy, 

což platí hlavně u heterogenních materiálů. Velkým přínosem do vzorkovacího procesu 

je kontinuální měření vlastností materiálů. Toto měření představuje nejmladší technologii 

a jeho výsledky se využívají například při těžbě a úpravě hnědého uhlí. Laboratoře těchto 

výsledků využívají pro srovnání s výsledky rychloanalýzy vzorků uhlí. Toto srovnání 

je důležité při detekci chyb při vzorkování a analýze. 

V textu práce byly podrobně popsány teoretické i praktické poznatky z provozu 

automatického vzorkování se zaměřením na automatickou vzorkovací stanici v lomu 

Vršany a byla zmíněna i některá úskalí vzorkování a zdroje chyb v celém procesu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

AMAS Automatic Moisture Analyser Systém (automatický analyzátor vlhkosti) 

AVS automatická vzorkovací stanice 

HMGD homogenizační drtírna 

keV kiloelektronvolt 

LJM linka jemného mletí 

MeV megaelektronvolt 

NZ nakládací zásobník 

PD pásový dopravník 

SV sekundární vzorkovač 

SVC samostatně vzorkovaný celek 

ÚUK úpravna uhlí Komořany 
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