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Anotace 

Nejjemnější frakce vznikající při procesu úpravy černého uhlí se využívají již mnoho let. 

Hlavním procesem při oddělování kvalitní uhelné substance od hlušin je flotace. Při 

nedostatečné kapacitě kalového okruhu nebo nedostatečné účinnosti zařízení dochází 

k úniku jemných podílů uhlí do venkovních sedimentačních nádrží. Tak tomu bylo i u 

sedimentační nádrže Carbol, která se nachází v utlumeném Dole Dukla. Cílem této 

diplomové práce je, pomocí stanovení koksovacích vlastností reflotovaného kalu a jiných 

vybraných stanovení, zjistit vhodné využití těchto kalů z nádrže Carbol před její 

rekultivací.   

Klíčová slova 

Carbol, koksovací vlastnosti, flotace, uhlí, jemnozrnné odpady 
 
 
 

Summary 

The refinementest fraction rising at the process of conditioning of the black coals have 

already been exploited for many years. The main process during remoning the qualitative 

coal substance from hollow is flotation at the short supply of resources of slurry circuit or 

at the lacks in effection of plant comes to getaway of the fine – grain parts of coal into 

exterior sedimentation tanks. So that happended  with the sedimentation tank Carbol too, 

which is situated in the closed coal mine Dukla. The object of this dissertation is to 

establish the suitable full – taking of that slurry from the tank Carbol before it´s 

recultivation with the setting coking character of reflotationed hollow and the other chosen 

settings.  
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1  ÚVOD 

V současné době se těží černé uhlí v naší republice hlubinným způsobem pouze 

v Ostravsko-karvinském revíru. Vlivem útlumu hornictví v České republice byly zcela 

uzavřeny doly v Ostravské části revíru.  

Všeobecná tendence využívání nejjemnějších uhelných frakcí, vznikajících 

v procesech úpravy černého uhlí, je vyvolána snahou o zvýšení kvality koncentrátu, 

požadované odběrateli, případně potřebou zpracování jemně vtroušených nerostů.  

K největším ztrátám dochází v kalovém systému. Tady je důležitým prvkem flotace, 

která je doplňkem jiných způsobů rozdružování a zároveň patří mezi nejdůležitější uzly 

vlastní úpravy černého koksovatelného uhlí. Dále je možnost využít flotace k získávání 

uhlí pro energetické účely ze starých odkališť. 

Využití zásob sedimentovaných černouhelných kalů z odkališť je motivováno 

především ekonomicky (výroba flotačních koncentrátů pro výrobu uhlí vhodného pro 

koksování nebo jako paliva) a také ekologicky, kdy jsou uživatelé odkališť nuceni lokality 

rekultivovat. 

Ve své diplomové práci se zabývám vzorky kalů z venkovní sedimentační nádrže 

Carbol. Ze vzorku zjišťuji vybrané vlastnosti, jedná se zejména o mineralogicko-

petrografické stanovení a zrnitostní analýzu a následné koksovatelné vlastnosti 

reflotovatelného koncentrátu.    

Odkaliště Carbol je součástí dnes již uzavřeného Dolu Dukla. Důl vznikl v roce 1905 

na území obcí Dolní a Prostřední Suchá. Důl Dukla patřil mezi významné podniky 

Ostravsko-karvinského revíru. Za dobu své více než stoleté existence vytěžil přes 

100 miliónů tun kvalitního černého uhlí a zapsal se významně do historie Ostravsko-

karvinského hornictví. Těžbu Důl Dukla ukončil k 31. prosinci 2006. 
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2 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÍ 
PROBLEMATIKY JEMNOZRNNÝCH ODPADŮ 

Většina technologických operací v úpravnách uhlí probíhá za přídavku vody nebo ve 

vodním prostředí. Při těchto procesech vzniká značná část jemnozrnných odpadů, které 

můžeme rozdělit do následujících kategorií: 

- odpady po úpravě v těžkých kapalinách (velikost zrn  10 mm) 

- odpady při úpravě na sazečkách (velikost zrn 1 až 10 mm) 

- odpady po úpravě flotací. (velikost zrn  1 mm). 2 

2.1  Kaly v úpravnách uhlí 

Kaly vznikají v úpravnách uhlí převážně mokrým dotříděním částic menších než       

1 mm ze vsázky do úpravny (ze surového uhlí) před jejich dalším zpracováním. Tyto 

jemné částice vznikají rozbíjením a otěrem větších kusů uhlí a doprovodných hornin při 

dobývání a dopravě do úpravny. Kal vzniklý smícháním těchto jemných podílů s vodou při 

mokrém dotřídění ze vsázky je označován jako kal primární. Otěrem a rozbitím hrubších 

kusů zpracovávané uhelné suroviny v úpravně při jejím třídění, rozdružování a dopravě 

vzniká další podíl jemných částic, které ve směsi s vodou tvoří tzv. kal sekundární. 

Směs primárních a sekundárních kalů reprezentuje tedy značnou část vytěžené 

suroviny (okolo 1/3) a je nutno ji dále co nejúčinněji rozdělit na kvalitní uhelnou substanci 

a zbytek s vysokým obsahem popela. Tímto procesem bývá zpravidla flotační úprava. 

Při nedostatečné kapacitě kalového okruhu nebo nedostatečné účinnosti zařízení 

dochází k úniku jemných podílů uhlí do venkovních sedimentačních nádrží. To přestavuje 

ztrátu již vytěžené uhelné substance nebo snížení prodejní ceny vytěženého kalu ve 

srovnání s kalem upraveným a zvýšení plochy potřebné k jejich usazení. Nízký obsah 

popela v takto usazených kalech vyvolává potřebu zpětného vytěžení a nového zpracování 

kalového podílu. 10 

2.1.1 Úpravna uhlí Důl Dukla 

Úpravna uhlí byla uvedena do provozu v roce 1961 a byla tvořena uzavřenými 

technologickými celky, třídírnou a prádlem. 
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Třídírna zajišťovala přísun surového uhlí od skipu jámy č. 2 soupravou pásových 

dopravníků na rošt a nožoválcový drtič Herzog - Česnek, odkud byla uhlí dále pásovými 

dopravníky vedeno do zásobníků surového uhlí o celkové kapacitě 2 800 t, nebo v případě, 

kdy úpravna nestačila surové uhlí při zvýšené těžbě plynule odebírat, na havarijní skládku, 

kde bylo rozhrnováno buldozery. Kapacita odvozu od skipu je 600 t/hod, z havarijní 

skládky 200 t/hod, kapacita havarijní skládky 70 000 t.  

Surový prach z těženého uhlí bylo možno v třídírně oddělit pomocí tzv. banánového 

síta PZK, instalovaného v roce 1992, to kapacitně stačilo na vytřídění celé těžby.  

Prádlo, tj. vlastní úpravna, oddělující uhlí od hlušiny, měla výkon 600 t/hod. Po 

dopravě ze zásobníků surového uhlí nebo z havarijní skládky bylo prvním krokem 

velikostní třídění na frakce < 10 mm a 10 – 200 mm. Třídění probíhalo na dvouplošných 

závěsných třídičích N-61. Hrubší frakce byla vedena na třídič N-61 ještě jednou, aby 

odtřídění frakce <10 mm bylo dokonalejší. 

Nadsítné bylo upravováno ve dvou pracích vanách s vynášecím zařízením, kde se 

vlivem různé specifické hmotnosti oddělilo uhlí od kamene. Prané uhlí bylo odvodňováno 

na dvou sítech LDG o výkonu 250 t/hod, hlušina na dvou sítech WP I s výkonem 195 

t/hod. Vyprané uhlí bylo dále velikostně tříděno na obchodní sorty 0-80, 50-80, 30-50, 10-

30 a 10-18 mm. Roztříděné uhlí bylo ukládáno do zásobníků o celkové kapacitě 680 t. 

Hlušina byla po odvodnění ukládána do 4 samostatných zásobníků o celkové kapacitě 1000 

t a používala se pro asanační práce. 

Podsítné a surové uhlí, oddělené na banánovém sítě se převážně zpracovávalo na 

dvou sazečkách OM 18, nebo bylo pásovými dopravníky dopravováno přímo do vagónů a 

expedováno jako hrubý prach. Prané uhlí ze sazeček se odvodňovalo pomocí 3 kusů sít 

OSO a 3 odstředivek HVO 1400 s výkonem 250 t/hod a následně expedováno. Hlušina 

byla odvodňována na sítech typu LDG o výkonu 300 t/hod. a ukládána do zásobníků.  

Nejjemnější podíly získané ze vsázky odtříděním za mokra se zpracovávaly flotací ve 

3 flotátorech VF 8,5. Jako flotační činidlo sloužil Flotalex MRS. Flotační koncentrát se 

odvodňoval na kalové odstředivce KHD o výkonu 40 t/hod  a vakuových filtrech FTC 150 

o výkonu cca 25 t/hod. Flotační hlušina se odváděla do zahušťovací nádrže typu Dorr a 

zahuštěná složka byla čerpána na složiště flotačních hlušin Carbol.  
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Výtěžnosti uhlí u jednotlivých úpravárenských procesů činila cca 65 %, zbytek byla 

hlušina. Uložené flotační kaly byly po své konsolidaci znovu těženy a prodávány jako 

palivo nižší kvality velkoodběratelům, kteří byli schopni zajistit jejich úplné spalování.  

V současné době se přetěžují do volných kalových nádrží, z nichž jsou po 

sedimentaci odtěžovány k dosušení závodem OKD Doprava, a.s. Přetěžované kaly 

pocházejí z dřívějších dob, kdy úprava uhlí neměla dostatečnou výtěžnost. 8 

2.2 Způsoby úpravy jemnozrnných odpadů 

2.2.1 Flotace 

Flotace jako proces úpravy nerostných surovin, je založena na rozdílných fyzikálně- 

chemických vlastnostech povrchu rozdružovaných minerálních zrn, které pro jednotlivé 

minerály podmiňuje rozdílná specifická povrchová energie. Volná energie částice 

v libovolné soustavě se skládá z její potenciální a povrchové energie. Potenciální energie je 

úměrná hmotnosti nebo objemu částice a povrchová energie je úměrná velikosti 

specifického povrchu částice. Velikost povrchových zrn, určená jejich průměrem, obvykle 

nepřevýší 0,6 mm. 

Rozdílná schopnost minerálních zrn udržovat se na povrchu fázového rozhraní 

vyplývá z rozdílných hodnot jejich specifické povrchové energie, jejíž velikost závisí na 

chemickém složení a stavbě strukturní mřížky minerálů. Proto je flotace, na rozdíl o jiných 

úpravnických rozdružovacích procesů, univerzálním procesem a řeší i problém úpravy 

velmi jemných zrn a kalových podílů. Při gravitační úpravě se suroviny často nadměrně 

rozdrobují a tvoří se kal obsahující užitkové složky společně s průvodními horninami. Bez 

použití flotace nelze tyto kaly vůbec využít. Flotační technologie úpravy kalů umožňuje 

získat jemné podíly vysoce hodnotného koksovatelného uhlí. 1 
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                                                Obr. 1: Schéma pěnové flotace 23 

Pěnovou flotaci charakterizují děje, které se uskutečňují na rozhraní tří fází, které 

jsou součástí flotačního procesu, jsou to: tuhá fáze (minerální zrna), kapalná fáze (vodný 

roztok) a plynná fáze ( vzduch). Vlastnost jednotlivých minerálů výchozí suroviny souvisí 

s charakterem interakce jejich povrchu s vodou, plyny a reagencemi. Jsou to právě flotační 

reagence, které jsou hlavním a rozhodujícím faktorem flotačního procesu. Tyto reagence 

ve flotačním prostředí ovlivňují a mění povrchovou energii fázového rozhraní mezi tuhou a 

kapalnou fázi a kapalnou a plynnou fázi. Změnou energie na fázovém rozhraní se mění 

podmínky flotovatelnosti jednotlivých minerálů – složek, které se mají navzájem oddělit 

flotační úpravou. Mění se i počet a velikost vzduchových bublinek a stálost tvořící se 

mineralizované pěny. Schéma pěnové flotace je znázorněno na Obrázku č. 1. 

Přichycení jednotlivých zrn na povrchu fázového rozhraní se nazývá elementární akt 

flotace. Tento proces nejlépe popisuje hypotéza smáčení. Podle této hypotézy způsobilost 

minerálů přichytit se na povrchu rozhraní vzduch – voda závisí na smiřitelnosti 

minerálního povrchu vodou. Čím více je povrch minerálního zrna smáčitelný, tím hůře 

flotuje a naopak. Zrna hydrofobních minerálů se lehce spojují se vzduchovými bublinkami 

a jsou dobře flotovatelná. Hydrofilní zrna, jejichž povrch je vodou smáčitelný, se nemohou 

zachytit na bublinkách, a proto jsou neflotovatelné. Smiřitelnost, a tím i flotovatelnost 

různých minerálů, je možné měnit specificky působícími flotačními reagencemi, které 

adsorpcí mění složení a vlastnosti povrchu minerálních zrn. 

Druh a charakter používaných reagencí, jejich množství, pořadí dávkování do 

flotačního procesu a potřebný čas kontaktu reagencí s flotovanými částicemi se nazývá 

reagenční režim flotace. 
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Reagence se do flotačního procesu dávkují v pořadí: 

1) Jako první se do flotačního rmutu dávkují řídící flotační reagence, které potlačí ty 

minerály nebo složky, které nemají předcházet do pěnového produktu nebo na 

aktivaci těch složek, jejíž flotovatelnost je třeba vyvolat, zlepšit nebo 

zprostředkovat. 

2) Jako druhé se dávkují sběrače, které bezprostředně podmiňují požadovanou 

hydrofobnost a elementární akt flotace. 

3) Jako poslední se dávkuje pěnič potřebný na tvorbu mineralizované pěny na hladině 

flotačního prostředí. 1 

Flotace uhlí 

Flotace uhlí se zabývá jenom rozdružováním nejjemnějších podílů těženého uhlí, 

které vznikají otěrem a rozpadem v průběhu jeho těžby a úpravy. V praxi se využívá pouze 

na úpravu koksovatelného uhlí. 

Při pěnové flotaci přechází do pěnového produktu specificky lehčí část upravované 

suroviny, proto uhelná zrna o velikosti 2 až 3 mm mohou flotovat. V praxi se však flotuje 

vsázka menší než 0,75 až 1 mm.  

Při pěnové flotaci přechází většina upravované suroviny do pěnového produktu. To 

klade velké nároky na flotační stroje. V uhelných úpravnách se upřednostňují flotační 

stroje s oboustranným odváděním pěnového produktu. Výkon flotačních strojů kolísá 

v rozpětí 0,6 až 1,5 tun sušiny na 1 m3 objemu flotačního stroje za hodinu. 5 

2.2.2 Koagulace a flokulace 

K dělení tuhé a kapalné fáze sedimentací dochází pouze u suspenzí, které jsou 

označovány jako kineticky nestálé. Jsou tvořeny částicemi tuhé fáze o velikosti větší než   

1 m. Jsou-li částice tuhé fáze menší než 1 m potom suspenze s obsahem těchto částic 

jsou kineticky stálé a nedochází v nich sedimentaci částic bez vyvolání fyzikálně-

chemického procesu, který se nazývá koagulace. Tímto označením definujeme shlukování 

rozptýlených (dispergovaných) částic tuhé fáze ve větší agregáty, poutané adhézními 

silami, čímž vzniká hrubě disperzní systém, který je kineticky nestálý. Následná 

sedimentace shluků pevných částic je pak označována jako čiření. Částice tvořící stabilní 
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disperze jsou označovány také jako koloidní. Příčinou stability disperzí těchto částic jsou 

síly, kterými částice na sebe vzájemně působí a to přitažlivá síla hmotných částic (síla van 

der Waalsova) a odpudivá elektrostatická síla elektricky stejně nabitých částic. Je-li 

elektrostatická síla částic (úměrná tzv. zeta () potenciálu částic) větší než síla van der 

Waalsova, částice stejně elektricky nabité se odpuzují a nedochází k jejich sedimentaci. Při 

snížení potenciálu  pod tzv. kritickou hodnotu (cca 30 mV) dochází k převaze přitažlivých 

sil van der Walsových nad odpudivou silou elektrostatického náboje částic a ty se začínají 

shlukovat (koagulovat) ve větší celky, které pak sedimentují. Destabilizace koloidních solů 

spočívá tedy ve snížení nebo zrušení elektrostatického náboje částic (snížení potenciálu  

na hodnotu blízkou nule nebo na nulu). 

V praxi se využívá různých způsobů destabilizace disperzí: 

- destabilizace pomocí elektrolytů (např. FeCl3, Al2(SO4)3 a pod). 

- destabilizace pomocí molekulárních koloidů (makromolekulární látky ve 

formě syntetických organických polymerů). 

Působení elektrolytů se vysvětluje tzv. stlačováním elektrické dvojvrstvy, kterou lze 

zjednodušeně označit jako elektroneutralizaci a to opačnými náboji elektrolytu než má 

tuhý povrch částice. Tím dojde ke snížení náboje částice nebo k jeho úplnému odstranění a 

částice se stane elektroneutrální.  

Destabilizaci stabilních disperzí pomocí makromolekulárních látek označujeme jako 

flokulaci. Ta je důsledkem jednak snížení náboje částic přítomností kladně nebo záporně 

nabitých skupin v polymeru a současně působením vláknité struktury používaných 

polymerů. Graficky je flokulace a koagulace znázorněna na Obrázku č. 2. 

V současnosti se k destabilizaci velmi jemnozrnných disperzí a k urychlení 

sedimentace jejich velmi jemných částic používá velké množství látek. V úpravně uhlí jde 

převážně o syntetické polymery s ionizovatelnými skupinami, které se označují jako 

polyelektrolyty. Velmi často jde o polyakrylamidy a jejich deriváty s různým stupněm 

hydrolýzy aminových skupin. 

Mezi nejznámější flokulanty v úpravnách uhlí patří Praestol, Separan, Sokoflok, 

Magnafloc, Kohleflock. Jednotlivé názvy mají dále řadu druhů označených čísly a jsou 

vyráběny pro použití v konkrétních podmínkách. Před použitím se tato flokulační činidla 
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rozpouštějí do 0,05 až 0,1% roztoků a dávkují se v takto zředěné formě do suspenze 

(disperze), která má být destabilizována. Účinky zředěných roztoků flokulačních činidel 

jsou většinou časově omezeny (1-2 dny) a při trvalém použití v technologii je nutno 

připravovat pravidelně čerstvý roztok. V úpravnách uhlí se flokulační činidla dávkují 

převážně do proudu flotační hlušiny před jejím zahuštěním v kruhových zahušťovačích 

nebo odvodněním filtrací a také do flotačního koncentrátu před jeho filtrací za účelem 

zvýšení výkonu filtru. 10 

 

     Obr. 2: agregace disperzních částic 24 

2.2.3 Flotoflokulace 

Podstata flotoflokulace spočívá v tom, že do flotačního prostředí po přidání 

dispergátorů se přidá selektivně působící flokulační činidlo, které způsobuje flokulaci 

užitkové složky do flokul, které se potom po přidání flotačních reagencií vyflotují. 

Rozeznáváme dva druhy flotoflokulace, a to: 

- flotoflokulaci s organickými flokulanty 

- flotoflokulaci s bioflokulanty.   1 

2.3 Technologie těžby kalů v odkalištích OKR 

V OKR se vyskytují dva typy sedimentačních nádrží: malé a velkoprostorové.  

Malé sedimentační nádrže jsou přizpůsobeny těžbě sedimentu. Hráze i upravené dno 

je tvořeno obvykle důlními hlušinami. Jsou periodicky plněny, jsou dobře odvodnitelné a 

pravidelně odtěžovány bagry s dopravou kalů auty na meziskládku k odvodnění a 
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následnému odbytu. V dnešní době, při uzavřených kalových okruzích úpraven, slouží 

často jako havarijní nádrže pro různé přetoky nebo také jako skládky již upraveného, ale 

neprodaného uhlí. 

Velkoprostorové sedimentační nádrže byly určeny především pro naplavování 

flotační hlušiny. Systém nádrží byl přizpůsoben místním podmínkám, tzn. mohl být 

vybudován v poklesových kotlinách (např. Pilník , nádrže Doubrava) nebo na temeni 

odvalu (bývalé nádrže Koksovny Svoboda – odval Heřmanice či odval B – úpravny 

Paskov). Nádrže nebyly bohužel zaplňovány jen flotačními hlušinami, ale také kaly o nižší 

popelnatosti nebo dokonce směsí uhelných kalů a flotačních hlušin. Proto nebylo možné 

zaplněné nádrže rekultivovat. Ty nádrže, které bylo možno odvodnit, byly odtěžovány 

klasickou cestou, tzn. při výšce sedimentu až 20 m na několik lávek bagry a nákladními 

auty, které odvážely kaly na meziskládky. 

Zejména u nádrží situovaných v poklesových kotlinách, kde je problematické 

odčerpávání vod bylo nutno nalézt řešení, jak kaly z nádrží vytěžit. Řešení bylo nalezeno, 

kdy na velkokapacitní odkaliště byly nasazeny sací bagry (Obr. 3) pro odstraňování 

sedimentů spol. ENVI. 3 

Sací bagr, původně určen pro selektivní odstraňování  sedimentů ze dna uzavřených 

nádrží – rybníků, se velmi dobře osvědčil pro těžbu uhelných kalů. Základ sacího bagru 

tvoří lodní těleso (ponton), sestavený z jednoho hlavního a dvou pomocných bočních 

pontonů. Na pontonech jsou upevněny další nástavby: pohonný agregát, kabina, sací ústrojí 

a otočná lopata, která umožňuje měnit libovolně směr těžby. Pro hloubky do 2,5 m je 

lopata upevněna na výložníku a spouštěna na lanech, pro větší hloubky je lopata na lanech 

zavěšena. Součástí lopaty je bagrovací čerpadlo, hydromotor, dopravní šnek a pohyblivé 

klapky. Odsávaný materiál je dopravován pružnou hadicí k hladině na pomocný ponton. 

Odtud je materiál dopravován na břeh pružnou rourou. Dopravní vzdálenost může být až 

800 m. V dnešní době je na odkalištích OKR několik takových bagrů. 3 
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                Obr. 3: plovoucí sací bagr 22 
 

2.4 Využití suroviny 

2.4.1 Reflotační úprava sedimentovaných kalů 

Využití zásob sedimentovaných černouhelných kalů z odkališť je motivováno 

především ekonomicky – výroba flotačních koncentrátů pro výrobu uhlí vhodného pro 

koksování nebo jako paliva a také v neposlední řadě i ekologicky – uživatelé odkališť jsou 

povinni lokality rekultivovat. 

 Největší množství uhelných kalů je stále v oblasti Karvinska v nádržích Dolu 

Darkov (Pilňok), dále Dolu Čs. Armáda v nádržích Doubrava. 3 

2.4.2 Energetické využití jemnozrnných odpadů 

Černouhelné kaly vytěžené z odkališť se po vysušení v rotačních bubnových 

sušárnách prodávají jako palivo pro tepelné elektrárny pod obchodním názvem granulát. 

Ten je limitován popelnatostí do 35 % a výhřevností cca 18 MJ.kg-1. 3 

2.4.3 Použití jemnozrnných odpadů v důlních prostorech 

Jako technologický materiál pro použití  do důlních prostor se nejčastěji používají 

jemnozrnné odpady z těžby uhlí – flotační hlušiny ve směsi s elektrárenským popílkem k: 

- zaplavování ukončených porubů – technologický význam v případě, že se bude 

podél stařin dobývat, 

- proplavování závalu porubu, 
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- k omezení samovznícení v porubech se používají ochranná těsnící žebra, 

- těsnému uzavření opuštěných důlních děl, 

- zpevňujícím injektážím v důlním prostředí s tektonickými poruchami, 

- zakládání směsi na výztuž dlouhých důlních děl pro vytvoření dokonalého kontaktu 

výztuže s horninou – dochází tak k lepšímu rozložení sil a zatěžování výztuže. 3 

2.4.4 Využití jemnozrnných odpadů při výrobě cementářského slinku 

Výzkumný ústav stavebních hmot v Brně ve spolupráci s VVUÚ Ostrava-Radvanice 

řešil využití méněhodnotných paliv a uhelných odpadů s výhřevností nižší než 17 MJ.kg-1 

s obsahem popela vyšším než 40 %. Důležitým kritériem pro využití uhelných odpadů pro 

výrobu cementářského slínku je chemické složení popela a obsah škodlivin. Vzhledem 

k tomu, že odpady mají vysoký obsah popela je nutno je brát nejen jako palivo, ale i jako 

surovinovou komponentu pro výpal slínku. Chemické rozbory slínku a technologické 

zkoušky cementu prokázaly, že přítomnost kalů v surovině neměla negativní vliv na 

kvalitu výrobku. Z ekonomických důvodů nedochází k širšímu využití tohoto odpadu. 3 

2.4.5 Využití jemnozrnných odpadů pro výrobu stavebních hmot 

Od roku 1981 využívaly Severomoravské cihelny Hranice, závod Nový Jičín flotační 

hlušiny z úpravny uhlí Dolu Paskov. Byly používány hlušiny o popelnatosti 65 – 70 %, 

výhřevnosti 4,18 – 5,02 MJ.kg-1, vlhkosti 20 – 25 %. Přidávaly se k cihlářským surovinám 

jako 10 – 15 % hmotnostní podíl. 

Flotační hlušiny plní při výrobě cihel funkci ostřiva, snižují citlivost výrobků k sušení 

a pálení, obohacují hlíny o Al2O3, zvyšují interval spékání i kvalitu výrobků a snižují 

zmetkovitost. Svým obsahem uhlíku hlavně snižují spotřebu technologického paliva a plní 

funkci zalisovaného paliva ve výrobcích. Flotační hlušiny z Dolu Paskov jsou stále, byť 

nepravidelně v množství do 20 000 t ročně odebírány pro výrobu stavebních hmot – 

cihelny. Ve větším množství se využití flotačních hlušin pro výrobu stavebních hmot 

nedaří prosadit. 3 
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2.4.6 Použití jemnozrnných odpadů pro asanační a rekultivační práce 

V současné době již nedochází k tomu, aby odkaliště, které je zaplněno flotačními 

hlušinami zůstalo nerekultivováno. Typickým příkladem rekultivace jsou odkaliště 

úpravny Dolu Paskov – Pilíky. V Karvinské části revíru byly již úspěšně biologicky 

rekultivovány bývalé nádrže Solca I A Solca II. Velkoprostorové odkaliště Pilňok se 

zároveň odtěžuje hydraulickou těžbou k reflotaci a zároveň do přehrazených oddělených 

prostor se naplavují flotační hlušiny. V části vytěžené nádrže se počítá s vodní plochou. 3 

2.5 Aktuální stav a perspektivy vývoje 

Jemnozrnné odpady, zejména nejasnosti v hodnocení ekonomických a technických 

hranic jejich využitelnosti, byly dlouhodobou příčinou problémů vodního a kalového 

hospodářství úpraven uhlí. 

V posledních 15 letech se problematika černouhelných odkališť radikálně změnila. 

Technologicky a morálně zastaralé provozy dolů i úpraven OKR byly v rámci útlumového 

programu uzavřeny. Na zbývajících úpravnách prošel proces zpracování jemnozrnných 

podílů kvalitativními změnami, jejichž důsledkem je výrazné snižování produkce kalů.  

Charakter tohoto vývoje je dán  zejména těmito hlavními faktory:  

- snížení objemu těžeb a tím i zánik přetížení kalových oběhů úpraven vedl 

k podstatnému snížení a omezení úniku kalů do kalových nádrží, 

- před mokrou úpravou uhlí dochází k odtřídění energetického prachu, tzn. že 

dochází k praktickému vyloučení tvorby kalů ze surového uhlí, 

- v jednotlivých úpravnách uhlí došlo k rekonstrukci jemné části úpravy uhlí 

(zejména flotace a odvodňování produktů), 

- došlo k uzavření kalových oběhů úpraven, což představuje technologické zamezení 

tvorby černouhelných kalů jako odpadu. 3 
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3 POPIS TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ UHLÍ 

Na základě rozdílů svého chemického složení vykazuje uhelná hmota různé 

vlastnosti po tepelném zpracování. Tyto vlastnosti určují možnosti využití každého paliva 

(spalování, koksování, chemické zpracování aj.) a jejich technologickou nebo obchodní 

klasifikaci. Mezi hlavní ukazatele hodnotící tyto vlastnosti patří: 

-  puchnutí  

-  plasticita 

-  spékavost 

-  rozpínavost  

-  smrštění 4 

3.1 Puchnutí uhlí 

Zahříváme- li v kelímku uhlí tak, aby mohlo volně zvětšovat svůj objem, 

pozorujeme, že koks takto vzniklý může mít mnohonásobně větší objem než původní 

objem navážky uhlí, kterého bylo k tomuto účelu použito. Tato vlastnost uhlí zvětšovat při 

karbonizaci svůj objem se nazývá puchnutí. Puchnutí uhlí je způsobeno dvěma okolnostmi 

a to plasticitou uhlí a vývinem plynů. Čím větší je puchnutí, tím je koksovatelnost uhlí 

vyšší. 4 

3.1.1 Index puchnutí 

Indexem puchnutí se určuje spékavost černého uhlí. Princip stanovení spočívá 

v zahřívání vzorku paliva za nepřístupu vzduchu. Navážka analytického vzorku je 

zahřívána v křemenném nebo porcelánovém kelímku s víčkem na teplotu 820  5°C. Po 

úniku prchlavé hořlaviny zůstává v kelímku koksový koláček, jehož tvar se porovná 

s normovanými tvary označenými čísly. Stupnice má 19 tvarů (typů) očíslovaných po ½ 

stupni v rozmezí 0 – 9. Protože se porovnává tvar koláčku, musí být ke zkoušce použit 

kelímek přesně určitého tvaru. Číslo přiřazené vzniklému koláčku se označuje jako index 

puchnutí. Koláčky označené jako 0 a ½ jsou nespečené, index 1, 1 ½ a 2 označuje slabě 

napuchlé koláčky, indexy 2 ½, 3, 3 ½, 4 označují středně napuchlé koláčky. Velmi 
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napuchlé koláčky jsou v rozmezí indexu 4 ½ až 9. Postup stanovení indexu puchnutí je 

uveden v normě ČSN 44 1373. 9 

3.2 Plasticita uhlí, koksovatelnost 

Zahřívané uhlí přichází při teplotách 300 až 400 °C do plastického stavu. 

Pozorujeme- li uhlí při zahřívání, zjistíme, že při určité teplotě začíná měknout (počátek 

plasticity) a končí při určité teplotě, při níž se tvoří polokoks (konec plasticity). Mezi 

oběma body leží oblast plasticity, která je u různých uhlí různá. U nás se stanovení 

plasticity provádí Dilatometrickou zkouškou. 9 

3.3.1 Dilatometrická zkouška  

Dilatometrické stanovení koksovatelnosti je analýza objemových změn vzorku uhlí 

při zahřívání v oblasti teplot plastického stavu. Jde o proměření tzv. dilatometrické křivky. 

Dilatometrická křivka je záznam změny výšky briket vzorků uhlí. Na křivce se projevuje 

počátek měknutí uhlí jako kontrakce (smrštění) a tvorba polokoksu jako dilatace 

(roztažení) nebo kontrakce původní výšky brikety. Změna výšky se vyjadřuje v % původní 

výšky brikety. Postup dilatometrické zkoušky je uveden v normě ČSN ISO 349 (44 1374).  

Křivka je znázorněná na Obrázku  č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4: Dilatometrická křivka                                    
Charakteristické veličiny: 

t1….. teplota, při které se pohybuje píst dolů 0,5 mm: teplota počátku plastického stavu 

t2….. teplota, při které dosáhne píst nejnižší polohy: teplota maximální kontrakce 
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t3….. teplota, při které píst dosáhne nejvyšší polohy: teplota maximální dilatace 

a…... maximální kontrakce délky brikety v procentech 

b….. maximální dilatace délky brikety v procentech. 15 

Podle návrhu mezinárodní klasifikace je možno černé uhlí podle průběhu křivky 

zařadit do několika skupin a to:  

1. skupina:  Uhlí, které nemá ani kontrakci, ani dilataci a jehož křivka" zůstává tedy na 

nulové linii. Jsou to uhlí nekoksující (antracit, antracitové uhlí). 

2. skupina:  Uhlí, která mají sice kontrakci, avšak po této kontrakci již ne puchnou (na př. 

uhlí pálavá). Jsou velmi slabě koksující. 

3. skupina:  Uhlí, která po kontrakci puchnou nejvýše po nulovou linii (slabě koksující). 

4. skupina:  Uhlí, která po kontrakci puchnou nad nulovou linii a mají dilataci 0 až 50 % 

(středně koksující). 

5. skupina:  Uhlí, mající dilataci 50 až 140 % (velmi dobře koksující). 

6. skupina:  Uhlí, mající dilataci vyšší než 140 % (výborně koksující). 4 

Křivky hlavních skupin uhlí jsou znázorněny na Obrázku č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Obr. 5: Různé průběhy dilatometrické křivky 
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3.3 Spékavost uhlí 

Spékavost uhlí je schopnost rozemletého uhlí spéci se při koksování v pevný koks. 

Uhlí se spéká tím, že jeho část taje v plastickém stavu a smáčí ostatní netající složky. 

Nejběžnější metodou spékavosti je stanovení spékavosti podle Rogy. 4 

3.4.1 Rogovo číslo 

Rogovo číslo je údaj označující vliv inertní látky (antracitu) na pevnost koksu. 

Pevnost koksu se pak sleduje jako pevnost v otěru. Stanovení Rogova čísla se provádí 

karbonizací vzorku rozemletého uhlí, smíchaného s antracitem po dobu 15 minut při 

teplotě 850°C. Po vychladnutí se zbytek po karbonizaci zváží a proseje sítem o okatosti 1 

mm. Zbytek na sítu se zváží a nechá drtit po dobu 5 minut ve speciálním bubínku. Po 

drcení se znovu proseje a celý pochod se třikrát opakuje. Rogovo číslo se pak určí ze 

vzorce: 

R.Č. = (
a + d

2   + b + c) 
100
3.Q   (1) 

Q……... hmotnost zbytku po karbonizaci, (g) 

a ……... hmotnost podílu o zrnu větším než 1 mm před prvním drcením, (g) 

b…...…. hmotnost podílu o zrnu větším než 1 mm po prvním drcení, (g) 

c……. .. hmotnost podílu o zrnu větším než 1 mm po druhém drcení, (g) 

d…........ hmotnost podílu o zrnu větším než 1 mm po třetím drcení, (g) 

Rogovo číslo se pohybuje v rozmezí od 0 (antracit) do 85 (nejlepší koksová uhlí). 9 

3.4 Rozpínavost uhlí 

Rozpínavost uhlí lze charakterizovat jako vlastnost uhlí zvětšovat při zahřívání svůj 

objem i při protipůsobení nějaké překážky a kromě toho na ni působit definovaným tlakem. 

Názory o příčinách rozpínaní nejsou zcela totožné. Někdy je uváděno, že rozpínaní uhlí je 

způsobeno zvětšováním objemu vlastní uhelné hmoty, další názor říká, že rozpínavost je 

způsobena stejným pochodem jako puchnutí, to je tlakem plynů v plastické hmotě. Většina 

ostravsko–karvinských koksovaných uhlí se stává rozpínavou teprve ve stavu pěchovaném, 

tzn. při zahuštěním 950 až 1000 kg suchého uhlí na m3 objemu. Proto nemůže být čisté 

koksové uhlí v pěchovaném provozu koksováno samostatně, nýbrž mícháno s druhy 

nerozpínavých uhlí. 
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Pro stanovení rozpínavosti uhlí bylo vypracováno mnoho metod. Nejznámější 

stanovení rozpínavého tlaku jsou podle Kortena a Dama. 4 

3.5 Smrštění uhlí 

Smršťování koksu je důležitým jevem probíhajícím v poslední části koksování při 

teplotách nad 500°C, tedy při teplotách, při nichž přechází polokoks v koks. Smršťováním 

vzniká pnutí tuhé koksové hmoty a vzniká převážně ve směru vodorovném, tedy 

v rovnoběžném směru s prostupem tepla. 6 
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4 PETROLOGIE ČERNÉHO UHLÍ 

4.1 Makropetrografická klasifikace uhelné hmoty 

Makropetrografickou klasifikací se rozumí hodnocení uhelné hmoty zpravidla přímo 

v dole, v uhelné sloji nebo na povrchu v případě, že se jedná o vyhodnocení vrtných jader 

nebo při stanovení charakteru uhelné hmoty, kterou máme k dispozici pouze v kusech, 

pocházejících z úpravnického procesu. Tato klasifikace má především charakter 

kvantitativní, avšak do jisté míry i kvalitativní. Při kvalitativním hodnocení se vychází ze 

vztahu mezi leskem, stupněm prouhelnění, tvrdostí nebo chemicko- technologických 

vlastností (melitelnost, drtitelnost apod.).  Při makropetrografické klasifikaci se uplatňuje 

zásada vyjádření kvantitativního poměru jednotlivých složek, které budují uhelnou hmotu. 

Základním kriteriem, které je při vyhodnocování uplatněno, je podíl tzv. uhelných linotypů 

na stavbě uhelné sloje nebo jednotlivých kusů a rovněž stupeň prouhelnění. Rovněž se 

posuzuje vztah mezi organickou a anorganickou hmotou a charakter anorganické hmoty. 

9 

4.1.1 Stanovení petrografických typů uhlí 

Jako petrografický typ definujeme makroskopicky odlišitelnou a makroskopicky 

jednotlivě vyhlížející stavební jednotku humitových uhlí. Podle podílů stavebních 

komponent se petrografické typy dělí na základní a složené. 

Základní petrografický typ obsahuje minimálně 95% lesklé nebo matné složky 

v případě černého uhlí. 

Složený petrografický typ obsahuje 5 – 95 % lesklé nebo matné složky černého uhlí. 

Obě složky se střídají ve formě pásků. Jako petrografický typ lze definovat polohu 

minimálně 5 cm. 

U petrografických typů černouhelných je stavební složkou pro rozlišení složka 

matná a lesklá. Lesklou složku představují zgelovatělé kusy dřeva nebo vrstvičky gelózní 

základní hmoty se slabou příměsí  jiných botanických komponent. Pololesklá a matná 

složka se odlišují od lesklé nárůstem podílu botanických mikrokomponent v základní 

hmotě. Podle zastoupení základních složek dělíme černá uhlí na petrografické typy: 

-  matné uhlí (do 5% lesklé složky, nad 95% matné složky) 
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-  matné uhlí páskované (5 – 40% lesklé složky, 60 – 95% matné složky) 

-  páskované uhlí (40 – 60% lesklé složky, 40 – 60% matné složky) 

- lesklé uhlí páskované (60 – 95% lesklé složky, 5 – 40% matné složky) 

-  lesklé uhlé (nad 95% lesklé složky, do 5% matné složky) 

Za uhlí zvláštního vývoje pak označujeme typy: 

-  sapropelitové uhlí (kenel – K, boghed - B) 

-  vláknité uhlí (fuzit - F) 

Černá uhlí, která svým stupněm prouhelnění  patří do černouhelné metafáze (mají 

zvýšený lesk a nezřetelnou páskovanost) se označují jako metauhlí bez členění na další 

typy. Za uhelné typy lze považovat jen ta uhlí, jejichž obsah popela je menší než 30 %. 9 

4.2  Mikropetrografická klasifikace uhelné hmoty 

Mikropetrografická klasifikace uhlí má přímou vazbu na výzkum uhelné hmoty pod 

mikroskopem. V podstatě je založena na mikroskopických výzkumech ve světle 

procházejícím i ve světle odraženém. 

Mikroskopická klasifikace uhlí je založena hlavně na morfologii jednotlivých 

uhelných součástí, tzv. macerálů, jejich optických vlastnostech, kterými se liší, obdobně 

jako jsou rozdílné ve fyzikálních a chemických vlastnostech. Vlastnosti jednotlivých 

komponent a jejich rozdíly jsou ovlivněny především původem uhlí, stupněm prouhelnění 

a charakterem procesů, kterými byla uhelná hmota během svého vzniku a vývoje 

ovlivněna. 

Možnost studovat uhelnou hmotu v procházejícím nebo odraženém světle je závislá 

na stupni prouhelnění. Obecně lze říci, že uhlí, která patří svým stupněm prouhelnění mezi 

uhlí hnědá, lze studovat oběma způsoby (procházející světlo-výbrus, dopadající, odražené 

světlo-nábrus). Černá uhlí lze v procházejícím světle zkoumat jen částečně, převážně však 

jen ve světle dopadajícím. 

Ke studiu uhelné hmoty lze, vedle uvedených, používat i další metody studia např. 

v polarizovaném světle, luminiscenci apod. U antracitů se docílí lepších výsledků při 

zkoumání v polarizovaném světle. 
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Z mikropetrografického hlediska lze v uhelné hmotě rozlišit základní stavební 

komponenty, již zmíněné tzv. macerály, které se zařazují do macerálových skupin. 

Macerály budují při různém obsahu svého zastoupení v uhelné hmotě tzv. mikrolitotypy a 

v kombinaci s anorganickou hmotou se účastní na stavbě tzv. karbomineritu černého uhlí 

nebo humomineritu u uhlí hnědého. 9 

4.2.1 Macerály a macerálové skupiny 

Jako macerály se označují mikroskopicky rozlišitelné součásti uhelné hmoty. 

Vytvořily se v průběhu prouhelňovacího procesu z různých pletiv, respektive zbytku 

rostlinného původu, přičemž byly více nebo méně změněny, takže nelze vždy rozlišit, ze 

kterého materiálu nebo části rostliny vznikly. Podle množství, rozdělení v uhelné hmotě a 

společenství více nebo méně určující chemické, fyzikální a technologické vlastnosti uhelné 

suroviny. Při mikroskopické klasifikaci je lze v určitém smyslu přirovnat 

k horninotvorným minerálům. Za účelem jednotného názvosloví se při jejich označování 

používá koncovky „-init„. 

V průběhu prouhelňování se, jak již bylo výše uvedeno, vlastnosti hmoty 

jednotlivých macerálů mění. Jsou to směsi látek s podobnými vlastnostmi a nemají stejné 

fyzikální vlastnosti. Jsou velmi dobře rozlišitelné v optickém mikroskopu. V procházejícím 

světle (ve výbrusech) je lze velmi dobře identifikovat u hnědých uhlí a z části u černých 

uhlí nižšího prouhelnění. U černého uhlí s vyšším stupněm prouhelnění a antracitů není 

možná identifikace macerálů v procházejícím světle. 9 

Ve světle odraženém (dopadajícím, v nábrusech) je možno macerály identifikovat u 

všech typů uhlí. Nejlépe se macerály určují u hnědého uhlí z oblasti hnědouhelné metafáze 

a z černouhelné hemifáze. Možnosti identifikovat při vyšším stupni prouhelnění jsou dány 

především aplikací příslušné mikroskopické metodiky např. použitím polarizovaného 

světla. Pro rozlišení macerálů má význam hlavně tvar a barva (odstín šedi). Mimo tyto 

znaky se u macerálů určují ještě další znaky jako anizotropie, vnitřní reflexy, luminiscence, 

odraznost, struktura, mikroskopická tvrdost, aj. 

Macerály jedné uhelné sloje, jednoho uhelného typu, tj. stejného stupně prouhelnění, 

lze rozdělit do tří macerálových skupin, tj. skupin v nichž mají přibližně stejné chemické a 

technologické vlastnosti. Velmi výrazný rozdíl mezi jednotlivými macerálovými 
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skupinami je v odraznosti u hnědého uhlí. Tento rozdíl se směrem k černému uhlí a 

antracitu trvale zmenšuje až téměř mizí. U černého uhlí existují následující macerálové 

skupiny (Tabulka 1): 

- skupina vitrinitu 

- skupina liptinitu (exinitu) 

- skupina inertinitu 9 

Tabulka 1: Skupiny macerálů 12  

Macerálová skupina Macerál 

liptinit sporinit 
kutinit 
rezinit 
alginit 

suberinit 
liptodetrinit 

vitrinit telinit  
kolinit 

vitrodetrinit 
inertinit mikrinit 

makrinit 
semifuzinit 

fuzinit 
sklerotinit 

inertodetrinit 
 

4.2.2 Charakteristika černouhelných macerálových skupin 

Macerálová skupina vitrinitu 

Je charakteristická šedavým odstínem, který je dán odrazností a leží mezi šedí 

skupiny inertinitu a liptinitu hnědého uhlí téhož prouhelnění. Odraznost je relativně stálá a 

roste se stupněm prouhelnění. Hustota kolísá v rozmezí od 1,2 do 1,8 g.cm-3, obsah uhlíku 

stoupá od 77 % do 96 %, obsah vodíku klesá od 6 % do 1 %, stejně klesá obsah kyslíku od 

16 % do 1 %. Obsah prchavé hořlaviny se pohybuje v rozmezí 45 % - 2 % i méně. 

Rozlišení macerálů je možné při použití tzv. imerzních objektivů nebo pomocí leptacích 

zkoušek v dopadajícím světle. Rozlišovací schopnost klesá s růstem stupně prouhelnění. 

V procházejícím světle lze rozlišovat jen u nízkého stupně prouhelnění. U vysokého stupně 

prouhelnění se celá hmota jeví jako opakní a nelze macerály rozlišit. Telinit vykazuje 
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různě zřetelnou rostlinnou strukturu. Buněčné prostory bývají buď prázdné nebo jsou 

vyplněny organickým i anorganickým materiálem. Kolinit nemá zřetelnou rostlinnou 

strukturu, vyplňuje buněčné prostory telinitu někdy i fuzinitu. Vyskytuje se rovněž jako 

sekundární výplň puklin. Vitrodetrinit je název určený pro úlomky a zlomky různého tvaru, 

které na základě všech znaků přísluší do skupiny vitrinitu, ale nelze u nich zjistit, zda se 

jedná o zbytky telinitu nebo kolinitu. 

Macerálová skupina liptinitu (exinitu) 

Jednotlivé macerály jsou velmi zřetelné jak ve světle procházejícím tak odraženém. 

Velmi dobře je lze odlišit při použití imerzního objektivu. Mají velmi nízkou odraznost, 

což se projevuje velmi tmavým odstínem šedi proti šedi vitrinitu. Sporinit jsou tělíska, 

která vznikla ze sporu a pylových zrn. Tělíska byla v průběhu tvorby uhelné hmoty 

stlačena nebo jinak deformována. Vyskytuje se ve všech černých uhlích většinou do 10 %, 

někdy i více. Kutinit je označení pro macerál tvořený kutikulami, povrchovými blánami 

listů a lodyh. Charakteristickým znakem kutikul je jejich zoubkovité ohraničení po jedné 

straně. Během prouhelňování se v kutikulách mění obsah C, H a O a také hodnoty 

odraznosti, která stoupá stejně jako obsah C. V uhlí je nejvíce zastoupen v tzv. 

kutikulovém uhlí (jehlicovité, papírové, listové apod.). Ve výbruse má světle až zlatově 

žlutou barvu, v nábruse (imerzi) je černý až tmavě šedý. Alginit je macerál tvořen tělísky 

řas. Jsou to převážně vějířovité až karafiátové útvary, tvořící kolonie kulovitého tvaru. 

Barva je závislá na prouhelnění. V procházejícím světle je žlutá až červená, v odraženém 

černá až tmavě šedá. Rezinit jsou látky pryskyřičné povahy tj. fosilní rostlinné pryskyřice. 

Jde převážně o oválné, kulovité nebo tyčinkovité útvary, které vyplňovaly nebo vyplňují 

buněčné prostory telinitu mezi kutikulami nebo jsou rozptýleny v černouhelných klaritech, 

duritech nebo hnědouhelných detritech. Chlorofylinit je tvořen tělísky zeleného listnatého 

barviva chlorofylu. Výskyt chlorofylu je vázán na uhlí bohaté na řasy a bituminózní 

břidlice. Ve výbruse má barvu světle zelenou. Má silnou krvavě červenou luminiscenci, 

čímž se liší od ostatních macerálů. Liptodetrinit je tvořen malými částicemi o velikosti 

několika mikrometrů. Vznikl drcením, lámáním apod. všech tělísek tvořících skupinu 

liptinitu. 
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Macerálová skupina inertinitu 

Je charakteristická velmi světlým až žlutobílým odstínem v dopadajícím světle. 

V procházejícím světle má černou barvu. Má ze všech skupin macerálů nejvyšší odraznost. 

Při koksování se chová jako inertní materiál. Obsah prchlavé hořlaviny je minimální. 

Fuzinit je macerál, který je tvořen úlomky, čočkami nebo polohami, které mají dobře 

zachovalou rostlinnou strukturu s velmi zřetelnou buněčnatostí. Má hustotu okolo 1,5 

g.cm-3 a velmi vysokou mikroskopickou tvrdost. Je velmi křehký, s nízkým obsahem 

prchavé hořlaviny. Semifuzinit se většinou vyskytuje spolu s fuzinitem v základní hmotě 

sufitu nebo jako příměs Klaretu nebo vitritu. Makrinit je tvořen amorfní základní hmotou a 

uplatňuje se jako pojivová hmota jiných macerálů. Bývá hojně zastoupen v základní hmotě 

duritů. Mikrinit je tvořen kulovitými mikroskopickými útvary o velikosti okolo 1 m. 

Poměrně hodně je zastoupen v uhlí sapropelového původu a v duritech. Sklerotinit je 

macerál vlastnostmi i vzhledem podobný fuzinitu. Vyskytuje se jako rozptýlená ojedinělá 

tělíska, soustředěná v polohách a shlucích. Inertodetrinit je tvořen jemným ferritickým 

materiálem inertinitové skupiny, u něhož nelze určit příslušnost k určitému macerálu této 

skupiny. 9 
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5   ODBĚR REPREZENTATIVNÍHO VZORKU UHLÍ 

5.1 Popis lokality 

Odkaliště Carbol se nachází v areálu uzavřeného Dolu Dukla. Skládá se ze dvou 

nádrží - Carbol 1 a Carbol 2. (Obr. 6) 

Carbol 1 (Obr. 7) obsahuje odhadem 300 tisíc tun flotačních hlušin o průměrné 

popelnatosti Ad = 40% a je z 90 % zaplněná. 

Carbol 2 byl zaplněn z 30 %, to je asi 35 tisíc tun flotačních hlušin o průměrné 

popelnatosti Ad = 45 % 11 

Obr. 6: Mapa s nádržemi Carbol 1 a Carbol 2 11 
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5.2 Odběr vzorku 

Vzorek byl odebrán z nádrže Carbol 1 z odtěžené části kalů. (Obr. 8). Odběr byl 

proveden z několika míst odtěžené části kalů, aby byla zajištěna reprezentativnost vzorku. 

Vzorek o množství 20 kg byl převezen do laboratoře Institutu environmentálního 

inženýrství HGF, VŠB – TU Ostrava, kde byl vysušen na teplotu místnosti a upraven 

kvartací. 

 

Obr. 7: Nádrž Carbol 1 
 
 

Obr. 8: Vytěžená část kalů 
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6   ZRNITOSTNÍ ANALÝZA, STANOVENÍ MINERALOGICKO -  
PETROLOGICKÉ 

6.1 Zrnitostní analýza 

Zrnitostní analýza zahrnuje rozdělení vzorků uhelných kalů na třídy zrnitosti 

s definovanými mezerami. Tuto metodu popisuje mezinárodní norma ČSN ISO 1953 (44 

1339) Černá uhlí – Třídící zkouška proséváním.  

Zrnitostní analýza černouhelných kalů z nádrže Carbol –lokalita Důl Dukla byla 

provedena v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství HGF, VŠB – TU Ostrava. 

Ke stanovení byla použita síta o velikosti 0,3 0,5 1,0 a 1,5 mm. Stanovení bylo provedeno 

suchou cestou na síťovacím stroji  RETCH AS 200, který pracuje na principu 

elektromagnetického pohonu. Tento pohon zajišťuje třídimenzionální pohyb a rovnoměrné 

rozprostření sítovaného materiálu po celé ploše síta. Stroj je znázorněn na Obr. č. 9. 21 

 

           Obr. 9: Síťovací stroj RETCH AS 200  

6.1.1 Úprava vzorku 

Před vlastním provedením zrnitostní analýzy byl vzorek vysušen při teplotě místnosti 

a následně byla provedena úprava vzorku kvartací, tak že se vzorek položil na pracovní 
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desku, smísil a následně úhlopříčkami rozdělil na čtyři části. Vždy protilehlé části byly 

odstraněny a zbylé dvě části se smísily a kvartace se zopakovala. 

6.1.2 Postup stanovení 

Ke stanovení bylo použito 100 g vzorku naváženého na digitálních vahách s přesností 

na dvě desetinná místa. Vzorek se rovnoměrně převedl na sítovou kolonu sestavenou ze sít 

v klesajícím pořadí rozměrů otvorů, poté se zakryl víkem a proséval po dobu 10 minut. Po 

sítování se víko sundalo a obsah síta se překlopil na podnos, horní povrch převráceného 

síta se opatrně očistil plochým kartáčem a všechna zrna uvolněná během kartáčování se 

přidala k nadsítnému na podnosu. Stejně se postupovalo i u dalších sít.   Po očištění sít se 

materiál z podnosů převedl na hodinová sklíčka a stanovila se hmotnost každé třídy 

zrnitosti. Stanovení bylo provedeno se třemi vzorky. 

Hmotnost třídy zrnitosti zbylé na každém z různých sít se vypočetla jako procento 

celkové hmotnosti zkušebního vzorku. Výsledky jsou uvedeny v Tabulkách 2, 3 a 4 a 

v grafické formě vyjádřeny v Grafech 1, 2 a 3 19 

6.2 Stanovení popela 

Popel zbývající po spálení uhlí nebo koksu na vzduchu pochází z anorganických 

komplexů, přítomných v původní uhelné substanci a z přidružených popelovin. Stanovení 

obsahu popela přibližuje mezinárodní norma ČSN ISO 1171 (44 3178) Tuhá paliva – 

Stanovení popela. 

Podstatou metody je zahřívání vzorku na vzduchu na teplotu 815 °C  10 °C 

specifikovanou rychlostí a při této teplotě se udržuje do konstantní hmotnosti.  

6.2.1 Postup stanovení 

Na čistou a suchou porcelánovou misku se navážil přibližně 1 g vzorku a rovnoměrně 

rozprostřel v misce. Misky se vzorky uloženými na žáruvzdorné podložce se vložily do 

pece při teplotě místnosti. Poté se teplota rovnoměrně zvyšovala na 500 °C po dobu 60 min 

a udržovala se při této teplotě dalších 30 min. Pokračovalo se při teplotě 815 °C, tato 

teplota se udržovala dalších 60 min. Po skončení žíhání se misky se vzorky vyjmuly z pece 

a nechaly ochladit na teplotu místnosti. Ochlazené misky se vzorky se zváží na 
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analytických vahách na nejbližší 0,1 mg. Misky se vzorky před a po vyjmutí z pece jsou 

znázorněny na obrázku  10. 

Obsah popela ve vzorku se vyjadřuje v hmotnostních procentech a je uveden 

v Tabulkách 2, 3 a 4. 20 

Obr. 10: Misky se vzorky před a po stanovení obsahu popela 

Tabulka 2: Výsledky zrnitostní analýzy a popelnatosti u vzorku č. 1 
Zrnitostní třída Výnos vzorku  

č. 1 
Výnos 

nadsítného 
Výnos 

podsítného 
Obsah  
popela 

mm % % % % 

- 0,3  32,62  100 32,62 30,63 

0,3 – 0,5 9,39  67,38 42,01 28,45 

0,5 – 1,0 17,10  57,99 59,11 33,84 

1,0 – 1,5 25,32  40,89 84,43 33,87 

+ 1,5  15,57  15,57 100 35,70 

 

Tabulka 3: Výsledky zrnitostní analýzy a popelnatosti u vzorku č. 2 
Zrnitostní 
třída 

Výnos vzorku  
č. 2 

Výnos 
 nadsítného 

Výnos  
podsítného 

Obsah  
popela 

mm % % % % 

- 0,3  25,33  100 25,33 29,88 

0,3 – 0,5 12,32  74.67 37,65 28,92 

0,5 – 1,0 17,49  62,35 55,14 33,10 

1,0 – 1,5 27,86  44,86 83,00 34,04 

+ 1,5  17,00 17,00 100 33,91 
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Tabulka 4: Výsledky zrnitostní analýzy a popelnatosti u vzorku č. 3 
Zrnitostní 
třída 

Výnos vzorku 
 č. 3 

Výnos  
nadsítného 

Výnos 
 podsítného 

Obsah  
popela 

mm % % % % 

- 0,3  24,65 100 24,65 30,08 

0,3 – 0,5 12,98 75,35 37,63 30,20 

0,5 – 1,0 16,83 62,37 54,46 33,60 

1,0 – 1,5 27,94 45,54 82,40 33,72 

+ 1,5  17,60 17,60 100 37,16 

 
 
 
 
 
 
 

Zrnitostní křivka uhelných kalů z nádrže Carbol - lokalita Důl 
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       Graf 1 : Zrnitostní křivka vzorku č. 1 
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Zrnitostní křivka uhelných kalů z nádrže Carbol - lokalita Důl Dukla,  
vzorek č. 2
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Graf 2 : Zrnitostní křivka vzorku č. 2 

 

Zrnitostní křivka uhelných kalů z nádrže Carbol - lokalita Důl Dukla, 
vzorek č. 3
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Graf 3 : Zrnitostní křivka vzorku č. 3 

6.2 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenové záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm a 

vzniká přechodem elektronů ve vnitřních elektronových slupkách atomu. 

U rentgenové difrakční analýzy se využívá difrakce rentgenového záření na 

krystalech studované látky. Analýzou lze určit strukturu (fázové složení) látky. Umožňuje 

identifikovat a stanovit krystalické látky (fáze). 7 
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6.2.1 Výsledky RTG difrakční analýzy 

Měření probíhalo v laboratoři Institutu geologického inženýrství HGF, VŠB – TU 

Ostrava na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru URD – 6 za těchto 

podmínek: záření CoK/Ni filtr, napětí 40 kV, proud 35 mA, krokový režim s krokem 

0,05° 2, s časem na kroku 3 s a s digitálním zpracováním výsledných dat. Jak pro měření 

tak pro vyhodnocování byl použit program RayfleX. 

Kvantifikace pomocí tohoto programu je založena na modelování difrakčního spektra 

s použitím známých strukturních dat pro jednotlivé minerály a s následným porovnáním 

s naměřeným difrakčním záznamem pomocí vícerozměrné regrese. Jedná se tedy o mírně 

upravenou Rietveldovu metodu strukturní analýzy z práškové difrakce. Ze strukturních dat 

vypočtený difrakční záznam se při analýze upravuje pomocí různých algoritmů za účelem 

odstranění vlivů texturace vzorků, anizotropie velikosti částic, částečná dezorientace ve 

struktuře, mikroabsorbance, atd., s cílem dosáhnutí co největší shody mezi naměřenými 

daty a vypočteným průběhem difrakčního záznamu. Výsledkem výpočtu jsou jak tzv. 

škálovací faktory (odpovídající podílům jednotlivých fází ve vzorku), tak i zpřesněná 

strukturní data pro jednotlivé fáze a také velikostí jejich krystalitů (krystalových domén), 

případně mikronapětí v nich. Podmínkou pro správnost výsledků je znalost nebo odhad 

správných vstupních modelů struktur jednotlivých fází. 

Výsledky vzorku jsou prezentovány včetně odhadu náhodné chyby obsahu 

jednotlivých fází při pravděpodobnosti větší než 99 % a jsou uvedeny v následujícím 

obrázku č. 11. 

Amorfní látky 52,20  10,80 % 

Ankerit FeO. 54 2,23   0,57 % 

Kaolinit C1, an, Bish 35,20   11,70 % 

Muskovit 1Md  6,30   3,30 % 

Křemen 4,05   0,39 % 
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        Obr.11:  Mineralogické složení vzorku 

6.3 Petrografická analýza 

Vzorek byl vyhodnocen na mikroskopu NU 2 fy. C. Zeiss Jena v olejové imerzi a 

zpracován podle normy ČSN ISO 7404-1 (44 1345) Metody petrografické analýzy černého 

uhlí a antracitu. Stanovení probíhalo v laboratoři Institutu geologického inženýrství HGF, 

VŠB – TU Ostrava. 13 

6.3.1 Vyhodnocení vzorku kalu z odkaliště Carbol 

Macerálová skupina vitrinitu byla zastoupena kolinitem, telinitem s buněčnými 

prostorami vyplněnými mikrinitem, vitrodetrinitem, který byl poměrně hojný. Procentuální 

zastoupení této skupiny bylo 67,0 %. Tyto macerály se podílely na stavbě trimaceritu a 

vitrinertitu. Často se vyskytovala zrna vitrodetrinitu (Obr. 12). 

Macerály skupiny liptinitu byly dobře rozlišitelné a byly tvořeny mikrosporinitem, 

melinitem a  kutinitem. Jeho celkové množství bylo 13,3 %.  

Macerálová skupina inertinitu byla zastoupena fuzinitem, mikrinitem a makrinitem. 

Její celkové množství bylo 13,3 % 

Anorganickou příměs tvořil pyrit ve formě konkrecí nebo vyhojoval pukliny a jílové 

minerály v podobě karbargilitu (Obr.13). Pyritu bylo 1,2 % a jílových minerálů 5,2 %. 

Z mikrolitotypů byl zastoupen durit, a vitrinertit, podstatně méně klarit a trimacerit. 
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   Obr. 12: rozdrcené zrno tvořené vitrodetrinitem (foto Ovčaří 2009) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Obr. 13: karbargilit (foto Ovčaří 2009) 

 
 
 



Tomáš Vitoch – Posouzení vybraných vlastností suroviny z nádrže Carbol 

2009  36   

7  TESTOVÁNÍ KOKSOVACÍCH VLASTNOSTÍ 
REFLOTOVATELNÉHO KONCENTRÁTU 

Reflotace uhelných kalů z odkaliště Carbol proběhla na laboratorním flotátoru 

v laboratoři Institutu environmentálního inženýrství, HGF, VŠB-TU Ostrava. Pro flotaci 

byla použita frakce  0,3 mm a navážka 90 g/l. Jako flotační činidlo byl použit Montanol 

200 a Montanol 508 (dávka 0,036 g činidla na 90 g vzorku). Činidlo se dávkovalo buďto 

najednou nebo postupně. Získané koncentráty byly použity ke stanovení vybraných 

koksovacích vlastností. Tabulky s výsledky jednotlivých flotací a obrázky z průběhu 

flotace jsou uvedeny v Příloze č. 1.  

Testování koksovacích vlastností proběhlo za mé účasti v laboratoři úpravny uhlí 

v Dole Darkov. Byla provedena tato stanovení: stanovení vody v analytickém vzorku, 

stanovení obsahu popela, indexu puchnutí, dilatometrická zkouška, stanovení prchavé 

hořlaviny a stanovení celkové síry ve vzorku. 

7.1 Stanovení indexu puchnutí 

Toto stanovení se provádí dle normy ČSN 44 1373 Černá uhlí – Stanovení indexu 

puchnutí. Stupeň puchnutí uhlí se vyjadřuje indexy 0 – 9. Indexy se určí porovnáním 

obrysů vzniklého koksu s obrysy normalizovaných tvarů koksu. Každá zkouška sestává ze 

čtyř souběžných stanovení, k nimž se používá uhlí, upraveného na analytický vzorek. Uhlí 

se zahřívá v porcelánovém kelímku o průměru 10 až 13 mm a má plynulou regulaci plynu i 

vzduchu po celém obvodě.  

Metoda je založena na rychlém zahřátí navážky černého uhlí hmotnosti 1 g za 

předepsaných podmínek při teplotě 820  5 °C a v porovnání získaného neprchavého 

zbytku se stupnicí normalizovaných tvarů. 

7.1.1 Postup stanovení 

Před stanovením se vzorek mechanicky promíchá. Do kelímku se naváží 1 g vzorku 

uhlí. Povrch vzorku se urovná 12 násobným poklepem kelímku o tvrdou podložku a 

pomalým otáčením kelímku se zajistí rovnoměrné rozvrstvení navážky vzorku. 

Při elektrickém ohřevu se kelímek umístí do středu pícky (Obr. 15) na křemennou 

misku, zakryje se víčkem bez otvoru a zahřívá se za těchto podmínek: 
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800  10 °C po dobu 90 s 

820    5 °C po dobu 150 s 

Potom se kelímek vyjme z pícky a chladí na vzduchu na teplotu místnosti. Po 

vychladnutí se koks opatrně vyjme z kelímku a porovná se se stupnicí normalizovaných 

tvarů koksu. Pod antiparalaxní trubicí se vloží koks na stupnici normalizovaných tvarů (viz 

obr. 14). Poté se otáčí podél své svislé osy tak dlouho, až se jeho největší průřez kryje 

s obrysem některého z tvarů, přičemž oko přiložíme těsně k okraji antiparalaxní trubice. 

Jako výsledek zkoušky se bere aritmetický průměr ze všech stanovení, který se 

zaokrouhluje na ½ jednotky. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 6. 17 

Index puchnutí se stanoví podle Tabulky 5: 

Tabulka 5: Stanovení indexu puchnutí 4 
Charakteristika neprchavého zbytku Index puchnutí SI 

Práškovitý nespečený 0 
Spečený, nenapuchlý, odpovídající 
normalizovanému tvaru (1), avšak 

rozpadající se při zatížení 500 g na čtyři 
nebo více kousků 

 
1/2 

Spečený, nenapuchlý, odpovídající 
normalizovanému tvaru (1), který vydrží 

zatížení 500 g, event. se rozpadne 
maximálně na tři části 

 
1 

Spečený, napuchlý, odpovídající jednomu 
z normalizovaných tvarů 

 
od 1 ½ do 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      obr. 14: stupnice normalizovaných tvarů pro stanovení indexu puchnutí 
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Obr. 15:  pícka a kelímky se vzorky zachycené při ohřevu                      
 
 Tabulka 6: Výsledky indexu puchnutí       

n 
Flotační  
činidlo 

Dávkování 
činidla SI 

1 Montanol 508 najednou 3,5 

2 Montanol 508 postupně 3,0 

3 Montanol 200 postupně 3,0 

4 Montanol 200 postupně 2,5 

5 Montanol 200 najednou 2,0 

6 Montanol 200 najednou 2,5 

 

7.2 Stanovení prchavé hořlaviny uhlí 

Prchavá hořlavina se stanovuje jako ztráta hmotnosti s odečtením obsahu vody, když 

se uhlí nebo koks zahřívá za nepřístupu vzduchu při dodržení předepsaných podmínek. 

Stanovením se zabývá norma ČSN ISO 562 (44 1366) Černá uhlí a koks – Stanovení 

prchavé hořlaviny. Podstatou zkoušky je zahřívání vzorku po dobu 7 minut při 900 °C bez 

přístupu vzduchu. 

7.2.1 Postup stanovení 

Jedním nebo více kelímky s víčkem  se zaplní stojan a zasune se do pícky (Obr. 16), 

kde se udržuje teplota 900 °C  5 °C po dobu 7 minut. Poté se kelímek vyjme z pícky a 

ochladí se na kovové podložce na teplotu místnosti. 
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Po ochlazení se každý kelímek a víčko zváží a do něj se s přesností 0,1 mg naváží 1 g 

vzorku a na kelímky se umístí víčka. Poté se kelímkem poklepe, aby zkušební podíl tvořil 

vrstvu rovnoměrné tloušťky na dně kelímku. Kelímky se umístí do stojanu a zasunou do 

pícky po dobu 7 min  5 s. Kelímky se vyjmou, ochladí a zváží na nejbližší 0,1 mg. 

Prchavá hořlavina V v analyzovaném vzorku se vyjádřená v procentech hmotnosti, se 

vypočítá dle rovnice: 

V = 100 . 
m2 - m3
m2 - m1

  - M  (2) 

m1…..je hmotnost prázdného kelímku a víčka v g, 

m2…..je hmotnost kelímku a víčka a zkušebního podílu před zahříváním v g, 

m3…..je hmotnost kelímku a víčka a obsahu po zahřívání v g, 

M…..obsah vody v analyzovaném vzorku v %. 14 

Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 7. 

 

 Obr. 16:  Muflová pec a kelímky s víčky připravené ke vložení do pece 
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Tabulka 7: Výsledky prchavé hořlaviny 

Vdaf n Flotační  
činidlo 

Dávkování 
činidla (%) 

1 Montanol 508 najednou 30,5 

2 Montanol 508 postupně 30,7 

3 Montanol 200 postupně 30,9 

4 Montanol 200 postupně 30,5 

5 Montanol 200 najednou 30,4 

6 Montanol 200 najednou 30,2 

7.3 Dilatomtrická zkouška 

Tuto zkoušku popisuje norma ČSN ISO 349 (44 13 74) Dilatometrická zkouška 

podle Audibert – Arnu. Tato metoda specifikuje metodu stanovení vlastnosti puchnutí 

černého uhlí při zahřívání za standardních podmínek v dilatometru. Briketa připravená 

slisováním práškového uhlí se vloží do přesně kalibrované úzké trubice a na ni se umístí 

kalibrovaný ocelový píst, který se posouvá v otvoru trubice. Celé zařízení se zahřeje 

konstantní rychlostí. Pravidelným odečítáním posunů pístu jako funkce teploty a 

vyjádřením pozorovaných posunů v procentech původní délky brikety lze sestrojit 

Dilatometrickou křivku (viz Obr. 4). 

7.3.1 Příprava briketky uhlí 

Na podložku se umístí forma, tak aby byla větším otvorem nahoru a k formě se 

připojí násypka. Uhlí se vsype do násypky a lehce se pěchuje do formy, dokud hmota uhlí 

nepřestane klesat. Tento postup se opakuje 3 až 4 krát, dokud není forma plná. 

K vyjmutí briketky z formy se odstraní podložka a násypka. Vodítko pro vytlačování 

se umístí na konec formy odpovídající menšímu průměru briketky. Vodící trubice se umístí 

na druhý konec formy a odměrný žlábek do vodící trubice. Poté se vsune vytlačovací píst 

do vodítka a tlakem lisu se briketa vytlačí do odměrného žlábku (Obr. 18). Přístroje na 

přípravu briketky lze vidět na Obrázku č.17. 

Délka brikety se upravuje na 60  0,25 mm odříznutím přebytečné délky žiletkou. 
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Obr. 17: přístroje na přípravu briketky (pěchovací zařízení s lisem) 

7.3.2 Postup stanovení  

Uhlí se zahřívá při konstantní rychlosti 3 °C za minutu. Do dilatometrické trubice se 

vloží briketka silnějším koncem napřed a pístem se velmi jemně zasune. Trubice 

s obsahem se umístí do jednoho otvoru kovového bloku při teplotě pece 330 °C. Do 

ostatních otvorů v bloku se zasunou prázdné trubice s písty. Po vložení naplněné 

dilatometrické trubice do pícky se před nastavením nuly na stupnici nechá ustálit ukazatel 

pístu. Bezprostředně  po vložení dilatometru (Obr.13) do pícky začíná teplota klesat a 

zahřívání je nutné regulovat tak, aby bylo znovu dosaženo teploty 330 °C do 7 až 10 

minut. Po dosažení teploty 340 °C musí být vzestup teploty stálý, minutu po minutě a 

rovný konstantní rychlosti  3 % ze specifikovaného vzestupu teploty v 5 minutovém 

intervalu. Zaznamenává se čas, poloha pístu a teplota v intervalech ne větších než 5 °C, 

aby bylo možno určit přesný tvar křivky. V zahřívání se pokračuje 5 minut po dosažení 

maximální dilatace. Poté se zahřívání zastaví a ihned se vyjme píst, aby nedošlo k jeho 

zablokování.  



Tomáš Vitoch – Posouzení vybraných vlastností suroviny z nádrže Carbol 

2009  42   

Naměřené změny délky se přepočtou jako procenta původní délky briketky. 

Výsledky dilatační zkoušky jsou uvedeny v Tabulce 8. 15 

 

                             Obr. 18: Briketka v odměrném žlábku připravená ke stanovení 

Tabulka 8: Výsledky dilatační zkoušky 
dil b n Flotační  

činidlo 
Dávkování 

činidla (%) 
1 Montanol 508 najednou - 26 

2 Montanol 508 postupně - 19 

3 Montanol 200 postupně - 11 

4 Montanol 200 postupně - 22 

5 Montanol 200 najednou - 15 

6 Montanol 200 najednou - 17 

7.4 Stanovení obsahu popela  

Stanovením obsahu popela se zabývá  mezinárodní norma ČSN ISO 1171 (44 3178) 

Tuhá paliva – Stanovení popela. 

Podstatou metody je zahřívání vzorku na vzduchu na teplotu 815 °C  10 °C 

specifikovanou rychlostí a při této teplotě se udržuje do konstantní hmotnosti.  

Z analytického vzorku se do předem zvážené misky naváží přibližně 1 g s přesností 

na nejbližší 0,1 mg. Misky se vloží do pece, kde se zvyšuje teplota na 500 °C a po 30 

minutách na 815 °C. Při teplotě 815 °C se vzorek žíhá 90 minut. po skončení žíhání se 
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misky vyjmou z pece, ochlazují na vzduchu 5 minut a potom v exsiskátoru zchladí na 

laboratorní teplotu a zváží se. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 9. 

Obsah popela se vyjadřuje v hmotnostních procentech a vypočte se ze vzorce: 

A = 
m3 - m1
m2 - m1

  . 100  (3) 

kde  

m1…..je hmotnost prázdné misky, g 

m2…..hmotnost misky se zkušebním podílem, g 

m3…..hmotnost misky s popelem  20 

Tabulka 9: Výsledky obsahu popela 
Ad  Ad  n Flotační  

činidlo 
Dávkování 

činidla (%) (%) 
1 Montanol 508 najednou 13,0 13,0 

2 Montanol 508 postupně 11,6 11,6 

3 Montanol 200 postupně 10,1 10,1 

4 Montanol 200 postupně 15,0 15,0 

5 Montanol 200 najednou 15,9 15,9 

6 Montanol 200 najednou 13,4 13,4 

7.5 Stanovení vody v analytickém vzorku  

Stanovení se provádí dle normy ČSN 44 1377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu vody. 

Obsah vody v analytickém vzorku se stanoví jako úbytek hmotnosti vzorku po sušení 

v sušárně při dodržení předepsaných podmínek. 

Před každým stanovením je nutno vzorek důkladně promíchat. Při zrnění pod 0,2 mm 

se vzorky navažují s přesnosti 0,0002 g na předem zvážené váženky s víčky, které se 

uchovávají v exsikátoru. Pro sušení se používá elektrická sušárna s termoregulátorem 

zajišťujícím stálou teplotu 105 °C až 110 °C. 

7.5.1 Postup stanovení 

Váženky s navážkami vzorku paliva asi 1 g se umístí do sušárny, která je předběžně 

vyhřátá na teplotu 105 °C až 110 °C a při této teplotě se suší 30 minut. Po dokončení 

sušení se váženky vyjmou ze sušárny, přikryjí víčky a ochlazují 2 až 3 minuty na vzduchu. 
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Potom se umístí do exsikátoru a po dosažení teploty místnosti se zváží. Výsledky jsou 

uvedeny v Tabulce 10. 

Obsah vody v analytickém vzorku Wa se v procentech vypočítá podle vzorce: 

Wa = 
m1
m  . 100   (4) 

m1…..je úbytek hmotnosti při sušení navážky paliva, g 

m…...hmotnost navážky vzorku paliva, g. 16 

Tabulka 10: Výsledky stanovení obsahu vody v analytickém vzorku 
Wa n Flotační  

činidlo 
Dávkování 

činidla (%) 
1 Montanol 508 najednou 0,86 

2 Montanol 508 postupně 1,02 

3 Montanol 200 postupně 2,13 

4 Montanol 200 postupně 0,83 

5 Montanol 200 najednou 0,88 

6 Montanol 200 najednou 0,83 

7.6 Stanovení obsahu veškeré síry 

Metodou stanovení veškeré síry v černém uhlí se zabývá norma ČSN ISO 351 (44 

1353) Tuhá paliva – Stanovení obsahu veškeré síry – Vysokoteplotní spalovací metoda. 

Podstatou metody je spálení vzorku uhlí v proudu kyslíku ve spalovací trubici, která 

je umístěná v trubkové peci, při teplotě 1350 °C. Vzniklé kyselé plyny (chlor a oxidy síry) 

jsou adsorbovány v peroxidu vodíku a následně stanoveny titračně. 

Před vlastním stanovením je důležité, aby obsah vody ve vzorku uhlí byl v rovnováze 

s atmosférou laboratoře. Pokud je to nutné, rozprostře se v tenké vrstvě a ponechá po dobu 

minimálně potřebnou k dosažení rovnováhy. 

Ke zkoušce byly použity analytické váhy s přesností vážení 0,1 mg. Pec se 

schopností ohřevu trubice na teplotu 1350 °C. Spalovací lodička musí být vyrobena 

z nepolévaného porcelánu bez obsahu železa. K vytažení lodičky ze spalovací trubice 

slouží teplovzdorný drát. K posunování lodičky trubicí slouží křemenná tyčinka, její konec 

je napojen do zátky, která uzavírá konec spalovací trubice. Na druhý konec trubice jsou 

sériově napojeny dva absorbéry. Pec s absorpční soustavou je zobrazena na Obr. č. 19. 
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7.6.1 Postup stanovení 

Teplota pece se nastaví na 1350 °C. S přesností 0,1 mg se naváží asi 0,5 g vzorku 

uhlí, převede se do spalovací lodičky a rovnoměrně se rozprostře. Stejně tak se 

rovnoměrně převrství asi 0,5 g oxidu hlinitého. Poté se odměří 100 ml roztoku peroxidu 

vodíku a rozdělí se do dvou absorbérů. 

Nastaví se výměna a regulátor tlaku, tak aby rychlý proud vzduchu při stálém tlaku 

protékal absorbéry. Do spalovací trubice se vloží křemenný adaptér a zajistí se zátkou. 

Nastaví se průtok kyslíku na 300 ml za minutu. 

Naplněná lodička se vloží vstupním koncem tak, aby její střed byl 240 mm od 

nejteplejší zóny, zajistí se zátkou, kterou prochází posunovací tyčinka a přívod kyslíku. Po 

1 minutě se lodička posune dopředu o 40 mm. Na konci každého z pěti následující 1 

minutových intervalů se lodička posune dopředu o 40 mm.Po posledním posunu by lodička 

měla být ve středu nejteplejší zóny, tam se ponechá další 4 minuty. Odpojí se adsorbéry a 

s pomocí teplovzdorného drátku se vyjme použitá spalovací lodička. 

Obsah adsorbérů (peroxid vodíku) se převede do 250 ml titrační baňky. Přidají se 2 

až 3 kapky roztoku směsného indikátoru a titruje se roztokem tetraboritanu disodného do 

neutrální ocelově šedé barvy. Zaznamená se objem titračního činidla. Tímto způsobem se 

určí celková kyselost způsobená oxidy síry. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 11. 

Obsah veškeré síry ws ve vzorku v analytickém stavu se vyjadřuje v hmotnostních 

procentech a je dán rovnicí : 

ws = 
3,206c1(V1 - V2) - c2 (V3 - V4)

m       (5)   

m………….. je hmotnost zkušebního podílu v g, 

V1…………. objem roztoku tetraboritanu disodného použitý při stanovení v ml, 

V2…………. objem roztoku tetraboritanu disodného použitý při slepém pokusu v ml, 

V3…………. objem roztoku kyseliny sírové použitý při stanovení v ml, 

V4…………. objem roztoku kyseliny sírový použitý při slepém pokusu v ml, 

c1………….. koncentrace roztoku tetraboritanu disodného v mol/l, 

c2………….. koncentrace roztoku kyseliny sírové v mol/l, 

0,03206….hmotnost síry ekvivalentní 1 ml 1 molárního roztoku tetraboritanu disodného v g. 18  
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           Obr. 19: Pec s absorpční soustavou 
 
 
Tabulka 11: Výsledky stanovení  obsahu celkové síry ve vzorku 

ws n Flotační  
činidlo 

Dávkování 
činidla (%) 

1 Montanol 508 najednou 0,60 

2 Montanol 508 postupně 0,62 

3 Montanol 200 postupně 0,62 

4 Montanol 200 postupně 0,62 

5 Montanol 200 najednou 0,63 

6 Montanol 200 najednou 0,62 
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8  VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Z výsledků stanovení koksovacích vlastností lze charakterizovat uhlí z hlediska 

výroby koksu. Tato charakteristika se určuje dle Systému klasifikace černého uhlí (Obr. 

20) pomocí třímístných čísel, která se nazývají kódová čísla. 

První kódová číslice udává u více prouhelněných uhlí obsah prchavé hořlaviny ve 

vzorku. U méně prouhelněných uhlí spalné teplo bez zpopelněného vzorku uhlí obsahující 

zbylou vodu za rovnovážného stavu 30°C a 9 až 97%  relativní vlhkostí atmosféry. 

Druhá kódová číslice udává spékavost uhlí a určí se podle výsledku stanovení indexu 
puchnutí. 

Třetí kódová číslice charakterizuje stupeň koksovatelnosti uhlí a určí se podle 

výsledku dilatometrického stanovení. 12 

Obr. 20: Systém klasifikace černého uhlí  12 
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Tabulka 12: Celkové výsledky koksovacích vlastností 

Wa Ad  Vdaf dil b ws n Flotační  
činidlo 

Dávkování 
činidla (%) (%) SI (%) (%) (%) 

1 Montanol 508 najednou 0,86 13,0 3,5 30,5 - 26 0,60 

2 Montanol 508 postupně 1,02 11,6 3,0 30,7 - 19 0,62 

3 Montanol 200 postupně 2,13 10,1 3,0 30,9 - 11 0,62 

4 Montanol 200 postupně 0,83 15,0 2,5 30,5 - 22 0,62 

5 Montanol 200 najednou 0,88 15,9 2,0 30,4 - 15 0,63 

6 Montanol 200 najednou 0,83 13,4 2,5 30,2 - 17 0,62 

 

Při porovnání výsledků indexu puchnutí, dilatometrické zkoušky a obsahu prchavé 

hořlaviny (viz. Tabulka 12) se Systémem klasifikace černého uhlí dostaneme kódové číslo 

522. Z toho vyplývá, že díky vysokému obsahu prchavé hořlaviny (Vdaf), záporné dilataci 

(dil b) a nízkému indexu puchnutí (SI) vzorek uhelných kalů nevykazuje dobré koksovací 

vlastnosti a hodí se spíše pro výrobu energetické směsi, s možností využití pro teplárny 

nebo elektrárny. 
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9  ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval určením vybraných vlastností uhelného kalu 

ze sedimentační nádrže Carbol situované v dobývacím prostoru uzavřeného Dolu Dukla. 

Mezi vybrané vlastnosti byly zahrnuty především koksovací vlastnosti ( index puchnutí, 

dilatometrická zkouška, obsah prchavé hořlaviny, stanovení obsahu popela), doplněné o 

stanovení obsahu vody v analytickém vzorku a stanovení celkové síry. Dále byla se 

vzorkem provedena sítová analýza a stanovení mineralogicko – petrografické.  

Cílem práce bylo posoudit pomocí koksovacích vlastností vhodnost využití uhelného 

kalu z odkaliště Carbol před rekultivací této lokality. Na základě výsledků stanovení 

koksovacích vlastností bylo zjištěno, že uhelný kal nesplňuje vlastnosti uhlí vhodného pro 

koksování. 

Náklady na reflotaci tohoto kalu by se podle odborných odhadů mohly pohybovat 

v rozmezí cca 400 až 500 kč/t, což vykazuje nízký ekonomický přínos.  

Jako alternativa se nabízí výroba energetické směsi s následným využitím 

v teplárnách nebo elektrárnách. Těžba a zpracování těchto uhelných kalů z odkaliště 

Carbol je vhodná pro zpracování, které používá a.s.OKD Doprava, tj. klasická těžba 

bagrem s gravitačním odvodněním kalů na meziskládce a poté vysušení v termické 

sušárně. Tímto způsobem se vyrábí energetické palivo (granulát). Náklady na těžbu, 

přepravu, manipulaci a následné sušení by se měly odborným odhadem pohybovat kolem 

cca 300 kč/t, přičemž by se energetická směs mohla prodávat za cca 600 kč/t.  

Z výše uvedeného vyplývá, že je vhodné uhelné kaly odtěžit a až následně provést 

rekultivaci. S odtěžením lokality se počítá do tří let. 
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Výsledky flotací kalu z odkaliště Carbol – lokalita Důl Dukla 
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